
Dia 20 de maio é o nosso dia, meu caro Pedagogo e minha querida Pedagoga.

Ao escolher essa profissão tão importante para a

formação  educacional  de  nossas  crianças  e

também  dos  nossos  jovens  e  adultos,  você

demonstrou  o  seu  grande  afeto  pela  raça

humana.  Você  veio  ao  mundo  da  formação

trazendo  os  fundamentos  e  os  alicerces  para

todas  as  áreas  do  conhecimento  humano.  O

ABC e  o  Beabá  podem parecer  muito  pouco,

mas eles são peças fundamentais na estrutura

do  conhecimento  humano.  Sem  esses  dois

elementos, não tem escrita, não tem leitura, não

tem  sistematização  do  conhecimento

acumulado,  tornando  as  possibilidades  de

avanço  em  âmbitos  mais  profundos  muito

limitadas. 

O  dia  20  de  maio  de  cada  ano,

através da Lei Federal nº 13.083, de 8 de janeiro de 2015, foi instituído no calendário
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oficial  para ser comemorado como o Dia Nacional do Pedagogo no Brasil,  pela então

“Presidenta da República” Dilma Rousseff. 

Ao  Pedagogo  cabe  a  tarefa  de

planejar, coordenar, dirigir e executar as tarefas

cada vez mais complexas da educação. Pode-se

dizer que é o faz-tudo da educação, em todas as

áreas  fundamentais  da  Ciência.  No  passado,

sempre  foi  polivalente,  atuando  nas  séries

iniciais como professor de todas as áreas, sendo

que,  em  muitos  casos  trabalhava  em  salas

multisseriadas,  ensinando  para  alunos  das

quatro  séries  iniciais  ao  msmo  tempo.  Sem

dúvida,  um  verdadeiro  herói,  cuja  capa  era  o

jaleco e cuja espada era o giz. O Pedagogo é o

profissional  formado  para  ser  o  Diretor,  o

Coordenador  Pedagógico,  o  Supervisor

Educacional e também o Professor da Educação Infantil.

Também pode atuar, juntamente com as licenciaturas, no

ensino fundamental e médio da Educação Básica.

Pessoalmente,  eu  iniciei  a  minha  vida  de

educador formal em 1980, como Pedagogo Quebra-Galho,

lecionando na Zona Rural de Barra do Garças e Cuiabá,

hoje município de Santo Antônio do Leste, MT, porque eu

não tinha nem o segundo grau completo (ensino médio).

Mas,  diante  da  falta  do  profissional  qualificado,  tive  a

felicidade de ser contratado assim mesmo. Só espero que

meus alunos não tenham tido a infelicidade de me terem

como  professor  naqueles  dias.  E  assim,  em  janeiro  e

fevereiro de 1980, lecionei para os filhos do meu tio Adão

Resplandes,  na  Fazenda  Ouro  Fino.  E,  de  05/03  a

31/10/1980, lecionei na Escola da Fazenda Passo Fundo,

onde  também  tive  as  primas  Roseli  e  Rosimeire  como

alunas.  Vale dizer que Roseli, hoje, também é Pedagoga.

E então, depois disso, durante alguns anos, tomei outros

rumos na vida.

No entanto, parecia que eu estava mesmo predestinado para ser um braço

dessa maravilhosa profissão. Em 1981, eu mudei-me para Poxoréu, MT, vindo de Goiânia,

GO.  E  nesta  cidade,  onde  vivo  desde  então,  já  naquela  época,  não  era  fácil  de  se
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conseguir um emprego. Ao procurar a Escola Pe. César Albisetti para me matricular em

um curso profissionalizante de segundo grau, perguntei à Secretária se não havia uma

vaga  de  professor  para  as  séries  iniciais.  E  recebi  a  seguinte  resposta  daquela

funcionária: “aqui não está tendo emprego nem para os que são daqui, quanto mais para

os  que  vêm  de  fora!”.  Fiquei  impressionado.  E  então,  matriculei-me  no  curso  de

Magistério que a escola oferecia. Na verdade, eu nem sabia naquele momento em que fiz

a matrícula, que a função básica do Técnico em Magistério era a de Professor das séries

iniciais. E eu escolhi o curso porque achei o nome pomposo. Magistério! Achei grandioso!

Lindo! E fiquei muito surpreso ao saber que, de um jeito ou de outro, eu iria me tornar

Professor  na  Escola  Pe.  César  Albisetti.  Aliás,  foi  nessa escola  que eu tive  a  minha

terceira experiência como Professor.

Era o ano de 1982. Ano de eleições. E então, a

professora Izelda Miranda Ferreira, que lecionava Ciências

na Escola Pe. César Albisetti  e era minha professora de

Psicologia  no  curso  de  Magistério,  perguntou-me se  eu

não gostaria de substituí-la por três meses, enquanto ela

participaria da campanha de Dr. Nivaldo Francisco Pereira

para Prefeito de Poxoréu. E eu aceitei na hora.

Em 1983, no início do ano, também substituí por

um  mês  a  Professora  Maria  Evangelista  da  Silveira,  a

minha Professora de Metodologias, agora como professor

de uma quarta série, onde, inclusive estudava o meu futuro amigo jornalista, radialista e

escritor Nides de Freitas, autor de “Sandice Me Disse”, morador de Volta Redonda, RJ. E

aqui eu quero abrir um parêntese para uma breve história sobre ele.

Certo  dia,

não  me  lembro  mais  o

ano, eu descia pela Rua

Mato Grosso, no centro

de  Poxoréu,  quando

encontrei  o  Antônio

Lélis, o Suelmes Biela e

um  outro  rapaz.

Cumprimentei a todos e

aí,  o  rapaz  me

perguntou se eu não me

lembrava dele. Fui sincero e disse que não me lembrava. E então ele me disse que eu o

influenciara decisivamente na esolha da carreira profissional; que eu fora seu professor na

quarta série, na Escola Pe. César Albisetti  e que, ao corrigir sua redação, escrevera o
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seguinte: “Você tem muito talento para escrever e sei que ainda verei o seu nome

escrito  nas  estrelas!”  E  então  ele  se  tornara  jornalista  e  escritor  de  livros.  Fiquei

emocionado! Nunca imaginaria uma coisa daquelas. Nasci de novo!

Voltando à  narrativa,  ainda no ano de 1983,  eu  fui

convidado pelo Professor Dorival Soares Silva para ser professor

de  História  e  Geografia  na  Escola  Profª  Juracy  Macêdo,  em

substituição à Professora Jerusa Vasconcelos, sua esposa, que

estava fazendo faculdade fora de Poxoréu. E. no mesmo ano,

também  substituí  o  Professor  Neurisvaldo  Francisco  Pereira

como professor de Matemática na Escola Poxoréo.

Em 1984 comecei o ano trabalhando como professor

de Matemática  na  Escola  Cel.  Júlio  Muller,  sob a  direção do

Professor  Lourivaldo  Correia  da  Silva,  que  foi  um  dos  meus

maiores  incentivadores  para  a  carreira  de  professor  de

Matemática,  que  me  tornei

posteriormente.

Em  1984,  eu  terminei  o  curso  de  Magistério  na

Escola  Pe.  César  Albisetti.  E,  em 1988,  tomei  posse como

professor concursado na Rede Estadual de Ensino de Mato

Grosso, sendo lotado na Escola Professora Juracy Macêdo.

Em 1985, comecei a fazer o curso de Pedagogia,

em uma turma especial que a UFMT implantou em Poxoréu,

MT.  Éramos 50 alunos.  Fizemos história.  Fomos a primeira

turma  de  formandos  em  Pedagogia  de  Poxoréu.  A Turma

Isabel Silva de Oliveira. Concluímos o curso em 1988.

E  foi  assim  que  me  tornei  Pedagogo.  Após  a

formatura,  fui  elevado para  a  classe B,  como Professor  de

Educação Básica e,  em 28

de março de 2018 eu me aposentei  por conta dessa

formação. Mesmo assim, continuei ensinando e assim o

farei enquanto viver. Na verdade, uma vez professor,

sempre professor!

Sei  que  são  muitos  os  meus  amigos  e

familiares que se formaram em Pedagogia e exerceram

ou  ainda  exercem  de  forma  brilhante  a  sua  carreira

profissional. Gostaria de mencionar a todos aqui, mas

tenho  certeza  que  falharia  no  registro.  Assim,  presto

homenagem a todos os pedagogos de Poxoréu, Mato
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Grosso e do Brasil  nas pessoas dos pedagogos da Turma Isabel  Silva de Oliveira,  a

minha turma de formandos em Pedagogia, do ano de 1998, da Universidade Federal de

Mato  Grosso,  Polo  de Poxoréu,  MT:  São eles:  Ana,  Antônio  Lélis,  Atanázio,  Cármem

Lúcia, Dorani, Edinaldo, Eduarda, Estácio, Eunice, Francisco, Gaudêncio, Gláucia, Héllen,

Hilda, Izaias, Jaeni, João Tremura, João Rodrigues, Juscilene, Kemmpp, Laura, Laurice,

Leila, Luzinete, Maria Aparecida, Maria Auxiliadora, Maria de Lourdes, Maria José, Maria

Tereza, Marinho, Marlei, Maura, Melânia, Nelir, Neusa, Raquel, Ronilda, Rosa, Rosália,

Rosana, Sandra, Sara, Sebastião, Sinara Alves, Sinara Mendes, Sônia, Vicente e Zildete.

Alguns já não estão entre nós. Estão vivendo os seus dias de glória na eternidade. A

todos, o meu abraço carinhoso.

Em

especial,

homenageio  os

Pedagogos  da

minha  família:

Antônio  (meu

irmão),  Rosilene,

Olindina  e

Turma Isabel Silva de Oliveira
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Dalvany  (minhas  cunhadas),  Izangela  e  Genes  Marcelino  (meus  sobrinhos)  e  Dilma,

Roseli, Kárita, Adriana Pereira, Laura e Raquel (minhas primas).

Por  último,  estendo  o  meu  preito  aos  meus  colegas  pedagogos  da  União

Poxorense de Escritores e do Instituto Histórico e Geográfico de Poxoréu: Gaudêncio,

Leda, Hildete e Edinaldo.

É feliz todo aquele que é um Pedagogo! Diz a sabedoria que esse profissional

é o único capaz de penetrar na alma de uma criança. 

Minha Família, na minha formatura em Pdagogia, 1998, Poxoréu, MT

Olindina da Rocha Rosilene AraújoKárita Diogo



_________

Izaias Resplandes de Sousa é Pedagogo, Professor de Matemática, Advogado, escritor mato-grossense e

membro da União Poxorense de Escritores e do Instituto Histórico e Geofráfico de Poxoréu.

Placa comemorativa da Primeira Turma de Formandos 
em Pedagogia de Poxoréu, com 30 alunos de Poxoréu, 10 

de Primavera do Leste e 10 de Paranatinga.


