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3 
Percebendo A reAlidAde: conquistAs 

e decePções

Meu sangue corre como um rio num grande ga-
lope, num ritmo bravio, para onde acena a tua 
mão. [...] E, na luta da luz com as trevas, to-
dos os sonhos que me levas, dize, ao menos, para 
onde vão! 

Cecília Meireles, Viagem.

Cenário – formação: atuação profissional

Passados alguns dias trabalhando na escola do outro lado do rio, 
Cecília percebeu que o número de crianças começara a diminuir na 
escola e, comentando com seus colegas, foi informada de que isso 
naquele período era normal, pois havia começado a época da co-
lheita, tempo em que as famílias se reuniam para colher os legumes 
e grãos emergidos da terra, contando, inclusive, com a ajuda das 
crianças.

Joana, a diretora, então disse: 
−	Me	incomoda	muito	essa	situação,	já	pensei	até	em	ir	às	casas	

das crianças, pois quem sabe conversando com os pais eles compre-
endam quanto é importante manter as crianças na escola. 
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E concluiu: 
−	Se	tivesse	alguém	da	escola	com	coragem	para	me	acompa-

nhar, eu iria às casas dos alunos.
Cecília, sentindo-se desafiada e incomodada com as constantes 

faltas dos estudantes, disse:
−	Vou	com	você!	Acredito	que	podemos	convencer	os	pais	a	

deixarem os filhos na escola, para o próprio bem deles.
Assim, nos dias de sábado, novamente faziam a travessia de 

balsa, iam de carro até onde era possível, e adentravam a mata com 
suas trilhas estreitas, passando por dentro de pequenos rios ou pu-
lando troncos de árvores caídas para alcançar os alunos que mo-
ravam	mais	distante	−	alguns	separados	da	escola	por	até	cinco	
quilômetros.

No café da manhã de uma segunda-feira, Cecília contou aos 
colegas de trabalho da escola do outro lado do rio:

	−	Pensava	que	apesar	do	árduo	trabalho,	talvez	não	fôssemos 
bem recebidas, mas tivemos uma grata surpresa, pois fomos bem 
recebidas, até com convite para almoços. Um deles preparado de 
uma forma bem típica, comum a uma família com ascendência  
indígena: O peixe do rio próximo da casa era cozido numa grande 
panela	com	água	e	sal	−	sobre	três	pedras	que	faziam	o	papel	do	
fogão	−	no	quintal	da	casa	coberta	de	palha	e	suspensa,	como	uma	
palafita, forma de evitar o acesso de animais naquela moradia de 
um único cômodo.

Era a cultura indígena, a cultura brasileira sendo vivenciada, 
então não entendo como “ouvimos muitas pessoas afirmarem que 
o destino dos povos indígenas está muito próximo ao fim. Alguns 
milhares de índios vivem a nossa volta, e isso é incontestável” 
(Gomes, 2012, p.25). Vivem e fazem cultura o tempo todo, e tanto 
dessa cultura faz parte das expressões e modos de vida de todos 
nós	−	brasileiros	−,	fato	que	também	é	indiscutível.	“Uma	teoria	da	
cultura brasileira, se um dia existir, terá como sua matéria-prima o 
cotidiano físico, simbólico e imaginário dos homens que vivem no 
Brasil. Nele sondará teores e valores. No caso da cultura popular 
[...] implica modos de viver: o alimento, o vestuário [...]” (Bosi, 
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2013, p.324). Apesar de alguns povos indígenas em Rondônia es-
tarem muito ricos, o que, de certa forma, demonstra a incorporação 
da realidade econômica brasileira nos modos de viver de alguns des-
ses povos, é sabido que muitos outros já foram dizimados e outros 
ainda estão desaparecendo, especialmente pela incorporação de 
novas culturas.

Conceição, lembrando-se de sua infância, disse:
−	Meus	avós	eram	índios	do	povo	Gavião,	e	eles	me	diziam	que	

os mais velhos respeitavam muito o Marechal Rondon, que ele en-
sinava até matemática para eles, diziam que era professor. Você já 
ouviu falar disso Cecília?

− Ouvi sim, embora não tenha conhecimento profundo a res-
peito da trajetória dele como professor, mas já li em alguns textos 
que ele era “[...] incansável defensor dos povos indígenas do Brasil e 
que ficou famosa sua frase: ‘Morrer, se preciso for, matar, nunca’”. 

Realmente existem muitas informações sobre a trajetória de 
Rondon, incluindo alguns estudos acadêmicos em andamento, e 
no site do Projeto Rondon consta que “[...] nos anos 40 tornou-se 
presidente do Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI), 
cargo em que permaneceu por vários anos. Também publicou o 
livro Índios do Brasil, além de ter sido indicado por 15 países para 
concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, em 1957”.1

Também “[...] por precária que tenha sido em vários aspectos 
técnicos, a documentação produzida salvou para o conhecimento 
científico línguas de povos que já desapareceram, como é o caso dos 
Kepkiriwát, cujo idioma só foi registrado pela Comissão Rondon”.2 
Por lembrar isso, apresento um pouco da trajetória de Rondon,3 
“que tornou-se professor primário aos 16 anos (grifo nosso), mas 

 1 Disponível em: <http://projetorondon.pagina-oficial.com>. Acesso em: 28 
dez. 2012.

 2 Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br>. Acesso em: 28 dez. 2012.
 3 Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em Mimoso, hoje Santo Antônio 

do Leverger, no Estado do Mato Grosso, no dia 5 de maio de 1865. Perdeu 
os pais muito cedo e foi criado pelo tio, de quem herdou e incorporou o sobre-
nome “Rondon” (Fonte: <projetorondon.pagina-oficial.com>).
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optou pela carreira militar [...] Graduou-se como bacharel em Mate-
mática (grifo nosso) e em Ciências Físicas e Naturais e participou 
dos movimentos abolicionista e republicano, por volta de 1890. Em 
1889, Rondon participou da construção das Linhas Telegráficas de 
Cuiabá, assumindo a chefia do distrito telegráfico de Mato Grosso, 
e foi nomeado professor de Astronomia e Mecânica da Escola Mi-
litar, cargo do qual se afastou em 1892. Entre 1900 e 1906 dirigiu a 
construção de mais uma linha telegráfica, entre Cuiabá e Corumbá, 
alcançando as fronteiras do Paraguai e da Bolívia. [...] Começou a 
construir a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madei-
ra, em 1907, sua obra mais importante. A comissão do Marechal 
foi a primeira a alcançar a região amazônica. Nesta mesma época 
estava sendo feita a ferrovia Madeira-Mamoré, que junto com a te-
legráfica de Rondon ajudaram a ocupar a região do atual estado de 
Rondônia”. É interessante lembrar que essa terra já estava ocupada 
pelos povos indígenas.

Joana continuou o relato: 
−	O	peixe	seria	servido	com	a	farinha	feita	da	mandioca	extraí-

da do chão daquele lugar, onde a vida humana se integra com a 
natureza. Decidimos por não aceitar o convite, embora tivesse um 
cheiro muito bom, mas percebemos que a quantidade de alimento 
em relação ao número de pessoas para comer parecia incompatível.

Depois das visitas às famílias, Joana e Cecília perceberam as 
crianças voltarem para a escola e outras buscarem a matrícula; in-
clusive, muitas delas que moravam na outra margem do rio Madei-
ra,	em	Porto	Velho	−	o	que	tornava	a	travessia	da	balsa	uma	grande	
algazarra	−	ao	que Joana declarava:

− Tão bom ver esse monte de criança junto, a travessia é bem 
mais animada, a escola viva, o barulho das crianças, o cheiro da 
merenda, os abraços, os olhares... 

Ao fim de mais ou menos três meses de trabalho, aconteceu a 
festa junina da escola, que foi sensacional, muitos colaboraram e 
nada foi comercializado, mas dividido entre todos – uma tarde de 
sábado memorável!
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Mas parece que a dor sempre espreita o prazer! Num dia de sol 
forte, por volta das 13 horas, sobre a balsa metálica, o grupo que 
voltava do trabalho encontrou-se com aquela que faria a delicada 
construção começar a ruir. Elaine, mulher magra e alta, com cabelos 
pretos e olhar firme, perguntou ao grupo se trabalhavam na escola 
do outro lado do rio. 

Após a resposta afirmativa apresentou-se:
	−	Sou	a	nova	diretora	da	escola.	Por	que	não	estão	cumprindo	o	

horário? Fui informada de que não podem sair da escola antes das 
13h30, mas amanhã conversaremos sobre isso.

Assim começou a nada amistosa relação...
Mais surpresa que todos, Joana, que de nada havia sido infor-

mada, nada pôde fazer naquele momento! 
Aconteceu, então, a saída de Joana da escola, que recebeu o do-

cumento de sua exoneração na manhã seguinte, junto a um convite 
para comparecer a Secretaria de Educação. Como Elaine já havia 
chegado e marcado uma reunião com todos para meio-dia, Joana, 
já sem nenhuma função oficial naquele lugar, passou em todas as 
salas, despedindo-se das crianças e apresentando a nova diretora.

−	Bom	dia,	crianças!
−	Bom	dia!	−	 responderam	 animadamente,	 sem	de	 nada	

desconfiar.
−	Hoje	vim	aqui	para	me	despedir	de	vocês,	porque	vou	precisar	

ir embora e a Elaine vai ficar na direção da escola a partir de hoje.
As crianças fizeram algumas perguntas, queixaram-se pouco, 

pois a nova diretora estava presente, e assim a ação foi repetida em 
todas as salas, sempre seguida por abraços de despedida, inclusive 
das professoras e do professor.

Cecília levou Joana até a balsa, onde se despediram:
−	Que	pena	Joana! Sinto muito pela forma como tudo está acon-

tecendo com você, porque gostei tanto de trabalharmos juntas; 
além disso, pela forma como se apresentou a nova diretora, já pres-
sinto tempos difíceis para quem fica. Desejo muita sorte e que vá 
trabalhar num lugar bem legal!
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−	Nossa, Cecília! Também gostei muito de trabalhar com você. 
Vou sentir falta de todos, foi tão bom trabalhar aqui, mas acredito 
que vou encontrar um bom lugar, e depois quem gosta do que faz, 
sempre acaba encontrando outros que também são assim. Bom, a 
vida continua!

A balsa já estava para sair, então se despediram com um caloroso 
abraço.

Num tempo em que o cargo de direção ainda era, na maioria das 
vezes, por indicação política, tal fato parecia até bem comum. No 
entanto, essa forma de gestão, embora não fosse novidade, sempre 
deixava suas marcas, com o prejuízo aos que menos poderiam ter, 
as crianças, que foram sumindo da escola em virtude do novo trata-
mento que passaram a receber ou não receber, uma vez que por dias 
não recebiam a merenda, armazenada e trancada em um depósito 
da escola.

No	final	de	agosto	daquele	mesmo	ano,	com	tamanha	dor	−	im-
possível	conter	as	lágrimas	−	Cecília foi dispensada da escola, por 
não concordar com a administração escolar que vinha sendo feita. 
Já sobre a balsa, fazendo a travessia para a cidade, ela lembrou:

−	Tanto	medo	passado,	tanta	dificuldade	para	ver	a	escola	me-
lhorar, e agora, nada além de um sentimento de derrota.

Ao que Sebastião, o balseiro, homem simples e de muita paciên-
cia, disse:

− Não fique assim, professora. Fiquei sabendo do que lhe acon-
teceu e digo que foi uma injustiça, que nem a que fizeram com a 
Joana, mas deixa estar. Todo mundo já anda cansado do jeito dessa 
mulher que é diretora agora, capaz de não durar muito e a senhora 
volta com a Joana para cá.

−	Quem	sabe,	Sebastião... Agora mesmo me lembrei daquele 
dia em que voltávamos da escola e o rebocador quebrou, descíamos 
rio abaixo e você levou um tempão para consertar o motor. Eu já 
estava apavorada, então quando se ouviu o ronco do motor, todos 
aplaudiram. Foi um alívio! 

−	Ih!	Professora	Cecília! Lembro bem desse dia e também passei 
o maior medo. Essa travessia, às vezes traz surpresa, assusta a gente!
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Pensando em tantos momentos, Cecília desembarcou da balsa, 
um novo olhar para o outro lado do rio, um novo sentimento, já 
uma saudade de lá...

Depois, já passados dois meses do ocorrido, Cecília encontrou 
Joana em um restaurante, e ela foi logo perguntando:

−	Você	ficou	sabendo	do	que	aconteceu	na	escola	do	outro	lado	
do rio?

− Não, não tive mais notícias de lá – informou Cecília.
−	A	comunidade	se	reuniu,	exigindo	a	saída	da	direção	à	Secre-

taria de Educação. Não houve alternativa e a secretaria teve que 
ceder – contou Joana.

Assim, a escola começou a juntar seus pedacinhos e se recompor, 
mas muitos alunos não voltaram, ou até voltaram, mas na Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA) em outras escolas. Felizmente mais 
uma oportunidade para aqueles que de alguma forma tiveram sua 
trajetória escolar interrompida ou ignorada pelo poder público, que 
segundo a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988, art. 208), a 
partir de então, deveria disponibilizar “o ensino fundamental, obri-
gatório e gratuito, também para os que a ele não tiveram acesso nas 
idades consideradas adequadas”.

Muitas vezes não se trata da falta de acesso, mas da falta de ca-
pacidade administrativa ou de responsabilidade do poder público, 
que, por suas decisões inadvertidas, fabricam demanda para a EJA, 
que foi criada para acabar com o analfabetismo e depois passou a 
ser o espaço de uma nova oportunidade para aqueles que por algum 
motivo ficaram à margem, não do rio, mas da escola. 

Cenário – escola: falta de autonomia e decadência

Júlio César, egresso do Ceeja Padre Moretti, um jovem sorri-
dente	e	solícito,	com	apenas	25	anos	de	idade	− já com sua própria 
empresa −,	também	passa	a	colaborar	com	as	discussões	organiza-
das por Cecília.
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Após os cumprimentos a todos, Cecília iniciou a conversa com 
o grupo (Júlio César, Elisabete, Zenaida, Terezinha, Paulo e Jair); 
desta vez, reunidos na sala dos professores. 

Ela perguntou a Júlio César:
−	Poderia	falar	um	pouco	sobre	o	significado	do	Ceeja	Padre	

Moretti para você?
−	Esse	colégio	é	muito	importante.	Claro	que	ampliaram	a	Edu-

cação de Jovens e Adultos para outros colégios, mas é um colégio 
que fez parte da vida de muita gente.

Diante de tal afirmativa, Cecília disse:
−	Também	não	podemos	esquecer	que	foi	a	primeira	Institui-

ção de Ensino de Rondônia, credenciada pela Secretaria Estadual 
de Educação (Seduc), para o atendimento de jovens e adultos, na 
época, 4 de abril de 1977, quando ainda era chamado de Centro de 
Estudos Supletivos Padre Moretti.

Penso ser importante lembrar que desde 1982, por ocasião da 
emancipação política do Estado de Rondônia, este passou a ser 
o mantenedor responsável pela instituição de ensino, através da 
Seduc. Foi quando saiu uma notícia: “O ministro Mário Andrea-
zza, a convite do governador Jorge Teixeira, hasteou, oficialmente, 
pela primeira vez, a bandeira do novo Estado,” sob o olhar atento e 
emocionado do “[...] estudante Silvio Feitosa, autor da bandeira de 
Rondônia, enquanto 63 crianças, formando um coral de estudantes 
dos colégios da capital, sob a regência do maestro Willians Soares 
Costa Junior, cantavam o Hino ‘Céus de Rondônia’, também ofi-
cializado como Hino do Estado. O coral de crianças foi acompanha-
do pela multidão, que também cantou o nosso hino [...]”.4 

 4 Alto Madeira, 5 jan. 1983 – Jornal fundado em 15 de abril de 1917 por Joa-
quim Tanajura. No final dos anos 1960, com a morte de Assis Chateaubriand, 
que presidia os Diários Associados, Euro e o irmão Luiz Tourinho passaram a 
adquirir algumas cotas do jornal Alto Madeira, até que em 1970 se tornaram 
proprietários em definitivo do jornal <http://www.gentedeopiniao.com.br/
lerConteudo.php?news=78452>. Acesso em: 24 fev. 2013. 
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Essa recordação de Cecília é muito especial, pois ela estava lá, 
fazia parte do coral de crianças e, sendo assim, não esquece aquele 
dia 4 de janeiro. 

Recordações à parte, voltemos à conversa na escola, quando a 
professora Elisabete contou:

−	O	ambiente	era	adequado	[a	escola	passa	por	uma	reforma,	
assim todo o Curso Modular está funcionando no auditório] para 
jovens e adultos, inclusive o modular tinha uma sala por discipli-
na. O auditório do Padre Moretti também era bem estruturado e 
bastante utilizado para comemorações, confraternizações, apresen-
tações teatrais.

Cecília, lembrando a presença de outras pessoas que fizeram 
parte do Ceeja Padre Moretti, começou a apresentá-las:

−	A	maioria	de	vocês	deve	conhecer	a	Terezinha,	que	já	foi	pro-
fessora e orientadora aqui, já contando 15 anos de atuação no Ceeja. 
Terezinha, conte um pouco de você e sua relação com a EJA.

−	Sou	pedagoga,	com	habilitação	em	Orientação	Educacional,	
tendo concluído minha graduação em 2000, na Faculdade Intera-
mericana de Porto Velho (Uniron). Iniciei aqui como professora da 
Suplência de Educação Básica (SEB), de 1ª a 4ª série. Aí, assim que 
eu terminei a faculdade, passei a exercer a função de orientação, 
aqui mesmo no Ceeja.

Terezinha, 47 anos, atua na escola desde 1988, se afastou por 
volta de 2002, retornando em 2011, a Serviço da Secretaria de Jus-
tiça (SEJUS), que está implantando o Sistema de Escolarização do 
Sistema Socioeducativo para o atendimento escolar de menores 
abrigados por terem cometido algum delito. Para isso, implantou 
um Núcleo Pedagógico na escola, sob a coordenação da professora.

Cecília continuou a recordar:
−	Me	lembro	de	ter	vindo	participar	de	reuniões	organizadas	

pela Seduc no auditório do Ceeja. Realmente era um espaço bem 
estruturado.

Também é possível ver na fachada de entrada do Ceeja Padre 
Moretti o cuidado com a limpeza e organização do espaço, que con-
tinua no interior do prédio, arejado e bem conservado. Realmente 
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a escola sempre esteve bem cuidada, inclusive em relação a sua 
documentação. Um fato importante na história do Ceeja aconteceu 
em 13 de dezembro de 1990, quando teve seu processo de reconhe-
cimento formalizado.5

−	Em	1998	aconteceu	a	mudança	de	denominação	desse	centro,	
que ocorreu para atendimento das adequações propostas na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96 – comentou 
Cecília.

Ao se falar em mudança, Zenaida, que creditava parte das difi-
culdades	de	sua	administração	à	forte	resistência	à	mudança	−	pre-
sente	no	Ceeja	−	comentou:

−	Toda	mudança,	implica	problemas,	toda	mudança	tem	re-
jeição para aqueles que não acordam, não percebem ou não que-
rem perceber, há sempre um pouco de rejeição, principalmente 
numa escola como era o Padre Moretti, considerada de elite, lá só 
trabalhavam pessoas que tivessem certa posição social [gestores e 
professores] Eram pessoas que já foram secretários, foram “não sei 
quê”, já tinham ocupado cargos expressivos. As pessoas achavam 
que eram “donas do pedaço” e as mudanças tinham que passar pela 
aprovação delas, eram pessoas, às vezes, protegidas por políticos, 
às vezes não muito voltados para a melhoria social, mas sim para 
“outras melhorias”. Então essas rejeições às mudanças foram muito 
fortes, mas saí satisfeita [da escola], porque consegui muita coisa, e 
creio, sem nenhuma pretensão de que o trabalho fosse reconhecido. 
As pessoas entenderam o porquê de precisar mudar; então acho 
que a dificuldade foi essa, a questão da rejeição de profissionais 
que muitas vezes não estavam ali preocupados com o seu papel de 
educador, mas com o seu bem-estar, que, às vezes, falava mais alto.

Sou conhecedor de várias histórias de descompromisso profis-
sional no Ceeja, e fico imaginando que podem estar relacionadas 
com certa alienação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino 
e aprendizagem, assim como nas relações que o permeiam. Para 

 5 O reconhecimento se deu através da Resolução nº 081 do Conselho Estadual 
de Educação de Rondônia (CEE/RO). 
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Freire (2002), o ser humano, ao se alienar, deixa de ser o centro de 
referência de si mesmo, portanto não é capaz de ter seus próprios 
objetivos ou se comprometer com seu meio. Sendo assim, é preciso 
que a educação seja um espaço para desenvolver conhecimento e 
conscientização, uma vez que a presença do homem no mundo não 
deve ser a de quem se adapta, mas a de quem nele se insere, sendo 
ciente de seu fazer e compromisso com este.

“A única maneira de ajudar o homem a realizar sua vocação 
ontológica, a inserir-se na construção da sociedade e na direção da 
mudança social, é substituir a captação mágica da realidade por 
uma captação mais e mais crítica” (Freire, 2002, p.51-2). Acredito 
que a alienação, tanto dos professores quanto dos alunos, por mui-
tas vezes vivenciarem uma “consciência mágica” em detrimento de 
uma “consciência crítica”, prejudica o fazer pedagógico e o desen-
volvimento de ambos – por não proporcionar a percepção de valor 
individual e muito menos do compromisso que deveria ter em sua 
atuação profissional e social.

A Terezinha lembrou bem disso:
−	Na	época	que	eu	trabalhava	com	o	SEB,	com	a	Suplência	de	

Educação Básica, via que por se tratar de pessoas que não tinham 
muitos esclarecimentos quanto aos seus direitos adquiridos perante 
a constituição, muitas vezes eram tratados de forma que não deve-
riam ser tratadas, não conheciam os seus direitos. Aí foi quando 
surgiu a vontade de fazer faculdade de pedagogia e trabalhar na 
orientação, justamente para esclarecer, fazendo essa ponte de tra-
balho junto ao aluno da EJA, com seus direitos mesmo, porque eles 
têm direitos adquiridos que desconhecem. E aí eu sentia que no 
centro, na época, faltava muito essa parte, e até hoje ainda acho que 
faltam os esclarecimentos, a forma de receber esse aluno e de es-
clarecer, porque tantas oportunidades são oferecidas, mas a forma 
como [as informações] chegam até eles é sempre truncada, nunca 
tem informação sobre o que de real eles têm, a forma como eles 
devem ser atendidos. Tem pessoas que, muitas vezes, estão dentro 
do centro e desconhecem isso também, e não atuam da forma como 
deveria atuar nesse trabalho. 
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E Terezinha continuou contando:
−	Para	mim	a	maior	dificuldade	é	essa,	é	aquela	coisa	do	gostar	

do que faz, do se identificar com a causa. O professor, o educador 
tem disso, que a gente toma a causa da educação, e aí você começa a 
perceber que nem todo mundo que está [trabalhando na educação] 
passou por esse gosto real de fazer com desejo, com vontade, então 
a grande questão tá aí, o “X” da questão: É gostar do que faz, é acre-
ditar no trabalho, é vencer os desafios, porque desafios têm muitos! 

Num tom de desabafo, a professora Elisabete entrou na conver-
sa, referindo-se à atuação de uma direção que funcionou no Ceeja 
– após a de Zenaida:

−	Foram	experiências	ótimas,	mas	o	mais	relevante	foi	o	que	
aconteceu com a escola, que tinha o seriado, um cursinho pré-ves-
tibular, tudo funcionando. Era uma escola como todas as outras, 
cheia de alunos, com tantas atividades, e, de repente, saiu uma 
direção, assumiu outra, e o Estado deixou essa direção acabar com a 
escola, tanto que hoje a escola só tem o modular, é uma coisa assim 
inacreditável, até eu me pergunto: como é que o Estado vê uma 
escola se acabar e não faz nada?

Penso na pergunta da professora e não encontro resposta. A 
atual gestão do Ceeja Padre Moretti é composta por uma diretora 
e uma vice-diretora, eleitas pela comunidade escolar, um conside-
rável avanço, ao se levar em conta a necessidade de autonomia na 
administração escolar. 

Cecília então comentou:
−	Um	dos	pressupostos	para	que	uma	gestão	escolar	possa	de-

senvolver bem seu trabalho é a autonomia para realizar o trabalho 
educativo em parceria com a comunidade escolar, preferencial-
mente tendo sido eleita por ela. Afinal, oferecer vagas aos jovens e 
adultos não é suficiente, pois as pessoas precisam de uma educação 
de qualidade, que proporcione o desenvolvimento de habilidades 
individuais e coletivas, tanto para alunos, quanto para professores.

Nesse momento entra na sala o professor Paulo, no auge de 
seus 60 anos de idade, embora não aparentasse a idade que possui. 
Tratava-se de um homem alto e de pele morena, sempre muito 
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gentil e disponível para colaborar com seus relatos de experiências. 
Concluiu a Licenciatura Curta em Ciências Físicas e Biológicas em 
1976, no Recife, e a Licenciatura Plena em Matemática no ano de 
1982, na capital do Amazonas, Manaus. Lecionou matemática por 
32 anos.

−	Paulo,	seja	bem-vindo!	Que	bom	podermos	contar	com	sua	
presença	−	disse Cecília, já perguntando em seguida:

−	Paulo,	por	que	resolveu	lecionar	na	EJA?	
−	Fui	levado	à EJA por indicação do setor de lotação da Seduc, 

que verificou a necessidade de professor de matemática no Ceeja 
Padre Moretti, sendo que entre idas e vindas comecei a lecionar 
aqui por volta de 1988. 

Cecília perguntou por quanto tempo trabalhou no Ceeja. 
−	Ah!	Eu	não	sei	precisar	não,	mas	aqui	no	Padre	Moretti	eu	

trabalhei três ou quatro vezes. Não tenho certeza agora, no total 
deve ter dado uns dez, doze anos. 

Também fazendo parte desse levantamento histórico estava o 
professor Jair, que até aquele momento ouvia a conversa. Ele ainda 
leciona matemática no Ceeja, e quando perguntado por Cecília 
sobre sua formação, respondeu:

−	Sou licenciado em matemática desde 1986 pela Faculdade 
Moacir Bastos, do Rio de Janeiro, e já atuo como professor de ma-
temática há aproximadamente 26 anos.  Cecília então perguntou:

−	Por	que	lecionar	na	EJA?	
−	Sempre	trabalhei	com	adolescentes	e	jovens,	mas	voltados	

para o Ensino Fundamental e o Médio regular. Já com jovens e 
adultos foi uma possibilidade de trabalhar mais perto de casa, mas 
acabei me adaptando bem à EJA. 

−	Quanto	tempo	trabalhou	no	Ceeja	como	professor	de	mate-
mática?	−	perguntou	Cecília.

−	Do	início	da	década	de	1990	até	hoje,	com	várias	modalida-
des, não só com o modular. Inicialmente no Padre Moretti só tinha 
modular, e normalmente a gente trabalhava numa sala mista de 
matemática e física, sendo que a quantidade de alunos era muito 
grande, e naquela época só existia supletivo no Padre Moretti. Al-
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guns anos depois o supletivo se expandiu, foi para várias escolas, aí 
a quantidade de alunos do Padre Moretti diminuiu um pouco, por-
que um aluno que morava num bairro distante não precisaria sair 
de lá para fazer o supletivo aqui, poderia fazer o supletivo próximo 
da casa dele.

−	Nossa!	E	já	são	22	anos	atuando	no	Ceeja	como	professor	
de	matemática.	Deve	ter	muita	coisa	para	contar...	−	comentou 
Cecília.

Todos riram do comentário!
Bem, dado o adiantado da hora, Cecília combinou o dia do pró-

ximo encontro e todos passaram a fazer o lanche, que nesse dia era 
bolo de macaxeira, café e bolachas salgadas.

Cenário – família: estranhamento e adaptações

Feita	a	mudança	do	interior	do	Paraná	à	capital	de	Rondônia	−	e	
depois de terem morado dois meses na casa em que faltava água e 
energia,	mas	na	qual	sobrava	mosquito	e	poeira	−,	foi	tomada	uma	
nova resolução. Com a intenção de melhor acomodar a família, 
outra mudança aconteceu, mas agora na mesma cidade, para um 
bairro com menos mosquitos, menos problemas de infraestrutura, 
e o mais importante, próximo de três escolas públicas. 

No início de 1977, Cecília e dois irmãos em idade escolar foram 
matriculados em uma das escolas próximas de casa, e ela ainda lem-
bra que no primeiro dia de aula, com muito medo, atravessaram o 
portão da escola. Eram tantas salas e tantas crianças se organizando 
em filas. Eles não sabiam para onde ir, até que a Judite, sua vizinha 
que tinha ido levar os filhos à escola, falou:

−	Vocês	estão	sozinhos?
Os três balançaram a cabeça, evidenciando uma resposta 

afirmativa.
	−	Venham	comigo,	vamos	ver	em	que	sala	estão	matriculados	

−	disse	Judite.
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Ela os levou até uma parede, na qual havia várias listas com 
nomes, perguntou a série em que estudariam e, localizando as tur-
mas, colocou-os nas respectivas filas.  

Em casa, a mãe já tinha advertido que deveriam chegar todos 
juntos, depois da escola. Então, logo que chegaram à escola, preo-
cupados combinaram:

−	Na	hora	da	saída	a	gente	se	encontra	aqui	no	portão	da	escola	
−	afirmou	Felipe.

Cecília respondeu:
− Tá bom, mas não vai inventar de ir embora antes, como você 

fez aquela vez lá no Paraná. 
Joaquim, menino quieto e atento a tudo, com os cabelos sempre 

arrumados e a roupa limpa, com apenas sete anos de idade na época 
e indo à escola pela primeira vez, foi logo avisando:

−	Tem	que	ir	todo	mundo	junto.	Eu	nem	sei	chegar	sozinho	em	
casa.

Felipe então falou:
− Tá combinado, a gente só vai embora junto, mas não pode 

demorar. Na hora que bater o sino, vocês vêm para o portão.
Depois do primeiro dia de aula, todos se encontraram na saída e 

juntos foram para casa, como passaram a fazer sempre. O caminho 
era de algazarra: chegavam empoeirados da cabeça aos pés, muito 
suados, a roupa bem suja. A camisa que ao sair de casa era branca 
voltava da cor da poeira, as meias que também já não eram brancas 
nos bolsos e os tênis amarrados no pescoço. 

Helena sempre reclamava e os obrigava a lavarem as próprias 
roupas, que depois ela lavava novamente, mas eles sempre tinham 
justificativas:

− Mãe, é muito quente, não dá para ficar o tempo todo de meia 
e tênis, o pé fica fervendo – dizia Cecília.

Joaquim logo justificava:
− Não tem asfalto, quando os carros passam, a poeira gruda na 

gente, tem até que fechar o olho para não entrar poeira.
−	Vocês	têm que se acostumar, não estão vendo que precisamos 

limpar a casa duas vezes por dias por causa da poeira – dizia Helena.
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Assim como a família de Cecília, no espaço de tempo compre-
endido entre 1977 e o final de 1982, aproximadamente 230.000 
migrantes,6 sobretudo dos estados do sul, chegaram a Rondônia, 
em busca da promessa de terras férteis e baratas, movidas pelo 
sonho do divulgado “Eldorado” de Rondônia. Trata-se de uma 
região muito rica em recursos hídricos, a exemplo do rio Madeira, 
que historicamente tem proporcionado várias possibilidades de de-
senvolvimento econômico, como a existência de um porto, a cons-
trução da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), o garimpo 
do ouro e mais recentemente a construção de duas hidrelétricas em 
seu leito. 

Claro que não podemos esquecer o preço pago por tal desen-
volvimento	no	município,	como	a	poluição	do	rio	por	mercúrio	−	
quando	utilizado	para	o	garimpo	do	ouro	−,	ou	o	impacto	causado	à	
natureza e à sociedade em geral, pela construção da EFMM ou das 
hidrelétricas. 

Retomando a rotina familiar, para Helena o pior mesmo era 
quando	os	filhos	−	acostumados	a	viver	no	sítio,	em	liberdade	e	
com	muito	espaço	−	sumiam	de	casa,	sem	que	ela	percebesse,	rea-
parecendo no final da tarde com pequenos peixes, muito animados 
pela pescaria. Na verdade, haviam pegado os tais peixes na rede de 
esgoto, que eram valetas a céu aberto.

−	Joguem	isso	fora	agora!	Tá	tudo	contaminado,	vão	já	tomar	
banho. Vocês vão acabar pegando alguma doença entrando nessas 
valetas. Tá todo mundo de castigo, sem sair de dentro de casa até 
amanhã	−	dizia	Helena, muito irritada, mais com a falta de infraes-
trutura do que com as estripulias das crianças.

Mesmo com todas as recomendações da mãe, volta e meia as 
crianças fugiam de casa para explorar os arredores; e, portanto, 
acontecia outro castigo e novas recomendações. Penso que tal in-
conveniente e risco à saúde das pessoas poderia ser evitado, caso 

 6 De acordo com o Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 04 de 
novembro de 2010, Rondônia já possuía uma população de 1.535,652 habitantes.
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o poder público tivesse se preparado, minimamente, para receber 
aqueles que foram convidados a fazer parte do “Novo Eldorado”.

As pessoas que se instalaram em sítios, ao longo da BR-364, 
muitas vezes precisavam conviver com a violência e seus resultados, 
a exemplo dos pais de Helena, que já estavam vivendo em Rondônia 
desde 1974.

Justino chegou em casa no final do dia, contando:
− Helena, mataram um homem e uma mulher lá perto do sítio 

dos seus pais, a poucos quilômetros de Jaru.7 Parece que foi coisa de 
disputa de terras. Tem um fazendeiro comprando tudo por lá, e eles 
não quiseram vender.

−	Que	coisa	horrível!	Já	descobriram	quem	foi?	–	perguntou	
Helena.

− Não, e nem vão descobrir. Isso não vai dar em nada! – disse 
Justino, que continuou a história.

−	A	mulher	estava	amamentando	uma	criança	de	uns	dois	meses	
de vida, quando foi morta com um tiro na cabeça. Encontraram a 
menina ao lado do corpo da mãe. Sua mãe ficou com ela, dizendo 
que vai adotar, já colocou até o nome de Vitória.

Assim foi feito, e Vitória foi criada pela avó materna de Cecília, 
portanto tornou-se sua tia. A menina teve uma nova chance, mas 
seus pais? Nunca se fez justiça, e o mais triste de tudo é que “o 
poder público assistiu a tudo com indiferença, muitas vezes legi-
timando as ações criminosas dos representantes do que há de mais 
miserável dentro do sistema capitalista” (Gomes, 2012, p.180). 
Infelizmente os interesses financeiros de poucos acabam por ferir, 
até de morte, aqueles em condições menos favoráveis. E não seria o 
poder público responsável por defendê-los?

Como foram muitas as atrocidades ocorridas, aqui julgo neces-
sário lembrar que o governo promoveu 

 7 Jaru: município de Rondônia, localizado a 87 km de Ji-Paraná e 95 km de 
Ariquemes. A cidade situa-se no vale do Jaru, rio que divide a cidade em duas 
partes (Ver <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaru>. Acesso em: 20 abr. 2014).
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[...] uma política de Colonização e Reforma Agrária que geraram 
conflitos pela posse das terras aqui em Rondônia, os quais até hoje 
se fazem ecoar. As populações tradicionais, índios e seringueiros 
que habitavam o local por décadas, foram envolvidos em um grande 
esquema de violência; suas terras invadidas por posseiros, grileiros, 
madeireiros, garimpeiros e grandes latifundiários que conquistaram 
gigantescos pedaços de terra através do “Papo Amarelo”, rifle muito 
utilizado por capangas e jagunços (Gomes, 2012, p.179).

Historicamente, autoridades maquiam os fatos com palavras 
ocas, que guardam em si intenções camufladas e descompromissa-
das com aqueles a quem atingem. São apenas discursos vazios em 
busca de interesses os mais diversos.

 Voltando à família em processo de adaptação, passados alguns 
dias de aula na escola, aconteceu certo contratempo entre um aluno 
e Cecília, que se lamentava:

−	Eu	só	joguei	pedra	nele,	porque	não	parava	de	imitar	meu	jeito	
de falar. Ele faz isso o tempo todo, eu não aguento mais!

A diretora logo percebeu que o desentendimento foi ocasionado 
pelo preconceito linguístico, tão comum naquela região com tanta 
imigração, principalmente do Sul e do Nordeste do país. Por isso 
conversou com as crianças sobre respeitar as diferenças e as levou 
de volta para a sala de aula.

Helena já havia avisado que, se aprontassem qualquer coisa 
errada na escola, a conversa seria bem séria em casa; e mais, que não 
queria passar vergonha na escola por causa dos filhos, então Cecí-
lia decidiu nada dizer à mãe. No dia seguinte saíram os três para 
a escola, a mesma rotina, só quebrada pelo lamento de Luizinho, 
que com apenas três anos de idade, expressão muito meiga e olhos 
compridos, em um triste lamento dizia que também queria ir para a 
escola. Ficava sempre chorando na janela!

Aparecida tratava de consolar o menino, lembrando que era 
muito pequeno, mas logo que crescesse também iria estudar, 
completando:

−	Vem	tomar	café	com	a	vó,	depois	vamos	brincar	lá	fora.
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Para Felipe, Joaquim e Cecília, as tais diferenças linguísticas con-
tinuaram a incomodar, pois eram crianças do interior do Paraná, 
alvo de piadas pela forma “engraçada” como falavam. Assim, de 
tanto ouvirem críticas, acabaram por se adaptar, incorporando ao 
vocabulário novas palavras, outras formas de pronúncia e novos 
amigos. Felizmente “as relações sociais evoluem (em função das in-
fraestruturas), depois a comunicação e a interação verbais evoluem 
no quadro das relações sociais, as formas dos atos de fala evoluem 
em consequência da interação verbal, e o processo de evolução re-
flete-se, enfim, na mudança das formas da língua” (Bezerra, 2008, 
p.124). Fato evidente nessa situação.

Assim, a família foi se adaptando à linguagem local e comple-
tando uma travessia, como tantas outras famílias de imigrantes que 
encontraram em Rondônia o seu lugar ao sol. E que sol, lindo e 
quente, bem quente!




