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Apresentação
O presente memorial representa uma longa caminhada, na qual cada passo dado
significa um aprendizado, uma marca que pode ser boa ou ruim.
São as minhas experiências, com todos os seus detalhes, assim como em um
caminho onde encontramos árvores, pássaros, pedras, descidas e subidas, escuridão e
luz.
Minha infância e os sentimentos de criança, minha escola, o magistério e a
faculdade de Pedagogia - Proesf - fazem parte deste memorial de conclusão de curso,
relacionando as experiências pessoais e profissionais com os conhecimentos formais até
então adquiridos.
Fazendo uma reflexão sobre a minha história de vida, percebi que os sentimentos
e a afetividade sempre fizeram muita diferença nas ações e decisões realizadas. Por isso,
pensei que seria interessante aprofundar os meus conhecimentos sobre esse assunto.
Assim, o tema deste memorial ficou sendo “A afetividade na relação ensinoaprendizagem”. Além das minhas memórias, faço uma reflexão sobre as relações entre
afetividade e cognição, sobre a afetividade e algumas concepções pedagógicas e sobre a
necessidade de um novo olhar do professor em relação ao aluno.
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Tempo de Rememorar
A arte de memória é como uma escrita
interna... os locais são como tábuas de
cera ou papirus, as imagens como letras,
o arranjo e a disposição de imagens,
como o script, e a fala, a recitação, como
a leitura... Os lugares permanecem na
memória e podem ser usados novamente,
muitas vezes...
(Ad Herenium, apud Yates, p.5-8).

1.1 Memória e Identidade
Quando comecei o meu curso de Pedagogia (PROESF1) fui informada que o
meu trabalho de conclusão de curso seria um Memorial de Formação. Desde então,
passei a refletir mais sobre a minha história de vida e os motivos que me levaram a
seguir a carreira do Magistério.
Pensar no meu passado trouxe alegrias e tristezas. Alegria por rever pessoas e
lugares que me fizeram feliz e permaneceram na minha memória. E tristeza por trazer à
tona situações e sentimentos que me deixaram infeliz.
Hoje sou quem sou devido a todas essas situações que vivi e às pessoas com as
quais convivi. Construí minha identidade, ao longo desses anos, interagindo com minha
família, com meus colegas, meus professores e com pessoas que cruzaram o meu
caminho por apenas um momento.
Assim, vou contar um pouco sobre a minha história e revelar a minha identidade
ao longo deste memorial.
Sempre achei minha família um pouco diferente da outras. A começar, porque
minha mãe não é brasileira, mas paraguaia. Meu pai conheceu minha mãe em uma loja
no Paraguai quando estava passeando por lá. Então, os dois se gostaram de imediato e
começaram a namorar por carta. Isso aconteceu durante dois anos. Meu pai conta que
ele economizava até na comida para conseguir viajar para encontrá-la.
Depois de dois anos, eles resolveram se casar, vieram morar no Brasil e tiveram
quatro filhos. Eu sou a terceira filha. Minha mãe ficou muito sentida de deixar a família
e o país onde nasceu e se criou, mas estava apaixonada e certa do que queria.
1
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Algum tempo depois, eles resolveram abrir um comércio, um barzinho, que com
o passar dos anos virou um restaurante. Meus pais trabalhavam muito para pagar as
contas e sustentar a família. Aprendi muito cedo que a vida é uma luta.
Eu passei a minha infância dentro deste comércio. Meus amigos moravam na rua
onde ele está situado, não tinha muitos amigos na rua da minha casa porque ficava
muito pouco tempo por lá.
Lembro-me que eu, meus irmãos e meus amigos brincávamos próximo ao
restaurante, de dia e de noite, de esconde-esconde, pega-pega, mamãe da rua, de casinha
e barzinho, etc.
As festinhas de aniversário, minha e de meus irmãos, eram feitas lá. As tarefas
escolares também eram feitas lá, almoçávamos e jantávamos lá. O maior tempo da
minha vida familiar se constituiu dentro do nosso restaurante.
Também, aos poucos, comecei a ajudar nas tarefas do restaurante. Eu ajudava a
atender as pessoas, a arrumar a vitrine de doces, a preparar marmita e, também,
trabalhava no caixa. Fui aprendendo gradativamente; eu gostava de estar lá e ajudar nas
tarefas, mas algumas vezes eu não gostava. Algumas vezes eu queria ser como as outras
crianças que passam a maior parte do tempo em suas casas.
Muitos anos depois, meu pai construiu o seu próprio restaurante, pois aquele era
alugado. Deixando de pagar o aluguel, pensamos que iríamos ficar mais tranqüilos
financeiramente, mas não. Minha família trabalhou muito para conseguir se manter de
pé e trabalha até hoje.
Porém, agora, eu e meus irmãos estamos trabalhando em outros lugares porque a
vida e os caminhos que percorremos foram nos guiando para outro destino. Mas, sempre
que podemos estamos novamente no restaurante, correndo para lá e para cá para atender
o mais rápido possível os nossos fregueses. É muito bom quando a gente se reúne
novamente para lutar pelos mesmos objetivos.
Bom, depois de sonhar um pouco com a minha família, eu posso compreender
agora quem sou, porque sou assim, porque fiz as escolhas que fiz, pois o exercício de
retornar ao passado, relacionando-o com o presente permitiu a minha própria
identificação.
Thomson (1997), afirma que a rememoração é necessária para a construção da
identidade. Na citação a seguir podemos perceber isso.
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Ao narrar uma história, identificamos o que pensamos, quem éramos no
passado, quem pensamos que somos no presente e o que gostaríamos de
ser. As histórias que relembramos não são representações exatas de nosso
passado, mas trazem aspectos desse passado e os moldam para que se
ajuntem às nossas identidades e aspirações atuais. Assim podemos dizer
que nossa identidade molda nossas reminiscências; quem acreditamos
que somos no momento e o que queremos ser afetam o que julgamos ter
sido (Thomson, 1997 apud Guedes-Pinto, p. 2).
Além da relação entre rememoração e identidade, a citação acrescenta
mostrando a importância de rememorar para modificar o futuro.
Assim, podemos refletir sobre o passado e rever o presente para construir o
futuro.
Rememorar, tendo por base esses objetivos, é um exercício muito importante na
vida das pessoas. Do mesmo modo tem sido na minha vida.
As recordações trazem ações, pensamentos e sentimentos que continuam
atuando no presente. Claro que alguns aspectos pessoais mudaram com o tempo e com
as interações que fiz com o meio; porém, muitos outros permaneceram.
Lembro-me, por exemplo, que na minha infância eu era uma menina muito
tímida e sensível e, rememorando minha história, percebi que essas características
mudaram pouco, mas ainda permanecem.
Também permaneceram a minha necessidade de criar laços afetivos, a
importância que a minha família tem para mim, as preocupações que eu tenho para com
ela e o meu jeito brincalhão com os mais próximos.
Portanto, ao fazer um exercício de rememorar, percebi que as questões afetivas
sempre estiveram presentes na minha vida. Em casa, com a minha família e, na escola,
com os meus colegas e professores, o jeito de olhar, falar e agir sempre fizeram muita
diferença e foram esses aspectos que abriram os caminhos para as escolhas que fiz.
Por isso, decidi escrever sobre a afetividade na relação ensino-aprendizagem.
Penso ser fundamental que a afetividade seja considerada um fator relevante
para a aprendizagem e me sinto segura dos meus pensamentos, pois vários autores dão
suporte para que eu defenda a minha crença.

Muitos autores (Fernandes, 1991; Dantas, 1992; Snyders, 1993; Freire,
1994; Codo e Gazzotti, 1999, entre outros) vêm defendendo que o afeto é
indispensável na atividade de ensinar, entendendo que as relações entre
ensino e aprendizagem são movidas pelo desejo e pela paixão e que,
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portanto, é possível identificar e prever condições afetivas favoráveis que
facilitam a aprendizagem (LEITE e TASSONI, 2002, p.114).
Penso que o desejo e a paixão são sentimentos que levam as pessoas a buscarem
os seus objetivos. Se não existem esses sentimentos, ficamos inertes e não nos
desenvolvemos.
Em toda a minha trajetória de vida, fui movida pelo desejo de superação. Eu
tinha que superar a minha timidez e as minhas dificuldades na escola. Não que as
pessoas tenham que viver insatisfeitos com as suas limitações, mas penso que elas
devem ter objetivos e devem se esforçar para alcançá-los. Agora, tenho como objetivo
contribuir com as discussões sobre a afetividade na relação ensino-aprendizagem,
aliando teoria e prática e, para alcançar esse objetivo, disponho das minhas memórias,
dos meus pensamentos, das minhas opiniões e de todo o meu sentimento. Aliar teoria e
prática não é uma tarefa fácil, mas importante. Penso que uma deve estar relacionada à
outra; caso contrário, perde-se o sentido.
Marilena A. Jorge Guedes de Camargo explica a dialética entre teoria e prática:

A práxis implica num processo de educação e enriquecimento da
consciência de classe pelos intelectuais. Torna-se bastante claro que a
atividade teórica não perde de vista sua vinculação com a realidade que
se tornou objeto de interpretação e transformação e com a atividade
prática, que é o seu fundamento e finalidade. (CAMARGO, 2004, p.30).
Desta forma, todo estudo que estabelece dependência entre a teoria e a prática
caminha rumo a uma real transformação da sociedade.

1.2 - Memória e Formação.

Quando eu estava terminando a oitava série do ensino fundamental, lembro-me
claramente que eu não tinha interesse algum em ser professora. Meu desejo era cursar
Administração de Empresas.
Então fiz o vestibulinho para Administração de Empresas, mas eu não consegui
passar na prova. Na época, fiquei muito triste por não ter sido aprovada. Consegui,
porém, uma vaga no curso de Magistério da Escola Estadual “Culto à Ciência”. É claro
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que a princípio eu não gostei da idéia de fazer Magistério; mas, com o tempo fui me
identificando com o curso.
Eu gostei de estudar Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, entre outras
disciplinas. Enfim, o Magistério trouxe novas reflexões e novos caminhos para a minha
vida. E o interessante é que as matérias que eu mais gostei eram ensinadas pelos
professores que eu mais admirei.
Penso que os professores me influenciaram muito e ainda influenciam na minha
permanência na carreira do Magistério

O que se diz, como se diz, em que momento e por quê, da mesma forma
que o que se faz, como se faz, em que momento e por que afetam
profundamente as relações professor aluno e, consequentemente,
influenciam diretamente o processo de ensino – aprendizagem, ou seja, as
próprias relações entre sujeito e objeto. Nesse processo de inter-relação, o
comportamento do professor, em sala de aula, através de suas intenções,
crenças, seus valores, sentimentos, desejos, afeta cada aluno
individualmente. (LEITE e TASSONI, 2002, p.125).
No estágio, também tive contato com bons professores, em especial com uma
professora que lecionava na Educação Infantil da rede municipal de Campinas. Ela se
chamava Maria do Carmo e dava aula para crianças de, aproximadamente, seis anos de
idade.
Todos os dias, ela organizava os alunos em um único círculo, onde todos se
sentavam no chão para conversar. Pacientemente, ela escutava seus alunos e mantinha
um diálogo com eles. Depois, ainda em círculo, estabelecia uma dinâmica de nomes, na
qual todos tinham contato com o nome do colega. Nesta dinâmica, os alunos
observavam as letras de cada nome, observavam os alunos ausentes e presentes e
contavam a quantidade de presentes.
Além disso, a professora sempre proporcionava trabalhos em grupo,
possibilitando o desenvolvimento de seus alunos nas interações que se estabeleciam
entre os mesmos.
Também, as brincadeiras, o parque e os momentos de descontração não eram
deixados para segundo plano porque a professora Maria do Carmo sabia o quanto esses
momentos são importantes para as crianças.
Assim, no estágio pude relacionar a teoria com a prática, tendo bons exemplos
para me ajudar a construir a minha própria prática pedagógica.
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Quando terminei o curso de Magistério comecei a procurar emprego na área da
Educação. Em escolas, eu não encontrei; mas encontrei um emprego em uma entidade
chamada Associação Beneficente Salém.
A “Salém”, como costumávamos chamá-la, atendia a crianças e adolescentes
que se encontravam em “situação de risco”, isto é, que não tinham com quem ficar no
período em que não estavam na escola, que não tinham o que comer, que tinham sérios
problemas na família; enfim, que precisavam de uma atenção especial.
Lá, eu exercia a função de monitora e a minha função englobava várias tarefas
como dar aulas de reforço escolar, organizar atividades lúdicas, auxiliar nas refeições,
desenvolver temas de necessidade e interesse das crianças e adolescentes. “A
preocupação com as questões sociais está presente na base dessas propostas, focalizando
temas relacionados à violência, droga, racismo, ecologia, etc.” (AFONSO, 2001, p.24).
Enfim, minha atuação na Salém era ampla, mas eu gostei muito de trabalhar lá.
Permaneci neste trabalho durante quatro anos e, com isso, aprendi muito com as
pessoas com as quais trabalhei e com as crianças e adolescentes que conviveram
comigo.
Lembro-me com saudades das nossas brincadeiras e jogos nos quais todos,
inclusive eu, participávamos. Eu me sentia uma criança novamente. Também, das vezes
que dávamos boas risadas, das vezes que cantávamos e dançávamos.
Uma época, comecei a dar aulas de culinária infantil. Todos nós usávamos
avental e touca na cabeça. Era a maior diversão! Eu propunha receitas fáceis e cada um
tinha uma tarefa: um colocava a farinha; outro, os ovos, e assim por diante. Depois, a
gente saboreava o prato e tomava um suquinho para refrescar. Foi inesquecível!

A princípio, é importante que essa proposta de educação não-formal
funcione como espaço e prática de vivência social, que reforce o contato
com o coletivo e estabeleça laços de afetividade com esses sujeitos.
(AFONSO, 2001, p.10).
Sim, era um lindo trabalho realizado por toda a equipe, pois todos tinham o
mesmo objetivo: dar carinho, amizade e educação para todas as crianças e adolescentes
que passassem por lá, possibilitando transformação social.

A educação não formal se caracteriza por possibilitar a transformação
social, dando condições aos sujeitos que participam desse processo, de
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interferirem na história por meio de reflexão e de transformação.
(AFONSO, 2001, p.11).
Também, sempre considerávamos a história do educando, bem como a sua
realidade, porque sabíamos o quanto conhecer a si mesmo é importante para a
construção da identidade e para a formação como um todo.
E, assim, a Salém ficou na minha história, marcou a minha vida e o que aprendi
lá interfere no meu presente e continuará interferindo no meu futuro.
No mesmo período em que eu trabalhava na Salém, eu cursava a faculdade de
Letras na Universidade Paulista (UNIP).
Resolvi cursar letras porque eu havia me identificado com a disciplina de Língua
Portuguesa no Magistério, bem como com a professora que lecionava essa disciplina.
Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria estudar, pois eu tinha vontade de
fazer várias faculdades como Jornalismo, Fisioterapia, Administração, Letras, entre
outras. Então, acabei optando pela faculdade de Letras.
Eu não pensava em cursar a faculdade de Pedagogia porque, apesar de ter
gostado do curso de Magistério, eu pensava que iria repetir muito aquilo que eu já havia
estudado. Eu estava confusa sobre o meu futuro, mas como eu me identifiquei com a
faculdade de Letras, fui até o fim e me formei no ano 2000.
Nesse mesmo ano, eu deixei a “Salém” e alguns meses depois prestei o
concurso para professor no município de Campinas.
Fui aprovada e comecei a lecionar em agosto do mesmo ano na escola municipal
de ensino fundamental “Maria Luiza Pompêo de Camargo” em uma quarta série.
Apesar de ter dado algumas aulas como professora eventual, senti-me muito
insegura quando comecei a lecionar nesta escola, pois eu ainda tinha pouca experiência
na educação formal. Mas, com o tempo, fui adquirindo mais confiança em mim e no
trabalho que estava desenvolvendo junto aos meus alunos.
Já fazia algum tempo que eu havia terminado o curso de Magistério e, por isso,
muitos conhecimentos aprendidos no curso já estavam perdidos na minha memória e,
assim, eu não fazia grandes reflexões sobre o que ensinar e como ensinar.
Simplesmente, explicava os conteúdos, seguindo um plano de aula, e mandava que os
alunos fizessem exercícios para fixar o conhecimento.
Na verdade, desenvolvia uma pedagogia tradicional sem refletir muito sobre esta
prática; assim como está expresso na citação abaixo de José Carlos Libâneo:
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Uma boa parte dos professores, provavelmente a maioria, baseia sua
prática em prescrições pedagógicas que viraram senso comum,
incorporadas quando de sua passagem pela escola ou transmitidas pelos
colegas mais velhos; entretanto, essa prática tem pressupostos teóricos
implícitos. (LIBÂNEO, 1989, p.19).
Foi exatamente isso que aconteceu: uma colega de trabalho com mais tempo de
experiência começou a me ajudar e eu aceitei a ajuda prontamente porque me senti
muito insegura no começo da minha carreira. Portanto, aos poucos, minha colega foi
colocando a sua visão de Educação e eu fui aceitando e refletindo isso na minha sala de
aula.
E assim fui desenvolvendo o meu trabalho durante algum tempo. Sem
embasamento teórico e sem conhecer exatamente os objetivos da didática que eu
utilizava em sala de aula.
Mas a situação começou a mudar quando comecei a cursar a faculdade de
Pedagogia (PROESF) na Unicamp, pois entrei em contato com uma visão abrangente e
crítica com relação à Educação.

9

Tempo de Mudança

A reflexão crítica sobre a prática se torna
uma exigência da relação Teoria / Prática
sem a qual a teoria pode ir virando
blábláblá e a prática, ativismo.
Freire, 1996.

Como já disse no capítulo anterior, comecei a pensar mais sobre a minha prática
pedagógica quando iniciei a faculdade de Pedagogia.
As discussões na sala de aula, a troca de experiência, as leituras e os trabalhos
fizeram com que eu refletisse sobre os meus objetivos, sobre a minha didática, sobre as
minhas avaliações e sobre tudo o que envolve o sistema educacional. E essas reflexões
me conduziram à auto-avaliação.
Porém, fazer uma auto-avaliação não é fácil, pois por mais que eu não
fundamentasse meu trabalho em teorias, eu acreditava que estava percorrendo o
caminho certo. Pensava que, para adquirir conhecimento, bastava disciplina, silêncio,
estudo e atenção.

Dizem que mais difícil do que adquirir novos conhecimentos é conseguir
desprender-se dos velhos. Abandonar uma idéia supõe renunciar a uma
parte do nosso pensamento – daquele que consideramos verdade durante
muito tempo – e deixar-se fascinar pelo insólito. É nesta capacidade de
fascinação que reside o gérmen do progresso. (MORENO et al, 1999
apud ARAÚJO, 2003, p.5).
Assim, desprender-se totalmente dos velhos pensamentos não é fácil, mesmo
porque não quero me desprender de tudo o que eu acreditava; afinal, continuo
acreditando em alguns aspectos.
A diferença entre o ontem e o hoje é que considero também outros aspectos
necessários para a aquisição do conhecimento tão importantes quanto aqueles.
Mas pensar nos aspectos necessários para aquisição do conhecimento implica
em pensar nos objetivos da escola e vice–versa. “Os objetivos da escola se confundem
com a ação exercida sobre crianças e adolescentes (principalmente), para torná-las aptas
a viver numa determinada sociedade.” (LIBÂNEO, 1989, p.93).
Os objetivos da escola se confundem com a didática porque elas estão
intimamente relacionadas, isto é, se meu objetivo é formar um aluno disciplinado,
10

passivo e obediente, minha prática será voltada para esse objetivo, refletindo uma
postura autoritária e que exige essas características; mas, se meu objetivo é formar um
aluno consciente, envolvido com as questões sociais e crítico, minha postura deverá
possibilitar espaço para discussão e reflexão, fazendo relação com o meio onde
vivemos.
Portanto, as reflexões que fiz ao longo da faculdade de pedagogia foram
embasadas em perguntas como: Para que tipo de sociedade estou formando meu aluno?
Que tipo de pessoa pretendo formar? Para que vão servir os conteúdos ensinados na
escola?
Essas perguntas têm sido muito importantes para mim porque são elas que estão
direcionando a minha prática pedagógica e me deixam inquieta quanto aos fazeres em
sala de aula.
De um fato, estou certa. Não tenho a intenção de reproduzir e manter a
sociedade vigente, onde não existe possibilidade de transformação social e as
desigualdades ficam cada vez mais acentuadas.
Também não quero deixar de oferecer os tradicionais conteúdos das Ciências
humanas, exatas e biológicas aos alunos porque não quero privá-los do acesso ao saber.
Assim, cheguei à conclusão de que devo continuar ensinando os saberes que são
tidos como universais, relacionando-os com a realidade do aluno e com a sociedade na
qual estamos inseridos, possibilitando ao aluno a reflexão sobre os mesmos, a expressão
oral, escrita e corporal sobre essas questões e, principalmente, sua ação sobre os
conhecimentos adquiridos e vividos.

Portanto, a escola tanto pode se organizar para negar às classes populares
o acesso ao conhecimento como para garanti-lo; se assume o papel de
agente de mudança nas relações sociais, cabe-lhe instrumentalizar os
alunos para superar sua condição de classe tal qual mantida pela estrutura
social. (LIBÂNEO, 1989, p.95).
Mas, é muito importante que se entenda esse processo educativo como um
processo dinâmico, no qual o professor transmite o saber e o aluno o recebe de forma
ativa, relacionando com os saberes já assimilados e construindo outros a partir das
relações que faz. Assim, o ato pedagógico possibilitaria uma ligação ativa entre o aluno
e a sociedade.
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Para desenvolver o meu trabalho na linha pedagógica já mencionada, a didática
tem sido fundamental no processo ensino-aprendizagem.
A didática, neste caso, deve compreender o aluno como um ser ativo que está
constantemente fazendo relações com as questões já vividas e o docente deve articular
assuntos próximos da realidade do aluno para que este tenha a possibilidade de conhecer
e avaliar o meio onde vive.
As aulas de Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa2, em
Matemática3, em História4, em Geografia5, em Ciências e Meio Ambiente6 e Temas
Transversais7 apresentaram metodologias e objetivos que me fizeram compreender o
quanto as mudanças são necessárias.
Nas aulas de Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa eu tive
contato com um termo até então desconhecido para mim: o letramento.
O letramento consiste em preparar o educando para que ele saiba fazer o uso
social da Língua Portuguesa. Sendo assim, a alfabetização não deve ser um processo de
decodificação das palavras, apenas; mas, deve ser um processo efetivo de aprendizagem
da leitura e da escrita dotado de significado para o aluno.
Magda Soares (2001) esclarece o significado de letramento:

Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e
escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita. (SOARES,
2001, p.18).
Com essa nova visão sobre a alfabetização numa perspectiva crítica, compreendi
que a formação e a instrução de um cidadão crítico começam nas primeiras séries, isto
é, somente tendo uma formação como esta que ele conseguirá superar a sua condição
humana nos aspectos sociais, históricos e culturais; pois, na medida em que o aluno
adquire uma formação reflexiva sobre o mundo em que vive, ele adquiri, também,
instrumentos para agir sobre esse mundo, causando transformações e transformando-se
ao mesmo tempo.

2

Disciplina oferecida no segundo semestre do ano de 2003.
Disciplina oferecida no primeiro semestre do ano de 2004.
4
Disciplina oferecida no segundo semestre do ano de 2004.
5
Disciplina oferecida no primeiro semestre do ano de 2005.
6
Disciplina oferecida no primeiro semestre do ano de 2005.
7
Disciplina oferecida no segundo semestre do ano de 2005.
3
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E para possibilitar essa formação crítica, é necessário que o professor entenda o
quanto é importante a história e a experiência do aluno e utilize isso como um
importante instrumento de trabalho.
Além disso, o docente deve-se colocar na posição de mediador entre o aluno e o
conhecimento, estabelecendo uma relação horizontal, na qual a comunicação ocorre dos
dois lados.
...na concepção atual entende-se que o eixo principal do processo de
alfabetização escolar é o que se estabelece entre o sujeito (aluno) e o
objeto do conhecimento (no caso, a escrita), numa relação horizontal,
com fluxo em ambas as direções. Assume-se que o conhecimento é
construído a partir dessa relação que se estabelece entre o sujeito e o
objeto – no caso da alfabetização, entre a criança e a escrita. Entretanto,
tal relação é sempre mediada, e na escola o principal (mas não único)
mediador é o professor (LEITE, p.33).
Portanto, passei a considerar todas essas questões no meu dia-a-dia em sala de
aula e, aos poucos, estou redefinindo a minha prática pedagógica.
Quanto à disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Matemática, confesso
que, à princípio, fiquei intrigada com o modo como essa disciplina foi iniciada, pois
lemos um texto chamado “Em busca do velho cheiro” de Frederico Branco que fala
sobre os vários tipos de memória: sensorial, visual, auditiva, olfativa e gustativa, e sobre
a saudade daquilo que já não existe mais ou daquilo que temos pouco contato.
Além do texto, também ouvimos e cantamos a música “Tocando em frente” de
Almir Sater e Renato Teixeira, seguindo a instrução da auxiliar pedagógica, professora
Marilac Luzia de Souza Leite Sousa Nogueira, de observar os detalhes, sentir a música e
as nuanças que a música transmitia.
Apesar de ter gostado do texto e da música, de início, eu não havia entendido
qual era a relação entre eles e a Matemática.
Então, quando lemos o texto “As sensações no ensino da Matemática” 8, o
primeiro texto e a música começaram a fazer sentido, pois neste texto entrei em contato
com um outro termo que não fazia parte do meu cotidiano: nuança.

Nuança é a fluência gradativa, é a mudança no interior da mesma
qualidade, é movimento sem salto, é a variação sem transformação da
essência, é a mudança que não muda a determinação, é a alteração que
não altera a qualidade. (LIMA e MOURA, 2001).
8

Uma adaptação do trabalho de formação elaborado pelo CTEAC, 2001 por Luciano Lima e Anna
Regina Lanner de Moura.
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Entendi que o texto “Em busca do velho cheiro” e a música “Tocando em
frente” continham muitas nuanças e que poderiam ser percebidas somente se houvesse
sensibilidade para isso.
Do mesmo modo, penso que devemos iniciar as nossas aulas de matemática, ou
seja, buscando educar nossos alunos quanto ao desenvolvimento das sensações, das
percepções e da sensibilidade para que eles consigam perceber as nuanças do dia-a-dia e
possam construir conceitos como transformação, movimento, fluência, classificação,
diferença e semelhança, entre outros tão necessários ao pensamento lógico matemático.
Outro importante aspecto abordado se refere à construção consciente das
operações matemáticas.
Essas aulas foram muito importantes para mim porque eu estava acostumada a
ensinar as operações matemáticas de forma abstrata, o que dificultava muito a
aprendizagem dos meus alunos. Eles resolviam as operações mecanicamente, sem
compreender todo o processo que envolve a resolução de um cálculo matemático.
Assim, compreendi que o ábaco é um material pedagógico muito necessário para
as aulas de matemática porque auxilia o aluno a entender toda a dinâmica que ocorre
nas operações matemáticas. Com o exercício da matemática no âmbito concreto, o aluno
pode passar para a escrita simbólica através da algoritmização.

A desmistificação do pensamento mecânico do algoritmo convencional
propicia ao aluno a passagem de usuário inconsciente do número e do
cálculo, para a possibilidade de pensar e criar formas não convencionais
para efetuar cálculos que confiram uma certa autonomia em validar os
resultados obtidos. (LIMA e MOURA, 2001).
O ensino da matemática deve possibilitar, portanto, o desenvolvimento do
pensamento lógico – matemático e, consequentemente, da autonomia do aluno.
A disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em História também trouxe
reflexões fundamentais para mim. Porém, fiquei um pouco incomodada pela forma
como foi proposto o ensino de história.
Eu estava acostumada a ensinar história seguindo uma seqüência linear do
tempo, sem considerar a realidade dos alunos, nem do meio onde viviam. Além disso,
centrava minhas aulas nos grandes homens e estadistas; não me preocupava tanto com o
cidadão comum.
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Mas, a forma como o ensino de História foi abordado, além de incômodo,
provocou em mim alguns questionamentos porque eu não conseguia entender uma
história não–linear.
Com as leituras e reflexões, comecei a entender o porquê do ensino de História
por temas. Compreendi que esta metodologia prioriza o cotidiano e a realidade do aluno
e relaciona historicamente os temas trabalhados, possibilitando a formação de um
cidadão crítico situado historicamente no tempo e no espaço.
Foi então que eu passei a perguntar se a metodologia que eu estava utilizando
também possibilitaria essa formação ao meu aluno e cheguei à conclusão que não; já
que eu não levava para dentro da sala de aula as questões relativas à realidade.
Assim, esse foi o primeiro passo que dei, com relação à disciplina de História,
em direção a um ensino de qualidade e significativo.
Outro ponto importante levantado pela disciplina de Teoria Pedagógica e
Produção em História diz respeito à história do lugar e às relações sociais na construção
da identidade.

A construção do conhecimento histórico através do procedimento
metodológico aqui adotado, a história por temas, permite que se apreenda
a totalidade do social através do enfoque da história do lugar, das
relações sociais dos trabalhadores na busca da construção da sua
identidade. (ZAMBONI, 1992, sem página).
A história do lugar é um ponto fundamental a ser desenvolvido; pois, os lugares
por onde vivemos, passamos e convivemos têm influência direta na formação da
identidade. A nossa casa, por exemplo, é um lugar que vai além de uma mera
construção. A nossa casa é o nosso lar onde as pessoas que lá moram, independente da
qualidade das relações, estão ligadas por elos, sejam afetivos ou de parentesco ou de
amizade.
Assim, os lugares como a casa, o bairro, a cidade ou o país devem ser abordados
de uma forma abrangente, considerando as relações sociais, as relações de trabalho, as
relações de poder que envolvem o lugar que está sendo estudado. Dessa forma, o
educando tem condições de se perceber como um ser integrante do lugar em questão,
podendo se apropriar e querer agir sobre o mesmo.
Aliás, a disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Geografia também
abordou o eixo lugar numa conotação coerente com a disciplina de Teoria Pedagógica e
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Produção em História, retomando o significado de lugar como um espaço de vivência, o
qual reinterpretamos na medida em que aprofundamos o nosso conhecimento de mundo.
Assim, o trabalho desenvolvido sobre o lugar não deve ficar apenas sob o foco
da descrição; mas, também, da observação para que os educandos percebam o lugar
como um espaço dinâmico que passa por transformações de acordo com os interesses e
as condições geográficas. Essas observações devem levar às indagações sobre o porquê
das transformações e das permanências.
Mas o eixo “lugar” foi apenas um dos cinco eixos que nortearam a disciplina. Os
demais eixos foram: mapa, diversas identidades sociais, trabalho e raciocínio por escala.
Todos os eixos foram e devem ser desenvolvidos de forma integrada.
O mapa foi colocado como uma linguagem, ou seja, um modo de expressar e de
transmitir a nossa interpretação do espaço, considerando que este apresenta distorções e
os interesses do autor. Mas, para entender isso, é necessário desenvolver atividades que
aproximem a compreensão do aluno em relação ao mapa. Tais como a construção de
mapas, análise de mapas e relação com os assuntos estudados, entre outros. Além disso,
é importante que os mapas representem algo significativo para os educandos, como o
trajeto casa – escola, o bairro, a cidade ou os assuntos que estejam sendo estudados.
O eixo “as diversas identidades sociais” abordou uma questão relevante: a
necessidade e a importância de conhecer a cultura, a origem, os costumes e as relações
que permeiam o coletivo no qual estamos inseridos para podermos nos reconhecer no
grupo e construir a nossa identidade.
Assim, o professor deve possibilitar ao aluno uma visão do conjunto, isto é, de
todo o contexto social marcado pelo grupo e espaço em que vive ou circula, fazendo
sempre uma reflexão dos dados e fatos desse contexto na tentativa de compreender os
porquês das características que nos fazem ser o que somos.
O eixo “trabalho” também acrescentou um aspecto que eu não estava
acostumada a levar em consideração nas minhas aulas de Geografia: o caráter
fortemente social do trabalho.
É fundamental que o professor aborde o trabalho como uma força que constrói o
mundo, ou seja, o mundo é fruto do trabalho. Inclusive, seguindo esta linha de
pensamento, o professor terá a possibilidade de desenvolver assuntos que norteiam a
sociedade atual, como: salário, hierarquia, lucro, trabalho infantil e escravo, relação de
poder, entre outros.
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O eixo “raciocínio por escalas” esclareceu a importância de relativizar os
conceitos em vez de compará-los como nós estamos acostumados a fazer. Além disso,
estamos acostumados a tratar os lugares como a casa, o bairro, a cidade, entre outros
lugares separadamente, como se eles fossem independentes. E, para que o aluno aprenda
a relativizar, é necessário que o professor desenvolva o estudo dos lugares, do tempo e
dos acontecimentos relacionando todos os envolvidos.
Portanto, a disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Geografia trouxe
muitas contribuições para mim, pois eu ensinava os conteúdos de Geografia sem fazer
as relações que os eixos possibilitam, ou seja, abordava os diferentes lugares
independentemente, não considerava o lugar como um espaço de vivência, não me
preocupava muito em situar o aluno como um ser integrante de um grupo. Enfim, essas
aulas ampliaram muito a minha visão sobre o ensino de Geografia.
As aulas de Teoria Pedagógica e Produção em Ciências e Meio Ambiente
também contribuíram muito para a minha formação profissional.
Confesso que sempre fiquei inquieta com a distância existente entre o
conhecimento formal e os fenômenos naturais. Pensava muito em como transformar os
conceitos abstratos em conhecimentos “concretos”, próximos à realidade do aluno.
Por isso, enxerguei na experimentação a possibilidade de fazer essa
aproximação. Essa estratégia didática oferece condições ao aluno de fazer a suas
próprias descobertas, formular hipóteses e produzir o seu próprio conhecimento.
Porém, para que o aluno faça as suas descobertas, o professor não pode utilizar a
experimentação como uma demonstração da teoria; mas, ao contrario, o aluno deve
vivenciar a experimentação, fazendo observações para chegar as suas próprias
conclusões. Então a teoria emerge da prática.
Além da experimentação, os jogos e as brincadeiras são estratégias importantes
para se trabalhar os conteúdos, pois são motivadoras e desenvolvem conceitos e
habilidades necessárias para o desenvolvimento físico, emocional e intelectual do aluno
de modo agradável.

Por intermédio de jogos, simulações e brincadeiras, circulam conteúdos
convencionais, mas em forma inusitada, que nos permitem visualizar a
complexidade da verdade social, mesmo quando dispomos de sólidas
verdades científicas em que nos ampararmos: evidenciam-se divergências
de compreensão e conflitos de interesse; estabelece-se a competição por
objetivos comuns, em embates nem sempre éticos; vivencia-se a
necessidade de respeito a normas e regras; aprende-se significativamente
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noções e conceitos, muitas vezes complexos e desinteressantes sob as
técnicas tradicionais de ensino. (AMARAL, 2004) 9.
Dessa forma, as aulas de Teoria Pedagógica e Produção em Ciências e Meio
Ambiente fizeram com que eu encontrasse outras possibilidades para ensinar Ciências,
tais como a experimentação, os jogos, as brincadeiras e, também, o estudo do meio que
me fizeram pensar no meu planejamento.
Quanto ao Meio Ambiente, é importante ressaltar que o ensino do mesmo deve
ser um dos pontos centrais do ensino de Ciências, pois essa disciplina somente tem
razão de ser se relacionada com o mundo em que vivemos. O ensino de Ciências deve
fazer com que o aluno se perceba no meio em que vive, como parte dele; daí a
necessidade de relacionar o estudo de Ciências com a natureza. O aluno precisa
vivenciar a natureza.
Além dos pontos citados a disciplina também abordou sobre a importância do
senso comum como um ponto de partida para o conhecimento científico e explicou
sobre a importância de desenvolver um trabalho interdisciplinar para desenvolver o
pensamento científico no aluno. O professor tem um papel fundamental no ensino de
Ciências, inclusive, ele deve avaliar se a sua concepção de Educação, ciência e ambiente
correspondem às novas exigências da sociedade contemporânea.
A disciplina Temas Transversais foi muito interessante porque nos apresentou
uma proposta de trabalho que visa uma nova organização escolar, na qual o
conhecimento possa ser abordado como um conjunto, ou seja, relacionando as
diferentes áreas entre si e onde a realidade possa ser vista como um conteúdo essencial
na formação do aluno. Sendo um necessário ao outro na construção de uma educação
significativa.
Além disso, aprendemos que os temas transversais devem partir dos anseios e
necessidades dos alunos ou da comunidade na qual a escola está inserida e as disciplinas
tradicionais devem ser desenvolvidas de acordo com estas escolhas, bem como
trabalhadas de forma integrada. Assim, os conteúdos tradicionais deixam de ser a
finalidade da Educação e passam a ser o meio. Essa forma de trabalhar é chamada de
estratégia de projetos. Ela permite que o aluno seja o sujeito do seu conhecimento,
assumindo uma postura ativa diante dos acontecimentos. O mais interessante é que o

9

Síntese do sub-tema: Estratégia Metodológica de Jogos, Simulações e Brincadeiras Educativos.
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movimento de ir e vir em relação aos conhecimentos e aos acontecimentos envolve
decisões, escolhas, apostas, riscos e incertezas.
Enfim, essa proposta de trabalho, para mim até então desconhecida, trouxe
muitas reflexões e crescimento que, com certeza, repercutem na sala de aula.
E assim a disciplina Temas Transversais, juntamente com as outras, inclusive
com as que eu não mencionei neste capítulo, fizeram que eu descobrisse novos
caminhos para percorrer e novos objetivos para buscar.
Ao refletir sobre as aulas que tive na faculdade de Pedagogia, percebi o quanto
as diferentes disciplinas estão interligadas, resultando numa ação coerente e construtiva.
Para ser mais objetiva, cheguei à conclusão de que todas as disciplinas visam
uma educação transformadora, ou seja, uma Educação que não se acomoda com a
sociedade atual de injustiças e desigualdade social; visam à formação de um cidadão
crítico que se sente parte de um grupo maior, se reconhece nele e luta em prol dele;
visam à formação de um educando capaz de construir o seu próprio conhecimento.
Penso, porém, que não basta traçar objetivos, é necessário querer alcançá-los. É
necessário se empenhar para alcançá-los. E, somente, um professor comprometido com
seu aluno gasta suas energias para dar o melhor de si para seu aluno. Um professor que
entenda a palavra “compromisso” como dedicação, valorização, afetividade e respeito.
Na verdade estas palavras se encaixam uma na outra, assim como a palavra afetividade
pode significar compromisso, dedicação, valorização e respeito.
No próximo capítulo, a afetividade está em destaque porque acredito que um
professor afetuoso faz a diferença na Educação.
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Afetividade e Aprendizagem
A minha abertura ao querer bem significa
a minha disponibilidade à alegria de viver.
Justa alegria de viver, que, assumida
plenamente, não permite que me
transforme num ser “adocicado” nem
tampouco num ser arestoso e amargo.
(Freire, 1996)
Muitas vezes tentei recordar os meus anos escolares. O nome dos meus
professores, meus amigos, meu jeito de agir, minhas brincadeiras; enfim, o que me
marcou na escola e na infância. Porém, logo me frustrava ao perceber que não
conseguia recordar muitos fatos.
Comecei a exercitar a minha memória com mais empenho na aula de Teoria
Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa, na qual a auxiliar pedagógica,
professora Ivanda Alexandre Pereira, solicitou um texto sobre a minha primeira série,
em eu deveria dar detalhes sobre a minha cartilha, as professoras, entre outros.
Assim, abri a cortina da memória e comecei a enxergar um pouco do meu
passado. Sim, um pouco porque eu já havia me esquecido de muitos fatos. Lembrei-me
da cartilha “Caminho Suave” e de sua capa que tinha o desenho de um menino e uma
menina, caminhando felizes e uniformizados rumo à escola. O caminho era bonito e
florido e o dia estava ensolarado, assim como sonhamos que os nossos dias sejam:
floridos e ensolarados.
Também me lembrei da escola. Uma escola estadual simples, mas muito bonita.
Quando eu estudava lá havia muitas árvores, umas pequenas e outras grandes, e um
gramado gostoso onde a gente brincava, corria e “batia papo”. As árvores eram minhas
grandes amigas, permitiam que eu passasse o recreio sobre os seus braços, desfrutando
de momentos agradabilíssimos em companhia das minhas amigas de escola.
O caminho da escola, as salas de aula, a inspetora de aluno, Dona Suely, o
diretor, Senhor Álvaro, estão entre as minhas poucas recordações; mas, lembro-me com
afeto de cada um deles.
Porém, entre tão belas recordações, existem folhas em branco que me
entristecem porque se apagaram com o tempo. Sei que nessas folhas estavam as
imagens das minhas professoras, das suas aulas, de como tratavam os seus alunos e,
mais especificamente, a mim; mas, agora só restam folhas em branco. Também, acredito
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que se as imagens não tivessem sido apagadas pelo tempo, eu poderia me enxergar na
sala de aula: onde costumava sentar, se eu costumava perguntar, se eu copiava a lição
dos meus colegas de classe, se eu tinha medo da professora ou não, se eu gostava da
minha professora ou não; enfim, minha história de aluna nas primeiras séries.
Bastavam resquícios, eu já me contentaria.
No entanto, uma pessoa ficou marcada na minha memória: a minha professora
de reforço da quarta série. Chamava-se Rosina, tinha, aproximadamente, trinta anos,
cabelos castanhos claros, olhos castanhos, pesava, mais ou menos, sessenta quilos e
tinha uma paciência e uma simpatia que me conquistaram logo que a conheci.
Nas aulas de reforço, eu contava as novidades da escola e da minha casa e ela
me escutava e dávamos boas risadas juntas. Depois, ela me explicava as lições sobre as
quais eu apresentava dificuldade em resolver. As expressões numéricas eram um
problema para mim, pois eu errava todos os exercícios; mas, com uma ou duas aulas de
reforço, passei a entender este conteúdo que acabou se tornando uma diversão.
Era muito bom ter aulas na casa da professora Rosina. Após alguns minutos de
aula, a mãe de professora trazia alguns biscoitos e um suco gostoso para saborearmos
durante a aula. Eu adorava isso! Nossas aulas ficavam ainda mais agradáveis.
Mas, infelizmente, um dia essas aulas acabaram. A Rosina disse para o meu pai
que eu não precisava mais de aulas de reforço. É claro, por um lado foi uma boa notícia
porque significava que eu já tinha condições de estudar sozinha e que as minhas maiores
dificuldades haviam sido sanadas; mas, por outro, não foi uma boa notícia já que, com
isso, eu não poderia mais ver a minha querida professora que havia conquistado o meu
coração.
Então, após retomar o meu passado, passei a me perguntar: por que eu não
aprendia determinados conteúdos na sala de aula e os compreendia perfeitamente
quando estes eram ensinados pela professora Rosina? Será que isso se deve ao fato de
eu receber uma atenção individual? Ou será porque eu sentia que ela acreditava que eu
pudesse aprender e tinha muito potencial para ser desenvolvido? Ou será que isso
aconteceu porque criamos um vínculo de amizade?
Bem, mas como eu mencionei no início deste capítulo, comecei a buscar as
minhas memórias com mais afinco quando a professora de Teoria Pedagógica e
Produção em Língua Portuguesa pediu que assim o fizéssemos. Depois de dar algum
tempo para pensarmos e refletirmos sobre as nossas primeiras séries, pediu que cada
uma das alunas contasse um pouco sobre as suas lembranças.
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Algumas alunas lembraram de muitos aspectos do início da vida escolar; porém,
outras, como eu, lembraram-se de poucos. Falei sobre o fato de não lembrar das minhas
professoras das séries iniciais e de lembrar somente da professora Rosina. Também falei
que não conseguia entender como eu não me lembrava das minhas professoras do
ensino regular e lembrava da minha professora de reforço, sendo que eu havia convivido
muito mais tempo com as primeiras do que com a Rosina.
Então, a professora Ivanda disse que guardamos em nossa memória aqueles fatos
e pessoas que marcaram o nosso coração. Assim, não me recordava das professoras das
primeiras séries do ensino regular porque não havia criado laços afetivos com elas, o
que não aconteceu com a professora de reforço.
Realmente, esta justificativa fazia sentido, pois geralmente lembramos dos fatos
mais relevantes na nossa vida, fatos que nos trouxeram grandes tristezas ou grandes
alegrias.

Assim sendo, parece mais adequado entender o afetivo como uma
qualidade das relações humanas e das experiências que elas evocam (...).
São as relações sociais, com efeito, as que marcam a vida humana,
conferindo ao conjunto da realidade que forma seu contexto (coisas,
lugares, situações, etc.) um sentido afetivo. (PINO – mimeo – apud
LEITE e TASSONI, 2002, p. 116).
Foi a partir desse momento que percebi a importância da afetividade na vida das
pessoas e, mais precisamente, na formação das mesmas. Percebi que são estes aspectos
que direcionam para as escolhas que fazemos e para os valores que acreditamos e
defendemos.
Portanto, é muito importante refletir sobre as atitudes do professor, as
dificuldades dos alunos e a mediação dos professores em relação ao aluno e ao objeto
do conhecimento porque agir sem pensar pode trazer tristes conseqüências.
Do mesmo modo que os meus professores me influenciaram, ocasionando
conseqüências boas e ruins, assim também acontece com os meus alunos. Por isso que
eu penso ser tão importante refletir sobre a prática pedagógica e sobre a postura do
professor.
Se a postura do professor influencia nossa aprendizagem, podemos dizer que a
emoção e a razão caminham lado a lado, sem que uma se sobressaia à outra.
Mas a idéia de que a emoção e a razão são inseparáveis surgiu com as
concepções teóricas que valorizam os aspectos culturais, históricos e sociais do
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indivíduo. Assim como afirmam Sérgio Antonio da Silva Leite e Elvira Cristina Martins
Tassoni, 2002.

O advento de concepções teóricas, como a abordagem histórico-social,
marcadas pela ênfase nos determinantes culturais, históricos e sociais da
condição humana, tem possibilitado uma nova leitura das dimensões
afetiva e cognitiva no ser humano, na direção de uma interpretação
monista, em que pensamento e sentimento se fundem, não mais
possibilitando análises isoladas dessas dimensões. (p. 113).
Wallon e Vygotsky também contribuíram muito com estudos e pesquisas na
área da afetividade. Eles chegaram a conclusões parecidas quanto ao aspecto social da
afetividade e quanto ao desenvolvimento da mesma.

Observa-se que Wallon e Vygotsky têm muitos pontos em comum, em se
tratando da afetividade. Ambos assumem o seu caráter social e têm uma
abordagem de desenvolvimento para ela, demonstrando cada um à sua
maneira, que as manifestações emocionais, portanto de caráter orgânico,
vão ganhando complexidade, passando a atuar no universo simbólico.
Dessa maneira, ampliam-se as formas de manifestações, constituindo os
fenômenos afetivos. Da mesma forma, defendem a íntima relação que há
entre o ambiente cultural/social e os processos afetivos e cognitivos, além
de afirmarem que ambos inter-relacionam-se e influenciam-se
mutuamente. (idem, p.123).
Estes estudos também refletiram na área da educação, nas novas tendências
pedagógicas que valorizam a experiência do educando, as suas características pessoais,
culturais e sociais e buscam o seu crescimento integral como pessoa.
A pedagogia tradicional, ao contrário, não possibilita essa formação integral do
educando porque o considera apenas como um depósito de informações, isto é, alguém
que não possui experiência alguma e não sabe nada e, portanto, deve ser preenchido
com informações.

Conteúdos de ensino – são os conhecimentos e valores sociais
acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades.
As matérias de estudo visam preparar o aluno para a vida, são
determinadas pela sociedade e ordenadas na legislação. Os conteúdos são
separados da experiência do aluno e das realidades sociais, valendo pelo
valor intelectual, razão pela qual a pedagogia tradicional é criticada como
intelectualista e, às vezes, como enciclopédica. (LIBÂNEO, 1989, p. 23).
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Assim, a pedagogia tradicional não contribui para a formação do educando nos
aspectos afetivos porque para abranger este aspecto é necessário que o professor
valorize a experiência do educando; partindo desta, para então, prosseguir nos
conteúdos.
Essa lacuna foi uma das causas de muitas críticas à pedagogia tradicional,
ocasionando o surgimento de um movimento chamado pedagogia nova. A escola nova,
que se inspira na Psicologia e Biologia, considera as diferenças individuais e tem como
objetivo adaptar o indivíduo à sociedade.

Inicia-se, então, um movimento de crítica à pedagogia tradicional –
denominada pedagogia nova – assentado agora nas diferenças individuais
e na promoção do ajustamento do indivíduo à sociedade. Inspirando-se
na Psicologia e na Biologia, a escola nova prega a educação como tendo
uma função de adaptação à vida, pela correspondência entre necessidades
e interesses individuais com as exigências da sociedade. (idem, p. 64).
Ao considerar as diferenças individuais, a escola nova enxerga o educando como
um ser racional e emocional. Assim, os sentimentos, os métodos de ensino, a
espontaneidade, os trabalhos em grupo passam a ser valorizados no âmbito escolar.

Valoriza-se agora o psicológico, não o lógico; o sentimento, não o
intelecto; os métodos, não os conteúdos; a espontaneidade, não a
disciplina; o não-diretivismo em lugar do diretivismo. Modifica-se o
sistema de organização escolar, adota-se o trabalho em grupo,
multiplicam-se os testes de inteligência e testes ocupacionais, o professor
já não é o que ensina, mas o que facilita a aprendizagem. (idem, p. 64).
Assim, com a escola nova, a afetividade ganhou mais espaço na escola e na área
Educação como um todo.
Hoje em dia, na verdade, o que vemos é uma aproximação entre professor
tradicional e professor renovado (escola nova), ou seja, um se apropriando das idéias do
outro. Assim como afirma José Carlos Libâneo, 1989.

Em termos de prática escolar, é possível observar certa aproximação
entre educadores tradicionais e renovados, na medida em que a
pedagogia tradicional assume mais acentuadamente a teoria da disciplina
mental e incorpora idéias do escolanovismo (por exemplo, a valorização
do interesse do aluno, o relacionamento humano, o trabalho em grupo, a
participação ativa) e a pedagogia nova incorpora muito do senso de
realismo da pedagogia tradicional (a aula expositiva, a disciplina, os
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exercícios de fixação), mesmo porque as condições objetivas de
funcionamento escolar, os treinamentos pedagógicos, os guias
curriculares expedidos pelos órgãos oficiais acabam contribuindo para
uma certa homogeneização do trabalho escolar. (p. 65).
Também temos outras tendências e práticas pedagógicas, mas eu não acredito
ser necessário escrever sobre elas porque basta essa pequena abordagem sobre a
pedagogia tradicional e pedagogia nova apenas para focalizar um momento importante
em que a afetividade passou a ser considerada como algo relevante para a
aprendizagem.
É muito importante, portanto, que nós, professores, consideremos o educando
como um ser constituído de emoção e razão, sendo um dependente do outro. Para que o
educando seja plenamente desenvolvido e educado é imprescindível que as relações
sociais sejam permeadas por ações afetivas como o sorriso, o toque, o incentivo, o
abraço, a compreensão, a amizade, a brincadeira, entre outras ações tão necessárias em
nossas interações e, mais precisamente, no cotidiano escolar.
Porém, não basta que pratiquemos ações como estas. Olhar para o nosso aluno e
reconhecer a sua identidade no significado mais amplo, é o que importa. Amá-lo e
acreditar em todas as suas potencialidades, é o que importa. Reconhecê-lo como um ser
importante com uma história de vida que deve ser valorizada, é o que importa.
Mas, nem sempre isso acontece porque as pessoas, em geral, crescem recebendo
modelos ideais de vida e de pessoas, tanto pela família, como pela escola e, também,
pela mídia. Esses modelos permanecem em nossa memória e, muitas vezes, acabamos
reproduzindo os mesmos ideais em sala de aula, mostrando o nosso preconceito com
tudo ou com todos que não se enquadram nestes ideais.

Apreendemos este preconceito relativo ao que seja um ser humano ideal
e quando nos deparamos com nossos alunos reais ou abrimos mão dessa
idealização ou passamos a exercer o nosso racismo, machismo; passamos
a estigmatizar e invisibilizar nossa realidade. (TRINDADE, 1999, p. 11).
Invisibilizar a nossa realidade traz grandes prejuízos ao professor e ao educando
porque provoca a infelicidade. Todas as vezes que não aceitamos a nossa vida, a nossa
verdade e queremos camuflar a nós mesmos e as pessoas com as quais convivemos,
estamos vivendo uma falsidade que tem como conseqüência a insatisfação e a
infelicidade.
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(...) a gente olha, mas não vê, a gente vê, mas não percebe, a gente
percebe, mas não sente, a gente sente, mas não ama e, se a gente não ama
a criança, a vida que ela representa, as infinitas possibilidades de
manifestação dessa vida que ela traz, a gente não investe nessa vida, e se
a gente não investe nessa vida, a gente não educa e se a gente não educa
no espaço/tempo de educar, a gente mata, ou melhor, a gente não educa
para a vida; a gente educa para a morte das infinitas possibilidades. A
gente educa (se é que se pode dizer assim) para uma morte em vida: a
invisibilidade. (idem, p. 9).
Apesar de sabermos que a invisibilidade se faz presente nas salas de aula,
também sabemos que existem muitos educadores que passo-a-passo lutam para mudar
essa situação, “encarando” a sua realidade de frente, aceitando-a como algo de valor.
A partir do momento em que se estabelece uma relação afetiva entre educador e
educando, considerando a diversidade étnica, cultural e pessoal, também ocorre o
encontro entre o educando e o conhecimento.
Podemos observar essa conclusão nas pessoas que conhecemos. Geralmente,
identificamo-nos com as disciplinas que são ministradas pelos professores que mais
gostamos. “Freud, em visita à escola que estudou, afirma que o encontro da emoção
com o conhecimento é simultâneo ao encontro do educador com o aluno.” 10
Inclusive, neste caso, eu posso me colocar como exemplo; pois, em várias
situações, ao passo que eu me identificava com meu professor, também me identificava
com a matéria. Isso aconteceu com a matemática quando eu conheci e tive aula com a
professora Rosina, com a História quando eu tive aula com o professor Carlos no ensino
fundamental, com a Filosofia quando eu tive aula com a professora Lígia no Magistério,
com a Língua Portuguesa quando tive aula com a professora Sônia ainda no Magistério,
com a professora Ana Silvia e Ana Lúcia na faculdade de Letras, com a Teoria
Pedagógica e Produção em Ciências e Meio Ambiente com a professora Mariana na
faculdade de Pedagogia, com a Teoria Pedagógica e Produção em Geografia com a
professora Elaine e com Multiculturalismo e Diversidade Cultural com a professora
Luciana ambas da faculdade de Pedagogia.
Isso não quer dizer que eu não tenha me simpatizado com outros professores,
nem mesmo que eu não tenha adquirido outros conhecimentos, quer dizer apenas que

10

Fragmento do texto elaborado pelo CTEAC, 2001 por Luciano Lima.

26

desenvolvi o gosto por essas matérias na medida em aprendia a gostar destes
professores.
O cantor Bell Marques, líder da banda baiana Chiclete com Banana conta um
pouco sobre a sua experiência com um professor:

(...) Mas um professor passou pela minha vida de maneira diferente:
Alceu, meu professor de Física. Da classe dele eu não corria. Ninguém
conseguia dar uma aula mais alegre, mais forte e mais clara do que a
dele. Ele tinha uma forma prática de ensinar. Sem rodeios. Não tinha
mistérios nas coisas que dizia. Ele não era de fazer brincadeiras. Outros
professores, como o de química, contavam piadas, faziam graça. Mas o
Alceu não era assim. Não sei qual era o segredo. Era uma coisa muito
dele, uma simpatia. Era a forma como ele falava, como andava na sala de
aula. Eu entendia facilmente o que ele ensinava. Cheguei até a ser bom
aluno de Física. Mas nas outras disciplinas...Em matemática, por
exemplo, não conseguia entender uma palavra do que o professor
dizia.(...).11
O trecho da entrevista traz alguns elementos importantes relativos ao professor,
à metodologia e ao aluno.
Quanto ao professor, poderíamos concluir que ele gostava de ser professor, que
gostava de seus alunos e que não fazia esforços para representar um personagem. Era
ele mesmo que estava diante de seus alunos. A sinceridade talvez seja a característica
mais marcante do professor Alceu.
A metodologia que o professor Alceu utilizava tem o objetivo de aproximar o
aluno do conhecimento e não distanciá-lo do mesmo, ou seja, sua forma prática de
ensinar e sem “rodeios” facilitavam a compreensão do aluno.
Já o aluno, Bell Marques, descobriu com o professor Alceu que estudar pode ser
interessante e pode ser gostoso. E descobriu o quanto pode ser importante a convivência
com um professor quando esta é permeada por amizade, sinceridade e cuidado.
Mas a afetividade em sala de aula não consiste apenas nas relações “tête-àtête”12. Além de estar presente em todas as ações do professor como no cuidado em
pensar nos seus objetivos, em praticar uma metodologia que ocasione um efeito positivo
em seus alunos, na melhor forma de avaliar; também, é necessário que o professor
considere o afeto e o sentimento como objeto de conhecimento.

11

“A lição que só foi entendida depois que a aula acabou”. Rev. Nova Escola. Ago/96.
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Integrar o que amamos com o que pensamos é trabalhar, de uma só vez,
razão e sentimentos; supõe elevar estes últimos à categoria de objetos de
conhecimento, dando-lhes existência cognitiva, ampliando assim seu
campo de ação. (MORENO, 1998 apud ARANTES, 2002, p.174).
Inclusive, é possível desenvolver um trabalho relacionando as questões afetivas
às disciplinas curriculares de maneira transversal.
O professor pode propor um levantamento das questões afetivas que nos deixam
felizes ou infelizes e sugerir um conversa sobre o assunto de modo que todos possam
expressar as suas opiniões. Depois, ele pode propor a produção de um texto envolvendo
alguma situação que foi discutida ou mesmo a produção de um texto coletivo.
Outra possibilidade interessante é abordar os problemas e os conflitos de
maneira construtiva, ou seja, buscando novos aprendizados e reflexões sobre eles, ao
invés de simplesmente querermos acabar com eles de qualquer modo.
Este tipo de trabalho é muito importante porque desenvolve a capacidade de
resolver problemas de maneira inteligente.

Os suicídios, os crimes e agressões não têm como causa a ignorância das
matérias curriculares, mas estão frequentemente associados a uma
incapacidade de resolver os problemas interpessoais e sociais de uma
maneira inteligente. (MORENO, 2000 apud ARANTES, p.171).
Através da citação, podemos concluir o quanto é necessário e urgente colocar em
destaque os sentimentos no cotidiano escolar para que o aluno aprenda a se conhecer e a
lidar com as suas emoções. Além de aprender a considerar os sentimentos e emoções
das pessoas que estão a sua volta.
Assim existem inúmeras possibilidades de trabalho que podem ser
desenvolvidos relacionando os sentimentos e os valores.
Os valores estão inteiramente relacionados à afetividade; porém, antes de
qualquer abordagem sobre o assunto é necessário que o educando entenda o porquê da
existências de valores.
É importante refletir sobre valores como respeito, solidariedade, honestidade,
fidelidade, dignidade, entre outros numa perspectiva individual e coletiva. Individual
consiste em uma atitude de valorização de si mesmo e coletiva, numa atitude de
valorização do outro e da sociedade onde vivemos.
12

Expressão retirada do texto “A afetividade em sala de aula: as condições de ensino e a mediação do
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Muitas vezes temos determinados sentimentos que devem ser mensurados para
não ocasionar prejuízos ao coletivo e a nós mesmos, ou seja, se sentimos raiva de algum
fato, não podemos sair por aí batendo nas pessoas ou quebrando os objetos que
encontramos pela frente. É fundamental pensar em uma forma mais adequada para
descarregar a nossa raiva. Por isso, afetividade e valores estão relacionados e devem ser
trabalhados de forma integrada.
Portanto, é fundamental viver a afetividade em sala de aula, transmitindo e
recebendo afeto, e considerar a afetividade como um objeto de conhecimento tão
importante quanto as outras áreas.
Em minhas aulas, sempre procuro transmitir esse afeto aos meus alunos porque
aprendi a gostar muito de ser professora e sei o quanto a afetividade interfere na
aprendizagem e na vida das pessoas. Também, quando encontro um espaço para
relacionar os sentimentos e os valores com as demais áreas do conhecimento, não perco
a oportunidade.

professor”, escrito por Sérgio Antonio da Silva Leite e Elvira Cristina Martins Tassoni, p. 129.
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Considerações Finais

Ao fazer este memorial, precisei rever o meu passado e refletir sobre o meu
presente. Foi muito bom fazer este exercício de rememoração; pois, além de relembrar
pessoas, lugares e acontecimentos, tive novos sentimentos, sensações e visões acerca
dos mesmos.
Na verdade, o passado se mistura com o presente: as lembranças estão no
passado, mas o que estou sentindo, ao lembrá-las, está no presente. E o mais
interessante é saber que estou aprendendo com tudo o que já vivi.
Parece-me que, agora, tudo se encaixa, todos os acontecimentos encontram o seu
devido lugar no “quebra cabeça da minha vida”, se faltar uma peça, este “quebra
cabeça” fica incompleto e perde a graça.
Muitas vezes, ao longo da minha vida, reclamei de situações que pareciam
desviar os meus objetivos, como me enganei! Cada passo que eu dei foi fundamental na
construção da minha identidade.
Hoje eu me sinto orgulhosa por ser quem sou, por ser professora. Eu amo a
minha profissão e amo meus alunos. Penso em cada um deles, nas suas diferenças
individuais, na realidade onde eles estão inseridos e penso nos percursos que devo
percorrer para alcançar o coração dos meus alunos.
Porque ao alcançar o coração dos meus alunos, acredito que estarei ensinando a
gostar, também, de estudar, de conhecer e descobrir. Além disso, acredito que estarei
marcando a vida deles positivamente.
Não que eles venham a ser pessoas muito bem sucedidas; se isso acontecer será
ótimo, mas penso que as boas lembranças que guardamos no coração trazem felicidade
e aprendizagem. Se eles aprenderem a usar os conhecimentos, inclusive os afetivos,
obtidos na escola em prol do bem comum, acredito que a escola conseguiu cumprir o
seu papel.
E assim, eu também espero cumprir o meu papel, ensinando ao meu aluno a
valorizar o seu contexto social, a sua história e a se colocar como um dos protagonistas
da mesma.
Mas, não quero deixar para segundo plano a oportunidade, única, de criar laços
afetivos com os meus alunos, de poder conversar, brincar, sorrir, descobrir a vida ao
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lado deles e passar a fazer parte da vida deles para que eles se lembrem de mim com o
mesmo carinho com que eu me lembro da minha professora, Rosina.
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