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Caros Leitores,

“Nunca fui atleta, mas os jogos esportivos das gincanas me mostraram a 
felicidade de permanecer com garra e marcar nem que seja ao menos um gol 
ou uma cesta. Também nunca tive talento para ser artista, mas aulas de Arte 
me deram a visão de que a paciência e os amigos tornaram tudo um pouco 
mais fácil. Então, o Uirapuru me mostrou que de uma forma ou outra, eu fui 
e posso ser por alguns instantes alguém inesperado: um atleta e um artista” 
(Arthur Gregório).

Apresentar este documento “Memorial Uirapuru – 30 anos” é uma das coisas 
mais gratificantes da minha carreira profissional, que já dura quase 50 anos.
Escrevi uma primeira versão que evocava as primeiras lembranças sobre 
a criação do Colégio. No entanto, ao ler os textos que compõem este 
“documento”, encontrei no trabalho do ex-aluno Arthur Gregório um parágrafo 
que merece apresentar este Memorial.

Boa leitura!

Arthur Fonseca Filho
Diretor
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Colégio UirapUrU, 
30 anos de 
histórias e 
Compromisso 
Com a edUCação
Arthur Fonseca Filho / Diretor

O Colégio Uirapuru, que recebeu suas primeiras turmas em 1989, foi concebido como 
unidade independente da OSE, Organização Sorocabana de Ensino. A OSE, alma 
mater do Colégio Uirapuru tem suas origens em 1924, como Escola de Comércio, 
com a missão de oferecer ensino profissionalizante para os jovens sorocabanos por 
intermédio dos cursos Comercial Básico e Propedêutico. Em 1947 passou a denominar-
se Organização Sorocabana de Ensino (OSE). Com a evolução natural e o crescimento 
da demanda surgiram os cursos Ginasiais (Comercial e Secundário), Colegiais (Científico 
e Clássico), Técnico de Contabilidade, Química Industrial e Formação de Professores – 
Normal.

Na década de 70, com minha participação direta, é implantado o sistema de matrícula 
por disciplina no ensino de 2º Grau e nos cursos profissionalizantes (técnicos), 
experiência essa que ganhou projeção nacional. 

Como consequência da evolução do ensino e da inovação pedagógica, no início de 
1981 começou a funcionar o Centro de Educação Infantil (CEI) da OSE (pré-escola e os 
anos iniciais do ensino fundamental). Com a participação direta da Profa. Glaucí 

Pletsch – professora e coordenadora do Magistério – aqui foi consolidada a experiência 
da formação de professores vinculada às atividades do CEI. Sentindo a necessidade de 
expandir, em 1989 é construída uma nova unidade – OSE Uirapuru –, em área nobre 
e em franco desenvolvimento, oferecendo Pré-escola, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Retomando o modelo já consagrado na matriz, foi concebido o funcionamento, 
também em nível médio, do curso de Magistério, firmando-se a prática de vincular das 
alunas às atividades de auxiliar de classe do Colégio. Toda essa concepção pedagógica 
foi idealizada por mim e pelo Prof. Wlademir dos Santos, diretores pedagógicos, 
juntamente com a Profa. Glaucí, que trazia significativa experiência profissional e 
acadêmica no âmbito da formação das professoras e da coordenação pedagógica. Esses 
trinta anos de trabalho renderam ao Colégio o respeito e a tradição de educação de 
excelente qualidade.

A seguir revisito um texto escrito pelo Prof. Wlademir dos Santos em 1987, e publicado 
na Revista Proposta da OSE (Educação: o que pensamos), que registra nossa prática 
pedagógica daquela época, apresentando os princípios fundantes do Uirapuru que se 
mantêm em nossas ações pedagógicas, revitalizadas pelos avanços da tecnologia da 
informação e da comunicação, assim como das ciências de um modo geral.

Os estudiosos da Educação se utilizam 
frequentemente de slogans e metáforas. 
Os slogans são certas expressões ou 
frases que sintetizam, de certa forma, 
um grande volume de informações. Eles 
são muito importantes porque imprimem 
uma espécie de força na comunicação 
dos orientadores com os professores ou 
com o pessoal envolvido nas atividades 
da escola. As metáforas são figuras 
de linguagem onde se estabelece uma 
analogia de problemas educacionais com 
outros fenômenos já conhecidos.

"A escola educa para a vida", é um 
slogan. "O professor é o jardineiro que 
cuida da plantinha tenra até que possa 
sobreviver sem ajuda", é uma metáfora.

"Educação para a Vida" e "Educação é vida" 
 (nossa visão)

Em Educação costuma-se situar duas 
grandes concepções, ou tendências, 
que englobam as formas particulares de 
pensar as finalidades da escola. Cada 
uma dessas tendências tem o seu slogan.

"A função da escola é preparar para a 
vida", é um deles. Muitos educadores, 
muitos professores, boa parte de pais, 
defendem a ideia de que a tarefa da 
escola é preparar "para a vida". Se, às 
vezes, não expressam seu pensamento 
nessa forma de slogan, ainda assim, 
imaginam a escola com essa função.

Nessa perspectiva os indivíduos teriam 
dois momentos em sua história. Um 
primeiro momento em que se é criança 
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ou jovem, possuindo características que 
indicam uma espécie de incompletude: 
falta cultura, falta ficar maduro, falta 
aprender, falta, falta... A criança ou 
o jovem é uma espécie de adulto 
incompleto que, pela ação da escola e do 
tempo, tornar-se-á completo, maduro, 
pronto para a vida que se seguirá depois. 
Isso conota a ideia de que o segundo 
momento, a vida depois da escola, será 
mais frutuoso quanto mais duro, mais 
difícil, mais intenso, tiver sido o momento 
da preparação. "Estude hoje para 
ser alguém amanhã", é outro slogan 
correlato a essa forma de imaginar a 
função da escola.

"Educação é vida" é o slogan utilizado 
pelos que imaginam diferente a função 
da escola.

O criador da expressão foi John Dewey, 
filósofo da educação contemporânea.

Esse slogan não considera que a 
história de cada indivíduo se faça em 
duas etapas, uma onde se prepara e 
outra onde se vive. Na verdade história 
individual e vida se confundem.

Para os educadores que adotam tal 
slogan a criança não é ser incompleto ao 
qual falta alguma coisa. É antes um ser 
completo que deve ser encarado em seu 
próprio estágio de desenvolvimento.

A criança, logo após o parto, consegue 
sobreviver porque é ser completo para 
essa idade e por isso sobrevive em sua 
nova fase, agora extra-uterina. Uma 
criança de sete, oito, nove ou quantos 
anos se queira, será sempre um ser 
completo se tomada como nesse estágio 
de desenvolvimento. Não são adultos aos 

quais está faltando alguma coisa, mas 
seres completos, embora inacabados.

São inacabados sim, como somos 
todos. O homem em nenhum momento 
torna-se pronto, acabado. Sempre lhe 
está faltando alguma coisa, alguma 
experiência, em seu processo de vida. 
A vida é, no fundo, um processo de 
crescimento e acabamento que se 
prolonga até a morte, esta sim a última 
lição da vida. Enquanto não se morre não 
se viveu todas as experiências da vida. 
Só aí, depois da morte, é que se pode 
falar em homem acabado, pronto.

Essa ideia tem para a educação e para 
os professores uma importância muito 
grande. As crianças devem ser encaradas 
em seu estado de completude. Não são 
pequenos "anjos" ou "demoniozinhos" 
que temos que domesticar para se 
tornarem adultos dóceis, obedientes. 
Os seus atos, as próprias peraltices, 
são decorrentes de estados internos 
de indivíduos que estão descobrindo o 
mundo e suas leis. Nada do que fazem, 
nada do que falam é inútil. Tudo, se 
examinarmos na raiz da ação, tem a 
sua razão de ser. E mais ainda, não são 
ações gratuitas, mas ações necessárias ao 
seu desenvolvimento físico, emocional, 
motor, intelectual. Se a inibimos, se a 

impedimos de agir quando a ação é espontânea, estaremos, certamente, tolhendo um 
movimento, uma fala, uma ação, que fará falta no seu processo de tornar-se adulto. 
Por isso se afirma sempre que a maior garantia de um adulto bem ajustado é dada pela 
vida de criança enquanto se é criança.

Os educadores que adotam como slogan "educação é vida" e fazem dele o seu 
ideário, sabem que o sucesso na etapa adulta da vida não decorre de períodos difíceis, 
sacrificados, quando se é criança, mas das possibilidades que a criança teve de ser 
criança, num processo contínuo de crescimento, sem saltar etapas, sem suprimir 
experiências. Etapas ou experiências não vivenciadas devidamente irão constituir 
lacunas em seu processo de crescimento que jamais serão preenchidas.

Fazer uma escola assim não é tarefa fácil. É muito mais cômodo para a escola, para os 
professores, um ambiente onde se restringe quase tudo que a criança gosta e precisa 
fazer. Suprime-se o barulho, suprime-se a contestação, suprime-se a criatividade, 
suprime-se a rebeldia. Mas o verdadeiro educador, o que conhece o que tudo isso 
significa na vida das crianças, esse não pensa duas vezes. Amplia o seu trabalho, o seu 
esforço, o seu empenho, apesar dos contratempos, para fazer da educação a vida.

Até o início do século passado a 
pedagogia estava preocupada com 
o problema da "transferência da 
aprendizagem".

Essa questão era estudada pela psicologia 
e pode ser resumida da seguinte forma: 
de que maneira a aprendizagem de 
um conhecimento ou habilidade pode 
ser transferida de modo a facilitar a 
aprendizagem de outros conhecimentos 
e habilidades que, de alguma forma, lhe 
são correlatos? Saber tocar piano facilita 
a aprendizagem de outro instrumento? 
Quem sabe tocar piano aprende mais 
facilmente datilografia? Etc.

Era problema que, uma vez equacionado, 
poderia auxiliar na organização dos 

Conhecimentos e habilidades intelectuais

currículos, especialmente quanto à 
sequência dos conhecimentos que 
devem ser apresentados aos alunos. 
Essa questão ficou sendo conhecida 
como "transferência de aprendizagem 
específica".

Nos anos quarenta, no entanto, essa 
linha de estudos foi abandonada. O 
problema continuou sendo estudado, 
mas de outra perspectiva que ficou 
sendo conhecida como "transferência 
de aprendizagem não específica". 
A nova visão ficou mais ou menos 
assim colocada: que coisas devem 
ser ensinadas de forma que quem 
as aprenda possa adquirir novos 
conhecimentos no futuro, por si só, 
sempre que isso se fizer necessário?
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Essa nova visão levou a distinguir no 
ato de aprender duas facetas distintas: 
a aprendizagem de conhecimentos e a 
aprendizagem de habilidades intelectuais.

No que diz respeito à aprendizagem 
de conhecimentos, a pedagogia se 
encaminhou no sentido de apresentar 
aos alunos os aspectos fundamentais, as 
grandes sínteses e visões, de forma que 
o seu domínio permita acrescentar todos 
os detalhes de conhecimentos sempre 
que isso se fizer necessário.

A aprendizagem de habilidades 
intelectuais, que sempre se deu de 
maneira aleatória, como sub-produto das 
aulas, passou a merecer a atenção da 
pedagogia.

Ao longo da história institucionalizada o 
professor sempre esteve preocupado em 
transmitir um conjunto de conhecimentos 
que existem "para ser ensinados em 
escolas", aquilo que está nos compêndios 
de cada campo ou matéria. É o "saber 
compendiado". Os professores tratam 
de tornar tais assuntos "digeríveis" 
com explicações e exemplos; os alunos 
se exercitam, memorizam, depois 
respondem a algumas questões incluídas 
em provas e estão todos satisfeitos. 
Se depois, ao cabo de alguns dias 
apenas, os alunos são incapazes de se 
recordar do que foi ensinado parece não 
preocupar ninguém.

Em nossas vidas fomos todos obrigados 
a "aprender" tais assuntos, devolvê-los 
nos dias de provas e exames. E fizemos 
isso e fomos aprovados. Quando se 
começa, no entanto, a pesquisar em 
que medida o que fazemos em nossas 
vidas profissionais foi aprendido na 

escola parece que encontramos um 
vazio. Parece que tudo foi aprendido 
depois, em situações-problema nas 
quais nos vimos envolvidos e tivemos 
que estudar, nada tendo a ver com a 
aprendizagem daqueles "conhecimentos 
compendiados". Quantos de nós têm 
condições de responder perguntas 
de História, Geografia, Matemática, 
Gramática etc, que já respondemos 
quando éramos alunos?

Isso, então, é uma declaração que 
a escola foi inútil? Não. De forma 
nenhuma. Estamos desejando 
demonstrar que a função da escola não 
está ligada somente aos conhecimentos 
que nos tentaram ensinar. A sua função 
está, também, nos sub-produtos de 
suas atividades. Enquanto o professor 
nos ensinava conhecimentos e nos fazia 
trabalhar com eles, estava, na verdade, 
ensinando-nos outras coisas, ensinava-
nos habilidades intelectuais e hábitos de 
trabalho.

A partir dos anos cinquenta a pedagogia 
passou a encarar a questão de outro 
ângulo. Se o que levamos da escola são 
as habilidades intelectuais, estas sim 
úteis por toda a vida que nos permitem 
aprender mais, ir mais adiante, enfrentar 
problemas novos e resolvê-los, por que 
não se preocupar expressamente com 
essas habilidades intelectuais? Por que 
não resgatar para a preocupação principal 
da escola, esse local privilegiado, aquilo 
que antes era apenas sub-produto da 
aprendizagem?

E que vêm a ser tais Habilidades 
Intelectuais?    

Um grupo de educadores e psicólogos 

nos Estados Unidos, sob a liderança de Benjamin Seymour Bloom elaborou um trabalho 
interessante a respeito. Dividiu os objetivos da escola em dois grandes campos: 
conhecimentos e habilidades. O primeiro comporta apenas uma categoria; o segundo 
cinco categorias. E essas seis categorias possuem um "continuum" de dificuldade e 
importância da menor para a maior. São as seguintes pela ordem: conhecimento, 
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.

Em razão do "continuum" que se estabelece, o domínio de uma categoria implica no 
domínio das categorias precedentes mais baixas. Assim, um indivíduo que faz aplicação 
está demonstrando, ao mesmo tempo, que tem o domínio da compreensão e do 
conhecimento.

Eis o significado de cada uma das categorias:

1. Conhecimento - é o domínio de fatos, leis, teorias etc, e pode ser demonstrado pela 
evocação (lembrança). Implica sempre em memória.

2. Compreensão - significa a habilidade de apreender o significado de um certo 
assunto ou material. Implica em interpretar o material ou a ideia que está sendo 
ensinado.

3. Aplicação - é a habilidade em utilizar um material aprendido abstratamente como 
leis, teorias, regras etc, em situações novas e concretas.

4. Análise - é a habilidade de separar um determinado assunto ou material em suas 
partes constitutivas de modo que a estrutura organizacional possa ser entendida.

5. Síntese - é a habilidade de combinar os elementos ou partes de um determinado 
assunto ou material de forma a constituir um novo todo.

6. Avaliação - é a habilidade de julgar um certo material tanto do ponto de vista de 
sua coerência interna como de sua relevância ou aplicabilidade para a vida.

A escola preconizada não se descuida do conhecimento. Afinal ele é base e pretexto 
para a aprendizagem das habilidades. Estas só podem ser aprendidas enquanto dirigidas 
a determinados conhecimentos que, aliás, estão na base do "continuum". 

E qual a importância dessas habilidades intelectuais para a vida futura do aluno? 
Inestimáveis. São, na verdade, os valores que a sociedade cobra dos indivíduos 
engajados em qualquer atividade produtora. Em qualquer empresa, em qualquer 
atividade, o de maior prestígio não é aquele que apenas conhece fatos, leis, teorias, 
mas aquele capaz de, numa situação-problema, utilizar as mais diversas habilidades 
intelectuais. Uma simples regra de gramática em língua portuguesa de nada serve se 
não puder ser aplicada em situações concretas, no ato de escrever. A empresa procura 
alguém que saiba redigir e não alguém capaz de resolver questões de gramática (p. 
25-37).
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Organizar uma escola preocupada em 
colocar no primeiro plano as habilidades 
intelectuais não é fácil. Durante 
séculos a escola preocupou-se com 
conhecimentos; durante muitos anos 
os professores engajados no processo 
estiveram preocupados em transmitir 
conhecimentos. Não é fácil transformar 
tudo do dia para a noite. Mas estamos 
lutando. Com a certeza do que deve 
ser feito, com a orientação e formação 
continuada dos professores vimos já 
alcançando sucesso animador. Oxalá num 
dia muito breve possamos dizer, aqui no 
Uirapuru tudo está sendo desenvolvido, 
sem qualquer entrave, de acordo com 
essa perspectiva.

Considerando todo exposto, podemos 
dizer que nesses 30 anos temos nos 
empenhado em realizar nossa MISSÃO 
que é proporcionar excelente formação 
acadêmica, sem descuidar da formação 
de seres autônomos, independentes do 
ponto de vista individual, e colaborativos, 
participativos e responsáveis do ponto de 
vista social.

O Colégio Uirapuru estabeleceu cinco 
valores para nortear a atuação e o 
comportamento de seus profissionais 
para o alcance das finalidades 
explicitadas em nossa missão. Esses 
valores, precisam ser conhecidos e 
praticados por todos os colaboradores 
no relacionamento diário com alunos, 
fornecedores e clientes.

ÉtiCA

Cumprimos sempre e integralmente a 
legislação em vigor. Não abrimos mão 
desse princípio e vai além de cumprir as 
normas legais. Para nós, atuar com ética 

significa garantir justiça e igualdade de 
direito em todos os processos de decisão. 
Agindo assim, nossos profissionais 
valorizam a imagem do Colégio 
perante seus parceiros, o mercado e a 
opinião pública. No longo prazo, esse 
comportamento preserva ativos valiosos 
e arduamente conquistados como o 
nome, a reputação e a marca do Colégio.

RESpOnSAbilidAdE SOCiAl

Em nossas ações conscientizamos alunos, 
colaboradores, clientes e fornecedores a 
respeito de sua responsabilidade perante 
a sociedade. Praticamos uma gestão 
comprometida com o cumprimento das 
leis, contratos e normas que regulam a 
relação com os nossos interlocutores. 
Aqui também se incluem atributos 
comportamentais de profissionalismo e 
motivação.

tRAnSpARênCiA

Perseguimos a coerência entre o discurso 
e a prática, por meio de processos de 
comunicação claros e objetivos. O fluxo 
de informações constante e transparente 
favorece o compartilhamento de dados, 
facilita as tomadas de decisão e previne 
conflitos.

FORmAçãO dE VínCulOS

Valorizamos os atributos 
comportamentais de união, amizade e 
vínculo entre professor-aluno, aluno-
aluno e entre os funcionários em geral. 
Sempre com um olhar atencioso a cada 
um e às suas diferenças, visando o 
respeito e os elos de amizade que se 
formarão nessa fase escolar construindo 
um ser humano ético e responsável.

COnhECimEntO ACAdêmiCO

Entendemos que o conhecimento como 
algo a ser construído na relação com o 
objeto a ser conhecido e com o outro 
(professor(es) e/ou aluno(s)), como 
uma construção cultural, sempre em 
processo de transformação pela ação do 
ser humano numa constante busca de 
referências que o ajudem a ser e estar 
no mundo. Acreditamos que a finalidade 
do conhecimento está relacionada à 
formação da consciência, do caráter e da 
cidadania do sujeito. Esta perspectiva só 
tem sentido quando possibilita ao sujeito 
compreender, usufruir ou transformar a 
realidade. Na verdade, o conhecimento 
precisa possibilitar a transformação/

modificação do sujeito para que possa 
ocorrer a transformação da realidade, 
partindo do individual para o coletivo. 
O conhecimento acadêmico, isto é, o 
conhecimento científico, é considerado 
para nós como um valor porque 
agrega, dá 'embasamento' para manter 
ou modificar uma ação prática. Para 
aprender esse conhecimento acadêmico 
é preciso adquirir significado, sentido, por 
isso é papel da escola "dar significado", 
"re-olhar" para o conhecimento.

COnCluSãO

A trajetória do Colégio Uirapuru nesses 
trinta anos reflete perfeitamente os 
princípios em que se fundamentam a 
sua proposta inicial e que justificam 
a assinatura desta 4ª década: 
COMPROMISSO COM VOCÊ, com a 
educação e com a qualidade.
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UirapUrU 30 
anos (1989-2019)
Ana bastos / Professora de História

Em 5 de janeiro de 1989, foi autorizado o funcionamento dos cursos de pré-
escola e ensino fundamental junto ao Colégio da Organização Sorocabana 
de Ensino - Uirapuru, ou simplesmente, OSE Uirapuru. O primeiro ano letivo 
começou com cento e trinta alunos matriculados, cinco anos depois, o colégio já 
tinha todos os níveis da educação básica e mais de quinhentos alunos. Vieram 
depois a 3ª série do Ensino Médio, em 1994, e o berçário, em 1999. 

O mundo respirava mudanças nas últimas décadas do século XX. O mais 
comemorado dos acontecimentos foi a Queda do Muro de Berlim, seguido da 
unificação alemã iniciada em 1990. Um novo líder mundial havia ascendido, 
Mikhail Gorbatchev, que vinha abrindo a economia e o jogo político soviético, 
acenando para o fim definitivo da Guerra Fria em encontros com o então 
presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Na África do Sul, Frederik W. De 
Klerk iniciara o processo de extinção do apartheid, além de conceder liberdade a 
Nelson Mandela.  

O discurso democrático de gozo das liberdades civis veiculado pela grande mídia e 
trazido à cena mundial pelos movimentos anti-soviéticos no leste europeu e pela 
glasnost de Gorbatchev, não teve o poder mágico de extinguir disputas tribais 
na África ou de cunho religioso no Oriente Médio e territórios dessovietizados. 
Em 1991, o mundo assistiu ao colapso da União Soviética, e simultaneamente, a 
George Bush (pai) invadir o Kwait e o desmantelamento da Iugoslávia gerar uma 
sangrenta guerra religiosa nos Bálcãs. Nos anos seguintes, aconteceu tentativa 
de atentado contra o World Trade Center, que, concretizado em 11 de setembro 
de 2001, fez renascer o discurso da guerra ao terrorismo no governo de Bush 
(filho). Houve ainda o genocídio em Ruanda em 1994 e o assassinato do primeiro 
ministro israelense Yitzhak Rabin em praça pública em 1995, depois dele ter 
assinado tratados com palestinos e jordanianos numa orientação política menos 
beligerante. 

Na década de 1980, o Brasil 
posicionou velas a favor dos ventos 
democráticos, e chegamos no fim 
da década com uma Constituição 
inovadora em assuntos ambientais, 
protetora dos trabalhadores, guardiã 
dos direitos humanos, reconhecedora 
dos direitos históricos de indígenas 
e negros. Uma vez estabelecido em 
5 anos o mandato presidencial de 
José Sarney, os jovens que fizeram 
18 anos em 1989, uniram-se a todos 
os brasileiros adultos na euforia da 
primeira eleição direta para presidente 
da República desde a década de 1960. 

Herança dos tempos autocráticos, a 
política econômica intervencionista 
do primeiro governo civil não havia 
conseguido superar as mazelas sociais 
do arrocho salarial e do crescimento da 
dívida externa, pressionadas pela nova 
configuração do capitalismo liberal - a 
globalização. A equipe econômica de 
Sarney executou uma sequência de 
4 planos econômicos, cujo objetivo 
era conter a inflação, controlar os 
gastos públicos e renegociar a dívida 
externa. Por ser o fator mais sentido 
pela população, o controle da inflação 
foi tomado como a solução primeira 
de todos os problemas econômicos. 
Depois de ter congelado os preços, o 
governo viu o consumo explodir e o 
desabastecimento levar ao confisco de 
boi no pasto para garantir a carne no 
açougue. Moeda com novos nomes, 
moratória dos juros da dívida externa, 
controle precário de gastos, tentativa 
fracassada de extinguir a correção 
monetária e uma inflação de 1.972% 
compunham o cenário nacional no 
final de 1989.

A novidade da primeira eleição direta 
para presidente da República era um 
jovem político alagoano, neto e filho 
de políticos, Fernando Collor de Mello. 
Ele foi apresentado à nação pela 
mídia como "caçador de marajás", 
porque tinha extinguido mordomias e 
privilégios de alguns funcionários do 
estado. Assim como seu antecessor, 
Collor começou por implantar um novo 
plano econômico. A moeda voltou 
a ser o Cruzeiro, os preços foram 
congelados e os salários corrigidos 
conforme a inflação projetada para o 
mês posterior. Mas o que efetivamente 
impactou a todos, pobres e ricos, 
foi o confisco de poupanças, contas 
correntes e ativos financeiros a fim de 
conter o fluxo monetário e impedir um 
boom no consumo, desabastecimento 
e retorno da inflação. 

Em grande parte, o Plano Collor 
objetivava executar os princípios do 
Consenso de Washington: reforma 
fiscal (reduzir tributação sobre as 
grandes empresas), abertura comercial 
(redução das tarifas alfandegárias 
de orientação protecionista), política 
de privatização (eliminar o papel 
produtivo industrial do Estado 
transferindo para iniciativa privada as 
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empresas estatais), enxugamento do 
Estado (redução dos gastos públicos 
com demissão de funcionários, 
terceirização dos serviços, redução 
do papel regulador das relações 
capital-trabalho, valorização real dos 
salários). Mas a recessão econômica 
e a contenção no valor dos salários, 
somadas ao retorno da inflação, que 
no final de 1991 bateu 472%, geraram 
grande insatisfação nos dois principais 
agentes sociais: os empresários e os 
trabalhadores. 

Antes do revés político que levou ao 
impeachment de Collor no final de 
1992, o Brasil sediou a Conferência 
das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, 
conhecida por ECO 92 ou Rio 92. 
Delegações oficiais de cento e 
setenta e cinco países, juntaram-
se a movimentos sociais, órgãos da 
sociedade civil e iniciativa privada para 
enfrentar os problemas decorrentes 
do crescimento da emissão de 
gases poluentes que interferem no 
efeito estufa. Tratava-se de pensar 
um modelo econômico capaz de 
alinhar crescimento e proteção à 
biodiversidade, ao uso sustentável 
dos recursos da terra. Embora 
não tenha sido estabelecido um 
prazo para a execução das políticas 
discutidas na Conferência, a Agenda 
21 elencou práticas orientadas pela 
responsabilidade ambiental, o que 
exigia mudanças nos padrões de 
consumo, proteção dos recursos 
da terra e o desenvolvimento de 
tecnologias capazes de promover uma 
melhor gestão ambiental. 

Em entrevista de 2012, entre o 
diretor Arthur Fonseca Filho e ex-
alunos, comemorativa dos 23 anos 
de fundação do Colégio Uirapuru, um 
ex-aluno disse que se lembrava da 
discussão sobre meio ambiente ter 
acontecido nas salas de aula antes da 
ECO - 92. O que exemplifica um dos 
objetivos gerais do colégio, expresso 
em seu primeiro Plano Diretor (cerca 
de 1996): "educar para a cidadania de 
maneira que o aluno seja capaz de: 
a) conhecer e defender seus direitos; 
b) conhecer e cumprir seus deveres; 
c) conscientizar-se da importância 
dos direitos e deveres"1. Objetivos 
que evoluíram para a ideia da escola 
formadora, na qual 'educação é vida', 
do Projeto Político Pedagógico escrito 
em 20152.

No primeiro Plano Diretor da 
instituição, evidencia-se também 
a convergência entre tecnologia e 
estudo da natureza, algo que veremos 
perpetuar-se ao longo dos anos. A 
partir dos recursos oferecidos pela 
tecnologia digital, os alunos da 
pré-escola e do ensino fundamental 
participaram do projeto Educação 
na aventura, programa educacional 
da Magalhães Global Adventure da 
família Schurmann, que refez a rota 
de Fernão de Magalhães entre 1997 e 
2000. Como outros alunos do Brasil, 
as crianças do Uirapuru receberam 
informações diretas do veleiro dos 
Schurmann e tiveram a oportunidade 
de aprimorar conhecimentos relativos 
a ciências naturais, história, geografia, 
antropologia.

O governo Collor abriu o Brasil para o mundo globalizado, seja pela ECO - 92 
e a inserção das pautas ambientais no cotidiano dos brasileiros, seja pelas 
privatizações e a alteração da lei de reserva de mercado para bens de informática, 
que ampliou o acesso a computadores e tecnologias digitais de informação e 
comunicação. No entanto, a reforma econômica de orientação neoliberal se 
consolidou em política pública nacional e democrática a partir do governo de 
Fernando Henrique Cardoso. 

Ministro das Relações Exteriores e depois da Fazenda, durante o governo de 
Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso executou a política de estabilização 
da economia nacional através do Plano Real, conjugada à abertura do mercado 
nacional, a desoneração do Estado e às privatizações no setor de comunicações 
(sistema Telebrás) e serviços de energia elétrica, além da flexibilização no 
monopólio de exploração de petróleo e gás. Apesar de bem sucedido na condução 
da estabilidade econômica e nos leilões de privatização, o governo FHC perdeu 
popularidade após a crise energética de 2001-2002, apelidada de "apagão do 
FHC", provocada pela conjugação de estiagem e falta de investimentos na geração 
e distribuição de energia elétrica. Eventos esportivos e entretenimento foram 
cancelados ou adiantados, monumentos e prédios públicos ficaram às escuras, 
nem a luzinha do stand by dos eletrônicos domésticos foi poupada. Tudo indicava 
que as eleições de 2003 seria a hora e a vez de Luís Inácio Lula da Silva.

As mudanças implantadas pelo governo FHC alcançaram a educação, na esteira 
da dinâmica mundial encabeçada pelas Nações Unidas. A UNESCO manteve entre 
1993 e 1996 uma comissão dedicada a pensar a educação mundial no século 
XXI, da qual originou-se o Relatório Jacques Delors, cujo princípio norteador 
é o "aprender a aprender". Estabeleceram-se assim os 4 pilares da educação: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser, 
que estão presentes no segundo Plano Diretor (2004) e no Projeto Político 
Pedagógico (2015) do Colégio Uirapuru. Em termos mundiais, o processo 
de formação contínua tutoriada pelo indivíduo em diferentes ambientes de 
convívio está expresso nas competências globais norteadoras do Programme 
for International Student Assessment (PISA), da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OECD, sigla em inglês), implantado a partir do 
ano 2000: entender e apreciar as perspectivas e visões de mundo dos outros, 
envolver-se abertamente com outras culturas, agir pelo bem comum e o 
desenvolvimento sustentável, ter ciência das questões locais e globais. 

O Relatório Delors foi publicado no Brasil em 1998, dois anos depois de ser 
aprovada e sancionada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394 
de 20 de dezembro de 1996). Os dois primeiros artigos da LDB de 96 mostram 
o alinhamento da política educacional brasileira às orientações da UNESCO: o 
Art 1º, que define educação como processos formativos desenvolvidos junto à 
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vida familiar, as instituições de ensino, o trabalho e a sociedade civil; e o Art 
2º que estabelece como finalidade da educação o desenvolvimento pleno do 
educando, o preparo para exercer a cidadania e a qualificação para o trabalho. 
No final de 98 foi aplicada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que, à semelhança de exames aplicados ao fim da escolaridade básica 
em países europeus e nos Estados Unidos, tinha o objetivo de "avaliar estruturas 
e processos mentais associados aos conteúdos tradicionais da escola" e, por 
isso, viria a refletir o empenho pessoal do aluno e da aluna e a qualidade do 
trabalho pedagógico desenvolvido nas instituições de ensino da Educação Básica.3 
Dez anos depois, em 2008, o Colégio Uirapuru conquistou o primeiro lugar em 
Sorocaba, no resultado das escolas brasileiras avaliadas pelo Enem.

Em 1999, o Colégio OSE - Uirapuru comemorou dez anos e passou a ser 
apenas Colégio Uirapuru. Nesse ano letivo, o corpo discente já somava mais de 
novecentos alunos com idades entre 6 meses e 17 anos. Conforme lemos no 
primeiro Plano Diretor, o colégio corrobora plenamente a orientação vinda da 
LDB, dedicando-se à formação integral do ser humano: intelectual, psicossocial, 
cultural, ética e moral. O que se evidencia nos projetos pedagógicos do colégio, 
como o Educação na Aventura e tantos outros: Projeto Horta, que promovia o 
ensino das ciências da natureza e o hábito da boa alimentação; Projeto Jornal, 
voltado para temas do cotidiano da cidade, implicava a interdisciplinaridade entre 
as ciências da natureza e sociais e português; projetos Friends e Resenha, pelos 
quais os alunos eram estimulados a compartilhar informações e leituras em inglês 
e português, respectivamente; Projeto Estadão na Escola, os jovens entre 14 e 
17 anos eram convidados a contribuir nas pautas do jornal Estado de São Paulo, 
exercitando a linguagem escrita com intencionalidade persuasiva.

Entre os anos de 2003 e 2016, o governo federal ficou sob o controle do Partido 
dos Trabalhadores, que não alterou o curso da política econômica neoliberal 
embora tenha incrementado as políticas sociais herdadas do governo PSDB, 
como os auxílios aos mais pobres a fim de retirá-los da miséria, as linhas 
de financiamento para aquisição da casa própria e estudos em universidades 
particulares, a ampliação do número de vagas no ensino superior público 
conjugada com investimentos em ciência e cultura. Esgarça-se, entretanto, o 
sistema de conciliação da Nova República, porque os efeitos da crise econômica 
de 2008 alcançaram o Brasil, porque o sistema de compra de votos no plenário 
da Câmara federal fora descortinado, porque a esquerda negou-se a romper 
com a antiga política do toma-lá-dá-cá, porque o personalismo de Lula sufocara 
a renovação necessária, porque… Fato é que em 2013, os muros paulistanos 
pichados com 'não é só por 0,20' tornaram visível o fundo da insatisfação 
popular, polarizada nas manifestações pelo impeachment da presidente Dilma 
Rousseff e finalmente capitaneada pela direita a partir de 2016.  

Bem antes de tudo isso, em 2004, ao 
comemorar 15 anos de funcionamento, 
o Colégio Uirapuru escreveu um 
novo Plano Diretor, no qual reiterou 
a "formação ampla, ligada ao 
desenvolvimento do caráter, das 
capacidades sócio-relacionais, visão 
social".4 Na esteira da publicação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997 e 1998), os projetos pedagógicos 
foram repensados segundo o 
princípio da transversalidade. A 
convergência entre conhecimento 
teórico ou acadêmico e questões da 
vida pessoal e social passou a ser o 
centro a partir do qual eram eleitas 
as afinidades entre as ciências da 
natureza e do homem e as reflexões 
sobre Meio Ambiente, Orientação 
Sexual e Prevenção às Drogas, assim 
como entre as ciências sociais e as 
discussões de temas relacionados à 
Cidadania e Solidariedade e a Ética e 
Disciplina. A formação de atitudes e 
valores ofereceria a amálgama para 
as atividades interdisciplinares que 
já vinham a público em exposições 
como a Mostra Uirapuru e a Feira 
de Ciências, e em encontros com as 
famílias, com a bem sucedida Jornada 
Papel de pai, Papel de filho.

A atividade por excelência da formação 
plena dos alunos é a Gincana. Na 
entrevista de 2012, os alunos e ex-
alunos foram unânimes ao citarem a 
Gincana como o evento que acolhe os 
recém-chegados e promove a união, 
o convívio, o trabalho em conjunto. 
Em 2014, uma aluna da 3ª série 
sintetizou assim a Gincana Uirapuru: 
'é uma montanha russa de emoções, 
você ri, chora, briga e se emociona, 

mas no fim não importa a colocação, 
pois no encerramento ocorre a 
UNIÃO UIRAPURU de todas as salas. 
Vou sentir saudades!'.5 Com provas 
culturais e esportivas, que implicam o 
uso de conhecimentos adquiridos ao 
longo da escolaridade, o protagonismo 
juvenil é fortemente estimulado na 
prova filantrópica, ligada ao projeto 
de Responsabilidade Social, iniciado 
em 2004. O princípio de pensar e agir 
de modo responsável na sociedade, 
presente nas atividades desenvolvidas 
ao longo do ano letivo e intensificado 
na Gincana com a coleta de alimentos, 
material didático, roupas e cobertores, 
e a visita a instituições assistenciais, 
levaram o Uirapuru a receber o Selo 
de Escola Solidária em 2008. 

Aliás, desde 2008 vêm acontecendo 
reformas na estrutura arquitetônica e 
pedagógica do colégio. São os sinais 
do que se anunciou no aniversário de 
vintes anos em 2009. Nas palavras 
do diretor Arthur Fonseca Filho, "não 
seria uma comemoração do gênero 
efemérides, com os olhos fixos no 
passado", mas repleta de projetos.6 
Tudo começou com a revitalização 
do que hoje chamamos conjunto 1 do 
campus Uirapuru, através da cobertura 
da piscina, da repaginação estética de 
ambientes administrativos e dos novos 
espaços para a Educação Infantil. Entre 
2009 e 2012, foi a vez do ensino de 
inglês, a segunda língua tão necessária 
para o mundo globalizado: Lively Bird, 
proposta extracurricular de imersão 
das crianças da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I no inglês, e 
o High School, aulas do currículo 
estadunidense segundo convênio 
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com a Texas Tech University para 
alunos entre o 9º ano e a 3ª série. 
Posteriormente, com a parceria com a 
University Missouri, acrescentou-se o 
Middle School para alunos do Ensino 
Fundamental II, o que formalizou 
o Projeto Uschool do Uirapuru. No 
ano de 2012, os adolescentes do 8º 
ano do Ensino Fundamental II à 3ª 
série do Ensino Médio passaram a 
conviver em um ambiente só deles. 
Inicialmente, usaram o prédio herdado 
do Uirapuru Superior, no ano seguinte, 
no conjunto 2 do campus, passaram 
a estudar. Neste prédio, além das 
salas convencionais, um andar com 
laboratórios de ciências da natureza 
e salas para realização das aulas do 
Uschool. Em 2014, ano dos 25 anos 
do Uirapuru, os alunos da 2ª série do 
Ensino Médio, integrantes do programa 
High School, iniciaram a viagem anual 
para a University of Missouri. 

Não podemos deixar de mencionar 
nesses anos, mais precisamente em 
2010, a chegada dos alunos do Projeto 
Ismart. Criado em 1999 e vinculado 
à Fundação Lemann, o projeto 
atende a egressos da rede pública 
de ensino com notável potencial 
de aprendizagem, selecionados em 
um processo rigoroso para fazer o 
Ensino Médio em escolas particulares 
parceiras. Os alunos Ismart trouxeram 
para o Uirapuru a diversidade tão 
importante para uma formação 
política democrática. Esse foi um ano 
especial também para os pequeninos 
da Educação Infantil e Fundamental 
I, que passaram a usufruir do Quintal 
Uirapuru, complementado no ano 
seguinte pela Vila Uirapuru. O Quintal 
e a ECO Uirapuru, que são uma bela 
herança do Núcleo Ambiental do 
Uirapuru, iniciado em 2004 na chácara 
do colégio, junto com o Complexo 
Esportivo, formam o conjunto 4 do 
campus.

Em 2011, o Uirapuru deu início à 
construção do conjunto 3, primeiro, 
com o novo berçário, concebido para 
atender ao desenvolvimento pleno 
de crianças entre 4 meses e 2 anos, 
conforme as práticas pedagógicas 
estruturadas no Projeto Cuidar & 
Educar. Poucos anos depois, foi a vez 
do Prédio do Infantil II, que, paralelo 
ao do berçário, segue a mesma 
orientação arquitetônica voltada 
para a segurança, o bem-estar e as 
condições ambientais necessárias para 
o desenvolvimento dos pequeninos 
a partir do encontro com objetos, 
pessoas e a natureza lindamente 
representada por uma jabuticabeira.7

Nos últimos 10 anos, o Uirapuru vem fortalecendo o uso cidadão da rede mundial 
de computadores. Tecnologia é cidadania foi o primeiro passo, dado em 2010, 
visando o aprendizado da navegação segura. Junto à equipe de Responsabilidade 
Social formou-se o Projeto Internet Segura, incrementado pela equipe de 
Tecnologia Educacional. A partir de 2016, foram realizadas palestras para os 
alunos, os professores e os pais, decorrentes da parceria com a NETHICS, com o 
objetivo de inspirar comportamentos positivos e saudáveis no uso das tecnologias 
de informação e comunicação por meios digitais. Para esse ano de 2019, o uso 
cidadão das ferramentas digitais será ampliado pela educação digital, estabelecida 
sobre o tripé riscos, desafios e oportunidades, e a adoção de material didático 
digital em ciências da natureza, conforme a parceria estabelecida com a GEEKIE 
One. 

Para finalizar, ressaltamos a missão do Colégio Uirapuru, conforme lemos no 
Projeto Político-Pedagógico: "proporcionar excelente formação acadêmica, sem 
descuidar da formação de seres autônomos, independentes do ponto de vista 
individual, e colaborativos, participativos e responsáveis do ponto de vista 
social".8
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Um lUgar 
maravilhoso
Andrea Vazatta / Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I

Era apenas uma menina sonhadora, 
buscando caminhos de felicidade.

Estudava e sentia a necessidade 
de me realizar como profissional, o 
muito parecia pouco, lança-me a todo 
tipo de aprendizado, recebimento 
de informação e conhecimento: no 
período da manhã cursava o colegial 
na OSE (Organização Sorocabana de 
Ensino) e no período da noite o curso 
de magistério.

Sentia que muita coisa estava 
mudando em minha vida, que os 
dias se tornavam longos e as noites 
cada vez mais breves. Como toda 
adolescente, confusa, recebendo 
inúmeras orientações e sofrendo a 
pressão do vestibular, achava que 
todo esse sentimento era gerado pelo 
medo de não conseguir entrar em uma 
faculdade, de vencer o vestibular e 
pior seria arrepender-me no meio do 
caminho e descobrir que esse lugar 
maravilhoso jamais existiria.

Cada dia mais estava tomada de 
prazer ao participar das aulas do 

curso de Magistério, encantada com 
as professoras, realizada em perceber 
como um planejamento era criado, 
embora fosse muito trabalhoso. 
Comecei a participar de trabalhos 
voluntários com crianças e sentia 
que estava perto daquele lugar 
maravilhoso.

Nessa mesma época uma escola me 
chamou para realizar o estágio com 
crianças na Educação Infantil e o meu 
coração pulsou mais forte, tinha que 
passar por essa experiência e a alegria 
me contagiava.

Tinha atividades em três turnos: 
manhã com o Colegial, tarde com 
o estágio e à noite com o curso 
do Magistério. O cansaço físico e a 
exaustão me pressionavam a largar 
algum período, mas como, se todos 
me completavam?

No Ensino Médio me preparava para 
o vestibular e ampliava uma visão 
de mundo, no estágio sentia uma 
intensa realização e à noite no curso 
de Magistério recebia informações 22
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de como decifrar o mundo de uma 
criança.

Meu pai, a quem devo o que sou hoje, 
marcou com o diretor do Colégio pois 
achava que eu deveria deixar algum 
período.

Dia marcado, chegamos ao Colégio 
para reunião, uma moça chamada 
Helena, muito gentil e bonita, usava 
um perfume suave, transmitia 
suavidade para aquele ambiente, pediu 
para aguardarmos na sala ao lado, que 
o diretor já estava a caminho.

Minha vontade era sair dali correndo, 
quando de repente essa pessoa tão 
esperada adentra. Era o diretor Arthur 
Fonseca Filho, homem alto, que 
inspirava muito respeito, suas palavras 
eram firmes, seu tom de voz era alto 
e possuidor de um diálogo contagiante 
foi nos tranquilizando.

Meu coração batia fortemente e senti 
então, e o meu pai também, de que 
três períodos eram demais e que o 
estágio poderia esperar eu terminar o 
Colegial. 

Acredito que o diretor Arthur não 
saiba da importância que teve em 
minha vida e de que tudo o que sou 
hoje, de certa forma foi resultado 
daquelas palavras sábias sobre a vida 
e o percurso profissional que me 
constituíram na profissional que sou 
hoje.

Tive excelentes professores, 
mas alguns me marcaram 
profissionalmente, pois segui seus 
passos no encontro da minha 

realização profissional e gostaria de 
citá-los aqui: Fátima professora de 
Química do Ensino Médio me fez 
ver que tudo que se aprende tem 
um sentido em meio a cobrança da 
preparação do vestibular, e mais 
do que transmitir conhecimento, 
tinha um olhar para o indivíduo, 
que me convidava a pensar que o 
educador vai além da sala de aula, 
dos conteúdos e que todo aluno 
possui sentimentos e ideias, basta 
olhar, ouvir e se preocupar; Dulcina, 
professora de Didática e Filosofia no 
Magistério,  me ensinou que todo 
aprendizado pode ocorrer de forma 
diferenciada, que somos responsáveis 
pelas aulas e metodologias que 
utilizarmos em nossos planejamentos 
e  me instigou a superar o tradicional 
e a estudar infinitamente caminhos 
para encantar os alunos em sua 
trajetória de aprendizado; Dona Nilza, 
assim chamada por todos,  não era 
professora e, sim, responsável pela 
Secretaria, tinha sempre disposição 
para explicar a parte burocrática 
e conhecia todos os alunos como 
ninguém naquele Colégio, fazia o seu 
trabalho perfeitamente, mas também 
era conselheira, orientadora e todos 



24 25

M
EM

Ó
R
IA

S
 U

IR
A

PU
R
U

M
EM

Ó
R
IA

S
 U

IR
A

PU
R
U

sentiam acolhimento e não era só 
eu não, haviam muitos alunos que 
em períodos difíceis passaram pela 
Secretária só para encontrarem a Dona 
Nilza antes de entrarem para aula.

Frequentar a OSE era como se eu 
estivesse na minha segunda casa, 
adorava passar os meus dias lá, 
cercada de pessoas tão maravilhosas e 
que me convidavam a todo momento 
sentir paixão pela educação.

Prestei vestibular e entrei para o curso 
de Pedagogia no período da manhã e 
ainda cursava no período da noite o 
último ano do Magistério.

Em umas das aulas de Metodologia 
de Ensino na faculdade, o professor 
comunicou que haveria uma seleção 
na OSE Uirapuru, extensão daquela 
escola que cursei com tanto carinho, 
uma vaga para o acompanhamento de 
estudo com alunos do Fundamental I 
ao Ensino Médio. Era tudo o que eu 
queria, mas como ter novamente três 
períodos preenchidos?

Marquei um horário com a 
coordenadora Claudia Mortara e me 
candidatei à vaga.

Foram horas de entrevista e o seu 
objetivo era claro, desde o primeiro 
momento a pessoa escolhida teria que 
estar em constante estudo, pesquisa e 
dedicação.

Sai dali com uma vontade imensa de 
fazer parte desta equipe, mas sabia 
que ainda tinha pouca chance de 
entrar, pois eram muitos candidatos, a 
coordenadora era muito competente, 
exigente e trazia consigo uma 
bagagem intelectual imensa. Meu 
sonho era trabalhar com uma pessoa 
tão admirável como ela.

Dias depois, o tão esperado momento 
chegou, era o dia em que anunciariam 
quem seria a candidata para vaga.

Fui chamada até a escola e para 
minha surpresa tinha sido escolhida, 
minha alegria era contagiante. Assumi 
os três períodos novamente, mas 
agora, mais madura e certa do que 
realmente queria, iniciava minha 
trajetória com muito entusiasmo e 
motivação no acompanhamento de 
estudos dos alunos de Fundamental I, 
II e Médio.

Tive o prazer de assistir as aulas 
da professora Flora na disciplina de 
História, onde presenciei várias vezes 
o seu empenho em orientar seus 
alunos para importância do significado 
do tempo Histórico e o interesse em 
conhecer os títulos da biblioteca da 
escola para recomendá-los aos alunos 
no período de estudo.24
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Dois anos após esse período recebo o 
convite da coordenadora Glaucí para 
deixar a sala de estudos e assumir 
uma classe de Maternal.

Agradeço imensamente à Tia Glaucí, 
como todos a chamavam, por essa 
oportunidade, pois foi na Educação 
Infantil que aprendi a ser educadora 
e os meus dias eram repleto de 
felicidade. 

O Colégio era pequeno e só existia o 
bloco 1 e 2, que atualmente é o prédio 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental.

Tínhamos apenas um espaço para o 
parque com grama natural, alguns 
brinquedos de madeira, um extenso 
pátio para as brincadeiras, duas 
quadras e uma piscina em construção.  

Cantávamos o hino nacional com 
nossos alunos no espaço onde hoje é a 
sala do Maker, não havia a construção 
e sim uma área livre que fazíamos o 
hasteamento da bandeira. Por muitas 
vezes os pais entravam e participavam 
do evento.

A escola era composta por duas salas 
de cada série e a sala do diretor 
situava-se no meio da Educação 
Infantil.

Nos anos seguintes venho a trabalhar 
com o Infantil I, Infantil II, 1ª ano e 
auxilio nas aulas de Matemática do 
4º ano. Passo então a ter mais uma 
coordenadora, a querida Mara Cabral 
com quem aprendi que muitas vezes 
o professor precisa ser ouvido e a 
ter firmeza em uma advertência. Ela 

faleceu neste ano, deixando uma 
imensa saudade em todos. 

Assumo, a convite da coordenadora 
Maura que inaugura a construção 
do prédio da Faculdade do Uirapuru 
Superior, para dividir algumas aulas de 
Matemática no período da noite e no 
sábado na formação de professores 
no projeto Teia do Saber e, ao mesmo 
tempo, a Coordenação da Educação 
Infantil do nosso Colégio com a 
coordenadora Fernanda.

Crio um grupo de estudos com as 
professoras da Educação Infantil 
e, posteriormente, com as do 
FundamentaI I com duração de um 
ano para pesquisa e tematização 
da prática. As reuniões pedagógicas 
passam a ter foco na aplicação do 
planejamento e na justificativa teórica 
em busca de novas metodologias. 
Ao final de cada ano o grupo de 
professores apresentava em congressos 
o trabalho realizado.

Mergulho com as professoras em um 
estudo profundo no conhecimento 
lógico-matemático, orientado pelo 
Mathema, transformando nossa 
proposta no currículo de matemática 
a ser pioneira na contemplação de 
todos os eixos exigidos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e na matriz 
internacional.

O Colégio cresce rapidamente e 
vai de 300 alunos na Educação 
Infantil no Fundamental I para 500 
alunos e se faz necessário a divisão 
da Coordenação em Pedagógica 
e Educacional. Então, eu e a 
coordenadora Fernanda, dividimos as 
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funções com muito companheirismo 
e ressalto que aprendi muito com 
ela, sou grata por toda sua paciência, 
carinho, amizade e ética. 

O diretor Arthur semanalmente parava 
com as coordenadoras para decidir 
as intenções pedagógicas, além de 
se interessar por cada pai que trazia 
elogios, críticas ou sugestões. Isso só 
fazia minha certeza aumentar: estava 
na escola certa e que o compromisso 
com a educação sempre vinha em 
primeiro plano.

Cada cantinho da nossa escola 
conheço bem, acredito que até mais 
que a minha própria casa, e todas  
as pessoas que aqui passaram, me 
remetem a grandes histórias.

Anos se passam, a escola aumenta 
e a professora Gabriela passa a ser 
minha companheira na organização 
do Fundamental I para posteriormente 
assumir a Coordenação Pedagógica 
da Educação Infantil que hoje a 
realiza com desenvoltura, cuidado e 
competência.

Passo a coordenar também o ensino 
fundamental II (6º e 7º anos) e 
neste momento conto a formação da 
coordenadora geral Maura que faz a 
conexão de todos os ciclos do Colégio 
com sabedoria e também responsável 
pela formação de cada coordenador, 
professor e funcionários da escola. Um 
impecável exemplo de educadora que 
inspira a todos.

Foi uma experiência marcante 
no ensino Fundamental II e sem 
dúvida ampliou minha experiência 
profissional.

Hoje sou Coordenadora Pedagógica 
do Fundamental I, responsável 
pela articulação dos espaços de 
aprendizagem, da construção do 
material pedagógico e da formação 
de professores e divido sala com 
a coordenadora pedagógica do 
Fundamental II Patrícia, com quem 
troco saberes diariamente com muito 
entusiasmo e estudo. Me emociono a 
cada dia como se fosse o primeiro, me 
gratifico a cada descoberta dos alunos, 
me engrandeço a cada transformação 
de inovação dos professores e estou 
certa de que encontrei o lugar 
maravilhoso que tanto sonhei em 
minha adolescência, ele está bem 
aqui, no Colégio Uirapuru.

Como Um 
UirapUrU
Arthur gregório / Ex aluno, cursando o 1º semestre de  
                              Engenharia Química na Mauá.

É tão engraçado o fato de que aprender é uma ação de várias faces. Pode ser como 
viajar de avião tranquilamente enquanto você só aguarda as instruções. Ao mesmo 
tempo, pode ser como sair batendo as asas para fora do ninho pela primeira vez. Essa 
viagem pode durar alguns segundos ou várias horas, pode ser na altura de uma árvore 
ou das nuvens. No entanto, no final das contas,  sempre é um voo que te deixa mais 
livre, mas que nunca pode ser feito sem a vontade do outro de ensinar. 

Ao longo de nossas vidas, aprendemos muitas coisas, sejam elas de nossa vontade ou 
não, porém o verdadeiro aprendizado, o de viver, é aquele feito sem pressa, passo a 
passo, por pessoas carinhosas que almejam o nosso sucesso, independente do que ele 
significa para cada um de nós. Sendo assim, não são todos que têm a oportunidade de 
ser ensinado para a vida, pois isso exige um trabalho feito não só com a cabeça, mas 
também com o coração. É um trabalho que forma pessoas acima de alunos e cidadãos 
acima de seres. É um trabalho de quem doa o seu melhor para não deixar morrer as 
preciosidades da humanidade: a ciência, a história, a língua, mas acima de tudo, a 
força e o brilho da diversidade. 

Dessa forma, quando alguém te ensina o valor individual que cada ser humano tem, 
você pode se considerar sortudo, pois esse ensinamento não é vão como outros do 
dia a dia. Ele faz você acreditar na união ao mostrar tanto a sua importância quanto 
a do outro. Ele nunca deixa você esquecer o seu potencial e não permite que quem 
você foi, ou a condição da sua existência atrapalhe quem você pode e quer ser. Eu sou 
muito sortudo por ter tido a oportunidade de aprender isso durante os meus 16 anos 
no Colégio Uirapuru, pois hoje eu sei que ninguém pode me dizer, ou a qualquer um, o 
limite dos nossos sonhos e das nossas lutas. 

Nunca fui atleta, mas os jogos esportivos das gincanas me mostraram a felicidade 
de permanecer com garra e marcar nem que seja ao menos um gol ou uma cesta. 
Também nunca tive talento para ser artista, mas as aulas de Arte me deram a visão de 
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que a paciência e os amigos tornam tudo um pouco mais fácil. Então, o Uirapuru 
me mostrou que de uma forma ou de outra, eu fui e posso ser por alguns instantes 
alguém inesperado: um atleta e um artista. 

Sempre tive vários colegas, mas não o suficiente até reconhecer as capacidades 
deles, quando pude conhecer pessoas que me completam e me dessem a sensação 
de pertencimento. Sempre tive destaque nas notas, mas não foi o suficiente até 
compreender que isso é apenas um dos destaques possíveis, quando pude sentir 
o orgulho em aplaudir de pé os meus amigos no teatro. Então, o Uirapuru me 
mostrou que devemos valorizar quem nos cerca, pois serão eles que permanecerão 
ao nosso lado nos dias de chuva.  

Hoje, estou muito feliz com as minhas conquistas, tanto as acadêmicas quanto as 
pessoais, e para o resto da vida deverei isso à escola que me formou e que chamo 
de lar. Nada seria possível sem o incansável esforço dos meus professores, da 
coordenação, dos inspetores e de todos os funcionários. Eu jamais teria aprendido 
a pensar fora da caixa (estratégia muito eficiente até mesmo em exercícios de 
Matemática), jamais sonharia com a contribuição que posso fazer para com o 
mundo, jamais teria corrido atrás de um Ensino Médio bilingue (High School) e 
jamais teria formado a minha pequena e extraordinária família de amigos. 

Graças ao Colégio Uirapuru e seus envolvidos, eu voei, como um Uirapuru, e vou 
continuar voando pro resto da vida, mesmo que eu caia. Por mais da metade do 
tempo de vida dessa escola, eu posso dizer com orgulho que participei da história 
desses 30 anos da minha amada escola. Por mais da metade da história desses 
30 anos, eu fiz o meu nome lá dentro, pois lá todos têm valor e todo mundo tem 
realmente um nome...

Um Canto 
qUe eCoa na 
formação de 
soroCaba
djalma benette / Prof. Deda, jornalista e autor do blog O Deda Questão

No último dia 15 de novembro de 2018 recebi uma mensagem simples, mas 
daquelas que tocam fundo na alma da gente. Lara, que havia sido minha aluna na 
quinta série, em 1990, me conta que a sua programação para aquele dia era rever 
o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Seu entusiasmo em me contar que iria rever 
o filme diz respeito ao fato da forma como aquele filme foi apresentado a ela, 
ainda uma criança. Me lembro de ter levado a sala inteira em excursão ao extinto 
Cine Peduti, no período da manhã, portanto fora do horário de funcionamento 
normal das sessões, que exibiu o filme em sessão especial aos alunos. Uma 
deferência do então gerente, o Júlio.

Na TV, num desses reality show de culinária, vi o Meiken representando com 
maestria e competência não apenas suas habilidades culinárias, e não somente 
a cidade de Sorocaba, mas uma capacidade de raciocínio que demonstra a base 
de toda a sua formação. Um orgulho, ele também havia sido meu aluno no já 
longínquo ano de 1991 no Colégio Uirapuru.

Minha filha caçula, também aluna do Uirapuru, se saiu tão bem num debate que 
começou em política e enveredou pelo lado da estética e, surpreso, perguntei onde 
ela havia apreendido tudo aquilo e ela lembrou das aulas de Artes no Uirapuru.

Na campanha eleitoral passada, onde os debates em redes sociais ficaram bem 
acima do adjetivo caloroso, vi dezenas de alunos argumentando com lógica e 
conhecimento histórico que dá orgulho a qualquer pai.



30 31

M
EM

Ó
R
IA

S
 U

IR
A

PU
R
U

M
EM

Ó
R
IA

S
 U

IR
A

PU
R
U

Aliás, um deles, Eduardo, meu amigo, me pediu para ler um texto do seu filho 
(diplomado no Ensino Médio no final do ano passado) que havia sido publicado 
na revista da Uirapuru. Seu orgulho era transbordante. Ele não se cabia em si em 
ver que o filho havia construído texto tão articulado e com ideias tão sólidas.

Me lembro dessas histórias e elas me remetem aos debates quase que diários 
que tive com o professor Wlademir dos Santos – que graças à generosidade do 
professor Arthur Fonseca Filho, fundador e diretor do colégio Uirapuru empresta 
seu nome à Faculdade Wlasan de Pedagogia – onde tive o privilégio de aprender 
o que sei, posso assim dizer, sobre a relação Sujeito-Sujeito, Sujeito-Objeto e 
Sujeito-Interpretante.

No segundo ano como professor do Colégio Uirapuru, recém retornado a 
Sorocaba depois de ter vivido quase um ano na Holanda e visto de perto a 
queda do Muro de Berlim, me lembro de ter demonstrado uma certa decepção 
com a minha sala de aula daquele ano em comparação com a do ano anterior. E 
as palavras do professor Wlademir ainda calam fundo em mim: o bom professor 
é aquele que toca o aluno que recebe a cada ano letivo. O bom professor não 
é aquele que interage com o bom aluno, o que “qualquer um” faz, mas o que 
desperta daquela (e naquela) criança o que ela tem em seu ser mais profundo 
e que, sem a ajuda do professor, poderia passar uma vida sem saber que havia 
tanto dentro de si.

Tantos anos longe do Colégio Uirapuru, dedicado integralmente ao jornalismo 
e assessoria na área de comunicação, vejo as transformações pelas quais se 
passaram a cidade de Sorocaba nos últimos 30 anos e me alegra em perceber 
o quanto dessa missão do Colégio Uirapuru se irradiou por personagens 
importantes da vida da cidade. A formação escolar de um indivíduo – somado ao 
que ele recebe em suas relações com a família, religião, clube, amigos, ambiente 
de trabalho, de comunicação... – reflete de maneira integral na vida de uma 
sociedade e olhando esse aniversário do Colégio Uirapuru percebo, claramente, 
que o canto de todo o aprendizado dentro das paredes e livros da escola ecoam 
fortemente na vida de Sorocaba.

Tenho orgulho não apenas de ter feito parte do começo dessa história, mas de 
ver essa história construída com a solidez de uma catedral. Não são alunos que 
estão na escola “para passar de ano”, mas que quanto mais os anos passam a 
escola está viva dentre deles através do conhecimento.

Que o Colégio Uirapuru, assim como o pássaro da sinfonia de Heitor Villa-
Lobos (que se apropria da mitologia indígena, que considera o Uirapuru o “deus 
do amor”) siga formando cidadãos comprometidos consigo próprio, com suas 
famílias e com a sociedade onde vivem, disseminando o canto (conhecimento) 
para ele ecoar no silêncio da floresta (da comunidade).

30 anos de 
mUitas histórias
Fernanda Rodrigues / Coordenadora do Berçário

tudo começou há 30 anos!!!!

Dia 23 de fevereiro de 1989, começava uma grande história! Nascia o Colégio 
Uirapuru! Nesta época ainda Colégio Ose Uirapuru, pois era uma unidade diferenciada 
da já existente Ose (Organização Sorocabana de Ensino), que era o colégio da família 
Fonseca, aqui em Sorocaba.

Iniciamos com a Pré-Escola e as turmas de 1ª a 4ª série (que são hoje 2º ao 5º ano). 
Tínhamos uma turma de cada fase/série, e só no período da tarde. Quem coordenava 
era a tia Glaucí.

Na semana que antecedeu a inauguração, estávamos todas empenhadas na 
arrumação, na limpeza e nos preparativos para o primeiro dia de aula. Até as mães 
ajudavam! Desde o início, e até hoje, o grande diferencial é a parceria com as famílias, 
a humanização e a união da equipe, desde a direção até os funcionários da limpeza! 
Sempre nos sentimos como uma grande família.

Lembro-me, como se fosse hoje, da felicidade em receber cada criança que chegava, 
cada rostinho com a alegria de estar neste novo Colégio. Era um sonho!!! 

Eu fiquei com o Jardim 1, que hoje equivale ao Infantil 4.

O prédio era apenas o espaço onde hoje funciona a Educação Infantil. Nesta época, as 
crianças traziam lancheiras com lanches de casa. Hoje (na Educação Infantil) o Colégio 
fornece, o que é muito melhor, pois todos recebem os lanches organizados por uma 
nutricionista.

As salas da Educação Infantil, tinham um quintal com tanque de areia e mesas para 
o lanche. Tudo pensado e preparado para que as turmas tivessem seus espaços 
bem estruturados. Hoje isto foi totalmente modificado, atendendo às mudanças e 
atualizando as necessidades e estímulos desta época.
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Esta é uma característica muito forte do 
Colégio, que está sempre acompanhando 
as mudanças e se estruturando para 
oferecer o melhor e mais moderno aos 
seus alunos. Por isso, logo após nosso 
primeiro ano, começaram as próximas 
construções: piscina, quadras, ginásio, 
parques, tanques de areia, novas salas de 
aula, laboratório.

Em 1990, tive meu 1º filho e quando 
voltei da licença, o nosso diretor Arthur, 
contratou uma auxiliar para cuidar 
dele e assim eu poderia continuar 
amamentando e trazê-lo comigo. Mas 
ainda não existia o Berçário. Com 
isso, eu mesma trouxe berço, cadeirão 
para alimentação e outras coisas. No 
ano seguinte, em 1992, foi criado 
oficialmente o Berçário Uirapuru! 
Começaram a chegar as primeiras 
crianças e  os filhos de professoras, 
porém com estrutura de berçário mesmo.

Em 1995, quando eu trouxe minha 
filha, o Berçário já funcionava e era 
coordenado pela Maria Angélica.

Cada ano que passava, o Colégio 
ficava mais conhecido e reconhecido, 
aumentando muito o corpo de alunos e, 
consequentemente, de professores.

Uma lembrança boa é a Festa Junina, 
que acontecia com a ajuda dos pais e 
professores. Sempre muito engajados em 
trazer a família para o Colégio. Os pais 
ficavam nas barracas de pesca, argolas e 
nos caixas. Era muito legal!

Hoje, a Festa Junina é uma das maiores 
festas, atendendo mais ou menos 5 
mil pessoas em dois dias, totalmente 
beneficente, mas ainda com a ajuda dos 

pais que são convidados a participar. 
Isto mostra que o tempo passou, mas 
têm coisas que não mudam, ou seja, a 
importância da família no Colégio.

Muitas outras lembranças como: Clube 
de Ecologia, Chácara do Colégio (Nanu), 
caminhadas com os pais, aulas de teatro, 
flautas, coral, formaturas, superdias, 
acantonamentos, desfiles cívicos, 
gincanas, Mostras, me fazem reviver 
estes deliciosos 30 anos!

Em 1999, o Colégio passou a ser 
somente Colégio Uirapuru, pois houve 
uma divisão dos diretores e cada um 
ficou com uma unidade. Um diretor 
ficou com a Ose e o Arthur ficou com o 
Uirapuru.

No ano 2001, fui para coordenação, 
ajudar a Mara Cabral, pois a tia Glaucí 
se aposentou. Foi um novo desafio!! 
Trabalhamos juntas até 2003 e aprendi 

muito!! Mas infelizmente, em 2003, a 
Mara nos deixou e tive que buscar forças 
para continuar e seguir, pois ela foi com 
a certeza de que continuaríamos o seu 
trabalho e tudo o que me ensinou tive 
que colocar rapidamente em prática. 
Porém, eu precisava de alguém comigo 
e foi assim que formei uma nova 
dupla, com a Andréa. Ficamos com a 
coordenação da Educação Infantil até o 
5º ano. Eu no educacional/administartivo 
e a Andréa no pedagógico. Deu muito 
certo! Foram novos olhares,  
novas ideias, novas perspectivas e muitas 
mudanças, principalmente, no material 
pedagógico.

Em 2009, fui ajudar o Berçário, pois a 
Maria Angélica (coordenadora) teve que 
tirar uma licença de 6 meses. Com isto, 
nova mudança! Totalmente diferente 
de tudo o que eu já tinha feito, mas 
me apaixonei pelos bebês! Quando a 
Angélica voltou, o Arthur achou melhor 
eu continuar lá, porque tivemos um 
aumento muito grande de crianças no 
Berçário e precisaríamos de mais uma, 

ou seja, uma nova dupla surgia! Agora, 
eu e a Angélica!

Em 2012, o Berçário ganhou um novo 
e lindo espaço. Foi um sonho realizado, 
pois nosso diretor sempre quis que o 
Berçário tivesse seu espaço independente 
do Colégio, afinal, “Berçário não 
é escola!”. Tudo muito pensado e 
construído para atender os bebês até os 
2 anos de idade. Um espaço apropriado 
e feito com tudo o que queríamos para 
um Berçário de Excelência!

Não paramos por aí... continuamos as 
construções e as ampliações dos espaços 
do Colégio: Quintal, Prédio do 8º ao 
Ensino Médio, Restaurante, Espaço 
Cultural, Complexo Esportivo, a Praça, 
entre outros.

Nossa! Já se passaram 30 anos! 
Conquistas, desafios, aprendizagens, 
amizades, alunos que vão, alunos que 
vêm, enfim... muitas histórias para 
lembrar e que estão gravadas em meu 
coração!

Tenho recebido no Berçário, muitos ex-
alunos trazendo seus filhos! Mostrando 
que a vida continua, que estamos 
sempre renovando. Tenho a certeza que 
a história continua, pois temos muitas 
páginas para serem escritas nas vidas 
das crianças, pais e professores! Que 
maravilhoso!

Espero estar aqui, para escrever as 
próximas páginas desta história e 
comemorar os próximos aniversários do 
Colégio Uirapuru!

Parabéns Colégio Uirapuru! 30 anos de 
muitas histórias!
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qUando nossa 
vida se entre-
laça na vida de 
oUtras vidas...
gabriela plens / Coordenadora Pedagógica. Educação Infantil

Bakhtin (2003) já dizia que nossa fala é carregada da fala de outros que nos 
antecederam. As palavras são alheias, pois são do outro e depois tornam-se próprias-
alheias, quando estamos em processo de apropriação das palavras/conceitos do outro, 
até que, num determinado momento se tornem próprias.

Quando permitimos que a vida se entrelace na vida de outras vidas tomamos 
consciência e gratidão por aqueles que nos constituíram. Percebemos que 
generosamente nos ajudaram a identificar diferentes perspectivas e ir além, nos 
ajudaram a refletir, compreender e, até mesmo, agir.

É isso que acontece no Uirapuru, que é constituído de pessoas envolvidas num único 
propósito de vida: compartilhar conhecimentos e ajudar o outro a se transformar 
segundo a sua subjetividade.

Numa circularidade sem fim, numa ciranda em que não há mais ou menos, as 
experiências pessoais de cada um enriquecem e ampliam a visão de mundo uns dos 
outros.

Talvez o Colégio não tenha dimensão da potência e importância na vida pessoal 
e profissional de seus colaboradores, talvez sua grande e bela missão seja a de 
transformar as vidas daqueles que junto dele caminham e se abrem para olhar a si 
mesmo, como único e inacabado. Numa incompletude sem fim, cuja completude de 
um completa a incompletude do outro… e assim por diante.

São anos de história, de convivência 
e consciência do compromisso com a 
comunidade e com o mundo.

Comecei no Uirapuru como muitas, 
na posição de auxiliar, refletindo a 
prática daquilo construído nas aulas do 
Magistério do Colégio.

Um sonho de uma menina tímida que, 
também se constituiu como pessoa/
profissional subsidiada pelas experiências 
e mediação de parceiros mais 
experientes.

Numa breve retrospectiva, me vejo na 
função de auxiliar, quieta e observadora, 
mas com um desejo enorme de fazer 
parte de uma grande família chamada 
Uirapuru. Rapidamente, sou transportada 
para o hoje, testemunhando a função de 
apoiar, orientar e se preciso, conduzir o 
caminho das meninas da WlaSan (alunas 
do curso de Pedagogia da Faculdade Prof. 
Wlademir dos Santos) que compartilham 
o dia a dia no Colégio como auxiliares de 
classe.

As palavras delas não são suficientes para 
revelar a mudança interior construída 
em cada uma através das situações 
experienciadas no decorrer dos dias de 
prática em sala de aula junto com as 
professoras e crianças.

A possibilidade da “residência 
pedagógica” no Colégio Uirapuru, faz 
parte da circularidade do processo 
de construção de conhecimentos de 
naturezas diversas, pois cada um 
conhece a si mesmo inclusive a partir 
das relações que são estabelecidas com 
o outro, num contrato didático subjetivo 

em que compromete-se com o outro em 
realizar o que é puro, correto e ético.

É assim, nesse âmbito circular das 
relações, do partilhamento dos 
conhecimentos acadêmicos e culturais, 
das experiências de vida que eu e muitas 
outras professoras nos constituímos e 
nos transformamos diariamente. Se trata 
de uma jornada que nos orgulhamos 
imensamente ao olhar nossas meninas 
residentes, de modo que identificamos 
marcas e traços da equipe Uirapuru.

Assim como nossas meninas, sonhamos 
e, também, acreditamos que nossas 
ações produzem transformações na vida 
das crianças e das famílias envolvidas.

Acompanhamos de maneira afetuosa 
e comprometedora as etapas do 
desenvolvimento das crianças: aquelas 
que desfraldam e que cada dia mais 
aprimoram suas linguagens à favor das 
relações e do conhecimento; aqueles 
que caminham para as provas, para a 
esperada gincana, até chegar naqueles 
que iniciam um processo de formação no 
Ensino Superior.

Somos também impactados pelas 
crianças e por suas famílias, que confiam 
em nossas mãos aquilo que lhes é mais 
precioso. Nessa parceria e cumplicidade 
respeitosa encontramos uma marca de 
cada aluno e de cada família que nos 
afeta.

Para a comunidade de professores, 
o comprometimento, o respeito, a 
sabedoria e o afeto da direção é um 
propulsor que nos move e nos inquieta 
na busca também pela formação pessoal 
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e profissional.

Ao longo dos anos sentimos o cuidado 
e a seriedade no trabalho da Educação 
Infantil e dos outros segmentos. No caso 
da Educação Infantil, os anos revelaram 
cada vez mais o protagonismo da 
criança, daquela que compartilha seus 
conhecimentos e é impulsionada a refletir 
a respeito de novos, para que cada vez 
mais amplie suas experiências com e 
sobre o mundo.

Os materiais e os corredores mudaram 
e ainda que “mudos”, falaram muito 
sobre essas crianças e seus processos de 
ensino-aprendizagem.

Os espaços de convivência foram 
ressignificados pelas concepções e 
diferentes idades habitavam um mesmo 
lugar para que juntos aprendessem a 
conviver e compartilhar descobertas.

Muitas vezes não refletimos sobre 
a variedade de coisas que sabemos 
acerca do aprendizado e sobre a 
relação do aprendizado com seu 
contexto. É necessário buscar novas 
formas e novas linguagens para que 
possamos nos permitir viver, partilhar, 
narrar e desempenhar os “eventos” da 
aprendizagem.

Essas formas de linguagem são fontes de 
inspiração que possibilitam a abertura de 
novos horizontes e a criação de novos 
papéis para crianças e educadores, que 
cada vez mais propiciam experiências 
vividas, oportunizando o domínio pleno 
de conceitos e valores.
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de alUna a 
professora:
Como o Colégio 
UirapUrU 
ajUdoU a me 
ConheCer
giulia girardi / Ex-aluna, cursando 3º ano do Curso de Letras na USP

De uma forma ou de outra, eu sempre tentei fugir da carreira de professora. Comecei 
cedo, aos 10 anos, quando eu falava que faria Biologia para pesquisar os animais. 
Depois passei pela Nutrição e pela Bioquímica, ainda fugindo para dentro de um 
laboratório. Aos 13 resolvi que seria uma arquiteta, saindo do laboratório diretamente 
para a cadeira confortável de um escritório. Aos 14, quando entrei no Ensino Médio do 
Colégio Uirapuru, eu havia decidido pelo jornalismo: teria para sempre o compromisso 
com a verdade, com a informação, seria paga para fazer o que eu mais gosto, 
escrever, e de bônus ainda poderia viajar, se fosse correspondente. O fato é que eu 
demorei um ano inteiro para descobrir que talvez o jornalismo não fosse nada parecido 
comigo, até que, enfim, deparei-me com uma outra profissão em que eu pudesse me 
comprometer com a verdade.
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Ao contrário do que a rapidez desse 
parágrafo pode sugerir, esse processo 
foi longo e muito complicado. Todo 
mundo sabe que não é fácil escolher 
uma carreira para seguir no auge dos 15 
anos. Com a cabeça repleta de dúvidas, 
o jornalismo parecia a opção mais 
sólida e mais promissora. Além disso, 
o meu primeiro ano de ensino médio 
foi um grande período de adaptação: 
eu era bolsista do ISMART, vinha com 
um desfalque de matérias por conta de 
anos de ensino público, me adaptava a 
uma nova rotina, um novo ambiente e 
novos colegas. Para lidar com todas essas 
questões, o colégio ofereceu todo o seu 
apoio através da coordenação sempre 
presente e da orientação educacional. 
Aliadas à escola estavam outras bases 
sólidas de apoio, que encontrei em 
meus professores, com sua preocupação 
e dedicação para que eu estivesse 
acompanhando o ritmo das aulas e, ao 
mesmo tempo, garantindo que eu me 
sentisse cada vez mais parte daquele 
universo. Outro suporte estava em meus 
próprios colegas, que nunca hesitaram 
em tirar minhas dúvidas e me ajudar a 
lidar com tantas mudanças quando estas 
pareciam assustadoras ou impossíveis. 
Fazíamos grupos de estudos, nos quais 
cada um ajudava com o que dominava 
mais: não demorou para que eu 
colaborasse com Gramática e Literatura. 
Foi precisamente nesse momento que 
começou a crescer em mim a ideia de 
ser professora.

Com o segundo ano, aumentou a 
demanda de disciplinas, e eu era cada 
vez mais requisitada pelos colegas para 
ajudar com a Gramática. Curiosamente, 
passei a perceber que, a cada tarde de 

estudos que eu comandava, anotava 
sempre o que havia dado certo na 
explicação e o que deixava a desejar; 
com o tempo, descobri que exemplos 
mais próximos da realidade dos meus 
amigos os ajudavam a compreender 
melhor a matéria, bem como os paralelos 
que eu estabelecia com as disciplinas 
que eles dominavam mais. Sem saber, 
eu estava planejando minhas “aulas”, 
me preocupando com a compreensão de 
cada um dos meus amigos. Nascia em 
mim uma professora.

No segundo ano, também, a escola 
iniciou conosco um trabalho de 
orientação profissional, começando pelo 
teste vocacional. Dentre os resultados 
possíveis, constava um curso que eu 
nunca havia considerado: Letras. Foi 
quando pesquisei mais e fui atrás de 
minhas professoras de Língua Portuguesa 
para ouvir suas experiências com o curso, 
as possibilidades de carreira profissional, 
e me encontrei. Durante alguns meses a 
resistência ainda era grande com o “ser 
professora”, e eu afirmava convictamente 
que trabalharia na área da editoração e 
da revisão de livros. Paralelamente, o 
segundo ano seguia repleto de desafios 
acadêmicos, meus professores e os 
grupos de estudos dos colegas foram 
mais necessários do que nunca. No 
final desse mesmo ano, quando enfim 
chegavam as férias, tive um momento de 
reflexão que foi crucial para meu futuro: 
se ser professor significaria transmitir 
meu conhecimento, mas também poder 
apoiar um indivíduo em formação e 
ajudá-lo a caminhar pelas próprias 
pernas, é isso que eu precisava fazer. A 
docência seria, então, uma maneira de 
prolongar a sensação inexplicável que eu 

já sentia quando conseguia tirar a dúvida 
de um amigo e via sua expressão aliviada 
e grata, além da oportunidade de fazer 
pelos outros o que eu tanto recebi dos 
meus professores quando mais precisei 
deles. Eu queria fazer alguém acreditar 
em si mesmo, na sua capacidade, e 
vê-lo seguir seu caminho da melhor 
forma possível. Teria o compromisso 
com a verdade, sempre, e formaria seres 
críticos, capazes de pensar por si e serem 
agentes transformadores na sociedade. 
Pretendia dar a oportunidade que eu tive 
a todas as crianças do ensino público que 
não a têm. Era isso: eu seria professora.

O último ano voou, apesar da pressão 
dos vestibulares, e eu consegui o que 
tanto sonhava: minha vaga na USP, no 
curso de Letras. Comemorei com meus 
amigos e professores, fiz as malas, e 
segui para o meu sonho.

Escrevo este texto no início do terceiro 
ano da faculdade, já com algumas 
aulas dadas nesses dois anos que se 
passaram, preparando-me com o melhor 
de mim para ser a professora que eu 
tive no ensino médio. Aquela mesma 
professora que trazia a Literatura para 
mais perto de nós, ensinando que, por 
mais que o tempo passe, as questões 
tratadas pelos livros se repetem e a 
gente tem muito a aprender com quem 
já deixou registrado; também quero ser 
a professora que tornava a Gramática 
menos maçante, apresentando sempre 
as variantes da língua e seu uso real, de 
modo a reconhecer que a língua é pulsa 
e vive na boca de todo o Brasil, sem se 
restringir apenas ao que está nas normas 
ou nos dicionários. Desejo a paixão nos 
olhos daquela professora de Redação que 
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não ensinava a ser uma nota mil no vestibular, a missão principal era formar escritores 
para a vida, leitores do mundo, pessoas críticas e livres. Se não for pedir demais, quero 
também o compromisso com a ciência e a mágica de fazê-la interessante e acessível 
aos alunos, que só minha professora de laboratório de Química era capaz de fazer.

Voltei ao colégio no ano seguinte à minha formatura – ou, como costumo dizer, 
nunca saí dele. Tive a felicidade de conhecer o Uirapuru com o olhar da estagiária, 
conhecendo todos os bastidores e mecanismos que nem imaginamos existir enquanto 
alunos. Estive envolvida no projeto do novo Espaço Cultural, o que me rendeu um 
grande repertório de pesquisa na área das inovações educacionais. Paralelamente, 
fui convidada a fazer parte do Blog do Uirapuru, escrevendo periodicamente sobre 
minhas experiências literárias. Em cada postagem, tentei transparecer o máximo da 
sinceridade e do amor pela literatura que eu sentia, a fim de conquistar novos leitores 
e mostrar algumas das obras lindas que compõem nosso acervo. Acompanhei algumas 
aulas, correções e oficinas, aprendendo de perto o que eu ainda nem havia estudado 
na faculdade, ao lado daquelas mesmas professoras solícitas e dedicadas das quais 
havia sido aluna pouco tempo antes. Também foi como estagiária que fiz amizades 
que levarei para toda a vida, e com as quais dividi momentos importantes da minha 
trajetória.

Gosto sempre de olhar para trás a fim de ver todo o caminho que percorri, todos os 
desafios que venci, e o ensino médio foi definitivamente o maior deles, mas também 
foi o momento em que eu mais cresci, desenvolvi minhas habilidades e me conheci 
de forma muito profunda. O meu período de estágio foi uma extensão de todo esse 
crescimento, com seus novos desafios. Gratidão ao Colégio Uirapuru por ter me 
guiado em tantos aspectos, principalmente em direção à essa profissão tão nobre e 
gratificante.

teCnologia  
e o UirapUrU  
ao longo dos 
30 anos
luciane Vellozo / Coordenadora de Tecnologia Educacional

Em 1989, há 30 anos atrás, o que foi marcante na tecnologia? O que surgiu na 
tecnologia de 1989 até hoje? Que mudanças ocorreram que impactaram na sociedade, 
no trabalho, na educação, na vida das pessoas? Parou para pensar? Ao longo destes 
30 anos, é possível elencar facilmente algumas mudanças e perceber o quanto a 
tecnologia é rápida em seus avanços. Estas mudanças também impactaram na escola. 
O avanço tecnológico exige mudanças profundas que afetam a escola em todas as 
suas dimensões: infraestrutura, projeto pedagógico, formação docente e mobilidade. 
Por isso, é preciso repensar o “ensinar e o aprender” considerando este panorama 
tecnológico.

Imagine ou lembre como era a vida em 1989... e 30 anos depois? Em 1989, você 
imaginava que em 2019 seria possível pagar uma conta on-line, criar uma playlist de 
música para ouvir, assistir séries na TV usando à Internet? Ler um livro digital? Ter um 
objeto 3D na mão impresso por uma impressora 3D? Este texto contemplará algumas 
evoluções da tecnologia ao longo dos 30 anos e seus impactos na educação e como o 
Colégio Uirapuru acompanhou e incorporou esta tecnologia, transformando, inovando e 
fazendo parte da sua história.
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Rapidamente passou pela sua cabeça 
lembranças como: a popularização dos 
smartphones, as redes sociais, conexões 
mais rápidas, a televisão para quem não 
assiste TV, games on-line, as formas 
de comunicação, afinal, falamos com o 
telefone no lugar de falar ao telefone, 
a Internet, enfim, muitas lembranças, 
mudanças e transformações com a 
tecnologia! 

Se você lembrou do disquete lendo o 
primeiro parágrafo voltou um pouco mais 
no tempo...o lançamento comercial do 
disquete foi em 1971, e se tornou uma 
solução incrível para fazer backups de 
arquivos e softwares que antes ficavam 
apenas armazenados em discos rígidos. 
A ideia era que o dispositivo servisse 
para guardar informações, mas logo 
perdeu espaço para outras invenções 
de armazenamento como o CD-ROM, 
o pendrive, cartões de memória e o 
armazenamento em nuvem.

O Colégio vivenciou esta trajetória das 
mídias digitais e, atualmente, faz uso 
do serviço Google for Education e do 
armazenamento de arquivos nas nuvens 
através do DRIVE. Inovar na experiência 
de ensinar e aprender foi a proposta 
do Google quando lançou o G Suite 
for Education, uma solução na área 
de educação do Google que oferece a 
professores e alunos uma nova forma de 
estudo dentro e fora da sala de aula. O  
G Suite for Education possui um 
pacote de ferramentas como o 
Gmail, Classroom, Drive, Hangouts, 
Agenda, Google Apresentações, 
Google Docs, Planilhas, Google Fotos, 
Formulário, Blogger, Sites, ou seja, um 
pacote completo de ferramentas de 
produtividade e comunicação.

Podemos salientar que a forma de 
compartilhar arquivos entre as pessoas 
e trabalhar em colaboração foi um 
grande avanço nestes 30 anos. No 
Colégio Uirapuru, atualmente, alunos 
e professores compartilham pastas, 
arquivos e projetos pelo DRIVE. 
Colaboram na edição de documentos, 
planilhas e apresentações em tempo real, 
enfim, estudam de forma colaborativa e 
on-line através das ferramentas Google 
for Education. Hoje, tudo compartilhado 
e em rede!                                

Além da evolução dos equipamentos 
onde os desenvolvedores permitiram que 
as máquinas ficassem menores e mais 
completas, softwares, sites, aplicativos, 
plataformas digitais, impressoras 3D e 
muito mais surgiu na tecnologia e na 
educação que transformaram a forma de 
ensinar e de aprender, uma integração 
entre o ensino presencial e o virtual 
se fez necessária. O uso de ambientes 
virtuais de aprendizagem onde o aluno 
consegue acessar materiais e conteúdos 
da sala de aula em casa integrou o 
ensino presencial e o ensino à distância. 

Acesse o QrCode ao 
lado e visualize o vídeo 
(1’13”) mostrando como 
as ferramentas Google for 
Education trouxeram mais 
interatividade e inovação 
para alunos e professores:

Acesse o QrCode ao 
lado e visualize o vídeo 
(1’35”) onde alunos do 
Colégio Uirapuru fazem 
uso dos Chromebooks e 
de ferramentas do pacote 
Google for Education:

Acesse o QrCode 
ao lado e visualize 
o site de Tecnologia 
Educacional, prestigie 
alguns dos projetos 
desenvolvidos no 
Colégio Uirapuru:

Acesse o QrCode 
ao lado e visualize 
o vídeo (1’36”) que 
mostra um pouco 
sobre o Espaço 
Cultural e suas 
possibilidades:

A sala de aula virtual surgiu e melhorou a 
comunicação entre alunos e professores, 
inovou a forma de planejar as aulas e 
atividades, ampliou oportunidades para 
o estudo e tornou a aprendizagem mais 
participativa e integrada.  Relembrando, 
até 2013, o Colégio Uirapuru fez uso da 
plataforma de EAD chamada Moodle, em 
2017, implantou o Classroom (Google 
sala de aula) como plataforma de ensino 
à distância.

A Internet, o acesso à informação, o 
modo de realizar pesquisas escolares 
também foi marcante e mudou 
consideravelmente a dinâmica escolar. 
O buscador Google, registrado em 1997, 
trouxe transformações para a sala de 
aula. Com cada vez mais conteúdo on-
line do mundo, é essencial que os alunos 
entendam como usar efetivamente a 
pesquisa na Web para encontrar fontes 
de qualidade adequadas à sua tarefa. 
Orientar os alunos a usar a pesquisa de 
maneira significativa em seus trabalhos 
escolares tornou-se um papel do 
professor.

O Colégio Uirapuru acompanhou 
essas transformações e incorporou na 
sala de aula a pesquisa na Internet, 
desenvolvendo o olhar crítico no aluno 
quanto às fontes de pesquisa, usando 
ferramentas de filtragem e "operadores" 
básicos para restringir os resultados 
da pesquisa, a orientação para realizar 
citações de fontes pesquisadas estando 
alerta às Fake News e outros assuntos 
postados na Web. 

Segundo Moran: “Tudo está na tela, 
para ajudar e para complicar, ao mesmo 
tempo”, portanto, saber se comportar 
em rede também é uma preocupação 
do colégio diante deste cenário vasto 

de informações e oportunidades. Tornar 
os alunos críticos para não se tornarem 
meros consumidores de informações 
prontas repassadas, e sim, serem 
protagonistas de aprendizagens ativas”.

Não podemos esquecer do surgimento 
dos notebooks, dos tablets e da 
mobilidade que trouxeram para a sala de 
aula. Novos aplicativos, novas formas de 
ensinar, de aprender e de compartilhar 
conhecimento surgiram. Um pouco de 
toda esta evolução e como o Uirapuru 
incorporou na sala de aula estas 
inovações podemos encontrar no site de 
Tecnologia Educacional.

Ganhamos mobilidade no ambiente 
escolar, novos espaços de aprendizagem 
e novas metodologias e práticas. O 
papel do professor em ser mediador no 
processo de ensino e aprendizagem se 
tornou mais forte e presente. O aprender 
juntos e aprender no seu próprio ritmo, 
são práticas existentes no Colégio 
atualmente que a tecnologia trilhou junto 
com os professores e com a equipe 
pedagógica ao longo dos anos. 
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Figuras bidimensionais na tela e 
tridimensionais na mão através de uma 
impressora 3D surgiram nos últimos anos 
na escola, robótica e programação são 
palavras presentes no vocabulário escolar 
e em sua prática, incorporamos a cultura 
maker e muitas outras ações... a cultura 
do aprender fazendo ganhou espaço e 
trouxe com ela a valorização do processo 
da aprendizagem e não do seu “produto 
final”.

O Colégio Uirapuru ao longo dos 30 anos 
construiu uma história com a tecnologia 
de forma responsável, preservando a 
identidade do Colégio e seus princípios, 
incorporando a tecnologia na educação 
de forma saudável, ética e responsável e, 
sempre, visando ampliar oportunidades 
de estudo, melhorar o ensino e a 
aprendizagem e manter a essência onde 
valores e conhecimentos caminham 
juntos.

“A tecnologia não é mero apoio, é um 
componente essencial da vida atual. 
Pessoas não conectadas têm mais 
dificuldade em entender nosso mundo, 
em ampliar as oportunidades de trabalho, 
de estudo, de participação em redes 
importantes para a vida delas”, diz José 
Manuel Moran, pesquisador de inovação 
na educação. Pensando na frase de 
Moran, o colégio Uirapuru ao longo dos 
seus 30 anos, integrou tecnologia e 
educação para formar os alunos para a 
vida!

Provavelmente você sentiu falta de 
algumas tecnologias muito interessantes 
que existem e não foram citadas neste 
texto. O texto trouxe um pouco do 
passado, do presente, mas e o futuro? 
Como será daqui 30 anos? Imaginou? O 
que você acha que teremos de novidade 
na tecnologia? Esperamos que nossos 
alunos sejam os grandes autores e 
escritores da continuação deste texto... 
muitas histórias teremos para contar, 
afinal, no Colégio Uirapuru... gRAndES 
hiStÓRiAS COmEçAm AQui, é esse o 
nosso compromisso!

Acesse o QrCode 
ao lado e visualize 
o vídeo (2’55”) 
onde alunos do 
Colégio Uirapuru 
interagindo com a 
Cultura Maker.

de alUna a 
professora.
de professora 
a professora-
formadora.
aprendiZagens 
no UirapUrU
maura bolfer / Coordenadora Geral

Ninguém fica num local apenas por conta 
do salário, mas sua permanência é também 
condicionada pela capacidade de enxergar a 

finalidade positiva do que faz, do reconhecimento 
que obtém, do bem-estar que sente quando 
seu trabalho é valorizado e se percebe ali a 

possibilidade de futuro conjunto 

(CORtEllA, 2009, p. 371).
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Ao longo dos anos mudam os 
paradigmas, os conteúdos da ciência e 
também o ponto de vista sob o qual ela 
é contemplada e as atitudes daqueles 
que a praticam. Ampliam-se os limites 
daquilo que se considera objeto da 
ciência e a tomada de consciência da 
estreiteza de suas antigas fronteiras. 
Percebemos que a ciência clássica não 
está preparada para dar conta de toda 
realidade, mas apenas de parte dela.

O ensino não pode ficar à margem 
da vivência desse novo momento. 
As mudanças na escola seguem esse 
mesmo sentido para não correr o risco de 
preparar os estudantes para um futuro 
inexistente, dando-lhes uma formação 
intelectual fora das necessidades da 
sociedade na qual viverão.

Dentro do ensino sempre surge a 
necessidade de pensarmos em novas 
formas de ensinar e de aprender e da 
incorporação de temas como ética, 
pluralidade cultural, meio ambiente, 
saúde, trabalho, consumo com uma 
especificidade que os diferencia 
das disciplinas curriculares, além do 
desenvolvimento de competências 
necessárias ao século XXI2.

Para entender o presente, é preciso 
reconstrui-lo a partir do passado, 
refletindo sobre as origens desse 
pensamento e sobre os conteúdos nos 
quais se materializam as disciplinas 
científicas que o ensino pretende 
construir.

O interesse pelo conhecimento é uma 
característica humana, mas ele não está 
necessariamente ligado a uma temática 
concreta, mas é construída socialmente, 

e com ela transmite-se uma problemática 
e uma forma concreta de contemplá-
la e de tentar resolvê-la, isto é, uma 
determinada forma de pensar.

Nós, professores, junto com os novos 
conhecimentos, precisamos provocar 
nos alunos a aparição de novas formas 
de pensar e de atuar que geram novos 
recursos intelectuais e socioemocionais.

A cultura e o ensino são produtos das 
ideias predominantes ao longo da história 
e, se estas ideias avançam, é natural que 
reflitam no ensino e na aprendizagem. 
Enquanto escola, inserida na sociedade, 
necessitamos forjar personalidades 
autônomas e críticas, capazes de 
respeitar a opinião dos demais e de 
defender os seus direitos.

O conhecimento que é utilizável, o 
verdadeiro conhecimento é fruto de 
uma elaboração (construção) pessoal, 
resultado de um processo interno de 
pensamento onde o sujeito coordena 
diferentes noções entre si, dando-
lhes um significado, organizando-as e 
relacionando-as com as anteriores. Este é 
um processo inalienável e intransferível: 
ninguém pode realizá-lo por outra 
pessoa. Aí encontra-se o construtivismo. 
A aprendizagem construtiva precisa 
da presença de um guia que não 
seja impaciente e que permita que o 
pensamento de quem aprende siga o 
curso imprescindível para converter os 
conhecimentos em algo próprio.

Aqui entendemos a aprendizagem como 
processo que faz parte do funcionamento 
intelectual do ser humano. Nosso 
trabalho fica prejudicado se não 
proporcionarmos a ponte de união entre 

o científico e o cotidiano, propondo 
como finalidade os temas que levanta e 
como conteúdos curriculares aqueles que 
adquirem a qualidade de instrumentos 
que levam à obtenção de resultados 
claramente perceptíveis.

Não podemos permitir que as pessoas 
continuem não sabendo utilizar as 
aprendizagens escolares em situações 
concretas e cotidianas porque as realizam 
no contexto de um laboratório ou de um 
livro afastado do uso extra-escolar e sem 
chegar a estabelecer uma relação entre 
o que aprenderam na escola e o que 
acontece fora do ambiente escolar.

É preciso encontrar contextos onde as 
noções a ensinar adquiram significados. 
Para que um conhecimento seja 
utilizável, a pessoa que o aprende precisa 
conhecer sua utilidade e ser capaz de 
reconstrui-lo em seu pensamento no 
momento em que necessita dele.

Faz-se necessária a adaptação e 
reestruturação dos objetivos e dos 
conteúdos marcados pelo currículo 
em cada etapa à “realidade educativa” 
da escola, visando a conquista da 
formação integral dos estudantes. Esse 
é um movimento que o Uirapuru faz 
continuamente e, para isso, precisa 
de professores que estejam engajados 
nesse projeto. Esse engajamento vem da 
convicção da concepção que eles têm 
de escola, de ensino, de aprendizagem, 
de conhecimento, de aluno e, é claro, 
de professor. De um professor que vai 
se constituindo pela formação, humana, 
acadêmica e pelo exercício profissional. É 
nesse contexto que, hoje Coordenadora 
Geral do Colégio, fui me constituindo 
como professora e como profissional.

Por todo o exposto, pensamento de 
Cortella (20093), que abre este texto, 
muito representa sobre o que sinto em 
relação ao Colégio Uirapuru. Estou aqui 
há 29 anos, mas nossa história teve início 
em 1981 quando entrei no Magistério 
na OSE (Organização Sorocabana de 
Ensino) e fui auxiliar de classe na 1ª série 
(atual 2º ano). Logo depois, em 1989, 
professora do Magistério. Em 1990 vim 
para o Uirapuru ser professora do Pré 
(atual Infantil 5). Entre 1991 a 2000 fui 
professora da 1ª série (atual 2º ano) e 
em 2001 professora da 4ª série (atual 
5º ano). De 1992 a 2002 professora do 
Magistério, de 2002 a 2007 professora 
do Uirapuru Superior e de 2016 em 
diante professora da Faculdade Prof. 
Wlademir dos Santos (WlaSan). Desde 
2009 estou como Coordenadora Geral. 
Aqui me formei enquanto pessoa e 
profissional, muito da minha identidade 
se construiu pelo/no trabalho, na 
convivência diária na grande família 
Uirapuru.

Ao longo deste texto, espero mostrar 
a finalidade positiva do que faço, o 
reconhecimento do trabalho realizado e 
a possibilidade de um futuro melhor para 
nossa sociedade, em parceria com meus 
pares, com os alunos e com as famílias.

O trabalho faz parte do meu ser. É 
possibilidade de crescimento pessoal, de 
compartilhar e construir saberes, num 
exercício que é sempre complexo, cheio 
de surpresas. É a constante busca pela 
excelência, pelo fazer melhor. Isso me 
leva sempre a questionar minhas práticas, 
minhas convicções, a fundamentar 
teoricamente minhas ações, a aprender 
cotidianamente com meus pares.
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Aqui aprendi que é pelo trabalho que 
busco a formação continuada, que 
“pressupõe a capacidade de dar vitalidade 
à ação, às competências, às habilidades, 
ao perfil das pessoas” (Cortella, 2009, 
p. 33).

Aprendi também a importância de 
refletir sobre minhas ações enquanto 
coordenadora do Colégio Uirapuru, na 
medida em que torno-me espectadora 
de minha própria prática, analisando-a 
através do conhecimento científico, 
levando em conta a singularidade sócio-
histórica vivida por mim, por meus pares 
e pelos seus alunos. Além disso, em 
minhas reflexões, percebo que não posso 
deixar de relacionar e integrar, de forma 
criativa e inovadora, o conhecimento, 
a técnica e a prática. Para que isso se 
concretize faz-se necessário que coloque 
em exercício a capacidade de recolher 
os dados e interpretá-los, pensando nas 
consequências do trabalho educativo 
desenvolvido e a possível aplicação dos 
resultados no futuro.

Por conta disso, vale destacar 
que “a reflexão implica a imersão 
consciente do homem no mundo e 
sua experiência, um mundo carregado 
de conotações, valores, intercâmbios 
simbólicos, correspondências afectivas, 
interesses sociais e cenários políticos. 
(...) A reflexão é um conhecimento 
contaminado pelas contingências 
que rodeiam e impregnam a própria 
experiência vital (GÓMEZ, 1992, p. 1034).

Nesse sentido, para transformar-me em 
coordenadora prática é necessário fazer 
uso do pensamento prático. Isso se dá 
quando há a integração de três processos 
complementares entre si: ‘conhecimento-
na-acção’ (manifestado no saber fazer), 

‘reflexão sobre a acção’ (reflexão crítica 
sobre a representação ou reconstrução 
a posteriori da acção) e ‘sobre a 
reflexão-na-acção’ (possibilitando ser um 
investigador do exercício profissional).

Esses processos se encadeiam quando, 
retrospectivamente analiso o ensino 
e a aprendizagem, reconstruindo os 
conhecimentos, os sentimentos e as 
ações.

O conhecimento do que acontece, dentro 
da escola, torna-se condição importante 
para nos aprimorarmos dela com vistas 
à sua transformação, ao seu vir a ser. 
Assim, nossa competência reflexiva, de 
alguém que toma decisões e resolve 
problemas, se expressa na medida 
em que articulamos os nossos fazeres 
com os de nossos pares, na busca da 
consolidação da identidade institucional.

Aqui no Colégio, aprendi que, enquanto 
professora-formadora, como diz 
Zeichner5, posso contribuir positivamente 
para a formação de professores na 
medida em que:

• Vejo os professores, as coordenadoras 
pedagógicas e as orientadoras educacionais 
enquanto produtores de saber;  

• Estudo situações vividas em sala de 
aula e inclusão de relatos/trabalhos de 
professores/coordenadoras/orientadoras 
para leitura e reflexão;

• Utilizo instrumentos que facilitam o 
encaminhamento para a reflexão do 
professor, da coordenação e da orientação;

• Conscientizo e valorizo os compromissos 
educacionais e políticos do professor, da 
coordenação e da orientação;

• Incluo os conceitos de ensino reflexivo 
a partir das  cinco dimensões: o processo 
de reflexão, o conteúdo da reflexão, as 
condições prévias à reflexão, o produto da 
reflexão e a forma como os conceitos são 
justificados;

• Considero “a reflexão como instrumento 
de mediação da acção, na qual se usa 
o conhecimento para orientar a prática; 
a reflexão como modo de optar entre 
visões do ensino em conflito, na qual se 
usa o conhecimento na informação da 
prática e a reflexão como uma experiência 
de reconstrução, na qual se usa o 
conhecimento como forma de auxiliar os 
professores a apreender e a transformar a 
prática” (ZEICHNER, 1993, p. 32).

É nessa trajetória, de 29 anos no 
Uirapuru, que fui aprendendo e me 
constituindo pessoa/profissional, 
acreditando que nos constituímos 
pessoa convivendo com pessoas, nos 
tornamos profissional convivendo com 
profissionais, numa relação de confiança, 
afirmando o lugar de parceiro solidário. 
Assim construímos nossa identidade, 
respeitando-nos e respeitando o(s) 
outro(s), conscientizando-nos da 
polifonia de vozes que nos constitui e 
que também constitui o(s) outro(s) num 
constante compartilhamento, fazendo 
da cultura da colaboração um contexto 
favorável para o desenvolvimento 
humano.

Refletindo um pouco sobre este 
processo, me lembrei dos diversos 
quadros de Cândido Portinari, intitulados 
“Pipas”. Entre os diversos que pintou 
escolhi este, pintado em 19416. Me 
lembrei também do poema “O tempo”, 
de Adélia Prado7. 

A mim que desde a infância venho vindo
Como se o meu destino
Fosse o exato destino de uma estrela
Apelam incríveis coisas:
Pintar as unhas, descobrir a nuca,
Piscar os olhos, beber.
Tomo o nome de Deus num vão.
Descobri que a seu tempo
Vão me chorar e esquecer. (...)
Quarenta anos: não quero faca nem queijo.
Quero a fome. (Grifo meu)
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Vendo a harmonia das pipas no ar, penso 
sobre a harmonia entre os parceiros 
que as empinam, não se atropelam, 
respeitam o voo de cada uma, 
assim como quem está no comando 
delas, o procedimento entre eles é 
semelhante, mas a dança de cada uma 
no ar é singular. Assim também são 
nossas ações pedagógicas/formativas, 
produzem singulares aprendizagens por 
conta das diferenças e semelhanças 
dos participantes, dos contextos, do 
compromisso de cada um, do fazer 
de cada um... Por isso, não basta a 
faca e o queijo, é preciso a fome; não 
bastam os textos, as teorias, as receitas 
pedagógicas... É preciso querer fazer 
mais e melhor, é preciso querer continuar 
aprendendo, é saber-se e saber o outro...

Essas duas obras – a pintura e os 
versos de Adélia Prado – se relacionam 
diretamente com as ideias que descrevo 
a seguir são construídas no exercício 
profissional, nos estudos, no cotidiano 
do Colégio ao longo dos anos e muito 
contribuíram em meu processo de 
formação e também da formação das 
pessoas que por aqui passaram e ainda 
passarão:

• O lugar dO sujeitO e dO 
COntExtO nA FORmAçãO: 
COnhECimEntOS, intERlOCuçãO, 
COERênCiA

Assim como para empinar pipas é preciso 
um lugar e um contexto – espaço aberto 
e vento favorável – também acontece na 
formação. Ao pensarmos nas estratégias 
mais potentes precisamos considerar o 
lugar que os sujeitos ocuparão como nos 
contextos compostos por conhecimentos, 
interlocução e coerência. Tudo isso 

também contempla o tempo descrito 
por Adélia, que nos revela a pessoa que 
estrutura o profissional formador e os 
profissionais em formação. A harmonia, 
demonstrada pelos três sujeitos que 
empinam as pipas, que se cruzam, mas 
não se sobrepõem, precisa estar presente 
nas ações formativas. Essa harmonia 
respeita o tempo de cada sujeito, seu 
repertório, sua condição de prender 
e soltar a linha e viver um momento 
incrível, que é a trajetória da própria vida 
que poeticamente descreve Adélia.

• desejO de aprender e a 
RESpOStA à nECESSidAdE dO OutRO

Para a pipa alçar seu voo e plainar no 
céu, é preciso alguém desejar fazê-lo, é 
necessário querer fazê-lo e contar com 
o vento adequado. Não se solta uma 
pipa sem vento favorável, sem que a 
estrutura dela e seus eixos de simetria 
estejam adequados, sem soltar e prender 
a linha na medida certa, sem organizar 
e sintonizar o movimento do corpo – 
pés, mãos, olhos. O mesmo acontece 
com as ações formativas. Podemos 
considerar como vento favorável as 
necessidades formativas de cada sujeito 
e a nossa capacidade de percebê-las. A 
estrutura da pipa e seus eixos de simetria 
estão relacionados aos objetivos e aos 
conteúdos da formação. O movimento do 
corpo será estruturado a partir da nossa 
percepção e reflexão-na-ação, como nos 
diria Schön8.

• CriaçãO de espaçO de esCuta

Escutar a frequência e a intensidade do 
vento para que o primeiro impulso possa 
ser dado e a pipa rasgue o céu. Esse 
espaço de escuta se configura, também, 

como a própria fome, fome de aprender, 
fome de ensinar. De nada adianta as 
melhores estratégias se não estiverem 
alinhadas aos interesses de quem quer 
aprender, se (enquanto formadoras) não 
abrirmos espaços para que revelem suas 
necessidades, se não tivermos humildade 
para reconhecermos que não existe só a 
nossa verdade, mas que nossa verdade 
só tem sentido se também fizer sentido 
para nossos pares, para nossos alunos.

• registrO: COnfirmaçãO dO 
ViVidO, dO REFlEtidO

Olhar/escrever para si enquanto processo 
humanizador. É isso que encontramos 
nas palavras de Adélia Prado. É aqui 
que podemos encontrar a pessoa que 
habita o profissional e o profissional que 
habita a pessoa. É pelo registro do vivido, 
do refletido que está a possibilidade 
de eternizar o jeito de ser, as certezas 
(mesmo que provisórias!), as fragilidades, 
as potencialidades...

Escrever é tornar visível o invisível, é 
possibilidade de compartilhar, de se 
tornar espectadora de si mesma, de 
se escutar a partir dos próprios olhos e 
seguir em frente, alimentando a fome 
que se tem.

Foi nesse movimento, no Colégio 
Uirapuru, que me constitui professora-
formadora, coordenadora-formadora, que 
me constitui gente. É esse lugar que, 
pelo exercício profissional, pela formação 
continuada interna e pelo investimento 
em minha formação acadêmica 
(Magistério, especialização, mestrado e 
doutorado), contribuiu significativamente 
para que eu chegasse onde cheguei 
e que ainda me dá oportunidades de 
continuidade.

1 CORTELLA, Mario Sergio. Qual é a tua obra? 
Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e 
ética. Petrópolis: Vozes, 2009, 8ª edição.

2 Essas competências estão “divididas em 
três grandes domínios. O primeiro deles é o 
cognitivo, que é aquele que envolve estratégias e 
processos de aprendizado, criatividade, memória, 
pensamento crítico. (...) O intrapessoal tem 
relação com a capacidade de lidar com emoções e 
moldar comportamentos para atingir objetivos. Já 
o interpessoal envolve a habilidade de expressar 
ideias, interpretar e responder aos estímulos de 
outras pessoas” (Disponível em http://porvir.org/
conheca-competencias-para-seculo-21/ <acesso 
em 20/01/2019>.

3 CORTELLA, Mario Sergio. Qual é a tua obra? 
Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e 
ética. Petrópolis: Vozes, 2009, 8ª edição.

4 GÓMEZ, Angel Pérez. O pensamento prático 
do professor: a formação do professor como 
profissional reflexivo. In: NÓVOA, Antonio (org.). 
Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom 
Quixote, 1992.

5 ZEICHNER, Kenneth M. O professor como 
prático reflexivo e Concepções de prática reflexiva 
no ensino e na formação de professores. In: 
ZEICHNER, Kenneth M. A formação reflexiva de 
professores: ideias e práticas. Lisboa: Educa, 
1993.

6 Disponível em http://www.arte.seed.pr.gov.br/
modules/galeria/detalhe.php?foto=343&evento=1 
<acesso em 05/01/2019>

7 PRADO, Adélia. Reunião de poesia. Rio de 
Janeiro: BestBolso, 2015 (livro eletrônico), p. 
807.

8 SCHÖN, Donald S. Educando o profissional 
reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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afinal, qUal 
é o nosso 
propósito?
mônica martinez / Professora do EM e assessora de Linguagens

As portas do Colégio Uirapuru não se abriram ao primeiro toque. Em 2009, recebi o 
"não" por não ter experiência docente no Ensino Médio; já em 2010, recebi o "não" 
por competir com outra professora mais capacitada que eu. Em 2011, fui convidada 
para ser corretora e plantonista de redação, uma forma inteligente de verificar se 
aquele currículo vitae era mais do que apenas títulos.  Em 2012, então, assumi o curso 
de Redação no Ensino Médio, com o desafio de reformular as sequências didáticas 
da disciplina. Hoje, em 2019, sou professora de Língua Portuguesa e dou início ao 
segundo ano como assessora de linguagens, enxergando a escola como um todo antes 
desconhecido. 

Essa introdução pode indicar que o caminho percorrido foi uma curva ascendente, 
como costumam vender as redes sociais. Não, não foi, e é exatamente por isso que 
esse relato vale a pena: ele tenta mostrar que é exatamente na imperfeição que os 
erros são ressignificados e tornam-se novas oportunidades de fazer e pensar diferente. 
Gosto dessa história porque ela me trouxe até aqui e permite que os próximos 
caminhos sejam desbravados com mais coragem. E, daqui pra frente, falarei sobre os 
motivos que me fazem acreditar no Colégio Uirapuru e em TODOS que passam por ele. 

Quando eu entrei na instituição, não 
tinha dimensão das transformações 
que a minha vida passaria, tanto em 
sala de aula como fora dela, porque 
meu percurso profissional, já tão 
diverso em 2011, não poderia prever a 
responsabilidade que a minha função 
traria. Dois professores me trouxeram 
para cá, a professora Kátia Yabiku e o 
professor Habib, e outras duas pessoas 
me acolheram imediatamente, a 
coordenadora Suzana Higa e o professor 
Tiago Tozzi. Eu jamais teria conseguido 
seguir sem as orientações e os inúmeros 
votos de confiança que recebi tanto 
desses profissionais quanto da direção do 
Colégio, já que eu não me conformava 
em ser uma professora que apenas 
seguia um cronograma "importado" 
da capital: eu sonhava com uma 
progressão didática que fosse além dos 
vestibulares, tão limitados em conteúdo 
e, principalmente, em reflexão. E, como 
se pode imaginar, a luta foi e continua 
sendo um processo árduo porque, 
infelizmente, vivemos tempos que 
autorizam o ataque ao posto docente. 

Uma das primeiras lições que aprendi 
foi: minha posição exige tanta exigência 
quanto doçura (e eu demorei bastante 
para aprender isso).  Quando um aluno 
tira nota 3 em Física, ele pode pensar 
- "fui mal"; quando ele tira nota 3 em 
redação, ele normalmente pensa - "sou 
3 na vida". Não entendia o motivo que 
levava os alunos a ficarem tão nervosos 
para produzir textos, tampouco a origem 
das lágrimas quando as devolutivas 
aconteciam. Eu queria moralizar a 
disciplina, mostrar para todos eles que 
a instância social da leitura/escrita é 
a principal competência que o sujeito 

carrega para a vida, mas não percebia 
que ter um texto organizado exige 
organização interna - e eu também 
era responsável, assim como continuo 
sendo, por fortalecer o EU de cada um 
dos alunos. Eu precisava de mais - mais 
conhecimento, mais maturidade; eu 
precisava voltar a ser aluna para entender 
a situação e repensar minha prática. No 
final de 2012, prestei o vestibular da 
Unicamp com os meus alunos da Terceira 
Série e, no começo de 2013, eu me 
tornei "bixete" do curso de Linguística. 

Essa experiência, sem dúvida, foi 
fundamental para a Mônica de 
hoje. Antes de iniciar meu percurso 
como linguista, acumulava uma 
formação excepcional em Letras, uma 
especialização em psicopedagogia, 
8 anos como corretora em grandes 
vestibulares, 5 experiências em escolas 
de educação básica. Hoje, 6 anos depois, 
com a colação de grau marcada para 
dia 21/02/2019, acumulo mais uma 
graduação, um mestrado em andamento 
e o fato mais importante: eu me tornei 
Professora, com P maiúsculo, no Colégio 
Uirapuru. Sem o apoio da instituição, 
meu caminho não seria construído com 
tanta solidez e, sem dúvida, meu senso 
de responsabilidade pela profissão que eu 
escolhi para ajudar o meio não seria tão 
forte quanto é. 

Hoje, ao longo da escrita desse texto, 
pensei na solidez do nosso projeto 
pedagógico que é feito por muitas mãos 
estudiosas, capazes de transformar meros 
conhecimentos técnicos em chaves que 
abrem portas para pensamentos mais 
complexos, para novas descobertas 
e para a construção de cidadãos que 
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não fogem de seu deveres, que não se 
vitimizam por serem privilegiados, mas 
que entendem a magnitude de uma 
formação básica de qualidade, fortalecida 
por uma equipe que não cessa em 
tentar o melhor, por isso acerta e erra, 
como todo bom aprendiz. O que me faz 
continuar corajosa, todos os dias, é abrir 
as portas das salas de aula e encontrar 
olhos curiosos e mentes inquietas, sendo 
esta a grande glória do Colégio Uirapuru: 
formar um grupo discente que nos 
motiva a trabalhar e um corpo docente 
que não se contenta em ser mediano. 

Pessoalmente, acredito que toda escola 
se apresenta como um microcosmo da 
sociedade, ou seja, tudo que acontece no 
meio, de forma macro, também acontece 
em uma escola, de forma micro. Sendo 
assim, esperar que uma escola não se 
equivoque é pura ingenuidade por dois 
bons motivos: 1) seres humanos não são 
perfeitos (e por isso estão em constante 
evolução); 2) cada ser humano é singular 
em si (e por isso é impossível padronizar 
o "impadronizáel"). O que se pode inferir 
disso é que não há uma escola perfeita  

- há, Sim, umA ESCOlA QuE 
OFEREçA COndiçÕES REAiS dE 
EVOluçãO tÉCniCA E humAnA 
pARA O miCRO E pARA O mACRO. 

E essa escola, eu tenho muito orgulho 
em dizer, é o lugar que eu escolhi para 
construir a minha história. Parabéns, 
Colégio Uirapuru, por 30 anos de luta 
pela liberdade de ensinar e de aprender...

UirapUrU  
30 anos...
paola Andrade maia / Psicóloga e mãe de aluno

Já 30 anos? Realmente o tempo passa muito rápido. Lembro quando minha mãe, 
a Maria Ondina (Marô) foi convidada para lecionar numa nova escola que estavam 
abrindo no Jardim Emília, um bairro novo em Sorocaba; ela participou desde o início, 
quando criaram o logotipo de um passarinho estilizado e uma das preocupações, além 
da qualidade do ensino, era com o contato com os alunos, que fosse uma escola 
que houvesse uma proximidade com os alunos, que eles fossem tratados de forma 
individualizada e nasceu então, o “Colégio Uirapuru”.
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Com o passar dos anos, essa escola 
“pequena” foi crescendo e deixando 
marcas importantes na vida dos 
profissionais e alunos que fizeram e ainda 
fazem parte dessa história. Características 
que marcam o colégio são: a mostra, a 
gincana, a feira de ciências, o super dia, 
momento família, papel de pai, papel de 
filho, sarau de poesias e a festa junina. 

A festa junina que começou acanhada, 
pequena e hoje precisa de dois dias 
para contemplar todos os alunos, é 
um exemplo desse crescimento. Uma 
festa na qual professores, alunos, pais e 
todos colaboradores estão envolvidos. O 
tradicional espetinho de morango com 
chocolate do nono ano e o pastel do 
terceiro (muitas vezes feito pelos pais, já 
que os filhos estão fazendo prova nesse 
dia!). A música ao vivo que deixa esse 
clima ainda mais especial e emocionante.

Hoje, aos 30 anos, o Uirapuru já acolhe 
a segunda geração. Ao colocar meu filho 
com seis meses no berçário do colégio, 
me senti tranquila e apoiada pela equipe 
que deu todo suporte nesse período tão 
importante e especial na vida do bebê e 
dos pais.

Um outo aspecto do colégio são os 
projetos. Cada conteúdo é tratado dentro 
de um contexto, vemos claramente a 
transdisciplinariedade. Um que não posso 

deixar de citar foi o projeto “Fantástica 
fábrica de chocolate”, sei que não é 
mais esse o abordado no Infantil 5, mas 
foi emocionante ver as crianças tão 
envolvidas nessa história, participar das 
alegrias, frustrações e realizações dentro 
de todo trabalho que além de envolver 
a família, os colaboradores do colégio 
como um todo, também envolveu a 
comunidade.

Percebo um cuidado também com a 
formação dos professores e orientações 
às famílias, por meio de palestras, 
encontros e capacitações. Tive o 
privilégio de participar de algumas, 
como mãe e profissional. Temas que 
compreendem o cuidado com as crianças 
(alimentação, desenvolvimento e rotina) 
e o aperfeiçoamento dos profissionais 
dentro das mudanças tecnológicas e do 
comportamento infantil e do adolescente, 
por exemplo.

 De alguma maneira, estive envolvida 
nesses 30 anos, seja como filha, irmã, 
mãe e profissional e percebo que mesmo 
tendo crescido tanto em tamanho e 
estrutura, com tantas mudanças que 
ocorreram nesses anos, a essência 
permanece, o olhar atento e próximo dos 
profissionais pelos alunos continua.

parabéns uirapuru! Feliz 30 anos!

Carta ao tempo: 
o proCesso 
de (trans)
formação 
de Uma 
professora-
formadora 
patricia pegoraro / Coordenadora Pedagógica Ensino Fundamental II

És um senhor tão bonito 
Quanto a cara do meu filho 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Vou te fazer um pedido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Caetano Veloso
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Ó tempo, tão doce, tão implacável e 
veloz. Senhor do destino, do nosso 
destino. Pai-mãe-irmão dos filhos 
seus. Como podes ao mesmo tempo 
corresponder e ser tão correspondido? A 
resposta é clara: és inevitável.

Escrever sobre a minha trajetória 
profissional no Colégio Uirapuru implica 
em pensar no tempo. Olhando para 
trás, vi que o tempo passou, voou e 
eu nem percebi. Para começar essa 
prosa, remeto-me a um tempo, não tão 
distante, onde tudo começou.

1. tEmpO, tEmpO, tEmpO, tEmpO: 
VOu tE FAzER um pEdidO

Na década de 90 eu era aluna da OSE, 
uma adolescente com seus planos e 
sonhos. Naquela época, a leitura e a 
escrita já faziam parte da minha vida, 
da minha formação: escrevia textos, 
parafraseava outros. Alguns ainda existem 
numa gaveta qualquer, outros ocupam 
um lugar de destaque no meu coração, 
como o caderninho da minha querida 
Tia Glaucí. Ah, que saudade que dá! 
Lembro-me do cheiro do caderno, das 
indicações literárias, da Madalena Freire 
com sua "Paixão de conhecer o mundo…" 
e a paixão só estava começando. Para 
relembrar esse início, empresto a voz 
de Caetano Veloso, em sua "Oração ao 
tempo", quando ele nos diz:

Compositor de destinos 
Tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Entro num acordo contigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo

Aí reside a beleza do tempo: poder olhar 
para nossa trajetória e sentir que fomos 
e seremos os compositores de nossos 
destinos, tal qual mencionou Caetano. 
Voltar no tempo e relembrar o início 
da minha formação faz-me ressuscitar 
aquela menininha que um dia fui e que 
hoje ainda encontro em mim. A ação 
docente nos renova e nos rejuvenesce a 
cada dia.

Outros professores passaram pelo início 
da minha trajetória na instituição, são 
as múltiplas vozes do nosso processo de 
formação, digo nosso, pois todos têm 
dentro de si esse processo construtivo e 
dialógico ao longo da vida. 

Nos meus tempos de aluna na OSE, 
aprendi que a interlocução se dá de 
várias formas: no diálogo consigo 
mesmo, nas conversas com seus 
professores, com os colegas de sala 
e, posteriormente, com os colegas 
de profissão. A formação de pessoas 
e o respeito ao próximo, pessoal 
e profissionalmente, sempre foi a 
missão da instituição. Aos poucos, fui 
entendendo qual era o meu papel nisso 
tudo.

2. tEmpO, tEmpO, tEmpO, tEmpO: 
OuVE bEm O QuE Eu digO

Por seres tão inventivo 
E pareceres contínuo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
És um dos deuses mais lindos 
Tempo, tempo, tempo, tempo

Que sejas ainda mais vivo 
No som do meu estribilho 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Ouve bem o que te digo 

Tempo, tempo, tempo, tempo

Quando eu era aluna do magistério da 
OSE, comecei o meu trabalho como 
auxiliar de classe na pré-escola do 
Uirapuru, que na época chamava-se OSE 
Uirapuru. Lembro-me da preocupação 
que todos tinham (e ainda têm) com a 
formação docente, dos cursos realizados, 
das micro aulas desenvolvidas. Quanto 
aprendizado carregava essa docência 
compartilhada. 

Neste momento, isso funcionou como 
uma simetria invertida para mim: aquilo 
que as pessoas trabalhavam comigo, 
poderia um dia, retribuir com meus 
alunos. Lembro-me do meu olhar atento 
à dedicação que as professoras tinham 
com seus alunos, com sua própria 
formação, com o planejamento de suas 
aulas, o chamado semanário. Lembro-
me também do olhar da coordenação 
ao registro das professoras sobre suas 
aulas, as devolutivas, as práticas de sala 
de aula. Tive a oportunidade de ser 
estagiária numa sala de alfabetização 
e foi aí que a paixão pela língua só 

aumentou. O tempo parece contínuo, 
como citado na canção. Na verdade, ele 
é implacável e determinante na vida das 
pessoas. Ninguém passa impune a ele: o 
tempo nos constitui.

3. tEmpO, tEmpO, tEmpO, tEmpO: 
QuAndO O tEmpO FOR pROpíCiO

Minha primeira experiência como 
professora no Colégio Uirapuru foi numa 
sala de alfabetização, substituindo a 
professora que eu auxiliava. Apaixonei-
me mais ainda pelo processo de leitura e 
escrita, entendendo que a alfabetização 
é uma magia cognitivamente desafiante, 
como dizia Emília Ferreiro. A língua, 
nessa perspectiva, forma leitores e 
escritores competentes, capazes de 
corresponder às demandas da nossa 
sociedade grafocêntrica, a tão sonhada 
sociedade das letras. Após alguns anos 
na alfabetização tornei-me professora de 
Ensino Fundamental I e II, dando aulas de 
Português. Foram muitos anos dedicados 
ao ensino da nossa Língua Portuguesa.

E o tempo foi passando... 
Peço-te o prazer legítimo 
E o movimento preciso 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Quando o tempo for propício 
Tempo, tempo, tempo, tempo

De modo que o meu espírito 
Ganhe um brilho definido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
E eu espalhe benefícios 

Tempo, tempo, tempo, tempo
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• temos coisas comuns, mas não iguais; 
• jamais uma pessoa emancipará alguém 
sozinho; 
• a importância do trabalho em teia e 
em rede; 
• disposição profissional (e pessoal!) para 
formação; 
• colocar-se no lugar do outro (sempre!).

Assim como na canção de Caetano, 
aprendi no cotidiano da instituição que a 
formação se dá contigo e comigo. Todo 
o processo de formação de professores 
(e por que não falarmos de pessoas?) se 
dá na coletividade, na troca de olhares, 
na escuta ativa, no processo dialógico e 
construtivo. 

De lá para cá já se passaram quase 
24 anos de trabalho e formação na 
instituição. O Colégio Uirapuru é muito 
mais que um trabalho para mim: é a 
minha casa, minha segunda família, 
minha morada. 

5. tEmpO, tEmpO, tEmpO, tEmpO: E 
tE OFEREçO ElOgiOS

Ainda assim acredito 
Ser possível reunirmo-nos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Num outro nível de vínculo 

Tempo, tempo, tempo, tempo

Portanto, peço-te aquilo 
E te ofereço elogios 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Nas rimas do meu estilo 

Tempo, tempo, tempo, tempo

Paralelamente a formação era contínua: 
o colégio investia na minha formação 
profissional ao mesmo tempo em que 
eu também buscava a minha própria 
formação. Após a graduação, busquei me 
especializar mais academicamente, fiz 
Mestrado e dei início a outro momento 
importante de minha vida: a formação 
docente. Foram 10 anos dedicados 
à formação acadêmica no Uirapuru 
Superior. Hoje, pude dar continuidade 
a esse trabalho na Wlasan, atuando 
como docente e coordenadora de curso. 
Tive e ainda tenho o prazer de trabalhar 
com excelentes profissionais, alguns ex 
professores dos meus tempos de OSE. 
Foi então, que num belo dia, constitui-
me coordenadora. 

4. tEmpO, tEmpO, tEmpO, tEmpO: 
ApEnAS COntigO E COmigO

O que usaremos pra isso 
Fica guardado em sigilo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Apenas contigo e comigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo

E quando eu tiver saído 
Para fora do teu círculo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Não serei nem terás sido 

Tempo, tempo, tempo, tempo

Para falar sobre como constitui-me 
coordenadora no Colégio Uirapuru, 
remeto-me a alguns pontos 
imprescindíveis que aprendi no processo 
de reflexão da formação docente:

Estava aqui pensando enquanto nascia 
esse texto, é muito interessante essa 
passagem do tempo, distante, mas muito 
próxima e íntima de nossos pensamentos 
e de nossas convicções. Ao iniciar essa 
escrita, pensei em como essa forma de 
escrever minhas memórias no Colégio 
mexe muito comigo. Primeiramente, 
porque temos que entrar numa profunda 
sintonia com aquilo que fomos um dia, 
algo que com a correria do dia a dia, 
deixamos de fazer. Posteriormente, 
relembrar a minha trajetória no colégio, 

é muito mais que escrever um simples 
texto, dentro dele mora uma pessoa, no 
nosso caso, moram muitas pessoas: eu, 
tu, eles, nós, pessoas comuns que, nesse 
processo de interlocução, se identificarem 
com o que aqui está posto. Aí reside a 
boniteza dessa nossa conversa.

O nosso ponto de partida mora num 
terreno comum: nossas memórias num 
lugar que “todo mundo tem nome” e 
“grandes histórias começam aqui”. E isso 
dá um orgulho danado!

A minha história, assim como de 
muitas outras personagens dessa 
caminhada chamada Uirapuru, mistura-
se com aquilo que fomos, que somos e, 
futuramente, seremos. São os diálogos 
da vida: a minha voz é carregada da voz 
do outro, como já dizia Bakhtin, e é essa 
multiplicidade de vozes que nos (trans)
forma em grupo, que, mesmo longe, se 
faz perto, e, perto, se faz cotidiano, dia a 
dia e realidade. 

Acho que pela primeira vez senti na pele 
o que há tempos vinha discutindo com a 
equipe de professores que hoje coordeno 
no Ensino Fundamental II: o profissional 
mora dentro de uma pessoa. E eu, 
também profissional, também pessoa, 
tão acostumada a olhar desta forma para 
os outros, me vi refém da minha própria 
sina. 

Acho que hoje, assim como na canção, 
estamos vivendo “num outro nível de 
vínculo”, um vínculo mais próximo, 
profundo e humano de nossas relações. 
Comemorar os “30 anos do Colégio 
Uirapuru” é um presente, fazer parte 
desses 30 anos é um privilégio… 
obrigada!
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leitUra no 
UirapUrU
paula lima / Ex-aluna, Coordenadora do Espaço Cultural

Eu entrei no Uirapuru como aluna em 1990, na primeira série da tia Soninha, com 
seis anos. Já lia um pouco, mas o essencial é que já tinha sido picada pelo bichinho 
da leitura: antes de ler de maneira fluente e autônoma, eu tinha tido contato com 
o objeto livro desde pequena - folheava páginas, curtia ilustrações, brincava com os 
volumes. Alguns que me marcaram muito foram Ida e volta, do Juarez Machado, 
O saco, do Ivan Zigg, Chuva e Fogo no céu, da Mary e do Eliardo França, Pinote, o 
fracote e Janjão, o fortão, da Fernanda Lopes de Almeida, Mudanças no galinheiro 
mudam as coisas por inteiro, da Sylvia Orthof. Eram histórias que a minha mãe me 
contava repetidas vezes, porque, quando eu gostava de uma história, não me cansava 
dela! Coisa de criança, mas também coisa de leitor: até hoje eu releio livros quando 
gosto muito; os meus preferidos nem sei quantas vezes já revisitei - e que ninguém se 
engane, mesmo um livro já lido é sempre uma leitura diferente (diferentes momentos 
da vida determinam isso, né?).

Na escola não foi diferente. Vou falar aqui sobre os livros que foram marcantes pra 
mim como aluna; livros desses que eu lia e relia e não enjoava - até vir o próximo. O 
meu preferido desse primeiro ano foi o Brinquedos falantes, da Gilda Figueiredo Padilla: 
pra falar a verdade, não lembro da leitura em sala, mas eu gostava tanto que lia toda 
noite na hora de dormir, porque me sentia muito aconchegada com ele. É uma história 
linda de Natal em que três anjos assumem a função do Papai Noel (que dormiu!) e 
resolvem o problema dos brinquedos que as crianças precisavam ganhar. Eu sentia uma 
paz com as ilustrações dos anjinhos nas nuvens e isso me dava vontade de dormir! 
Outros que eu adorava eram o De ponta cabeça, da Lúcia Pimentel Góes (li tantas 
vezes que a capa se soltou!) e Xisto e Xepa, da Cristina Porto. 

Na segunda série, com a tia Beth, foi a 
vez do Azulão, também da Cristina Porto, 
que contava a história da formiga que 
escorregava no açúcar branquinho de um 
açucareiro azul marinho. Essa imagem 
foi tão forte que até hoje eu lembro 
de me imaginar brincando em montes 
gigantes e fofos de açúcar! Na terceira 
série da tia Graça eu conheci o Sítio do 
Picapau Amarelo com As jabuticabas, 
um capítulo do Reinações de Narizinho 
transformado em volume independente 
pela Brasiliense. Foi uma paixão! Que 
sossego e que delícia eram pra mim essa 
história. Tanto que, em 2018, ela foi 
adaptada como um “causo” e contada 
pela Dona Benta (a Gabi, do Espaço 
Cultural) embaixo de uma jabuticabeira 
no Superdia do primeiro ano.

A quarta série da tia Mara e da tia Sílvia 
trouxe O cachorrinho Samba (lágrimas), 
A montanha encantada (reli o começo 
um monte de vezes porque adorava 
a preparação para a viagem até a 
montanha!), Os bichos que tive, da Sylvia 
Orthof (que livro incrível e engraçado!). 

No “ginásio” vieram outras aventuras: 
Caçadas de Pedrinho, O menino do 
dedo verde (que hoje continua nas 
leituras do quarto ano), A aventura da 
escrita. Vieram outros clássicos: Éramos 
seis, Cinco minutos, Um certo capitão 
Rodrigo, O grande mentecapto e o meu 
primeiro Machado de Assis - O alienista, 
esse centenário tão atual e que achei tão 
difícil de ler com 13 anos, mas com o 
qual também dei tanta risada!

Eram outros tempos, de provas e 
exercícios de interpretação sobre os 
livros. A literatura tinha esse caráter 
mais “obrigatório” e pedagógico, mas, 
de qualquer maneira, essas narrativas 
mexeram com a minha sensibilidade 

e ajudaram a erguer a minha “casa 
imaginária”1.

Depois de quase trinta anos (!!!), voltei 
ao colégio, desta vez como profissional, 
mas para trabalhar nessa mesma área 
que sempre foi tão central para mim: 
os livros e a literatura. Como não 
poderia deixar de ser, muita coisa já 
tinha mudado no Uirapuru em relação 
a isso, e, espero, continuará mudando 
para acompanhar a multiplicidade, a 
diversidade e a riqueza que a literatura 
para a infância oferece nos dias de hoje. 

Em dois anos, de 2017 para cá, criamos 
o Blog do Uirapuru, que vai passar 
por novas mudanças neste ano; nosso 
ambiente de biblioteca se transformou 
num espaço de aprendizagem muito 
maior, amplo e aberto, que dialoga e 
interage com atividades e disciplinas 
diversas; oferecemos exibições de 
filmes e contações de histórias; 
iniciamos um clube de leitura na hora 
do intervalo, aberto para quem quiser 
chegar; começamos a transformar 
o horário do empréstimo de livros 
num momento de mais liberdade e 
autonomia para os alunos; adotamos o 
Joca, um jornal de muita qualidade para 
crianças e adolescentes; atualizamos 
constantemente nosso acervo de 
livros, sempre buscando lançamentos 
e novidades das mais conceituadas e 
cuidadosas editoras do país; realizamos 
feiras de livros; trouxemos renomados 
autores de literatura infantil para 
conversar com alunos, pais e professores 
(só em 2018 vieram André Neves, 
Blandina Franco e Stephen Michael King); 
promovemos exposições de diversas 
editoras para os professores conhecerem 
os catálogos e escolherem os livros de 
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cada ano com propriedade; estreitamos o 
contato e o trabalho com os professores 
e os profissionais de tecnologia 
educacional.

Todas essas atividades e novos projetos 
ambicionam, mais do que promover 
a leitura de maneira obrigatória e 
passageira, formar leitores para a vida, 
que se envolvam com as leituras, que se 
emocionem com elas, que apreciem a 
arte da literatura. Queremos leitores que 
levem na lembrança os livros que leram 
durante seu tempo aqui no colégio e 
queremos que esses livros possam fazer 
parte de uma construção de sentidos na 
vida dessas crianças. 

Também gostaríamos de trazer os pais 
para mais perto nesse processo, afinal, 
formar leitores é tarefa que ultrapassa 
os muros da escola e, como jornada que 
se preze, envolve tentativas, repetições, 

erros, amadurecimento. Envolve ler livros 
de que se gosta repetidas vezes, envolve 
não gostar de ler alguns, envolve ler só 
até determinado pedaço e, ainda, ler 
muitas vezes apenas um mesmo trecho. 

Entendemos que esse é um caminho 
longo, em geral sem muitos atalhos, 
mas gratificante. Acreditamos seriamente 
que não gostar de ler é um direito 
do pequeno leitor, mas que também 
pode ser questão de ele ainda não 
ter encontrado o livro certo. Com um 
acervo amplo e diversificado de bons 
livros - de ficção e poesia a quadrinhos 
e informativos - e uma gama de bons 
momentos para leitura, nosso objetivo 
é ajudar os alunos nessa busca. É um 
percurso de toda uma comunidade, 
ao mesmo tempo em que também é 
muito individual: cada criança, com as 
suas necessidades e particularidades, vai 
construir o seu. 

1 Reyes, Yolanda. A casa imaginária - leitura e literatura na 
primeira infância. São Paulo: Global Editora, 2010.

parabéns, 
Colégio 
UirapUrU!
Roberto Vazatta / Professor e Coordenador de Educação Física

Contar um pouco de minha vivência no Colégio Uirapuru é sem dúvida um exercício 
prazeroso de resgate de memórias que permanecem em mim e com certeza me 
transformaram em um ser melhor.

Recém completados 24 anos nesta instituição de ensino, tenho o orgulho de dizer 
a todos que sou professor e mais, que sou professor do Colégio Uirapuru. Quando 
ingressei em janeiro de 1995, ainda como estagiário e cursando o último ano de 
Educação Física, fui trabalhar diretamente na piscina com a professora e, então, 
coordenadora Teresa. Não posso deixar de mencionar que a minha indicação foi 
realizada pela saudosa e querida professora Mara Cabral Barbosa, pois ensinava seus 
dois filhos, Daniel e Rafael, na academia de natação Acquatic Center em Sorocaba.

Até o momento da entrada no Uirapuru, na época ainda chamado Colégio Ose 
Uirapuru, não tinha vivenciado um ambiente tão grande e diverso de educação. Tive o 
privilégio de conhecer o professor Gê que, além de ministrar aulas, era o coordenador 
da Educação Física. Nele tive a oportunidade de visualizar a competência, a capacidade, 
o poder de encantamento e o profissionalismo em tudo o que fazia. Logo este se 
tornou um grande amigo e fonte de inspiração. 
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Após um ano como estagiário e me 
formando na Faculdade, tive a alegria 
de ser contratado como professor e 
logo assumindo a coordenação da 
Natação com a saída da professora 
Teresa. Lembro-me que foi um ano 
de muitos desafios profissionais e de 
grande aprendizado. Sou muito grato 
aos diretores Arthur Fonseca Filho e Raul 
Fonseca pela oportunidade e confiança.

Sempre acreditei que as oportunidades 
surgem àqueles que buscam realizar 
o trabalho com muita dedicação 
e responsabilidade. Agradecerei 
eternamente os ensinamentos de 
meus pais em relação ao respeito, ao 
compromisso, à postura pessoal e à 
educação.

Ensinar uma criança ou jovem a nadar, 
além de prazeroso, requer muita atenção 
e olhar voltado ao aprendiz com muita 
dedicação, pois este pode trazer alguns 
receios e medos e a aprendizagem 
não consiste simplesmente no ato 
executar movimentos repetitivos dos 
membros superiores e inferiores. 
Lidamos constantemente com o processo 
pedagógico que envolve além do físico, o 
psicológico. Quando associamos a água e 
a motivação encontramos nessa equação 
várias possibilidades de aprendizagens. 
Se pudesse resumir como vejo meu 
aluno diria que enxergo um universo de 
conquistas. O olhar deve ser atento e a 
motivação constante para cada um poder 
explorar o máximo suas potencialidades.

Hoje já não trabalho só com a natação. 
Desde 2007 coordeno também toda a 
Educação Física. O trabalho executado 
não seria possível sem a presença dos 
competentes e valiosos professores de 

natação, educação física curricular e dos 
treinamentos esportivos. Tenho muito 
orgulho de trabalhar com todos eles.

Sempre digo, quando tenho 
oportunidade, que me transformei como 
pessoa e profissional quando ingressei 
neste colégio. Aprendi muito com as 
coordenadoras do Berçário, Educação 
Infantil, Fundamental I, Fundamental 
II e Médio. A Educação Física tem a 
alegria de estar presente em todos estes 
segmentos e por isso, o contato sempre 
foi muito enriquecedor. Participando de 
reuniões pedagógicas pude conhecer 
como pensam os professores e como se 
constitui e se transforma uma escola. 
Sempre pela visão de vanguarda de 
educação de nosso diretor Arthur e com 
o trabalho incansável das coordenadoras 
e professores, os momentos foram de 
muita aprendizagem. Não posso deixar 
de citar, além de nosso diretor, pessoas 
muito importantes como a Flora, Glaucí, 
Mara Cabral, Suzana, Fernanda, Maria 
Ondina, Maura Bolfer e Andréa Vazatta. 
Aliás esta última, a Andréa, acabei 
conhecendo melhor no segundo ano de 
colégio e hoje formamos uma família 
linda há 19 anos com nossos dois filhos 
Júlia e Gustavo. 

A coordenação de toda a Educação Física 
ocorre de maneira organizada e sempre 
com o olhar para a busca da excelência. 
Trabalhamos em uma instituição de 
extrema qualidade e todo o nosso 
trabalho deve ser com foco nessa meta. 
Acredito que todo esse trabalho passou 
pela própria experiência dos anos, mas 
com certeza pela oportunidade que nos 
foi dada e é oferecida pela instituição 
com a formação continuada. Todos os 
anos estamos envolvidos em novas 

aprendizagens e projetos e isso tudo traz 
muita motivação. A vontade de criar e 
acertar é muito grande. Nós da Educação 
Física trabalhamos com a alegria e o 
prazer.

A Educação Física sempre teve seu valor 
dentro do Colégio, porém, enquanto 
coordenador ao longo dos anos, pude 
desconstruir, juntamente com meus 
professores, paradigmas que diziam que 
as aulas eram só jogos ou recreação. 
Atualmente a nossas ações estão 
voltadas à formação plena do aluno, 
tanto nas habilidades físicas básicas, 
como no social e na conscientização de 
hábitos saudáveis. Trabalhamos o corpo 
e a mente.

Por estarmos vinculados à área da saúde, 
implantamos e desenvolvemos com 
os alunos do Infantil ao Ensino Médio 
projetos multidisciplinares envolvendo 
assuntos como cuidados com o corpo, 
higiene pessoal, primeiros socorros, 
ídolos, drogas, bebidas energéticas 
e isotônicas, alimentação saudável e 
internet e seus jogos de desafios. Além 
destes projetos estamos diretamente 
envolvidos ao longo do ano letivo 
com eventos esportivos, festa junina, 
acantonamentos, gincanas, dia do 
desafio, momentos família e assessoria 
externa específica. 

A minha prática enquanto professor e 
coordenador foi mudando ao longo dos 
anos. O aprimoramento e constante 
aperfeiçoamento foi possível pois este 
ambiente escolar sempre proporcionou 
a busca pela qualidade em todas as 
realizações. 

A Educação Física se transformou ao 

longo deste tempo e hoje é um trabalho 
de excelência e apreciada por toda a 
nossa comunidade escolar.

Parabéns, Uirapuru, pelos 30 anos e 
tenho a certeza de que muitos outros 
virão com grandes realizações.

Termino agradecendo imensamente 
toda a Família Fonseca por me permitir 
fazer parte desta história no Colégio 
Uirapuru e com a certeza que não 
poderia encontrar ambiente melhor de 
trabalho em outro lugar. Agradeço às 
famílias e especialmente aos alunos que 
já passaram por aqui e aqueles  
que hoje ainda estudam.  
meus sinceros agradecimentos!
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memórias
tatiana pasin / Ex-aluna, Professora de Português,       
                      mãe de alunas

Minha vinda ao Colégio Uirapuru 
aconteceu em 1992. Eu estava na 7ª 
série/ 8º ano. Minha mãe, Suzana Higa, 
trabalhava na OSE e foi transferida 
para o Uirapuru, e eu e meu irmão a 
acompanhamos. Estava apreensiva e 
contente ao mesmo tempo. Fui muito 
bem recebida e me adaptei muito rápido. 

Minha turma tinha em torno de 30 
alunos, com os quais mantenho amizade. 
Tivemos nosso primeiro desafio: a 
gincana, que naquela época envolvia 
alunos do Uirapuru e da OSE “Centro”. 
A competição era entre as classes e a 
nossa era a “Lombriga Esbagaçada”, 
que permaneceu até o 3º Colegial, com 
grandes conquistas ao longo dos anos. A 
gincana acontecia aos finais de semana, 
devido à participação das duas unidades, 
e durante a semana planejávamos nossas 
“estratégias” e saíamos pelas redondezas 
do colégio para arrecadar mantimentos 
e roupas para as provas filantrópicas. Era 
muito gostoso e tudo isso nos deixava 
mais unidos. 

A gincana chegara ao fim e nossa equipe 
não conquistou a vitória, mas ficamos 
tão unidos que decidi escrever sobre isso 
em uma das minhas redações, cujo título 

era “A União”. Escrevi sobre o momento 
de minha chegada ao colégio, a gincana 
e a turma unida. Esse texto acabou 
sendo escolhido para ser publicado no 
livro anual do colégio, que trazia uma 
coletânea de textos dos alunos do 
fundamental I e II. Fiquei muito feliz!

Minha professora de português chamava-
se Doramy. Lembro-me muito bem das 
aulas dela. Naquela época, já gostava 
de Português, das conjugações verbais; 
tínhamos até prova oral de verbos! A 
leitura de clássicos abriu portas para um 
universo inesgotável. Também adorava 
Inglês e me recordo das aulas da Noemi, 
principalmente das aulas em que ela nos 
ensinava com músicas. 

No colegial, as turmas cresceram e 
foram divididas, e com isso os amigos 
aumentaram. Eles vinham de cidades 
vizinhas como Piedade e Boituva. No 
3º colegial, a classe se tornou única e 
nos divertimos muito.  Tínhamos dois 
colegas já formados que vieram estudar 
conosco para se prepararem melhor para 
o vestibular e recebemos um colega 
do Japão, o Ryota, permanentemente 
presente em nosso Whatsapp. Vivíamos 
no colégio, aulas no período da manhã 

e treinamentos esportivos no período 
da tarde; nos finais de semana, 
encontrávamo-nos na casa de alguém. 

Todos os professores eram muito bons 
e nos ensinaram muito. Recordo-me 
de todos com muito carinho e, em 
especial, do professor Tavares. Ele 
dava aula de uma maneira que todo 
conhecimento necessário era transmitido 
tranquilamente. Tavares transformava 
a transitividade verbal em algo muito 
simples, assim como as orações 
subordinadas e coordenadas. Uma 
recordação para sempre.

Além de excelentes professores que 
tive, o Colégio me proporcionou 
oportunidades de crescimento, troca 
de conhecimentos quando já estava 
cursando Letras na PUC-SP. A Maura 
Bolfer, hoje coordenadora geral e naquela 
época professora do Fundamental I, me 
ajudou e muito me ensinou em um dos 
meus trabalhos sobre literatura infantil 
para a faculdade. Lembro-me de nós 
em uma mesa cheia de livros infantis 
na biblioteca do colégio. No Uirapuru, 
também pude realizar minhas horas de 
estágio, um momento muito interessante 
para o meu crescimento. Meu olhar não 
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era mais de aluna da Educação Básica, 
mas sim de uma pessoa em formação 
para tornar-se professora. Os professores 
não me ensinavam mais o conteúdo 
específico da língua e literatura, mas sim 
a metodologia de ensino, a maneira de 
contribuir na formação dos alunos. 

O Colégio Uirapuru continuou presente 
em minha vida, mesmo depois de 
minha formação acadêmica, pois recebi 
o convite para dar aulas no colégio. 
Meu novo momento no colégio seria 
como professora de Português da 5ª 
série/6º ano em 2005, uma nova 
aprendizagem... 

Há 15 anos leciono no Uirapuru e 
durante todo esse tempo busco, assim 
como o colégio, melhorias na minha 
prática. As longas listas de exercícios 
de memorização, bem como as provas 
orais de verbos, não são mais válidas 
em nossa visão de ensino. As inovações 
metodológicas chegaram à sala de aula 
também. Os aspectos gramaticais da 
língua atualmente são ensinados de 
modo a estarem a serviço do texto, ou 
seja, o texto tornou-se o eixo norteador 

do ensino da língua. A literatura elucida 
a prática textual. A leitura de livros 
literários não é mais verificada por meio 
de provas e sim pelas rodas de conversa 
em sala de aula, reflexões, dentre outras 
atividades que privilegiam a compreensão 
das obras.

O trabalho com a leitura de diversos 
gêneros textuais permite ao aluno 
vivenciar práticas diversas, como a 
produção de poemas e de histórias em 
quadrinhos, jogos de expressão corporal 
e contações de histórias, linguagem 
fílmica e produção de vídeos. Todas 
essas mudanças engradeceram minha 
prática e foram proporcionadas pelo 
colégio, visando ao melhor aprendizado 
do aluno.         

Estamos sempre em formação para 
podermos construir o conhecimento 
com o aluno. O colégio cresceu (e eu 
também!), trouxe muitas melhorias 
e o comprometimento com o ensino 
é de extrema seriedade. Além do 
conhecimento, construímos uma grande 
e eterna relação de amizade! 
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