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“A questão está em como transformar as
dificuldades. Por isso, na luta para
mudar, não podemos ser nem só
pacientes, nem só impacientes, mas
pacientemente impacientes”.
A paciência ilimitada, que jamais se
inquieta,

termina

por

prática transformadora.

imobilizar

a

O mesmo

ocorre com a impaciência voluntarista,
que exige o resultado imediato da ação,
enquanto ainda a planeja”.
Paulo Freire
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“(...)

a

consciência

nasce

quando

interpretamos um objeto com o nosso
sentido

autobiográfico,

a

nossa

identidade e a nossa capacidade de
anteciparmos o que há de vir”.
(Josso, 2002:08)
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APRESENTAÇÃO

Além disso, o que a tudo enfim me obriga é não poder mentir
no que disser, porque, de feitos tais, por mais que diga mais me
há de ficar inda por dize.
Luís Vaz de Camões
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Através deste memorial, pretendo

reviver, rever, apresentar, relatar

minha formação, o (s) caminho (s) que percorri para chegar até aqui e ter a oportunidade
de revelar momentos de minha vida, pensamentos e sentimentos nem sempre claros,
mas que ao longo de minha formação foram fundamentais para meus posteriores
entendimentos e ações na/sobre a profissão de educadora.
Aqui estarão expostos comportamentos, conceitos construídos em
diferentes épocas, com contextos diversos e adversos que, direta ou indiretamente
influenciaram minha vida, prática e outras vidas e

que, me possibilitaram muita

reflexão, auto-avaliação para e na construção/compreensão/interação social que a
profissão de educadora exige.
Optei por iniciar o relato a partir do processo da minha alfabetização
relacionando-o com o atual e a maneira como o compreendo, dissertarei também sobre o
trabalhar na Educação Infantil, mesmo antes de pensar em atuar em tal área como
professora.
Abordarei a visão da educação assistencialista, por ainda ser,
infelizmente uma realidade que fez e faz parte de minha trajetória profissional, algo
muito difícil de desvincular do processo de escolarização. A reflexão sobre esse fato
será norteada pelo histórico da Educação Infantil.
Serão relatadas minha infância e família, as lembranças nem sempre
amenas sobre o processo de alfabetização contrastado com as concepções de vários
autores:

Paulo Freire, Henry Wallon, Tran-Thong, Ligia Regina Klein, Fanny

Abramovich, Sergio Antonio da Silva Leite, Elvira Cristina Martins Tassoni e outros
que tenham concepções afins com o tema, mas principalmente, Henry Wallon, autor que
norteará toda a minha exposição e com toda a certeza, minha prática pedagógica.
Portanto, convido-o (s), caro (s) leitor (es) a imergirem comigo neste resgate.
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CAPÍTULO I
LEMBRANÇAS DE MINHA FORMAÇÃO

1.1. – Infância: o princípio da formação

A retomada da infância distante, buscando a compreensão do
meu ato de ‘ler’ o mundo particular em que me movia (...), me é
absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou
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entregando, recrio, e revivo, no texto que escrevo, a experiência
vivida no momento em que ainda não lia a palavra.
Paulo Freire

Nasci em Andirá, estado do Paraná. Brinquei muito no sítio de meu
avô (antes de ser vendido). Lembro-me bem...são tantas coisas na memória...o paredão
de areia, onde todos os primos gostavam de pular...fazíamos isso todos fins de semana.
Aos domingos ia sempre à igreja, gostava disso. Tive uma infância feliz, me dou conta
disso agora, rememorando, revivendo aqueles momentos. Os adultos que marcaram
minha infância foram os meus pais e meus avós maternos e paternos.
Não me recordo de ter ouvido histórias infantis no âmbito familiar,
somente na escola. Algumas vezes meu avô contava algumas histórias de assombração e
eu ficava com medo, mas continuava a ouví-las.
Os brinquedos eram raros, a maioria que tive eram artesanais: copinhos
de Danone e brinquedos doados por vizinhos, pois meu pai não dispunha de dinheiro.
Assim como os brinquedos, as roupas eram outras raridades. Eu tinha apenas uma muda
(troca) de roupa para sair, a famosa “roupa de domingo”, aquela comprada sempre no
Natal. Para o uso diário, usava roupas ganhadas e reformadas por uma tia, várias vezes,
pois quando criança, eu tinha um apetite espantoso, não escolhia comida e o resultado
era as roupas ficarem apertadas, exigindo que minha tia reformasse as poucas peças de
que dispunha.
Algo marcante em minha infância foi a compra de nossa primeira
televisão, eu tinha uns oito anos. Antes desse evento, ia à casa da vovó para assistir ao
programa de maior repercussão da época e o preferido do vovô que era “Silvio Santos”.
Quando papai comprou nossa TV, assistíamos todos juntos, pois o
horário para ligá-la e desligá-la era determinado por nossos pais e não era burlado, mas
recordo-me de uma telenovela: “Castelos na Areia” e de um filme “Sombras
Tenebrosas” que marcaram bastante a todos nós, visto que até hoje quando a família
está reunida comentamos a respeito.
Com relação ao trabalho durante a infância, considero que trabalhei,
pois ajudei minha mãe a cuidar dos irmãos mais velhos e mais novos. Mamãe ia para a
roça e eu ficava incumbida de fazer a comida, tarefa essa que aprendi aos sete ou oito
anos de idade, limpava a casa e, aos sábados, trabalhava na casa de uma tia adoentada
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(falecida em dezembro de 2003) e ganhava um dinheirinho, o qual entregava para minha
mãe.
Tudo que relatei até aqui me fez voltar ao passado e ver que mesmo em
meio a tantas dificuldades/necessidades, fui uma criança feliz, amada, muito
peralta...brincava com o que tinha e com satisfação. Tive muito espaço e liberdade e
valorizava o que meus pais podiam me oferecer, tinha e tenho muito respeito por eles
(pela minha família), bem diferente das crianças de hoje que não valorizam o que têm;
não têm respeito para com suas famílias e, mesmo com relação à liberdade, fui mais
privilegiada, pois as crianças, atualmente, são mais reprimidas em virtude da violência
das ruas, cidades e, às vezes, dentro dos próprios lares.

1.2. A ida para a escola: primeiros passos para a formação
Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender
qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem
trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho.
Paulo Freire

Para dissertar sobre minha formação, preciso resgatar as lembranças do meu
ingresso na escola, aos seis anos de idade, porém, não posso afirmar tudo com clareza
sobre esse momento; o que ficou marcado em minha mente foi a presença dos meus pais
e irmãos, pois eu era a caçula das mulheres e ia muito cedo para primeira série;
começou assim o processo de minha alfabetização, prematuramente, porém com o apoio
familiar.
Meus primos eram os meus amigos. Quando entrei na escola, aos seis anos
de idade, tive uma única amiga, Maria Auxiliadora e, mesmo depois que me mudei para
Piracicaba, as correspondências entre nós eram muitas. Hoje ela não se encontra mais
entre nós, está num plano superior, mas o sentimento de nossa amizade será sempre
eterno.
Na escola, lembro-me que brincávamos bastante nos intervalos (recreio) e
com a professora. As brincadeiras mais cotadas eram de “polícia, detetive e assassino”.
Era uma brincadeira que exigia muita atenção e que podiam participar muitos alunos.
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Aprendi a cantar na escola cantigas/canções ensinadas pela professora,
porém não me recordo de uma preferida.
Posso dizer com segurança que trago em mim, profissionalmente, influências
das professoras de primeira a quarta série do antigo primário, principalmente da
primeira e segunda série.
É como dizem: “a primeira professora a gente nunca esquece”, comigo não
foi diferente, lembro-me com saudade de dona Luzia, professora da primeira série, que
nos ensinava com doçura, a voz suave, nos compreendia, sabia de nossas ansiedades
(como voltei no tempo neste momento, me imaginei criança novamente).
A professora da segunda série, não me lembro o seu nome, mas ficou muito
viva em minhas lembranças em virtude de um fato ocorrido em minha infância: o saber
escrever e não saber o significado do que escrevia. Tal episódio me remeteu e remete a
constante reflexão sobre as possíveis metodologias. Hoje conheço as diferentes
metodologias para se alfabetizar, conheço os cursos de formação pedagógica e sei que
fui alfabetizada através de uma pedagogia e metodologia tradicional, a qual é aplicada
até hoje em muitas salas de aula.
Acredito que, essa professora não teve tais oportunidades ou prefiro acreditar
nisso, pois foi um período muito difícil para mim...Saber pontuar, escrever e não
compreender o significado do que estava escrito e, sobretudo, não ter a compreensão
por parte da professora, a qual se mantinha distante, sem ligação nenhuma com seus
alunos e suas frustrações, ela não considerava que o professor pudesse ser muito
importante para os alunos e a maneira como se relacionasse conosco seria fundamental
para nossa vida futura, visto que “Temos claro que o ser humano é um ser inacabado e
incompleto buscando continuamente seu aperfeiçoamento. Quem não é capaz de amar
os seres inacabados não pode educar.” FREIRE (apud TRANJAN, 1999, p. 96)
Atualmente, devido a esse episódio, procuro perceber as dificuldades de
meus alunos e proporcionar-lhes situação de aprendizagem que amenizem ou sanem
suas dificuldades, uma vez que senti as conseqüências profissionalmente do que
significou estar desamparada pedagogicamente e afetivamente em minha infância
escolar e por considerar uma idade crucial para as aquisições, “florescimento” de
conhecimentos, desde que sejam colocadas de uma forma digna para ambas as partes
(docente-discente), principalmente para o discente, ingressante num local alheio ao seu
habitat, até então natural (a família), sentindo-se indefeso, desamparado, literalmente
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“na toca dos leões”, pronto para ser devorado se cometer alguma falha, afinal, com
muitas dificuldades descobri que:

O modo como o professor desenvolve o seu dia-a-dia em sala
de aula (independentemente ou não do discurso que proclama)
contribui em muito (sabendo-se disso ou não) para a formação
da postura do aluno (tanto no que diz respeito ao seu
pensamento como a sua ação), dentro e fora da escola, em
relação a si mesmo, aos demais membros de grupos dos quais
faz parte, enfim, em relação à prática social na qual se insere.
(OLIVEIRA e DUARTE, 1987, p.50)

Nesses sentido, essa professora da segunda série deixou profundas marcas
em mim, visto que eu passei a ser uma criança de aprendizagem mecanicista, ou seja,
reproduzia símbolos, mas não os entendia...para mim, nessa época tudo era ilógico. Não
entendia o sentido de freqüentar a escola, de assistir a aulas que não me diziam,
revelavam nada. Não existia entre nós, um vínculo afetivo e emotivo, defendido por
Wallon (1938:46), o qual afirma que a emoção e a afetividade são responsáveis pelo
estabelecimento de um relacionamento imediato entre os indivíduos, não importando a
relação intelectual que possuam.
É preciso ressaltar também que, naquela época, era motivo de riso (chacota)
da professora e dos colegas, o fato de um aluno errar por ignorância. A professora
procurava evidenciar o erro do aluno, como uma forma de punição a sua ignorância. Eu
passei por tal momento vexatório, pois sabia escrever, copiar corretamente, colocar
pontos e vírgulas, mas não conhecia o significado dos símbolos, do que estava escrito
ou escrevendo, sentia-me a mais reles dos mortais.
Com o passar do tempo e, percorrendo os caminhos da educação e tendo na
lembrança essas situações frustrantes e não frustrantes sobre o meu processo de
alfabetização, aprendi como é importante considerar a experiência de mundo da criança,
seus conhecimentos prévios; aceitar seus “erros”, pois o aluno “(...) cometerá muitos
erros, sim, mas deverá estar permanentemente voltado para o esforço de superá-los, o
que só acontecerá na medida em que puder constatá-los e corrigi-los”. (KLEIN, 2002,
p. 132)
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Hoje entendo que o “erro” gera o conflito, como já o pensei, refleti; faz com
que a criança busque um processo de auto-reflexão, e, pensado assim, o “erro”, faz parte
de todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem.
Eu, assim como as crianças de hoje, fui para a escola aprender a ler e
escrever, realmente adquirir conhecimentos, mas por ser mais lentas, sofri preconceitos
relacionados à alfabetização; fiz muitos treinos motores o que negava os conhecimentos
que possuía. Tal fato ainda ocorre em nossa educação e precisa ser sanado.
Guardo recordações amargas, de falta de afetividade e compreensão
dispensada pela minha segunda professora, contudo e graças à Deus, percebi que nem
todas eram iguais, pois houve o resgate de minha identidade e fé em mim realizado por
outras excelentes profissionais e são em tais exemplos que procuro embasar minha
prática sempre.
Portanto, minha formação inicial foi muito importante, pois interagi com
vários professores os quais deixaram “marcas” em mim e essas sempre influenciaram e
influenciam de alguma maneira minha prática pedagógica; sempre procuro utilizar as
metodologias que surtiram efeito positivo em mim, não ignoro as situações traumáticas,
faço dessas, motivos para reflexões constantes e melhoria no relacionamento com meus
alunos.
Penso que, caso tivesse tido oportunidades e situações apropriadas desde a
época do meu ingresso na escola, aos seis anos, talvez minhas inseguranças e lacunas
formacionais atuais não existissem, por isso, acredito que a formação pensada e bem
direcionada desde a Educação Infantil1 possa ser libertadora para os alunos; em virtude
disso é que busco sempre mais e mais formação, para não prejudicar futuramente meus
alunos. Sinto, porém que, agora que estou na fase de conclusão do meu curso de
Pedagogia - PROESF2, tenho muitos pontos positivos sobre o meu trabalho, prática
pedagógica a ser ressaltada, pois hoje, com as crianças (alunos), percebo minha maior
segurança em realizar determinadas atividades e o motivo das mesmas.
Constatei que, ao iniciar o curso do PROESF que não tinha domínio teórico
sobre muitos assuntos que faziam direta ou indiretamente parte de minha prática
pedagógica e que, os conhecimentos e discussões sobre as teorias de autores como
Fanny Abramovich, Philippe Ariès, Hugo Assman, Paulo Freire, Aparecida Gouveia,
1

Educação Infantil - termo utilizado como substitutivo de “creche” e “pré-escola”, a partir da
LBBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, n.º 9394/96 . Brasília, 1996,
1996).
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Ângela Kleiman, L. R. Klein, Sergio Antonio da Silva Leite, Trang-tong, George
Snyders , enfim, todos os teóricos apresentados, através de suas obras foram-me
importantes.
A segurança adquirida adveio da disciplina Educação Especial, ministrada no
curso do PROESF, a qual, particularmente, possibilitou-me tal autonomia, uma vez que
autonomia implica em segurança de ação. Assim, a partir dos textos lidos e discutidos
em sala de aula, bem como as palestras assistidas, os vídeos, debates e as orientações
recebidas da Assistente Pedagógica de Educação Especial foram instrumentos
pedagógicos valiosíssimos para que minha prática obtivesse maior qualidade e
direcionamento, porque me esclareceram muitas dúvidas que tinha acerca do trabalho
pedagógico que desenvolvo e já desenvolvi, em outras oportunidades com portadores de
necessidades especiais.

1.3. O Ensino Médio: idas e vindas, conclusão e paixão pelo Magistério:
“A escola é um edifício com quatro paredes e o amanhã dentro dele”.
George Bernard Shaw
Retomando a abordagem sobre o processo de minha formação, nas três
formações que tenho: Segundo Grau – Técnico em Mecânica; Técnico em Contabilidade
e Habilitação para o Magistério; sempre apresentei as mesmas dificuldades profissionais
e estudantis já relatadas.
Antes de ingressar no Magistério, já havia cursado o curso de Contabilidade,
com o qual pude trabalhar, durante dois anos numa firma como contadora, durante um
ano e meio... um período complicado em minha vida, uma vez que tinha que viajar
muito passava a maior parte de meu tempo longe de casa e da minha família, porque
retornava ao lar somente para dormir; era uma situação complicada e cansativa, por isso
resolvi sair, mesmo sem saber o que iria fazer profissionalmente. Após ter tomado tal
decisão, pude ingressar como Monitora de CEC3 , via concurso público, da Secretaria
da Educação da Prefeitura Municipal de Piracicaba, em 1991, cargo que exerço até hoje.
Exerci a profissão de Monitora de CEC com muito afinco e tudo caminhava
bem, não tinha pretensões de formação superior, visto que estava, reconheço, um tanto

2
3

Programa Especial para Formação de Professores em Exercício da Região Metropolitana de Campinas.
– Centro Educacional da Criança
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quanto acomodada com minha situação profissional: tinha um emprego estável, no qual
me realizava profissionalmente, um salário que contribuía para com o orçamento da casa
e família (já estava casada e com uma filha). O destino legislativo da Educação
brasileira definiu minha vida e posicionamento intelectual. Veio a LDBEN4 e minha
vida pessoal, familiar e intelectual sofreu uma reviravolta para melhor, hoje eu
reconheço, mas que, na época causou-me um transtorno e tanto.
Minha formação em Habilitação para o Magistério ocorreu em Piracicaba
com o apoio e incentivo da Prefeitura, no período compreendido entre 1996 a 1998, na
EE “Sud Mennucci”, foram apenas dois anos visto que não freqüentei as disciplinas de
adaptação por já ter cursado o primeiro ano específico para o Magistério em 1992 na EE
“Mello Moraes” (na qual já tinha cursado e concluído o curso de Contabilidade). Vale
lembrar que não concluí o curso de Magistério no ano de 1992, por ter ficado doente
durante o segundo semestre do segundo ano, parei e não tive coragem nem vontade de
retornar, pois já possuía formação de Segundo Grau (Contabilista), mas dinheiro para a
faculdade não tinha, apesar de ter prestado e sido aprovada no vestibular para o curso de
Direito.
Como já foi referido, iniciei o curso de Magistério em 1996, porque a
Secretaria da Educação de Piracicaba, assim que foi inteirada sobre as determinações da
LDBEN, tratou de tentar integrar seu quadro de funcionários às normas da Lei. É
preciso ressaltar, no entanto que, mesmo ela tendo proposto e auxiliado seus
funcionários quanto à formação, os Monitores ainda não são cogitados ao
enquadramento num futuro plano de carreira, mas nós não desistimos e não desistiremos
de lutar por nossos direitos.
O que posso relatar sobre esse curso é que ele foi deficitário, digo isso
porque a sensação que ele me deixou foi essa, afinal; eu tinha que buscar minha
formação sem o respaldo pedagógico necessário; muitas das disciplinas eram
desenvolvidas por profissionais, digamos com pouca ou nenhuma didática. Claro que
umas poucas disciplinas eram ministradas por excelentes professores, isso foi o que
salvou o curso de ser um fiasco total.
É importante que se diga tudo isso, pois eu e minhas colegas não estávamos
lá para brincadeira, já estava casada e minha filha era pequena, foi um período difícil.

4

BRASIL.Ministério da Educação e Cultura. LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, n.º 9394/96 . Brasília, 1996, 1996 – Art. 61 e 62.
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Engravidei nessa época e meu segundo filho quase nasceu (literalmente falando) na sala
de aula, porque estudei até o dia 16/10/1998 e ele nasceu em 23/10/98; mas tudo
terminou bem, fiquei os dois meses restantes em licença gestante e concluí o curso de
Magistério.
Com a LDBEN

consolidada, retornei à sala de aula, agora no ensino

superior, era a exigência da Lei.
Fico feliz que tenha sido elaborada e consolidada a LDBEN, pois só a partir
das exigências que ela trouxe para a formação docente é que a maioria dos profissionais
em Educação Infantil, não só de Piracicaba, mas do Brasil, puderam estar e ficar atentos
à importância da formação de educador e conscientizando-se sobre a Educação Infantil
como parte da área educacional brasileira; tornando verdade o pensamento de Paulo
Freire (1994), quando diz que “A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente
da história e de seu papel nela. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para
mudar o mundo”.Foi o que ocorreu conosco, Monitores de Centro Educacional e
Creche. A partir do momento em que começamos a notar a importância do nosso
trabalho pedagógico, passamos a lutar para sermos reconhecidos como professores de
Educação Infantil, porque é esse o ofício que exercemos, mesmo antes da LDBEN, sem
que tenhamos tido consciência de tal fato.
Portanto, foi importantíssima a LDBEN para minha e muitas outras vidas, ela
nos fez sair de um estupor profissional, rever conceitos ligados à Educação Infantil,
enxergá-la não mais como algo assistencialista e sim com cunho pedagógico relevante
para o progresso dos alunos em outros níveis e modalidades educacionais (Ensinos
Fundamental e Médio).
Considero a Educação Infantil apaixonante em todos os momentos da
história, tal consideração é advinda do meu ingresso Magistério e, posterior
amadurecimento proporcionado pelo nível superior – PROESF -, que com indizível
maestria, soube “amadurecer” em mim, diria em todas as alunas, os conhecimentos
iniciados no Magistério. O PROESF foi responsável do “despertar” em mim, por
intermédio dos conhecimentos das disciplinas ministradas, essa paixão absoluta pela
prática pedagógica, pelo Magistério em si; por tal motivo, creio ser justo e digno dedicar
um subtítulo à história da Educação Infantil, a qual aprendi e compreendi por intermédio
da disciplina de História da Educação – disciplina comum ao Magistério e ao PROESF e que, provocou mudanças em mim enquanto pessoa (ser humano) e em minha prática
pedagógica.
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1.4. Educação Infantil: o conhecimento da história consolidando a
paixão
A morte do homem começa no instante que ele desiste de
aprender.
Albino Teixeira

Já relatei que passei por um processo de amadurecimento enquanto cursava
o Magistério e exercia minha profissão de Monitora5. Creio ser importante dar meu
depoimento a respeito de como isso ocorreu.
Nunca pretendi ser professora, como vocês poderão averiguar quando
chegarem no capítulo referente à prática profissional, mas o que quero relatar agora, está
relacionado à descoberta da paixão pela Educação Infantil.
Durante o meu curso de Magistério, pude perceber o quão fundamental é a
Educação Infantil para cada aluno que tenha a oportunidade de desfrutá-la. Como isso se
deu? Ora, nem todas as disciplinas do curso de Magistério foram deficitárias. A História
da Educação foi primordial para que eu compreendesse todo o trajeto político e histórico
que a Educação Infantil percorreu no Brasil e me conscientizasse de sua importância.
No Brasil, a visão assistencialista do atendimento de crianças de zero a seis
anos, desobrigou o Estado da responsabilidade de tomar para si o compromisso com a
educação, contribuindo para que se consolidasse a idéia de que a creche é destinada aos
pobres e, os berçários e a pré-escola para os abastados. Para o Estado restou apenas
supervisionar e subsidiar as entidades que atendiam crianças desfavorecidas
socialmente.
5

Quando for citado o termo Monitor (a, es), será referente ao concurso e cargo assumido após
aprovação em concurso público – Rede Municipal de Piracicaba – e, como forma de dignificar,
valorizar o profissional que desempenha as mesmas ou mais atarefadas funções que um
professor, o termo Monitor, Monitoras e Monitores serão utilizados com iniciais maiúsculas,
visto que sou Monitora (concursada), mas eu e outros (as) tantos (as) exercemos a mesma
função de um Professor, porém, o Monitor, desde seu ingresso na educação infantil, antes
mesmo do ano de 1996, inclusive, participando dos de HTPC- Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo, entregar planejamento anual e registros, desde o ano da realização do primeiro
concurso público oficial de Piracicaba que atendia às normas da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, apenas no tocante ao que se refere a professores de Pré-escola e de Educação
Infantil. Os Monitores, mesmo que tenham formação em Magistério ou Pedagogia, são
desconsiderados por todas as leis do Estado de São Paulo e Brasil. Mas, por ser habilitada no
Magistério e, por sentir-me e considerar-me Professora, visto que, até a direção de uma EMEI
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Desta maneira, o atendimento à criança de zero a seis anos ficou ligado
historicamente aos ministérios: da Saúde, da Previdência e Assistência Social e da
Justiça, mas não foi assumido integralmente por nenhum deles, pois não constituía
dever do Estado até 1988, ficando assim, as responsabilidades por conta das empresas
empregadoras de mães e entidades sociais, mediante convênios. A Constituição de
1967, não fazia menção às creches, portanto o Estado não era responsável por esse
atendimento.
Nas décadas de 70 e 80, o aprofundamento dos estudos por parte dos
pesquisadores, nas áreas da psicologia, da biologia e da sociologia, dentre outras,
desencadearam mobilizações de profissionais que atuavam com a criança pequena, no
sentido de garantir o direito à educação com maior abrangência, como direito de todas
as crianças e, não direito das mais favorecidas economicamente ou das mães
trabalhadoras.
Como conseqüência destas mobilizações, desencadearam-se, a partir de
1988, com a Constituição Brasileira, uma série de instrumentos legais, garantindo os
direitos das crianças brasileiras de zero a seis anos e uma política nacional como
investimento social, que considera estas crianças como: sujeitos de direitos, cidadãos
em processo, e alvo preferencial de políticas públicas integradas. (ASSIS, 2000, p.3).
Foi essencial, para minha formação de Ensino Médio, descobrir que a
Educação Infantil diferencia-se essencialmente da escola quanto às funções que ambas
assumem num contexto social contemporâneo, pois enquanto a Educação Infantil tem a
preocupação, diria a prioridade, em utilizar os conhecimentos pedagógicos para inserir o
educando na sociedade, com conhecimentos, aprendizagens que os tornem realmente
cidadãos, participativos e contributivos para a transformação coerente da e na sociedade
na qual esteja inserido; a escola ainda atua no sentido de “conformar” o cidadão
(educando) às situações adversas a que seja exposto (devido ao contexto histórico da
mesma). Tais descobertas proporcionaram-me, a partir do curso do PROESF, a
descoberta, diria mesmo à desmistificação dos conceitos de que, na sociedade brasileira
atual,

tais funções (Educação Infantil versus escola), apresentam em termos de

organização do sistema educacional e da legislação própria, contornos bem definidos, ou
seja, o conceito de como, a Educação Infantil (anteriormente conhecida e aceita) como
sendo voltada às famílias pobres ou crianças carentes, não vigora mais e que, a escola
tive a responsabilidade de assumir e responder sinto-me no direito de considerar-me e tratar a
mim e às (aos) demais colegas Monitores com letra maúscula e com o termo – Professor (a).
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ainda permanece com sua conceituação elitista de formar indivíduos capazes de suportar
e não contestar as situações caóticas que lhes sejam impostas.
Portanto, devemos nos ater à concepção de Educação Infantil (com todo o
comprometimento pedagógico de seus profissionais da educação voltados para a
formação de cidadãos), pois, enquanto a escola se coloca como o espaço privilegiado
para o domínio dos conhecimentos básicos, as instituições de Educação Infantil se
põem, sobretudo, com fins de complementaridade à educação da família. Por tudo isso,
vale considerar que, enquanto a escola tem como sujeito o aluno, e como o objeto
fundamental o ensino nas diferentes áreas, através da aula; a Educação Infantil tem
como objeto, as relações educativas travadas num espaço de convívio coletivo que tem
como sujeito a criança de zero a seis anos de idade (ou até o momento em que entra na
escola).
A partir dessa consideração, consegui criar um marco diferenciador destas
instituições educativas: a Pedagogia da Educação Infantil tem como objeto de
preocupação a própria criança, seus processos de constituição como seres humanos em
diferentes contextos sociais, sua cultura, suas capacidades intelectuais, criativas,
estéticas, expressivas e emocionais, enquanto que a educação destinada às crianças
maiores de seis anos preocupa-se tão somente com os conhecimentos técnicos que os
educandos possam adquirir durante seus ciclos e cursos, desconsiderando as capacidades
que a Educação Infantil enfatiza e procura desenvolver nos educandos, fato que gera,
posteriormente nos mesmos, muitos conflitos mediante o conceito da importância da
aquisição do conhecimento e aprendizagem e reflete, muitas vezes nos distúrbios
comportamentais de crianças e adultos.
Nesse sentido, o de desestabilizar a condição psicológica e o ritmo das
crianças na faixa etária do zero aos seis anos, a inclusão de tais alunos diretamente numa
chamada primeiramente (2005) de série de alfabetização e hoje, etapa inicial, promovida
por escolas de Ensino Fundamental, só pode nos remeter a um pesar, pois, acredito que
tal modalidade não possua como na Educação Infantil, profissionais com a formação
necessária para atender às necessidades de crianças nessa faixa etária; algo que foi
adquirido na Educação Infantil, morosamente e a duras penas.
Na educação das crianças menores de seis anos, na Educação Infantil, as
relações culturais, sociais e familiares têm uma dimensão ainda maior no ato
pedagógico.
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Apesar do compromisso com um “resultado escolar” que a
escola prioriza e que, em geral, resulta numa padronização,
estão em jogo na Educação Infantil as garantias dos direitos
das crianças ao bem-estar, à expressão, ao movimento, à
segurança,

à

brincadeira,

à

natureza,

e

também

ao

conhecimento produzido e a produzir. (FREITAS, 1995, p. 38)

A tarefa das instituições de Educação Infantil, ainda segundo Freitas (1995),
está relacionada à multiplicidade de fatores que estão presentes nas relações da e com as
crianças pequenas, tal tarefa exige um olhar multidisciplinar que favoreça a constituição
de uma Pedagogia da Educação Infantil, e tenha como objeto a própria relação
educacional-pedagógica expressa nas ações intencionais que, diferentemente da escola
de ensino fundamental, envolvem além da dimensão cognitiva, as dimensões
expressivas, lúdica, criativa, afetiva, nutricional, médica, sexual, etc.
A Educação Infantil brasileira vive, no final do século XX, um processo de
intensas transformações, grandes contradições e profundas incertezas. Historicamente
atrelada às políticas assistenciais, iniciou uma nova fase amparada pela Constituição de
1988 e consolidou-se pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) a qual
determinou que as creches e pré-escolas se integrassem aos sistemas de ensino até
dezembro se 19993.
Na LDBEN, tal como na Constituição de 1988, mais uma vez a educação
infantil está inserida no Capítulo II DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Passa, portanto, a
legislação nacional a reconhecer que as creches e pré-escolas, para crianças de zero a
seis anos, são parte do sistema educacional, primeira etapa da educação básica. “A
educação básica é mais que um fim em si mesma. É o alicerce da aprendizagem
permanente e do desenvolvimento humano sobre o qual os países podem construir, de
maneira sistemática, outros níveis e tipos de educação e capacitação4”.
O novo, em relação à Educação Infantil, apresenta-se por meio de uma
produção recente que resulta de influências teóricas e contextuais antes não colocadas.
Mudam as formas de fazer e de pensar a educação da criança de zero a seis anos, que
passa a se dar em instituições educativas, estabelecendo-se como um novo objeto das
Ciências Humanas e Sociais. A identificação da construção de uma Pedagogia da
3

- LDBEN- Art.89.

4

- Artigo 1, Declaração Mundial sobre a “Educação para Todos”, apud Torres, 2001, p.19.
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Educação Infantil como um campo particular do conhecimento pedagógico, revelada
pela trajetória das pesquisas recentes analisadas, situa-se inicialmente também no âmbito
da Pedagogia. Hoje se escreve e considera-se a afetividade como um ponto crucial para
o desenvolvimento total das crianças de zero a seis anos, mas, infelizmente,

Na nossa sociedade, e particularmente nas grandes cidades,
ainda que por razões bem diferentes, as crianças não têm tempo
e espaço para a vivência da infância, como produtoras de uma
“cultura infantil”. (MARCELINO, 1990, p. 55)

Todas essas descobertas influenciaram muito minha decisão de ingressar no
ensino superior, pois eu queria aprofundar ainda mais meus conhecimentos acerca da
Educação Infantil. Assim, venci meus medos e enfrentei o processo de formação
superior, sobre o qual dissertarei a respeito, pois há muito que ser dito.

1.5. A formação superior: sonho... luta...e conquista
A consciência do mundo e a consciência de si como ser
inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua
inconclusão num permanente movimento de busca (...)
Paulo Freire
Agora, estou no final de minha tão sonhada e desejada formação superior.
Espero poder atingir os objetivos propostos no/pelo curso de Pedagogia, visto que para
inicia-lo superei vários obstáculos.
Quando muitas colegas falavam em prestar o primeiro vestibular para o
ingresso no curso de Pedagogia da UNICAMP5, resolvi não prestar, apesar de ter sido
convidada por uma amiga; essa decisão foi influenciada pelo medo. Estava apavorada
com o “peso” do nome da instituição sobre os meus ombros.
No ano seguinte, respirei fundo, estudei e passei e ingressei no PROESFRMC, nunca senti tanta alegria. Era um sonho que via ter a chance de concretizar,
entretanto, a luta só estava começando.

5

- Universidade de Campinas.
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Viajar todos os dias, sair cedo e chegar tarde em casa, trabalhos, leituras que
iam ficando para os finais de semana, a família sendo deixada de lado, mas sempre
ouvindo de meus filhos e esposo: “Força, mamãe, já está acabando!”. Por tudo isso,
não há um dia que passe sem que eu agradeça a Deus por ter alcançado mais uma vitória
que está perto de ser alcançada de vez.
Percebi após começar o curso de Pedagogia que não sabia muita coisa, uma
vez que, são poucos os cursos de formação continuada existente ou destinada aos
professores da rede municipal de educação de Piracicaba e, quando são proporcionados,
há a necessidade de participarmos de sorteio, pois quase sempre nos disponibilizam uma
vaga por unidade escolar; sendo professora de maternal, sentia que precisava de alguns
cursos, porque a Educação Infantil necessita de professores qualificados e eu necessitava
de cursos que possibilitassem sentir-me segura e à vontade quanto a minha prática
pedagógica (quando observada ou avaliada por adultos, pois na presença dos mesmos,
me retraio e não consigo seqüenciar o trabalho pedagógico que esteja desenvolvendo;
com as crianças não tinha problemas). Essa falta de segurança também ocorre quando
tenho que realizar apresentações de seminários na faculdade; fico nervosa, creio que por
conta da timidez que me invade e gera a insegurança... Quero mudar isso.
Tenho a esperança de atingir todos os objetivos propostos pelo curso. Minha
pretensão abrange também o desejo de que possa internalizar os conhecimentos e que os
mesmos não fiquem estagnados em mim. Pretendo desfrutá-los em minha prática
pedagógica cotidiana e possibilitar que meus alunos também os desfrutem, absorva-os,
e, os utilizem em suas vidas e contextos sociais diversos.
Gosto

muito

do

curso,

aprendi

que

mudamos

muito

o

tempo

todo...Amadurecemos a cada dia e aula assistida, porém para a ocorrência disso, é
preciso estar atentos e olhar, investigar o mundo que nos rodeia sempre com um olhar de
criticidade...e eu não era assim, contudo, fazendo uma análise sobre mim, minhas
atitudes e pensamentos referentes a minha visão de mundo, percebo que, desde o início
do curso, sofri transformações para melhor. Claro que tenho lutado muito para superar
as deficiências decorrentes de minhas formações anteriores (Ensino Fundamental e
Médio).
Algumas de minhas dificuldades estão diretamente ligadas ao domínio e
utilização da informática, mas utilizei o computador no Pólo de Americana durante o
semestre anterior.
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Não posso especificar quais aprendizagens marcaram mais a minha formação
superior, em virtude de considerar válido tudo o que vivenciei, aprendi com professores
e colegas de sala. Tudo e todos foram, são e serão importantes e com significação
grandiosa para mim.
Tenho procurado levar todos os conhecimentos adquiridos para a sala de
aula, tenho refletido muito sobre a minha prática, me questionado bastante, já fazia
antes de começar o curso, mas não com tanta freqüência. Tem coisas, alguns aspectos
que eu não vejo mudanças, observo e me pergunto quando irei notar, mas alguns
garantem que o meu trabalho mudou.
Ainda não me sinto a “dona da situação”, mas sei que leva tempo para me
acostumar com todo esse conhecimento, fico feliz com tal constatação, porque creio que
estamos e estaremos sempre em constante aprendizagem. O que me importa é priorizar,
na minha prática, o desenvolvimento do meu aluno, como aconteceu e acontece, a
observação diária saber o que falta, sentir que a criança realmente está evoluindo e eu
juntamente com meus alunos num conjunto único, verdadeiramente envolvidos.
Sinto-me, às vezes, “perdida” em determinadas coisas e momentos, mas
acredito...Eu sinto que tudo será resolvido com muito esforço, muita pesquisa, estudo e
determinação. Estou apenas no início da caminhada. Terminar? Não posso e não vou
pensar nisso, pois a resposta a essa pergunta só Deus a tem, uma vez que em tudo que
faço, parece estar sempre recomeçando, refazendo, revivendo algo. Então, creio que
não se possa acreditar no término de alguma coisa ou situação e sim numa seqüência e
conseqüência delas.
Aprendi no refúgio de mim mesma, nas prisões que a vida me impôs através
das situações adversas, na cozinha, ajudando minha mãe e alimentando meu esposo e
filhos posteriormente e vou aprendendo na caminhada da vida, com minhas experiências
profissionais e pessoais, mas isso só me foi possível, isto é, o aprender, porque assumi o
comando e procurei a escola para cobrir minha necessidade de saber; agarrei-me aos
livros, fazendo-os minhas armas na luta contra a insegurança sobre o saber e aquisição
de novos conhecimentos.
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CAPÍTULO II
MINHA PRÁTICA E O APRENDIZADO CONTÍNUO

2.1. O Ingresso na carreira do Magistério: visão anterior e posterior
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(...) a nossa matéria são as “pedras vivas”, as pessoas, porque
neste campo os verbos conjugam-se nas suas formas
transitivas e pronominais: formar é formar-se.
Antônio Nóvoa

Ingressei na profissão por acaso, sem anseios e nela me encontro até hoje,
porém sempre procurando a formação ideal para não ser apenas mais uma professora no
mercado de trabalho, estou continuamente buscando algo novo para desenvolver com
meus alunos e percebo que, mesmo agindo dessa forma, deixo a desejar em alguns
aspectos, nem tanto por falhas de formação e sim porque o que desenvolvo num
determinado período nem sempre poderá ser utilizado num outro momento devido às
diversas faixas etárias com as quais trabalho.
Ao voltar para a sala de aula pensando na elaboração deste memorial de
formação, descobri, com certeza que antes não queria ser professora e nunca, na minha
infância, brinquei de ser. Costumo responder a quem me pergunta sobre o meu ofício de
ensinar que, prestei um concurso promovido pela Prefeitura municipal de Piracicaba;
concorrendo ao cargo de Monitor, sem saber ao certo no quê, para quê e como e com
quem iria trabalhar. Não sabia e não me informei sobre o quê se tratava. Passei e bem,
classificada: em quadragésimo primeiro lugar. Ingressei, gostei e me apaixonei pela
profissão de Monitora, da convivência com as crianças das mais diversas faixas etárias e
percebi que precisava “correr” atrás da formação, alguns anos depois, pois senti que
precisava. Hoje sei que não saberia fazer outra coisa, somente ser professora. Estou a
quase dezesseis anos na profissão, mas nem sempre exerci tal ofício. Já trabalhei em
firma de Contabilidade.
Como professora, sempre ministrei aulas na rede pública municipal –
Educação Infantil - de Piracicaba e já tive experiência de lecionar em/para todas as
turmas (de zero a seis anos).
Tenho procurado levar todos os conhecimentos adquiridos para minha sala
de aula, tenho também refletido muito sobre minha prática pedagógica: questiono-me
bastante...Sei que já o fazia antes de iniciar o curso de Pedagogia, mas agora, isso ocorre
com maior freqüência. Não sei se pode ser considerada falha de minha parte, prefiro
acreditar que seja ponderação e paciência.
Posso dizer que, como profissional, procuro estar constantemente avaliando
minha prática pedagógica. Quando percebo que os objetivos não estão sendo atingidos
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como o proposto ou almejado por mim no início de um processo de ensinoaprendizagem, não me faço de rogada, procuro auxílio e conselhos com minhas colegas
e direção, afinal, a prática exige teoria e constante aperfeiçoamento profissional.
A Escola Municipal de Educação Infantil, onde atuo, tem boa estrutura
física, mas sentimos a falta de espaço interno. A maior parte dos funcionários é formada
no magistério ou estão cursando o nível superior.
O projeto Político Pedagógico está em fase final, não foi possível concluí-lo
antes, devido a falta de direção na escola.
As maiores dificuldades que enfrento ou enfrentamos no nosso cotidiano de
prática pedagógica é a escassez de material e a parceria com os pais/familiares para a
resolução de problemas de cunho disciplinares dos alunos. A relação professor/aluno é
de bastante cumplicidade, mas os pais não procuram se informar sobre a situação
comportamental do filho; raramente perguntam da situação de aprendizagem. Nesta
parte percebo que falta mais envolvimento dos pais.
Temos tentado solucionar tal problema através do diálogo e esclarecimento
junto aos pais e responsáveis, procurando conscientizá-los da importância da junção e
objetivos pretendidos para a criança pelos familiares e pela escola. Todos queremos e
devemos lutar conjuntamente para que nossos alunos apreendam as noções de cidadania,
respeito e convivência solidária para que a formação cidadã realmente ocorra, mas, para
tanto necessitamos do apoio familiar e estamos batalhando para isso, afinal, somos
educadores, no amplo e literal sentido da palavra e, uma das funções da Pedagogia e dos
educadores é articular o conhecimento prévio e as experiências práticas na construção
do conhecimento novo, dando voz aos sujeitos envolvidos com o processo de ensinoaprendizagem, permitindo-lhe uma posição de compartilhamento diferenciada porque,
entre os conhecimentos prévios e, aqueles obtidos no decorrer do processo pedagógico
(incluindo a voz dos sujeitos sobre a questão), o professor deve se posicionar no lugar
daquele que se diferencia “(...) por trazer um conhecimento de quem pode e deve ir além
do senso-comum, modalidade esta que é respeitada, mas deve ser superada, exatamente
onde a pesquisa possibilita ultrapassar a mera inserção prática”. (GOUVEIA, 1994, p.
68).
Com relação ao trabalho pedagógico,

tenho autonomia para planejar,

executar e realizar as atividades propostas com as crianças; procuro desenvolver as
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atividades a que nos propomos nos horários de HTPC7, mas com um olhar e
metodologia que possam realmente contribuir para que a escola tenha um ambiente
prazeroso.
Geralmente busco as informações que necessito em livros, apostilas, jornais,
revistas. Não tenho computador. Procuro estar constantemente avaliando minha prática
pedagógica.
Minhas relações pessoais no trabalho, tanto com adultos como com crianças
é muito boa. Procuro agradar a todos e entender o ponto de vista do outro na medida do
possível.
Quanto às relações entre professores e monitores procuramos respeitar
sempre o trabalho do outro. Especialistas, por enquanto, não fazem parte do meu
cotidiano. Essa é uma questão que gostaria que fosse solucionada e ver cumprida na
prática e não só no papel. Digo isso porque nossa Prefeitura e Secretaria Municipal de
Educação mantêm um sistema de suprimento de cargos que não seguem nenhuma
legislação, uma vez que não dispomos de um plano de cargos e carreiras para o
Magistério e, por isso, diretores, são eleitos mediante eleições internas, sem concurso;
coordenadores são dispensáveis, segundo as concepções da Educação Infantil de
Piracicaba e a supervisão (chamadas técnicas pedagógicas) não comparecerem às
unidades educacionais com a freqüência necessária para atender às necessidades de
esclarecimentos de dúvidas técnicas e pedagógicas dos profissionais da nomeada “Rede
de Educação Infantil de Piracicaba”.

2.2. A afetividade permeando, norteando minha prática
(...) Se chamamos pedagogia o que encontramos em
Comenius, em Rousseau ou em Makarenko, isto é, uma
teoria geral unida aos meios precisos e minuciosos para
praticá-la, segundo as circunstâncias, as idades e as
diferentes disciplinas, não estou seguro de que o que
encontramos em Wallon seja pedagogia. (...) o que
aprecio nele é o que gostaria de evocar hoje: Wallon
me parece o homem que mostra que uma pedagogia
7
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progressista pode existir, que nos garante sua
existência e que nos explica em que circunstâncias e a
que preço. (SNYDERS, 1979, p. 100)

O objetivo primeiro do que relato neste tópico é expor como, a partir dos
conceitos fundamentais da teoria walloniana, na qual expõe as idéias do autor, que
tinha por objetivo compreender a formação do ser humano, por isso criou uma teoria do
desenvolvimento da personalidade. A personalidade para Wallon é constituída por duas
funções: a afetividade e a inteligência.
A afetividade está vinculada às sensibilidades internas, e orientadas para
o mundo social, para a construção da pessoa, tendo um papel imprescindível no
processo de desenvolvimento, ela integra as relações afetivas que são os sentimentos
que são caracterizados

por reações mais pensadas; as emoções são ocasionais,

instantâneas e diretas e precisam fundamentalmente da organização dos espaços, para
se manifestarem. Tais idéias foram e são importantes para minha a compreensão da
dimensão afetiva e de sua relevância no desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem com as infâncias que vivenciei. Outro objetivo é suscitar reflexões aos
leitores.
Neste relato sobre as infâncias que vivenciei, que já foram tantas, muitas
coisas e muitas crianças vão ficando no passado, na memória que já anda meio falha...
meio que esquecidas. Porém, meu primeiro contato com a questão de afetividade,
iniciou-se no âmbito familiar, por intermédio da convivência com minha irmã Sonia, já
falecida. Ela, por portadora de necessidades especiais, necessitava de nossa atenção,
porém, mais que cuidados físicos, precisava do nosso carinho e afeto. Por tudo isso,
Sonia foi meu primeiro parâmetro para a compreensão das possibilidades de progressos
que a afetividade nas relações poderiam proporcionar ao ser humano, e, principalmente,
comprovando as idéias de Wallon de que a relação afetiva entre os indivíduos, desde o
nascimento é um dos vínculos mais fortes que existem nos homens. Wallon (1994),
destaca que, “(...) a afetividade e a inteligência não podem ser separadas na evolução
psíquica, pois ambas têm funções bem definidas e, quando integradas, permitem à
criança atingir níveis de evolução mais elevados”.
A afetividade é uma emoção, se é que eu possa denominá-la assim,
imprescindível numa sala de aula, por ter um papel de suma importância no processo de
construção do conhecimento.
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De minhas vivências de infâncias, profissionais e pedagógicas, lembro-me
mais dos alunos que foram exigentes de minha presença na parte pedagógica, saúde,
comportamento, afeto, mas posso dizer que, nesses dezesseis anos na Educação Infantil,
passei por todas as etapas etárias e recordo-me bem de algumas crianças que eram
consideradas “problema”. Uma de minhas alunas tinha problema nos olhos (usava
óculos de grau muito fortes), não ouvia bem (usava aparelho auditivo), não falava
(somente emitia sons) e tinha uma deficiência mental em relação aos outros. Incluía
sempre essa aluna em todas as atividades que fazíamos, quer fossem brincadeiras,
trabalhos na mesa, enfim, toda a parte recreativa e pedagógica.
Seus melhores amigos, que eram uma menina e um menino, também eram
alunos e choravam muito.
Ao final do primeiro semestre, a aluna já referida começou a aparecer com
algumas marcas de queimaduras de cigarro na pele. Começamos a questionar
(monitores e demais funcionários). A mãe e a avó foram-se embora do bairro. Nunca
mais soube dessa aluna, mas ficou em mim a sensação de impotência, por não ter dado
tempo de realizar algum tipo de intervenção...procurei fazer o melhor para que se
adaptasse e progredisse porque,

Cada decisão tomada, cada julgamento feito, cada interação
com uma criança demonstra o que valorizamos serve enquanto
um modelo para nossos alunos sobre o que realmente conta na
vida, em sermos humanos (…). As crianças tomam isto tudo no
seu dia a dia, tão inconscientemente como o respirar. Isto tudo
trabalha de maneira sutil na formação de seu caráter. (LEVY,
pp. 154 -155)

Passados alguns anos, fiquei surpresa ao ver a menina, trazendo os irmãos
menores para a escola, na qual atualmente trabalho, em companhia do amigo, na
atualidade homossexual assumido, aos dezessete anos de idade; recordei-me de que ele,
quando fora meu aluno, já apresentava algumas características diferentes dos meninos
de sua idade, fato este levantado e justificado por sua mãe como sendo conseqüência da
ausência da figura paterna, que abandonara a família em virtude da vergonha do
comportamento do filho. Isso me chocou muito e comecei a perceber o quanto à falta de
conhecimento sobre os assuntos “tabus” podem prejudicar a vida das pessoas.
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Fui trabalhar em outra unidade escolar (transferência para ficar mais
próximo de casa), estive efetivamente no berçário onde nos apareceu uma menina,
criança de quase dois anos, que não andava, usava fraldas o tempo todo, não emitia
sons, somente chorava, o ouvido vazava constantemente. Considero esta criança um dos
melhores trabalhos da minha vida. Nessa época não havia a concepção pedagógica de
trabalho em equipe, eu trabalhava sozinha, apesar de estar numa sala de berçário com
outra colega, cada uma “cuidava” de sua turma (seis alunos). Busquei, pesquisei, sofri,
amadureci, enfim, trabalhei muito naquele ano e aprendi que,

A definição de deficiência perde o caráter oficial e universal.
Passa a ser contingencial. As pessoas começam a compreender
que alguém é deficiente somente em um contexto temporal,
espacial e social determinado. Começam a compreender que é
necessário especificar os critérios segundo os quais ele é
deficiente. (OMOTE, 1996, p. 131)

No final do mesmo, esta criança estava andando, não usava mais fraldas,
não chorava mais, mas ainda não falava. Percebi, quando tive contato com as
concepções de Wallon, o quanto havia sido importante o processo de interação afetiva
para que eu conseguisse os bons resultados com a criança (menina), pois a teoria de
desenvolvimento walloniana é um instrumento que pode ampliar a compreensão do
professor sobre as possibilidades do aluno no processo ensino-aprendizagem e fornecer
elementos para uma reflexão de como o ensino pode criar intencionalmente condições
para

favorecer

esse

processo,

proporcionando

a

aprendizagem

de

novos

comportamentos, novas idéias, novos valores em cada estágio, tornando o processo de
ensino-aprendizagem mais produtivo e propondo ao professor pontos de referências
para orientar e testar atividades adequadas aos alunos. Afinal, na história da
humanidade, a emoção foi responsável pela agregação dos indivíduos, uma vez que, as
emoções “se baseiam nas experiências gregárias, que são uma forma primitiva de
comunhão e de comunidade” (WALLON, 1994, p. 127). As emoções revelam-se como
o elo entre o indivíduo e o ambiente físico, tanto quanto entre o indivíduo e outros
indivíduos. Estes laços interindividuais iniciam-se nos primeiros dias de vida e se
fortalecem (com os outros) a partir das emoções, antes mesmo do raciocínio e da
intenção.
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Segui com a turma para o Maternal I a pedido da própria supervisora que
levou o caso para a Secretaria da Educação. Fiquei até meados do mês de maio e fui
transferida mais uma vez, agora, para a escola do meu bairro. Estava grávida do meu
segundo filho e fazia o magistério à noite.
O quadro daquela menina não estava totalmente resolvido, porém a criança
já freqüentava a APASPI8 e emitia alguns sons que quase todos já entendiam. Vejo-a,
atualmente com freqüência, andando ao lado de sua mãe e me orgulho de não ter sido
apenas mais uma, mas sim de ter feito a diferença em sua vida através de minha
responsabilidade social e pedagógica, através do processo de mediação pela afetividade,
poporcionando-lhe condições de crescimento cognitivo o que contribuiu para o seu
desenvolvimento geral, isto porque, segundo Wallon (1994), “(...) na sucessão de
estágios, há uma alternância entre as formas de atividades e de interesses da criança,
denominada de "alternância funcional".
Fico feliz por ter contribuído conscientemente para com a formação dessa
aluna. Foi uma vitória para mim, porque, mesmo sem amplo conhecimento teórico
sobre a afetividade, procurei utilizar-me de minha intuição e paixão pela Educação
Infantil para ajudar minha aluna. Por tudo isso, creio que seja necessário que, todo e
qualquer profissional, seja de Educação Infantil, Fundamental ou Média tenham
formação que possibilite-lhes uma trabalho vitorioso, não para si próprios, mas sim para
todos, portadores de necessidades especiais e profissional da educação. Considero-me
vitoriosa porque, segundo Sadao Omote:

(...) a tarefa da Educação Especial, juntamente com outras
áreas de conhecimentos e de aplicação que tratam de pessoas
diferentes, pode ser concebida como sendo a construção de um
mundo capaz de incorporar todas as pessoas e atender a
necessidades de todas elas, independentemente da natureza e
do grau de diferenças que possam apresentar. (OMOTE, 1996,
132)
Hoje na minha sala de maternal II, tenho um aluno que passa por
momentos difíceis, conflitantes, pois sua mãe o abandonou. Em sua casa, segundo
relatos do pai e da irmã, fazem de tudo para compensá-lo da ausência da mãe, portanto,

8
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ele faz o que quer e consegue tudo “no grito”. Na escola é diferente, estou começando
ver a semente brotar e creio que logo colherei os frutos. É uma criança adorável,
apaixonante. O tempo todo está em guerra comigo e com os colegas, mas se saio da sala
por alguns momentos, corre atrás e segura a minha mão. Quando vou para casa, quer ir
junto. Estou lhe propondo limites, e o laço de afetividade entre nós ficou muito forte,
evidente demais e todos o percebem. Sei que tenho que compreender a situação a
partir

do entendimento da relação professor-aluno e buscar um ponto de

equilíbrio...ainda não consegui encontra-lo por me envolver sempre. Sou apaixonada
pelas crianças, pelo meu trabalho. O que fazer? Procuro sempre fazer o melhor trabalho
possível e, talvez acabe me excedendo em carinho, mas é isso que os “pequenos"
buscam em mim: que, em todas as decisões assumidas em sala de aula, a afetividade
esteja presente. Eu particularmente acredito que o fator afetividade em sala de aula é o
que estabeleça também certas relações entre os alunos e conteúdos.
A forma de ser e agir do professor influencia também na prática social de
seus alunos e, mesmo percebendo, a cada dia, diante do contexto de desafios, muitos
descasos entre professores, procuro colocar-me dentre os que em todas as situações
adversas, procuram colocar-se de forma criativa, amorosa, mobilizante, que despertem a
curiosidade dos alunos; enfim, que os façam voltar para a escola, sala de aula com
novas expectativas...Ansiando por novas descobertas e partilhamento dos novos saberes
adquiridos e, principalmente, que desejem a aquisição, a apreensão de mais e maiores
conhecimentos.
Para mim foi e é importante conviver com tantas personalidades diferentes,
respeitando as diferenças, a individualidade de cada criança, notando as marcas
recíprocas, como o seus olhares inocentes e eu não sendo apenas a professora, mas
alguém que está determinada a fazer a diferença, iniciando-os na “caminhada”
educacional de forma (acredito) coerente e repleta de valores essenciais ao homem.

33

CAPÍTULO III
O DESFECHO DOS FATOS

3.1. Considerações finais
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Aprendi

muito

com

meus

mestres,

mais

com

meus

companheiros e mais ainda com os meus alunos.
Provérbio Judaico

Através do presente memorial, procurei relatar algumas temáticas que
nortearam minha vida, que me fizeram e fazem refletir sobre minha vida e trajetória
como professora, pois muitas vezes, não refletimos a respeito pelo fato de estarmos
sempre ocupados com atividades do cotidiano.
Discorrer acerca das temáticas que envolveram minha formação e prática, ou
seja, “ser professor”, trouxe à tona muitas lembranças e recordações passadas boas (a
descoberta da escola como uma possibilidade de transformação e consciência social
perante o mundo) e nem tão boas (constrangimento sofrido em sala de aula), mas foi
muito interessante, porque falar a respeito da escolha pela docência (em época passada,
quando não tinha propensão para o exercício no Magistério) fez com que eu
“amadurecesse”

o quão importante é a minha função na sociedade que os

conhecimentos que tenho sobre minha prática e pretendo continuar adquirindo, trazem
sentido para muitas dúvidas que perduravam em mim.
O processo de rememorar, repensar, reviver, representou para mim um
exercício de autoformação e possibilitou-me enxergar a significação dos ensinamentos
transmitidos pelos formadores, Doutores e APs do PROESF- RMC, os quais me
remeteram a uma confrontação entre passado, presente da realidade escolar, levando-me
a questionamentos acerca de idéias e práticas ainda dominantes (passadistas) de minha
formação inicial, as quais compreendi, devem ser repensadas, revistas ou modificadas a
fim de que o processo ensino-aprendizagem ocorra realmente. Proporcionou-me ainda
mais um “passo” para minha construção identitária (como pessoa e profissional da
Educação Infantil), uma vez que pude reavaliar o que significou e significa minha
formação; como as experiências interferiram na minha formação.
Posso afirmar que as experiências aqui relatadas demonstram meu
posicionamento perante as metodologias educativas que não incluam a afetividade como
fator preponderante, diria essencial para o processo de ensino-aprendizagem.
Acredito que o processo do ensino e da aprendizagem, na escola, não
deveria ser estabelecido com objetivos quantitativos e qualitativos voltados para
determinados conhecimentos a serem desenvolvidos pelos alunos; pois, ao
estabelecerem-se tais metas, busca-se homogeneizar os sujeitos sociais (educandos),
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adotando uma postura indiferente com as diferenças e, segundo, WALLON (1995),
sobre a evolução natural da criança, vista como ser social em desenvolvimento, pensada
em termos das relações sociais que estabelece deve ser considerada em sua
individualidade e possibilidades.
A escola de Educação Infantil é o nível primeiro de transição da criança, de
sua passagem da infância do âmbito familiar para o institucional. E, como coresponsável precisa criar ações pedagógicas e contextos que contemplem todas as
dimensões do humano e para o ser humano que é o aluno que chega. Isso implica na
condição de que a Educação Infantil é

diferentes das demais instituições, pois o

professor precisa e deve ter um perfil próprio, composto por um amplo conhecimento
cultural e uma formação pela qual consiga realizar em seus alunos o desejo, os gosto
pelo aprendizado, através do afeto, da humanização; com praticas pedagógicas
orientadas e comprometidas com uma intencionalidade educativa de resgate da infância.
Para objetivação de uma escola de Educação Infantil com tais princípios e
práticas,

depende

da

formação

de

seus

profissionais,

concepções

teóricas

verdadeiramente direcionando-os à sensibilidade, ao senso de justiça e respeito pelos
alunos. Creio então que, o presente memorial esclareceu-me mais um fator
preponderante para que consigamos a Educação Infantil acima exemplificada:
precisamos desenvolver políticas de trabalho e programas que nos levem a trabalhar
virtudes e valores, para que eles também possam servir de bom exemplo aos nossos
educandos.
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