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1 - Uma carta para Cecília 
 

 

Edna Maria Cordeiro 



1 
umA cArtA PArA cecíliA

Rio Claro, 28 de agosto de 2014.

Prezada Edna – Cecília,

Muito me apraz estar aqui presente, pela leitura desse texto – 
polifônico – sensível – prazeroso – modesto – dialógico – que você 
me enviou. Refiro-me ao texto Travessias de Cecília – a caminho da 
Educação Matemática no Ceeja Padre Moretti – Rondônia.

De início, a pergunta: por onde será que passam as travessias 
de Cecília? Quem é a Cecília do título, digo logo que já sei, porque 
já me encontrei com ela meses atrás, com ela já tabulei parte dessa 
conversa. O sumário é indicativo de que as travessias poderiam 
margear a formação, sim, aportadas na educação de pessoas jovens 
e adultas... Fiquei no aguardo de notícias do Ceeja Padre Moretti.

No calor de meus primeiros apontamentos para compor estas 
observações que ora lhe destino, exercitei uma leitura-travessia que 
aportava nos cenários A, depois no cenário B, depois no cenário 
C. Cenários A, B e C que atravessam 10 portos de ancoragem, de 
referências constituídas.

No cenário C, inicio pelo último, quase a título de uma escrita 
autobiográfica você me põe lado a lado com sua travessia na vida, 
pessoal, familiar, afetuosa, sobretudo com as dificuldades e pos-



12  EDNA MARIA CORDEIRO

sibilidades com que você se deparava, se depara, pelo caminho, 
sem deixar perder-se o colorido dos percalços de uma vida que vai 
revelando sua intensidade nas escolhas, nos embates, nos percur-
sos, aqui também de formação, de sua formação: humana, política, 
cultural, docente.

No cenário C estão as práticas de Cecília, está parte da conso-
lidação do processo de formação das professoras leigas Jaqueline 
e Simone, está o incômodo com a situação de Luizinho que entra 
e sai e entra e sai da escola. No cenário C está também a delicada 
conversa com Luizinho, quem você escolhe para te acompanhar na 
finalização desta sua tese – travessia. Não deve ser por acaso...

Num comentário mais inconsequente eu diria: Cecília, você pa-
rece ter traçado um eixo organizador que lhe deu suporte para sua 
travessia... Depois, foi só ir em frente! Mas não foi; você não passou 
incólume pelas diferenças linguísticas, nem pelas distâncias que 
um concurso para o ensino superior impõe, nem pelo embrenhar-se 
em desafios de ensinar matemática para uma turma que requeria 
estudos mais avançados...

No cenário A emergem, em cada ancoradouro, histórias que 
fundam Rondônia, o estado, antes território, antes ainda um terri-
tório chamado Guaporé; emergem histórias que fundam histórias 
da Educação que se compõem pelos desencontros na esfera polí-
tica, seja na eleição ou na suspensão da eleição do diretor, seja na 
reinvindicação coletiva do pessoal da educação, logrando vitórias 
que fazem mudar a condição do fazer profissional na relação com o 
valor humano...

Especialmente no cenário A, Cecília, digo, Edna, gosto do modo 
como você compõe sua argumentação pondo em diálogo, em várias 
passagens diálogo direto, e mais um registro pela imagem de uma 
fonte – jornal ou foto – e ainda um fato, um estudo acadêmico, 
enfim, você acresce explicações, algumas vezes em discretas notas 
de rodapé, entrelaçando palavras suas e de tantos outros que vêm 
para a trama de uma pesquisa de doutorado que é a busca de perce-
ber como se delineou o cenário da Educação Matemática no Ceeja 
Padre Moretti, desde sua criação, em 1977 até 2012.

É no cenário A que, pelos pontos de ancoragem 8, 9 e 10, já da 
metade para o final, fico informada de boa parte de suas opções me-
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todológicas, bonitas, claras, pertinentes; fico informada de sua opção 
pela forma de apresentação de uma tese – que é travessia – postulada 
em diálogos – fundamentada nas relações dialógicas que entranham 
os fazeres humanos, fico informada dos modos de sua construção 
rumo às portas da Educação Matemática, campo inerente às práticas 
que a história cultural abre, locus de vivências na esfera acadêmica 
cotidiana, condição de fazeres que não se esgotam enquanto história, 
práticas e formação, docente, acadêmica ou humana.

Já no cenário B emergem, consistentes, os pontos que são re-
ferências para uma aproximação desse espaço educacional que é o 
Ceeja Padre Moretti. Aproximação com pessoas de carne e osso que 
por ali passaram, outras que ali continuam, outras que, distantes, 
como eu, são instigadas ao desafio de tomá-lo como referência – ao 
Ceeja Padre Moretti (que eu já bem conhecia, mas só de nome...); 
emergem histórias num tempo atemporal, não linear, nem cronoló-
gico, tornado vivo pela dinamicidade da própria história – memória 
– acontecimento de uma, a pesquisadora, de tantos, personagens 
atores presentes ou ausentes, reais e ao mesmo tempo fictícios; 
emergem histórias num espaço que se revela fluido, móvel, referên-
cia, que pauta sua fixidez na abertura para as constantes mudanças 
pelas quais passa.

No cenário B, entre tantos achados, encontra-se toda a plastici-
dade de uma coleção de modernidades, ou modos de fazer educação, 
modalidades que vão ao encontro de quem ali aporta. Com o foco na 
EJA, seja na atuação enquanto professor, professora, ou enquanto 
aluno, egresso, tais modalidades, Modular – Seriado – Telecurso – 
Logos II – Telensino – Supletivo, entre outros, dão uma dimensão 
do que nem de longe conhecemos, do que vem sendo o envolvi-
mento na educação nas longínquas plagas deste país. As longínquas 
plagas podem estar na sala ao lado da minha. Eu diria a você que 
somente um recorte dessas modalidades daria um belo artigo.

E ainda nem me refiro aqui aos procedimentos que englobam 
aprendizagem – ensinagem, que envolvem fazeres singulares de um 
professor, de uma professora, de um aluno, de uma aluna. Essa é, 
ainda, outra história a ser contada e merece sê-lo em detalhes.

E também Edna, ou narrador, ou Cecília, ainda não sei ao certo 
a quem me dirigir... Eu poderia apontar a você que por esse cenário 
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B você nos dá a ler uma outra matemática, ou seria a mesma amal-
gamada por outros modos de imersão? De todo modo emergem 
vínculos com uma matemática que é mais paixão que rejeição, que 
é mais gosto que recusa, que é devaneio e pés no chão, que é, sobre-
tudo, movimento.

Dos cenários assim constituídos, percebo a configuração de uma 
história marcada por deslocamentos – se eu tivesse que escolher 
uma palavra para apresentar seu trabalho, eu diria: deslocamen-
tos. A sutileza do narrador personificado, da narradora agente, me 
conduz a travessias, a lugares móveis, a pontos de ancoragem que 
são transitórios, como se estivesse num entre; entre a singularidade 
das travessias de formação de Cecília, que é a Edna, argumentos 
documentados e depoimentos dos sujeitos participantes, do grupo 
de entrevistados.

De deslocamentos é feita a tese – história que você nos dá a ler.
 

Cara Edna,

A leitura desse seu texto revela uma escrita que traz a leveza de 
um conhecimento articulado, maduro, convincente, envolvido.

A leitura que faço de seu texto desvela, para mim, uma escrita 
marcada pela singularidade que a travessia, entre a ficção e os acon-
tecimentos argumentados, produz.

A leitura de sua tese abre tantas outras perspectivas de estudo, 
de ações educativas e pedagógicas, de garimpar outras histórias. É 
só agregar uma dose de coragem!

Por fim, a leitura de sua tese, Edna, me dá um misto de vazio e 
exuberância que atinge as entranhas do pensamento e do sentimen-
to; me dá vontade de saber mais daquilo que acontece nos entre-
meios das histórias relatadas, dos não ditos; das histórias que posso 
acompanhar na narração produzida e nas incontáveis histórias que 
sabemos existir, mas não ficamos sabendo por onde andam...

Receba meus cumprimentos, extensivos também a Sofia, digo, 
Arlete!

Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo




