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APRESENTAÇÃO

Gostaria de relatar a importância da afetividade e da história infantil.no
desenvolvimento da escrita. Não foi por acaso que resolvi falar sobre esse tema e sim
baseada em experiências como aluna e como profissional. Esse tema fez parte de minha
vida toda e só agora no PROESF é que me dei conta do quanto à afetividade é
importante e faz a diferença no aprendizado.
Lembro-me do primeiro contato com a escola não foi nada bom. Minha professora
irritou-se muito quando me viu segurar o lápis com a mão esquerda e depois disso, eram
gritos e mais gritos.
Acredito que se houvesse um pouco mais de afeto e paciência, o resultado seria outro,
ou seja, conseguiria melhores resultados no aprendizado.
Segundo Wallon, “a emoção é considerada o mais forte vínculo entre indivíduos, então
é fundamental darmos importância aos olhares, gestos e mímicas, dar atenção à
expressão facial, pois são condutivos da atividade emocional.”
O professor precisa ter sensibilidade para perceber qual dificuldade do aluno e
transmitir ao aluno confiança e tranqüilidade. Esse momento pode determinar uma
futura relação positiva ou negativa com a vida escolar do aluno.
Por isso resolvi escrever sobre esse tema em meu memorial.
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1)A ESCOLA HOJE
A escola que encontramos hoje está impregnada de informações e conhecimentos.
Vivemos em um mundo capitalista que valoriza a técnica, a produtividade, a
competitividade, o desempenho e por isso encontramos um currículo acadêmico e
tecnológico nas escolas valorizando a transmissão cultural.
Para os acadêmicos,

“O objetivo do currículo é desenvolver a mente, e que
desenvolvimento de forma mais adequada, é através do domínio
da estrutura racional do conhecimento, do entendimento do
método usado nessa área de conhecimento dos critérios para se
julgar

o

estabelecimento

dessa

verdade

científica”.

(

McNeil,1984 p.5)

Para o tecnológico,

“A educação é expressa de várias formas: levantamento de
necessidades, enfoques sistêmicos do plano escolar, instrução
programada, seqüências instrucionais, aprendizagem para o
domínio de conteúdos e habilidades e ensino baseado no
diagnóstico prescritivo”. ( Mc Neil, 1984 p.18 ).

Devido a esses currículos encontramos muitos materiais prontos, já produzidos
com o objetivo conteudista, na transmissão dos conhecimentos, não levando em conta a
criança como um ser único diferente dos demais, padronizando todos como se todos
fossem iguais e aprendessem no mesmo ritmo e da mesma forma.
.

Da mesma forma ocorre o trabalho com relação à escrita, padronizada como se

todos fossem robôs programados a aprenderem sempre no mesmo ritmo, da mesma
forma, sendo que somos diferentes e precisamos ser respeitados cada um na sua
individualidade.
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Por isso o PROESF me fez abrir os olhos e perceber que o que temos hoje nas
escolas, inclusive a qual trabalho são programas prontos, livros, como as cartilhas que
visam atender aos interesses do nosso sistema capitalista.
Pois, se todos fossem críticos e tivessem autonomia, sensibilidade e percepção das
coisas, haveria uma rebelião a esse sistema, por isso não é de interesse do Estado que as
crianças sejam autônomas, que exerça sua cidadania, e que sejam criativas, por isso
continuam insistindo em um currículo acadêmico e tecnológico.
Quando criança fui alfabetizada com a Cartilha Caminho Suave, a professora além
de tudo era muito dura e impessoal com as crianças, e por isso não tinha liberdade para
questionar nada nem para dizer que não entendi, por isso hoje vejo a importância da
afetividade para que possa haver aprendizagem.
Todas as palavras e textos escritos na cartilha apresentavam apenas letras que já
foram trabalhadas em textos e atividades anteriores, pressupondo-se que as crianças
chegam na 1ª série sem nenhum conhecimento. O saber que trazem da sua cultura é
ignorado. Com esta ordem didática, as crianças somente escrevem e lêem, utilizando-se
de todo o código alfabético no final do ano letivo. Gostaria de ressaltar que as
atividades que visam ao desenvolvimento da aprendizagem são realizadas através do
mecanismo da repetição e da memorização Quanto à sua forma de apresentação,
normalmente, as cartilhas começam com palavras descontextualizadas da realidade, sem
conteúdo, não sendo capazes de atrair o interesse das crianças. Por isso, o professor se
desdobra tentando colocar nas aulas uma boa dose de criatividade e motivação,
buscando o interesse das crianças por tais atividades. A cartilha preocupa-se apenas em
apresentar as sílabas que serão trabalhadas, vindas em textos sem sentido e sem
utilidade. Por exemplo, não é comum na camada popular brasileira encontrarmos mães
cujos filhos possuem babá. No entanto, vejamos este texto da cartilha Como é Fácil! a
Alfabetização (1995 p.37):
A Babá e o Bebê
Bia é a babá.
Bibi é o bebê.
A babá é boa.
O bebê bebe.
A cartilha do professor ainda vem com a seguinte orientação de atividade para o
professor realizar após a leitura deste texto.
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Depois da leitura, solicitar aos alunos que copiem o texto no caderno. Depois,
explicar o que é personagem de uma história e perguntar: ‘Quem são as personagens da
história?’ ‘Quem é Bia?’ ‘Quem é Bibi?’ ‘O que está fazendo o bebê?’(p. 37).
A cartilha além de não fornecer elementos para que a criança pense, também não
estimula o professor a refletir. Prova disso é a orientação que o mesmo traz com
referência ao texto sobre A babá e o bebê, cujas respostas são óbvias.
Veja só este outro texto extraído da cartilha Porta de Papel (1989 p. 24).
O papai e a pipa.
O papai e o pepe.
Como podemos perceber é um texto que possui como único objetivo apresentar
palavras envolvendo determinadas sílabas. Em todos os textos, este sempre é o objetivo.
Eles são apresentados com palavras-chave, mas estas não estimulam o interesse das
crianças, no sentido de querer compreender o que lhes está sendo proposto para escrever
e ler.
Outro ponto constatado é que os textos das cartilhas não possuem nenhuma
proximidade com a realidade da criança. Eles são os mesmos para crianças da cidade e
do interior, independente de região do país. Ou seja, as cartilhas são elaboradas para
todo

o

país

da

mesma

maneira,

com

palavras-chave

e

frases

isoladas,

descontextualizadas, sem sentido. Tal situação não incentiva a criação de novos textos,
pois estes já estão prontos e acabados e o aluno não os vivencia, não reflete sobre os
mesmos e, não refletindo, também não consegue fazer as conexões entre o que está
sendo trabalhado na escola e a vida na cotidianidade, como se pode observar a seguir na
Cartilha Eu Chego Lá, 1998, p. (32):
O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA
O rato roeu a roupa do rei de Roma.
O rato roeu a roupa do Rei da Rússia.
O rato roeu o rabo do Rodovalho.
O rato a roer roia,
E a rosa Rita Ramalho,
Do rato a roer, se ria.
Como vemos, na escola, a criança não tem oportunidade de expressar suas idéias e
precisa adaptar-se ao vocabulário das cartilhas. Conceitos e valores nem aparecem e,
quando aparecem, não se identificam com as crianças, pois se encontram totalmente
fora do contexto. Os textos dizem coisas diferentes do que o aluno encontra a sua volta.
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São fragmentados, tendo por objetivo apenas a fixação das sílabas, e totalmente soltos.
O foco principal é aprender ler e escrever as palavras, não existindo nenhuma ênfase
para a compreensão do que está sendo escrito ou lido. Por isso, também, não interessa
veicular conceitos e valores e conteúdos nos textos das cartilhas. O objetivo principal é
aquisição do código escrito. Assim sendo, apenas tem-se uma palavra-chave com uma
família silábica que deriva novas palavras, as quais formam feixes de frases, ficando o
pensar muito restrito, para não dizer fora, o que dificulta a alfabetização. Qual é a graça,
em sentar, pegar um caderno e cartilha e ficar repetindo “coisas”, tais como a Cartilha
Como é fácil! Alfabetização (1995 p. 62):
Roca e Romeu
Roca caiu no ralo da rua e riu: -Ri! Ri! Ri!
Roca roubou a comida de Romeu.
Romeu jogou Roca pela janela.
Romeu ficou danado da vida e pegou Roca pelo rabo.
É um texto que não instiga o aluno à curiosidade, a significar, produzir sentido. Que
vontade a criança tem de escrever sobre algo pelo qual não se sente atraída? Gosto de
citar como exemplo, a aprendizagem de uma nova língua. Que graça teria se tivéssemos
que aprendê-la falando de algo que não conhecemos, onde não conseguimos nos
empolgar para descobrir o significado do que estamos lendo ou escrevendo?
O que é apresentado pela cartilha é diferente do cotidiano vivido no mundo infantil
e não possui relação com conteúdos, a saber: Cartilha Como é Fácil! Alfabetização,
(1995, p. 74).
Zé Moleza
Zé Moleza é o apelido de José de Souza. Ele é peão de rodeio.
Ele foi até o rodeio e subiu no boi zebu.
-Uai! Ui! Ai! – Falou Zé Moleza.
-Zé é gozado! – Riu Zuleica.
-Zé é muito mole! – Falou Zico.
Tudo vem pronto, nem professor nem aluno precisam pensar. O que existe é uma
preocupação excessiva com a memorização das letras e sílabas. Conforme Brandão
(1981), “a cartilha é uns saberes abstratos, pré-fabricados e imposto. É uma espécie de
roupa de tamanho único que serve pra todo mundo e pra ninguém”.
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Pois bem, e como sair da cartilha? Regina de Assis (1992) num vídeo sobre a Criança
e a Linguagem, noz diz que nós não podemos obrigar as crianças a lerem e escreverem,
simplesmente obrigando-as a lerem cartilhas.
Quando falamos sobre as cartilhas é comum ouvirmos: a cartilha é só um meio, nós
não ficamos só na cartilha. Pelos estudos empíricos que venho realizando, posso dizer
que por melhor que seja a intenção que o professor tenha, seguindo as cartilhas é muito
complicado desenvolver um trabalho que valorize o processo (a cartilha tem uma
seqüência lógica que lhe é própria), que desafie as crianças a pensarem, que respeite as
suas idéias e estimule a sua capacidade de expressão, criando e recriando suas próprias
produções. Se as crianças não forem estimuladas a hipotetizar sua escrita, fica mais
difícil o processo de reflexão e compreensão da mesma. Mas esse é um processo que só
se concretiza diante de uma nova postura pedagógica do professor, rompendo com o
paradigma da escola tradicional.
Trabalhando sobre esse assunto num curso, uma professora me questionava, dizendo
que achava difícil incentivar as crianças a escreverem seus próprios textos, porque elas
ainda não estavam preparadas para isso. A partir da manifestação da professora,
refletimos sobre a questão, sobre o que nos leva a pensar desta forma e que este
pensamento tem seus fundamentos na escola tradicional (escola que freqüentamos e que
formou muitos dos professores que estão hoje no mercado) o que explica nossas ações
pedagógicas desta maneira. Entretanto, estamos também sendo convidados a nos
compreender, nesse processo histórico, e a buscar possibilidades de transformação
destas práticas. Já nos dizia Paulo Freire (1997, p. 24) a reflexão crítica sobre a prática
se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando
blablablá e a prática, ativismo.
Esforcei-me, para que aos poucos eu fosse modificando o jeito de conduzir minhas
atividades, tentando se desprender da cartilha, da memorização e da repetição. No livro
Ler e Escrever: compromisso de todas as áreas.

“Ensinar a escrever é uma tarefa de uma escola disposta a olhar
para frente e não para a repetição do passado que nos trouxe à
escola que temos hoje: trabalhar com o texto implica trabalhar
com a incerteza e com o erro e não com a resposta certa, porque
escrever é produzir e reproduzir velhas certezas, pois certezas
nos deixam no mesmo lugar: é o erro que nos leva na direção do
novo”. ( Machado,1999,p.153 )
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: Contei uma história e depois pedi que desenhassem e escrevessem sobre a mesma. Foi
muito interessante, deu-me condições de compreender o processo e percebi que as
crianças escrevem, do seu jeito, mas escrevem. Com as atividades que trouxe,
trabalhamos sobre as possibilidades de intervenção do dizendo que:

“O ‘erro’ sempre deve ser visto como uma possibilidade de
aprendizagem, pois é ele que dá condição de saber onde a
criança precisa de ajuda, o que ela ainda não sabe fazer sozinha,
onde precisa da intervenção do professor”.
(Vygotsky, 1991; Oliveira, 1993; Rego, 1995).

Outras experiências que tive, também evidencia o quanto é possível transformar o
processo de alfabetização. Comecei mudar minha forma de trabalhar e vi que é possível
trabalhar com uma nova possibilidade de escrita.
Olha o que uma criança escreveu: ‘Minhoca esperta não atravessa o galinheiro’.
A escrita precisa ser trabalhada com a criança de uma forma cheia de significados,
onde ela possa atribuir sentidos. De acordo com

“Na perspectiva interacionista preocupa-se com os processos
de produção de sentido tomando-os sempre situados em
contextos sócio-historicamente marcados por atividades de
negociação ou por processos inferenciais. Se o professor
compreende isso, também vai estar ressignificando sua prática,
trabalhando com o processo de alfabetização”. (Marcuschi,
2001, p.34).

É um processo pedagógico que vai orientar as crianças através do encantamento, da
imaginação criativa, da fantasia, do prazer, numa relação dialógica, levando-as a
descobrir este mundo maravilhoso da escrita e dos livros.
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2) TEORIAS SOBRE A AFETIVIDADE
Durante o segundo ano de vida os sentimentos começam a ter um papel na
determinação dos meios usados para alcançar os fins tanto quanto na determinação dos
fins. As crianças começam a experimentar o "sucesso" e o "fracasso" do ponto de vista
afetivo e a transferir afetividade para outras pessoas. Com a diferenciação cognitiva que
ela faz de si em relação aos objetos, sentimentos com gostar e não-gostar podem
começar a ser dirigido para os outros, constituindo-se assim uma porta para o
intercâmbio social. A criança de dois anos (final do período sensório motor) é afetiva e
cognitivamente muito diferente do recém-nascido.
Com o advento do período pré-operacional (2 a 7 anos) surgem os primeiros
sentimentos sociais em decorrência da linguagem falada e da representação. A
representação permite a criação de imagens das experiências, incluindo as experiências
afetivas. Assim, os sentimentos podem ser representados e recordados o que não ocorria
no estágio sensório-motor. Enquanto uma criança sensório-motora pode "gostar" de um
objeto ou pessoa hoje, mas não amanhã, a criança pré-operacional mostra maior
consistência no gostar e no não-gostar.
Piaget concebeu o desenvolvimento do raciocínio moral com uma conseqüência
do desenvolvimento cognitivo e afetivo. Ele sugere que a norma moral apresenta três
características: é generalizável a todas as situações análogas, não apenas às idênticas;
dura além das situações e das condições que a geraram; está ligada a sentimentos de
autonomia. Estas normas do raciocínio moral não estão plenamente realizadas até o
estágio operacional concreto. Por exemplo, uma criança pré-operacional acha errado
mentir a seus pais e a outros adultos, mas não a seus colegas. Durante este período o
raciocínio moral é pré-normativo, ou seja, baseia-se na obediência à autoridade mais por
medo do que por respeito mútuo.
Embora o pensamento pré-operacional represente um avanço em relação ao
pensamento sensório-motor, ele ainda é restrito em muitos aspectos. A criança é incapaz
de reverter às operações e não consegue acompanhar as transformações, a percepção
tende a ser centrada e a criança é egocêntrica, ou seja, não pode assumir o papel ou o
ponto de vista do outro, acredita que todos pensam como ela. Conseqüentemente o
conceito de intencionalidade ainda não foi construído e a criança não consegue
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compreender comportamentos acidentais de outras crianças. Acreditam firmemente na
moral do "olho por olho, dente por dente" e em sua aplicação em todos os casos.
Acreditam na necessidade de punições severas como forma de impedir desobediências
futuras e preferem castigos arbitrários.
Assim como o raciocínio durante o período pré-operacional é semilógico, assim
também é a compreensão infantil sobre regras e justiças e outros aspectos do raciocínio
moral semilógico.
No estágio operacional concreto, o raciocínio e o pensamento adquirem maior
estabilidade. A capacidade para raciocinar torna-se gradativamente lógica e menos
sujeita às influências das contradições perceptuais aparentes. Os afetos adquirem uma
medida de estabilidade e consistência que não apresentavam antes.
Com a aquisição da reversibilidade a criança torna-se capaz de coordenar seus
pensamentos afetivos de um evento para outro. Se no estágio pré-operacional o afeto
não reúne qualquer dos três critérios para ser normativo, durante o estágio operacional
concreto estes critérios passam a ser encontrada a medida em que as capacidades de
julgamentos infantis tornam-se "operacionais".
Piaget destaca dois elementos fundamentais no desenvolvimento do estágio
operacional concreto: à vontade e a autonomia. A vontade é considerada como uma
escala permanente de valores construída pelos indivíduos e a qual sente obrigado a
aderir. A presença da vontade indica que a pessoa já tem capacidade de raciocinar sobre
problemas afetivos sob uma perspectiva coordenada e reversível.
A autonomia de raciocínio consiste em raciocinar de acordo com um conjunto
próprio de normas. Durante o estágio pré-operacional as crianças percebem as regras
como provenientes de uma autoridade. É a moralidade da obediência ou respeito
unilateral. A medida em que as crianças vão se tornando capazes de se colocar no ponto
de vista do outro começam a ser capazes de fazer suas próprias avaliações morais.
Começam a fazer avaliações a respeito do que é justo e do que não é justo, o que não
significa que as avaliações sejam corretas. O estágio operacional concreto é um período
chave para o desenvolvimento contínuo da autonomia afetiva, quando as crianças
mudam de uma perspectiva moral baseada no respeito unilateral para uma perspectiva
baseada no respeito mútuo.
Com o desenvolvimento da vontade e da autonomia, ocorrem mudanças
significativas e claras nos conceitos infantis de regras, acidentes, mentira, justiça e
julgamento moral. Se no estágio pré-operacional percebem as regras como fixas e
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permanentes e exigem dos outros uma adesão rígida, em torno dos sete ou oito anos
começam a compreender a importância das regras para um jogo correto. A cooperação
começa a se manifestar e as regras deixam de ser vistas como absolutas e imutáveis.
Com o desenvolvimento da capacidade de se considerar o ponto de vista do outro
as intenções começam a ser compreendidas e consideradas nos julgamentos. A
compreensão das intenções não pode ser “ensinada" a crianças mais novas. De acordo
com Piaget, cada criança deve construir este conceito através das interações com os
outros. Enquanto não for capaz de compreender o ponto de vista do outro não pode
construir o conceito de intencionalidade.
A aquisição da intencionalidade muda o conceito de justiça. A punição severa e
arbitrária gradativamente dá lugar à punição por reciprocidade, ou seja, aquela que
guarda alguma relação com o comportamento a ser punido. A moral deixa de ser
quantitativa e passa a ser qualitativa. A intenção passa a ser mais importante do que o
comportamento em si.
Durante o estágio das operações formais que em média começa em torno dos onze ou
doze anos, uma criança desenvolve o raciocínio e a lógica necessária à solução de todas
as classes de problemas. Após o desenvolvimento das operações formais, as mudanças
nas capacidades mentais, no que se refere às estruturas e operações lógicas, passam a
ser quantitativas e não mais qualitativas. A qualidade do raciocínio que uma pessoa é
capaz de realizar não progride após este estágio, mas o conteúdo e a função da
inteligência podem progredir.
O desenvolvimento afetivo durante o estágio das operações formais é caracterizado
por dois fatores principais: o desenvolvimento dos sentimentos idealistas e a
continuação da formação da personalidade.
A capacidade de raciocinar sobre o hipotético - o futuro - e de refletir sobre o
próprio pensamento torna o adolescente invariavelmente idealista. Este idealismo pode
ser visto como um idealismo falso ou incompleto, resultado de um raciocínio baseado
no uso egocêntrico do pensamento formal. Faz julgamentos com base no raciocínio e
suas conclusões são lógicas. Parecem idealistas porque não pode levar em conta a
realidade de comportamento humano que nem sempre tem a ver com a lógica. Por
exemplo, a sociedade confirma o mandamento "não matarás" apesar de historicamente
ter aprovado as guerras.
Durante a formação das operações formais as crianças começam a ter seus próprios
sentimentos ou pontos de vista sobre as pessoas. Estes são sentimentos autônomos cujas
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raízes se encontram no desenvolvimento da autonomia durante o estágio operacional
concreto. De acordo com Piaget os aspectos finais da formação da personalidade não
começa a se desenvolver antes da transição para a vida adulta. A medida em que o
adolescente inconscientemente procura se adaptar à sociedade e ao mundo do trabalho a
formação da personalidade vai se consolidando. A personalidade é resultado dos
esforços individuais autônomos para se adaptar ao mundo social adulto.
No início das operações formais, a maioria das crianças constrói uma
compreensão de regras sofisticada. As regras passam a ser vistas como fixadas a
qualquer momento por um acordo mútuo. Reconhecem as regras cooperação e
participação efetiva.
O conceito de "punição justa" começa a ser construído apenas depois que emerge
a compreensão das regras, paralelamente ao aumento da capacidade de ver os pontos de
vista dos outros. Por volta dos onze ou doze anos, a reciprocidade permanece a base
para os julgamentos sobre punição, mas agora as crianças consideram as intenções e as
circunstâncias atenuantes, ao formular julgamentos, ao que Piaget chamou de equidade.
A punição não precisa mais ser, do ponto de vista quantitativo igualmente atribuído. Por
exemplo, as crianças mais novas não podem ser consideradas tão responsáveis quanto as
mais velhas. O julgamento com base na equidade é uma implementação mais efetiva da
igualdade.
Portanto é fundamental cuidarmos do aspecto afetivo no processo ensinoaprendizagem. Precisamos compreender que a criança é uma criança diferente cognitiva
e afetivamente falando a cada fase de seu desenvolvimento. Querer ensinar regras de
comportamento sem proporcionar a criança situações de interação que levem a uma real
tomada de consciência é pura perda de tempo, e o que é pior, pode acabar dificultando a
aquisição do pleno desenvolvimento cognitivo e afetivo.
Desde os tempos antigos, _filósofos e pensadores supunham uma separação entre
razão e emoção. Platão (428-347 a.C.) via como virtude a troca de todas as paixões,
valores individuais e prazeres pelo pensamento, este sendo um valor universal.
Descartes (1596-1650), com a sua célebre armação "Penso, logo existo", também
sugeria a separação entre emoção e razão, atribuindo ainda superioridade de valor a esta
última. Ainda com esta abordagem dicotômica, Kant (1724-1804) diz da
impossibilidade do encontro entre razão e felicidade, a_mando que se Deus tivesse
criado o homem para ser feliz, não o teria dotado de razão. Kant também julgava as
paixões como "enfermidades da alma".
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A psicologia, por muito tempo, estudou os processos cognitivos e afetivos de maneira
separada. Jean Piaget (1896-1980) foi um dos primeiros nomes a questionar a separação
entre cognição e afetividade. Piaget acredita que afetividade e cognição são diferentes
em natureza, porém inseparáveis em todas as ações humanas.
. De forma geral, a afetividade seria, para Piaget, funcional para a inteligência: ela é a
fonte de energia pela qual cognição funciona. Lev Vygotsky (1896-1934) também
estudou as relações entre afeto e cognição, sendo que as emoções fazem parte ativa no
funcionamento mental geral. Através do estudo do desenvolvimento da linguagem
(sistema simbólico usado por todos os humanos), Vygotsky estudou as origens do
psiquismo humano através de uma abordagem unificadora entre cognição e afetividade.
Unindo também razão e emoção, Henri Wallon (1879-1962) tentou compreender as
emoções através de suas funções, dando-lhes papel fundamental na evolução da
consciência de si. Para ele, a evolução da afetividade depende das construções
realizadas no plano da inteligência; a evolução intelectual depende das construções
afetivas. Entretanto, para Wallon, existem fases em que predominam a razão e fases em
que predominam a emoção Vygotsky e na de Wallon.
Na teoria de Piaget, a afetividade é caracterizada como instrumento propulsor das
ações, estando a razão a seu serviço. Sobre este ponto, Taille, Dantas e Oliveira (1992,
p.66) explicam que, para Piaget, “a afetividade seria a energia, o que move a ação,
enquanto a Razão seria o que possibilitaria ao sujeito identificar desejos, sentimentos”.
variados, e obter êxito nas ações.”“.
Neste caso, não há conflito entre as duas partes. Porém, pensar a Razão contra a
afetividade é problemático porque então dever-se-ia, de alguma forma, dotar a Razão de
algum poder semelhante ao da afetividade, ou seja, reconhecer nela a característica de
móvel, de energia.
Sabemos que para aprender a ler e a escrever precisamos pensar sobre a escrita,
pensar sobre o que a escrita representa, como a mesma representa graficamente a
linguagem, que por sua vez está diretamente ligada aos pensamentos afetivos e que
foram processados singularmente. Portanto estamos propondo a idéia de que há uma
cadeia de significantes e significados, co-ligados por relações afetivas, sócio-culturais,
interacionais, construídas ao longo do desenvolvimento humano.Hoje temos uma
variedade de teorias, técnicas e modelos para a alfabetização e por outro lado
encontramos ainda uma demanda de alunos que não se “encaixam” em nenhum destes
modelos conhecidos. Chegamos ao ponto, o “conhecido”, muitas vezes a procura de
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algo familiar transforma a prática educativa em regra, levando a imposição, a rigidez
conduzindo a falta de resultados no processo de alfabetização.

Nestes momentos o

educador se depara com sentimentos de impotência, desânimo, irritação, etc. Por outro
lado no aluno, iniciam-se ou acentuam-se os comportamentos de apatia, agressividade,
desinteresse, baixa freqüência às aulas, etc. Sem que se percebam educador/aluno estão
presos na normalização do Sistema Educacional.

Encontramos então um impasse

nessa relação professor/aluno, ambos paralisados e oprimidos pelo desejo do
conhecimento perdido. O que fazer?

Vamos refletir um pouco do ponto de vista

cultural, a pós-modernidade, sendo pensada como intensificadora desse processo.

A

característica da sociedade pós-moderna é a fragmentação social, o individualismo, o
consumo mercantil-tecnológico, a classe média, a flexibilidade das idéias e dos
costumes, a liberação sexual, a educação permissiva, o desejo pelos bens de serviço no
lugar do poder, o mundo das especialidades e ou especialistas, ect.
Muitas escolas da nossa Rede Municipal possuem equipamentos eletrônicos, como
TV e vídeo-cassete, porém o que notamos é o uso ineficiente e raramente utilizam-se
deles como recursos pedagógicos em sua sala de aula, também muito pouco é
aproveitado das comunicações orais que os alunos trazem sobre o que assistiram na
“telinha”.
Os alunos chegam à escola dominando a linguagem oral (variante empregada por seu
grupo social), influenciada pelo padrão familiar, televisão e membros da sociedade que
estão culturalmente inseridos. Essa linguagem tem uma função para a vida infantil: sua
adaptabilidade à realidade, facilitar os relacionamentos, expressar seus sonhos, desejos,
opiniões, bem como seu ingresso à vida ajudando na conquista de sua autônoma.
“Aprendemos na infância que inteligente é quem aprende
muitas coisas. Conforme o Aurélio, aprender é” tomar
conhecimento de algo, retê-lo na memória, graças ao estudo,
observação, experiência “(FERREIRA, 2000, p. 54)”.
Segundo o senso comum nos dias atuais, é a capacidade que as pessoas têm para
absorver conhecimentos. Neste sentido, o conceito de aprender, estaria intimamente
ligado ao de inteligência. Isto significa que somos mais inteligentes porque aprendemos
com mais facilidade aquilo que nos é ensinado. Ainda no Aurélio, inteligência é “a
facilidade de aprender, apreender e compreender ou adaptar-se facilmente às situações
da vida” (FERREIRA, 2000, p. 395). Em resumo, inteligência é a capacidade de
aprender e de saber utilizar o que aprendeu.

O conhecimento popular não está distante
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do conhecimento técnico, pois a palavra inteligência tem sua origem na junção de duas
outras palavras que vêm do Latim - inter: entre e eligere: escolher. Sendo assim, seria a
capacidade de escolher entre... Seríamos mais inteligentes à medida que conseguimos
tomar decisões. Neste caso, o aprender estaria ligado ao conhecimento necessário a
habilitar-nos para tomarmos essas decisões.
“Percebemos que ter capacidade de aprender é ser inteligente,
apesar de popularmente serem colocadas como sinônimas não o
são. Ser inteligente vai mais além, pressupõe a capacidade de
saber utilizar-se do que aprendeu. Em seu sentido mais amplo”,
significa a capacidade cerebral pela qual conseguimos penetrar
na compreensão das coisas, escolhendo o melhor caminho
“(ANTUNES, 1999, p. 11)”.
Antunes nos leva para uma outra abordagem, uma abordagem biológica, quando
demonstra que esta compreensão das escolhas estaria ligada a uma capacidade cerebral.
Ao nos apresentar a inteligência como uma capacidade cerebral, Antunes nos desperta
para a idéia de que o cérebro é o órgão por excelência da inteligência. Neste caso, se
queremos compreender como ocorrem os processos intelectivos, precisamos
compreender os mecanismos cerebrais responsáveis pela aprendizagem. O cérebro é
compacto, de aproximadamente 1,4 kg, está dividido em três partes fundamentais: o
hipotálamo, o sistema límbico e o córtex. O Hipotálamo é um pequeno órgão,
localizado na base do crânio que controla as funções de sobrevivência. Ali reside o
centro da fome, da saciedade, da sede, do impulso sexual. O Sistema Límbico tem a
função de prover o individuo de emoções, é denominado como a casa dos sentimentos,
sendo responsável pelo equilíbrio ou desequilíbrio emocional do ser humano, pela
produção das sensações ligadas aos processos emotivos. O Córtex é responsável por três
tarefas: o controle dos movimentos do corpo, a percepção dos sentidos e o pensamento.
Foi durante muito tempo sinônimo de inteligência, razão e espírito. É o protagonistamor dos grandes vôos humanos e é o promotor da racionalidade humana.
Conforme as pesquisas realizadas em várias partes do mundo a partir do final do
século XX, compreendeu-se que as três partes existem e funcionam simultaneamente,
porém independentes entre si. Segundo o médico Eugênio Mussak, citado por Cardoso,
as três divisões do cérebro podem ser... complementares! Eis aqui a sua parte: depende
de você. A atuação das três divisões do cérebro podem ser “complementares, se forem
bem conduzidas. Esta arte de bem conduzi-las recebe o nome de arte de viver, de
sucesso, de equilíbrio, de saúde” (CARDOSO, 2003, p. 50). Poderíamos acrescentar
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que a capacidade de aprender, de ser inteligente está ligada ao prazer que a conquista do
conhecimento pode proporcionar, principalmente quando este conhecimento é
produzido pelo próprio educando. Isto nos leva a supor que o nível de emoção no
momento do aprender interfere no resultado final do processo.
Esta idéia de possuirmos áreas específicas para a emoção, para os instintos e para a
razão, não é nova, pois a idéia, por exemplo, de o sistema límbico ser o centro
emocional do cérebro foi introduzida pelo neurologista Paul Maclean há mais de
quarenta anos. Descobertas recentes como as do Dr. Joseph LeDoux, aperfeiçoam o
conceito, mostrando que algumas das estruturas centrais do sistema límbico como a
amídala, estão diretamente envolvidas na produção das emoções, promovendo ligações
entre circuitos cerebrais de várias regiões do cérebro (LeDOUX, 1998). É possível
afirmar que as estruturas límbicas

“São responsáveis por grande parte da aprendizagem e da
memória do cérebro; a amídala é especialista em questões
emocionais. Se for retirada do cérebro, o resultado é uma
impressionante incapacidade de avaliar o significado emocional
dos fatos; esse mal é às vezes chamado de ‘cegueira afetiva’”
(GOLEMAN, 1995, p. 29).

Observemos que Goleman abre-nos outras perspectivas em relação à interação
aprendizagem ligadas ao processo da memória. Teríamos assim o Cérebro Animal ou
Instintivo, com sede no hipotálamo, responsável pelas reações instintivas, automáticas
do ser humano. O Cérebro Intelectual ou Racional, com sede no córtex, responsável
pelas operações lógico-racionais, pelas potencialidades racionais do ser humano:
podemos denominá-lo de cérebro pensante, pois, é a sede da razão. E o Cérebro
Emocional, com sede no sistema límbico, é responsável pelas reações emocionais,
sentimentais, espirituais. Os três Cérebros seriam assim independentes entre si, contudo
trabalhariam simultaneamente e de forma complementar. Mas quando os mecanismos
estão em funcionamento, uma das partes sempre se sobressai em relação às outras.
O Dr. Joseph LeDoux desenvolveu os conceitos de Cérebro Racional e Cérebro
Emocional, bem como os conceitos de fluxo de pensamentos e fluxo de sentimentos.
Ele nos explica que o fluxo de pensamentos diz respeito ao conjunto de informações
captadas do exterior através de livros, TV, computador, conversas, que se transformam

15

em conhecimentos. O fluxo de sentimentos estaria ligado às situações vivenciais que
despertam as emoções. O fluxo seria relativo a uma quantidade de informações que
chegaria aos centros cerebrais e, conforme o direcionamento dado às informações,
teríamos o teor das ações; emocionais, instintivas ou racionais. Quando um dos centros
cerebrais não percebe o fluxo de informações que lhe é direcionado, na maioria dos
casos, devido a um desvio de rota do fluxo de informações, outro centro entra em
funcionamento.
Assim, poderíamos dizer que cada cérebro possui uma capacidade própria de
aprender e uma forma toda particular de trabalhar esta aprendizagem. Em outras
palavras, possuiria três estruturas biológicas de inteligência: a Inteligência Instintiva, a
Inteligência Racional e a Inteligência Emocional. A inteligência vista na sua totalidade
ou em sua compartimentarização funcional, pode se desenvolvida quando exercitada,
treinada ou, e mais importante, educada. A educação ocorre principalmente quando
aprendemos a aprender. O que isto significa? Ao educarmos as nossas inteligências para
trabalharem em harmonia, a razão, o instinto e a emoção trabalharam de forma
equilibrada.

“[...] a finalidade da educação seria a humanização do próprio
homem, o desenvolvimento de todas as manifestações da vida
humana, levada à maior plenitude e perfeição”.
(LUZURIAGA, 1978, p. 175).

Para Pestalozzi, estas manifestações ocorreriam através de três capacidades do ser: o
espírito, o coração e a mão. Ou, em outras palavras, a vida intelectual, a vida moral e a
vida prática ou técnica, as quais devem ser desenvolvidas de forma integral e
harmônica. Esta idéia torna-se evidente quando Pestalozzi afirma que só é essencial e
realmente educativo o que influi nos homens no conjunto de suas capacidades. “Tudo
quanto não toca a totalidade de seu ser, não o toca naturalmente e não é humanamente
educativo na extensão da palavra” (LUZURIAGA, 1978, p. 176).
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3) A ESCOLA COMO DEVERIA SER
As histórias são ótimas aliadas para se trabalhar as emoções, pois as crianças gostam
muito de ouvir e contar histórias. Por isso as escolas deveriam valorizar mais a leitura
através dos contos, dos gestos e olhares da dramatização em si podendo ter ótimos
resultados, e seria uma excelente forma de trabalhar a alfabetização.
O livro é como chave de acesso ao mundo da imaginação e da construção do
conhecimento.
De acordo com o pensamento de BRUNER, “aprender é conseguir entender, e
conseguir entender é construir significados”.(1986, p.35).

“Aprender envolve atribuir um sentido ao que se aprende. Só a
criança que entende o objetivo do que é proposto e que atua
motivada por esse objetivo é capaz de atribuir um sentido que a
envolva na atividade”. ( Goulart,2003, p. 32)

E meu propósito é prestar depoimento sobre uma vivência de muitos anos. Ainda
criança, lembro-me dos adultos de minha família visitando-se uns aos outros e sempre
contando histórias nesses encontros. Nem todos tinham televisão então, alguém que
tivesse o “dom” da oratória logo iniciava uma boa história. Todas tinham muita emoção.
Histórias que relatavam situações do dia-a-dia, algumas até com um pouco de exagero,
aí então ouvia:
-É hora de criança estar na cama!
Mas eu sempre dava um jeito de ouvir atrás da porta. Como toda arte, contar histórias
também possui segredos e técnicas que depende de certa qualidade inata da pessoa que
conta, mas também pode ser desenvolvida ou cultivada, desde que goste de contá-las.
Sempre que conto uma história peço que desenhem o que acabaram de ouvir, seja qual
for à idade da criança, sempre relatam a parte da história que mais chamou a atenção.
Mesmo antes de exercer o Magistério, já contava histórias para os sobrinhos, e a hora
mágica para isso acontecer era a hora de ir para a cama. Isso ainda continua com meus
filhos.
Contar histórias para os filhos ou para os alunos é muito emocionante e satisfatório,
pois sempre falam.
- “Conta de novo”.
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O brilho está no olhar de cada criança, a história alimenta a imaginação de cada um.
Ao organizar a rotina do dia na sala de aula, os alunos perguntam:
- Vai ter história hoje? – E é claro sempre tem história.
Contar histórias traz ótimos resultados, pude perceber claramente o desenvolvimento
dos alunos em minha sala de aula e com os meus filhos também.Os alunos melhoraram
a maneira de se expressar, enriquecendo o vocabulário, tornando-os mais criativos.

“O prazer da leitura é um caminho barato e ajuda as pessoas a
melhorar suas capacidades cognitivas em todos os sentidos.
Desenvolve o conhecimento em geral, nos dá subsídios para
refletir sobre o mundo e condição humana, em um mergulho
profundo na problemática existencial do homem”.(Marins,
2004, p.96).
Quando os alunos são pequeninos não tem muita paciência para esperar você ler o
livro, portanto pode-se contar a história através do desenho ou gravura do livro. Isso não
é regra, porque é muito importante que eles tenham a noção de texto escrito. Ao reler a
mesma história, a criança guarda detalhes que mais chamaram a atenção e se o narrador
não conta exatamente como a vez anterior, com certeza alguém dirá: “- Não é assim!”.
Isso faz com que ela pense e desenvolva seu próprio raciocínio. A história faz com
que todos fiquem atentos e participativos, dessa forma a aula torna-se mais divertida.
Deve-se trabalhar todas as possibilidades de expressão como o desenho, a pintura, a
brincadeira de faz-de-conta, a modelagem, a dança e a poesia. Estas atividades muitas
vezes, são vistas como improdutivas, mas, na verdade são essenciais para o
desenvolvimento da identidade, da inteligência e da personalidade da criança, além de
construírem bases para a aquisição da escrita. A história além de fonte de prazer para a
criança contribui para o seu desenvolvimento intelectual e psicológico.

“A leitura foi outrora considerado simplesmente um meio de
receber uma mensagem importante. Hoje em dia, porém, a
pesquisa nesse campo definiu o ato de ler, em si mesmo, como
uns processos mentais de vários níveis, que muito contribui para
o desenvolvimento do intelecto”.(BAMBERGER, 1986, p. 10).

A história é um importante alimento da imaginação, permite a auto-identificação,
ajuda a resolver conflitos e agrada a todos, sem distinção de classe social ou idade.
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O primeiro passo consiste em o que contar e a quem contar. Temos que adequar o tipo
de história a clientela e ao objetivo específico que a ocasião requer. A história também
deve despertar a sensibilidade e a emoção, caso contrário não iremos contá-la com
sucesso.
A escolha da história certa para o momento certo funciona como uma chave mágica e
tem importância decisiva no processo narrativo. Quer-se que nossas crianças leiam e
escrevam bem e se tornem verdadeiras leitoras e produtoras de textos, é necessário esse
trabalho de expressão por meio de diferentes linguagens. É necessário que a criança
experimente os materiais disponíveis, que a escola e o educador tenham como
responsabilidade ampliar e diversificar sempre.
Vale lembrar que essa necessidade de expressão surge a partir do que as crianças
vêem, vivem, descobrem e aprendem. Devemos estimular e exercitar seu desejo de
expressão.
Fazemos isso quando deixamos que contem suas histórias de vida e de imaginação
para o grupo.
Este é um desafio da educação infantil, que não é só o de ensinar o alfabeto, mas sim
o de construir as bases para que as crianças possam desenvolver-se como pessoas plenas
e de direito e assim participar criticamente da cultura escrita em sua vida adulta.

“Basta ver que no dia-dia as pessoas se defrontam com
jornais, revistas, rótulos de remédios, instruções para o uso de
eletrodomésticos, folhetos, sem falar na vida profissional, na
qual a capacidade de utilizar as informações obtidas pelos
diferentes meios de comunicação, como livros, jornais, revistas
especializadas e computadores é um pré-requisito
fundamental”.(BIBLIOTECA viva, 2005, p. 36).

A escrita da criança não resulta de simples cópia de um modelo externo, mas é
um processo de construção pessoal. Segundo Emilia Ferreiro, as crianças reinventam a
escrita, no sentido de que inicialmente precisam compreender seu processo de
construção e suas normas de produção.”Ler não é decifrar, escrever não é copiar".
Muito antes de iniciar o processo formal de aprendizagem da leitura/escrita, as
crianças constroem hipóteses sobre este objeto de conhecimento.
A leitura fornece subsídios para o crescimento individual, desenvolve a
independência intelectual e proporciona a aprendizagem contínua, construindo um
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indivíduo crítico e atuante na sociedade. Não é considerado leitor aquele que apenas
reconhece as letras. Precisa-se ter a capacidade de compreender o texto e relacionar a
leitura com outros contextos, buscando identificar idéias explícitas e implícitas
presentes nos textos. A leitura não está relacionada apenas à educação formal;
ultrapassa as barreiras escolares e se insere na vida moderna,
Dados coletados pelo INAF-2003 (3º Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional),
revelam que somente 25% dos brasileiros, entre 15 a 64 anos, demonstraram
habilidades plenas de leitura e escrita, compreendendo textos longos e localizando mais
de uma informação nestes textos.

Esta taxa está muito abaixo da esperada. A

dificuldade de se interpretar um texto pode ter muitas explicações, mas, sabe-se que
com a prática da leitura pode-se reverter esses dados. Há muito, é discutido o papel dos
educadores e do ensino, e também da importância de instituições que promovam a
leitura como lazer.
Em minha escola existe um projeto de leitura onde toda sexta feira cada aluno
escolhe um livro para ser lido em casa. A criança pode escolher um livro de acordo com
seu interesse. E ele é devolvido na segunda feira. Foi feito um acordo com as crianças
para elas devolverem esses livros intactos, se caso houvesse algum dano no livro o
mesmo deveria substituí-lo por qualquer outro livro.
Esse projeto levou tanto os pais quanto os alunos a valorizarem a leitura, desenvolvendo
o hábito da leitura facilitando a criança a interagir no mundo da escrita. Além disso,
desenvolve a afetividade entre pais e filhos.
Devido ao entendimento da importância da leitura para o processo da alfabetização, a
biblioteca de minha escola recebeu um acervo de mais de cem livros infantis novos. E
por isso investimos em projetos interessantes com relação à leitura e a alfabetização
para que os alunos se envolvessem no mundo da escrita de maneira lúdica e afetiva.
Na biblioteca de minha escola as crianças se acomodam nas almofadas e nos tapetes
para ouvir as histórias. Na hora do conto são apresentadas histórias clássicas e
contemporâneas, de diversos autores, utilizando-se de diversos recursos como a
mediação da leitura, narrativa, recurso visual e a participação direta das crianças. Tudo
visando despertar à curiosidade sobre os textos, autores e os personagens. Ao término
da história realiza-se uma atividade baseada no seu conteúdo, e a cada visita à biblioteca
se oferece uma atividade diferente. São trabalhados desenhos, diálogos, dobraduras,
leitura de obras similares, leitura de obras em grupos, leitura dirigida e a leitura livre,
onde a criança pode escolher a obra para a sua leitura. A leitura livre é realizada em
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todas as aulas, sempre ao final de uma atividade baseada na história ouvida. Trabalho
as histórias em sala de aula através de produção de textos, reescrevendo-a, ou criando
novos textos, partindo sempre do estímulo de ouvir histórias na biblioteca. Esse trabalho
desenvolvi com crianças de quarta série.
As crianças recebem orientações de como se proceder em uma biblioteca, a
pesquisar e a localizar suas obras de interesse, sobre a importância da leitura na
formação individual, e as diversas interpretações de um mesmo texto, sempre
respeitando a interpretação alheia. O projeto também aproxima as crianças do ambiente
universitário, e aproxima os universitários da comunidade, tornando-se um trabalho
enriquecedor para todos.
O interesse das crianças em conhecer outras bibliotecas levou a escola a organizar
uma aula passeio na biblioteca municipal de Arthur Nogueira, onde eles puderam
observar a organização e a variedade de livros que possuía.
O livro deixa de ser objeto meramente didático e passa a integrar a vida dos sonhos,
dos desejos, do prazer e da nova realidade dessas crianças carentes, cuja possibilidade
de adquirir livros é praticamente inexistente.
Depois da experiência do PROESF nas aulas de Português com a professora Michele
pude ter novas idéias para trabalhar a escrita, como as histórias em quadrinho. Mobilizei
a escola pedindo para que cada criança trouxesse um gibi de sua casa, para que
iniciássemos o trabalho.
Começamos a desenvolver histórias criativas com os quadrinhos, cada criança
recortava uma seqüência de histórias e davam continuidade a elas.
Foi interessante observar como as crianças criaram histórias diferentes e como se
interessaram por esse processo de escrita. Esse tipo de trabalho desenvolve muita a
criatividade.

“Além da escrita espontânea, pode ser considerado também o
trabalho com modelos, que possibilitam ‘as crianças comparem
suas hipóteses com o convencional. Através de listas de palavras
de um mesmo campo da semântica (brinquedos, jogos
prediletos, comidas preferidas, personagens de livros e gibis,
nomes dos alunos da classe, frutas, etc) das parlendas e de
outros textos, as crianças, hoje, podem ampliar suas concepções
e progredir na aquisição da base alfabética, como na
compreensão de outros aspectos (a grafia correta das palavras, o
uso de sinais gráficos, etc)”.
( Medel, 2003 p.27).
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Comecei a valorizar a produção escrita da criança, pois dessa maneira ela estará
expressando o que vivenciou a sua realidade, pois através dela poderá ser desenvolvido
outros projetos levando a uma interdisciplinaridade envolvendo outras disciplinas.
A partir de 1983, através de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, o professor
começou a repensar a sua prática cotidiana em sala de aula. Nos dias de hoje, sabemos
que um indivíduo plenamente alfabetizado é “aquele capaz de atuar com êxito nas mais
diversas situações de uso da língua escrita. Dessa forma, não basta apenas ter o
domínio do código alfabético, isto é, saber codificar e decodificar um texto: é necessário
conhecer a diversidade de textos que percorrem a sociedade, suas funções e as ações
necessárias para interpretá-los e produzi-los. O processo de alfabetização ocorre durante
toda a escolaridade e tem início antes mesmo da criança ingressar na escola. Implica em
tomar como ponto de partida, o texto, pois este é revestido de função social e não mais
as palavras ou sílabas sem sentido. O professor deve buscar um vocabulário que tenha
realmente significado para a classe, isto é, que seja retirado das suas experiências.
Atualmente, a cartilha não é o recurso mais favorável à aprendizagem da leitura e da
escrita, principalmente, porque não tem qualquer significado para o aluno e apresenta
textos desconexos”, apenas “. garantindo a” memorização das famílias silábicas.”“.
Inicialmente, o professor precisa tomar por base o texto e não mais as palavraschaves. O texto deve ser o elemento fundamental para inserir a criança no universo
letrado'
Precisamos criar um ambiente alfabetizador organizando a sala de aula de maneira
que cada parte ofereça materiais que favoreçam a aquisição de conhecimentos.
Como exemplo:
-Canto da leitura;
- Materiais diversos com ilustrações e escritas (jornais, revistas),
(dicionários, folhetos, embalagens, etc.);
- Alfabeto ilustrado;
- Seqüência numérica;
- Calendário;
- Painel de aniversariantes:
- Painel de ajudantes;
- Leitão de palavras.de acordo com interesse e a necessidade do grupo.
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“As crianças reagem de formas diferente, por isso o ambiente
alfabetizador precisa ser organizado e assimilado aos hábitos de
trabalho que contribuem para a independência da criança”.
( Ferreiro, 1995, p.22).
Os fenômenos afetivos têm influência sobre nós e também sobre nossa aprendizagem,
pois caracterizam nosso processo de conhecimento e nos ajudam ou atrapalham; os
fenômenos afetivos representam a maneira como os acontecimentos e situações
repercutem em nós.
A escola brasileira salva algumas admiráveis exceções, ainda trabalha o conceito de
inteligência que se vale do referencial sugerido por Alfred Binet a bem mais de cem
anos. Segundo nessa época se acreditava, a pessoa inteligente era a que sabia se
expressar com clareza e apresentava competência para dominar desafios da lingüística e
da matemática. Os saberes corporais, emocionais, artísticos naturalistas e outros
“moravam” fora da escola, pois na sala de aula apenas se exaltavam essas propriedades.

“É, entretanto, importante destacar que o trabalho com as
múltiplas inteligências não diminui, ao contrário, ainda mais
exalta as competências lingüísticas e matemáticas, mas percebe
o ser humano de forma bem mais ampla, significativamente
mais complexa”.(ANTUNES, 1999 p.32).
É por razões como essas que trabalhar inteligências múltiplas significa pensar o ser
humano de forma integral, olhar o aluno por suas admiráveis competências lingüísticas
e matemáticas, mas também pelo que pode realizar com suas outras inteligências.”“.
No PROESF através das aulas da professora Roselene, pude observar como a
educação física nas escolas ocorrem com objetivo de atender ao nosso sistema
capitalista de consumo, pois esse sistema valoriza o corpo em forma e produtivo. E o
maior objetivo das aulas estaria sendo em produzir homens prontos para terem um bom
desempenho no mercado de trabalho. Valorizando muitos a questão estética e o
desempenho e a resistência corporal.
Hoje posso perceber que o ensino de educação física deveria estar voltado ao
desenvolvimento dos sentidos, levando as crianças a se conhecerem, levando ao
desenvolvimento do ser humano como um todo sem fragmentações. Pois somos um ser
integral e não fragmentado e por isso a importância de desenvolvê-lo como um todo.
E da mesma forma ocorreria com a aquisição da escrita sendo trabalhada dentro de
um contexto de vida, dentro da realidade da criança envolvendo o aspecto
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interdisciplinar. Dessa maneira a criança compreenderia a função da escrita como parte
de sua vivência, levando a aprendizagens mais significativas.
Depois da conscientização que tive no PROESF com relação à importância da escrita
ser trabalha de maneira afetiva envolvendo as várias disciplinas pude desenvolver
muitas atividades relacionadas à aquisição da escrita de forma lúdica e criativa e depois
dessas experiências pude observar como as crianças aprenderam muito mais rápido com
motivação e interesse, pois se envolviam, criavam e desenvolviam suas próprias
atividades.
Pude desenvolver atividades como, por exemplo, a caça ao tesouro, onde as crianças
teriam que procurar pistas relacionadas às atividades do dia a dia e também as
atividades surpresas que são realizadas todas as sextas feiras, a atividade é um estimulo
interessante que através da curiosidade e do interesse eles são motivados a procurarem e
lerem as pistas, desenvolvendo a função da escrita.
Através das aulas da professora Michele de Português pude ter a idéia de fazer uma
“História Criativa”, usando figuras diversas onde as crianças usaram as figuras para
darem continuidade a uma história inventada por eles mesmos, dando seqüência de
acordo com o desenrolar da história. E depois eles registraram a história inventada
através de um mural e também confeccionaram um livro com as figuras.
Iniciou-se neste período as representações de histórias infantis, na qual contava-se
uma “historinha”, a partir de livros trazidos pelas crianças, em seguida, dividia-se o
grupo em dois e distribuíam-se os papéis. Um grupo representava e o outro assistia,
depois se invertiam os papéis e as posições. Por ex: “Representação da história da Dona
Galinha”: neste dia, uma das crianças havia trazido um livro, que pediu para ser lido;
após todos se sentarem em círculo e a criança contar a história, distribuíram-se os papéis
O Teatro. basicamente realizavam-se atividades que interessasse as crianças, a
partir de temas trazidos por elas. Brincando com o grupo, podiam perceber os
momentos em que as crianças se soltavam de maneira mais espontânea. Por ex:
“Representação Espontânea de um Circo”: a partir de uma brincadeira que surgiu no
grupo, evoluiu-se para a representação de um circo, com a participação espontânea de
todas as crianças. Observei que as crianças se agruparam espontaneamente para
representar os diversos personagens desta realidade. Aqui observei a representação sem
roteiro, tal como o definido por uma história tirada de livro, com isto as crianças
puderam utilizar-se de sua criatividade.
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Por isso, o aprendizado ocorre com a interação de outras pessoas, por meio da
inserção social que vive, com a ligação que temos com os outros; é só assim que a
aprendizagem ganha significado e sentido. Diz-se que para o conhecer do ser humano
são necessários três elementos: quem vai aprender, objeto a ser aprendido e o mediador.
Assim, é importante o tipo de relação existente dentro da sala de aula entre os alunos e o
professor, pois tal relação de afetividade poderá ajudar ou prejudicar os conhecimentos
dos alunos.
Isso é tão óbvio que a criança desde que nasce já estabelece sua aprendizagem com a
relação afetiva, por meio do choro e movimentos corporais, e tal aprendizagem à
medida que vai sendo aprimorada, permite que a relação afetiva vá ganhando vias de
escoamento mais complexas.
Devemos criar meios para que se desenvolva uma relação afetiva/emocional entre o
educando e o conhecimento.

“A inteligência assim não é um dom, e sim uma conquista que
ocorre através da educação/formação do ser humano de forma
plena/integral”.
(Antunes, 1999 p.19).
“Quando este processo ocorre de forma harmônica entre as
partes cerebrais, a aprendizagem torna-se integral,
corporalizada, significativa, prazerosa. Conforme analisamos,
muitos educandos não conseguem aprender determinadas
matérias por não encontrarem um sentido neste aprender. O
conhecimento não possui nenhum sentido na vida do educando,
contudo, se o educador buscar novas metodologias visando à
integração do educando com o conhecimento poderá ocorrer
uma melhoria significativa na qualidade de suas aulas, bem
como no resultado final do processo de ensino/aprendizagem”.
(Antunes, 1999 p. 32).

Refletindo em torno de como deve ser a educação podemos perceber que ela deve ser
vista sob a perspectiva de uma educação integral do ser, associando as relações afetivas
aliadas ao processo de aprendizagem.
A criança deseja e necessita ser amada, aceita, acolhida e ouvida para que possa
despertar para a vida da curiosidade e do aprendizado. E o professor é quem prepara e
organiza o microuniverso da busca e do interesse das crianças. A postura desse
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profissional se manifesta na percepção e na sensibilidade aos interesses das crianças
que, em cada idade, diferem em seu pensamento e modo de sentir o mundo.
Assim, quando a criança nota que a professora gosta dela, e que a professora
apresenta certas qualidades como paciência, dedicação, vontade de ajudar e atitude
democrática, a aprendizagem torna-se mais facilitada; ao perceber os gostos da criança,
o professor deve aproveitar ao máximo suas aptidões e estimulá-la para o ensino. Ao
contrário, o autoritarismo, inimizade e desinteresse podem levar o aluno a perder a
motivação e o interesse por aprender, já que estes sentimentos são conseqüentes da
antipatia por parte dos alunos, que por fim associarão o professor à disciplina, e reagirão
negativamente a ambos.
Assim, para que a criança tenha um desenvolvimento saudável e adequado dentro do
ambiente escolar, e conseqüentemente no social, é necessário que haja um
estabelecimento de relações interpessoais positivas, como aceitação e apoio,
possibilitando assim o sucesso dos objetivos educativos.
Na condição de educadores, precisamos estar atentos ao fato de que, enquanto não
dermos atenção ao fator afetivo na relação educador-educando, corremos o risco de
estarmos só trabalhando com a construção do real, do conhecimento, deixando de lado o
trabalho da constituição do próprio sujeito – que envolve valores e o próprio caráter –
necessário para o seu desenvolvimento integral.
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4) Considerações Finais
Como podemos observar a afetividade é fundamental para que se construa o processo
educativo. Mas para que isso aconteça precisamos romper com o modelo atual de
ensino que segue os currículos tecnológico e acadêmico.
Nas aulas de currículo com a Vera Leone pude observar a importância da
reformulação curricular para que possamos incluir os excluídos, dar oportunidades para
que todos possam desfrutar do ensino e da aprendizagem.
Devemos lutar por um currículo reconstrucionista, que acredita que a educação
deveria promover o indivíduo e não ajustá-lo á sociedade.
A educação com essa visão estaria em busca de uma sociedade mais igualitária mais
justa.
Através de toda experiência que tive no PROESF e na minha vida profissional
pude observar que nada progride sem haver a afetividade nas relações, a afetividade
abre as portas para uma imensidão de oportunidades e abre um leque para você
trabalhar de maneira diversificada levando as crianças a aprenderem de maneira
significativa.
Pude observar também nas aulas do PROESF uma interdisciplinaridade nas
matérias, me favorecendo o entendimento de como trabalhar as disciplinas de maneira
interdisciplinar na realidade da sala de aula. Demonstrando que nenhuma matéria é
isolada, mas sim que só faz sentido se estiver relacionada à outra, assim como não
existe uma fórmula pronta de como devemos alfabetizar. Mas devemos estar ligados à
realidade dos alunos para que possamos criar formas diversificadas para alfabetizá-los.
Podemos criar projetos interdisciplinar envolvendo todas as matérias assim como todos
os funcionários da escola, desenvolvendo um espírito de cooperação e socialização
dentro do ambiente escolar.
Através das aulas de história com a professora Elaine pude refazer o meu conceito
de trabalhar a história de forma significativa para a vida da criança, através da
convivência entre as gerações, nas fotos e nas lembranças dos antepassados, e de outros
tempos, assim as crianças se socializam aprendendo regras sociais e costumes,
agregando valores, ampliando a visão de mundo, projetando o futuro, compreendendo o
presente, por isso é importante iniciar o trabalho de história trabalhando a vida da
criança para que ela possa se situar no tempo adquirindo noções de tempo/espaço onde
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ela compreenderá de maneira concreta o tempo histórico dos fatos ocorridos fazendo
sentido na vida real. Podemos confeccionar um livro com os dados pesquisados sobre
sua família trabalhando o processo da leitura e escrita.
O PROESF de maneira geral me abriu a visão com relação à educação, me levando
a refletir sobre a importância de nós educadores estarmos em constante formação,
buscando alternativas diversificadas para trabalharmos a alfabetização em sala de aula,
nunca desassociando a aprendizagem do aspecto afetivo.
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