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...E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente.
Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas
pessoas...
E tão bonito quando a gente pisa firme nos caminhos que estão nas
palmas de nossas mãos.
E tão bonito quando a gente vai a vida nos caminhos onde bate bem
mais forte o coração...

Gonzaguinha.
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APRESENTAÇÃO

Meu nome é Divanei Cristina Miranda Borges, nasci em 24 de Maio de 1968,
São Paulo, mas sempre morei em Nova Odessa, trabalho com 4ª série, na rede
municipal de Nova Odessa.
Como professora em exercício, através desse Memorial de Formação quero
explicar sobre a minha trajetória como profissional, não levando em consideração
apenas datas, conclusões de cursos, mas principalmente as mudanças de olhar e de
postura profissional que passei a ter através do embasamento teórico que me tem
sido proporcionado através do PROESF.
Quero ressaltar dois aspectos relevantes.
A minha dificuldade como professora em trabalhar Matemática devido à falta
de afinidade com essa disciplina, relacionada a situações negativas vivenciadas por
mim nas séries iniciais e a quebra de paradigmas ao entrar em contato com um novo
olhar proporcionado pela afetividade, sensibilidade e aprofundamento teórico.
Também é importante destacar a influência positiva da leitura na minha
trajetória tanto enquanto aluna (quando criança) e hoje como professora que busco
incentivar, estimular e tornar prazeroso o ato de ler (que muitas vezes nos é imposto
pela entidade escolar através de fichas de leitura e horários reservados), acreditando
de forma errônea que isso incentiva o nosso aluno a gostar de ler.
Ler envolve emoção, prazer, sensibilidade, características que só podemos
desenvolver em nossos alunos se nós mesmos formos capazes de senti-las.

5

Acredito que o momento reservado para a preparação desse memorial de
formação foi a concretização de um anseio de diagnosticar e refletir sobre algo que
me incomodava. E fico satisfeita em poder pontuar e relatar essas experiências,
ansiedades, teorias e mudanças que puderam ocorrer positivamente na minha vida
profissional.
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MINHA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Ingressei no Magistério em 1983 e desde o 2º ano de Magistério fui
contratada para trabalhar com crianças de 4 e 5 anos numa escola particular (até
então a única da cidade) "Pantera Cor de Rosa". Foi uma experiência
enriquecedora, pois tínhamos (eu e uma amiga de infância) autonomia para
planejarmos as aulas e as executarmos. Embora a proprietária (diretora) também
desse aulas e fosse bem mais experiente que nós, gostava, apoiava e elogiava
nossos planos de aula.
Foi nessa fase que descobri que valia a pena ser professora, que eu poderia
fazer diferente e fazer a diferença.
Permaneci ali por poucos meses, pois em 1985 comecei a dar aulas
eventuais (autorizado pelo delegado de ensino) em uma escola estadual central em
Nova Odessa (onde cursei da pré-escola até 8ª série) substituindo professoras
experientes e renomadas da cidade. Aquele ambiente me fascinava e me dava
segurança, todos me conheciam e me acolhiam muito bem.
Já em 1987 passei a dar aulas (através de atribuição) na escola Dr. João
Thienne, outra escola central, com professoras experientes (na época Escola
Padrão), mas onde aprendi muito através da troca de experiência com as
professoras já efetivas. Trabalhei com ciclo básico I, eu era a mais nova em idade e
em tempo de serviço, mas todas tinham muita paciência e prontidão comigo (temos
amizade até hoje). Ali tive os primeiros contatos com os textos de Caliagli.
Casei - me em 1988 e continuei a dar aulas em dois períodos, agora na Pré Escola, por coincidência, na mesma escola onde atuo agora.
Já concursada em 1990, ingressei no Dante Gazzeta onde já conhecia a
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todos. No próximo ano fiquei adida (termo utilizado para designar professores que
ficam sem aula em sua escola sede) e fui para a escola Paulo Azenha até1997
quando veio a 1ª fase da municipalização e retornei para a escola "Profª. Alvina
Maria Adamson", onde atuo hoje, sempre trabalhando com 3ª séries e 4ª séries, pois
tenho mais afinidade e me identifico melhor. Até 1999 eu era funcionária estadual.
Em 1999 ingressei pela Prefeitura e acumulei os dois cargos até 2001 quando pedi a
exoneração do Estado e optei pela Prefeitura.
Atualmente estou na mesma escola onde estive em 1988 e 1997. Trabalho
com 4ª série, gosto mais da linguagem que posso usar com a idade deles. Podemos
usar muitos meios de leituras e eles já se envolvem mais com maior independência
e autonomia.
Fico satisfeita quando encontro meus ex-alunos: alguns trabalhando em lojas,
supermercados, um cursando a Unicamp e alguns já formados.
Todos me dão em sorriso e perguntam:
- Professora, a senhora continua dando aula?
E eu reflito: quanto tempo, quantas crianças, quantos valores e quantas
responsabilidades. Mas creio que se semearmos boas sementes os frutos serão
colhidos no tempo certo. Vale a pena tenho um bom motivo.
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TODO CAMINHO SE FAZ ANDANDO... PASSO A PASSO...

Discute - se muito sobre a formação do professor. Fico relembrando o quanto
fiquei inquieta ao ingressar no curso de Magistério. Em minha cabeça havia um
turbilhão de idéias e dúvidas (principalmente dúvidas!!!): Será que deveria mesmo
trilhar por esse caminho? Será que valeria a pena investir nesse curso? Eu estaria
adequada a esse "perfil" de professora? Ensinar, orientar, aprender junto com as
crianças... Será que conseguiria atingir essa meta? E as dificuldades que viriam,
como superá-las? (a indisciplina, o desinteresse dos alunos, o domínio dos
conteúdos que eu iria (imaginem!) transmitir). Não conseguiria ao menos imaginar
(nesse primeiro momento) que era eu quem iria aprender ou reaprender com os
alunos e com a preparação e aplicação das aulas.
Minha cabeça ficou nublada (será que é possível que isso ocorra?). Meu pai
então tomou a decisão final por mim. Esse é o melhor caminho: eu poderia ingressar
mais rápido no mercado de trabalho (olha o capitalismo, aí, gente!) e até chegar à
faculdade decidir ou não pela continuidade dessa profissão.
Fui aos poucos me surpreendendo com o curso, estava freqüentando o
Magistério numa escola conceituada na região (José de Anchieta, em Sumaré).
Aos poucos fui me desarmando das dúvidas e medos e me entrosando e
interagindo com o que me era proporcionado: leituras, seminários, estágios (essas
fichas eram terríveis de serem preenchidas).
Lembro-me que eu sempre discutia com a professora de Didática.
Por que e para que deveria dar tantas explicações do que iria fazer? Será que
ela não conseguia entender nas entrelinhas a essência das minhas idéias? Hoje
compreendo melhor sua preocupação. Ela queria me induzir a refletir sobre a melhor
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maneira de fazer e não apenas cumprir as horas determinadas pelo estágio.
Foram fases difíceis e ao mesmo tempo encantadoras.
Logo de início me apaixonei pela Psicologia. Sabia que se tivesse condições
financeiras trilharia, por esse caminho. Mas nem tudo é tão simples. Em 1987
quando consegui passar no vestibular para o curso de Psicologia na Unimep não
pude freqüentar porque não tinha condições financeiras para manter-me no curso.
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AS PRIMEIRAS IMPRESSÕES DEIXAM MARCAS... AS EMOÇÕES
CURAM...

No primário, as aulas de matemática eram para mim uma verdadeira tortura.
Não entendia nada, me fechava, não queria me abrir para aquilo. Também me
lembro que quando estava na 3ª série, fiz as meninas perderem um concurso de
tabuadas porque não conseguia decorá-las.
Suava frio e tinha mal estar cada vez que a professora dava aulas de
Matemática. E se ela me chamasse na lousa? Como fazer divisões sem decorar as
tabuadas? Eu não podia consultar nada, tinha que decorar tudo. Era minha
obrigação saber aquilo na ponta da língua, afinal todos sabiam... mas eu não era
todo mundo...
Aos poucos com o auxílio da professora de Matemática, no Magistério, e
muitas horas estudando para ver se “desbloqueava" essas dificuldades fui
superando os medos e dificuldades do universo matemático.
Depois de aproximadamente 19 anos no Magistério, foi no PROESF, através
da disciplina de Teoria e Produção em Matemática que fui me sensibilizando com a
disciplina. Joguei fora minha armadura de medo e peguei com as mãos a
sensibilidade, os sentidos para aprender (ou reaprender).
Fui me envolvendo de maneira extraordinária com as leituras e atividades
ministradas pelo auxiliar pedagógico Perci.
Hoje busco levar meus alunos a sentirem o mundo ao seu redor: cada ser,
cada objeto, cada mudança, cada sentimento despertado pelas inúmeras
sensações.
Acredito que se aprende melhor quando se alia conhecimento com
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sensibilidade.
Foi através dos estudos das teorias da história e da matemática que
reconstruí meu olhar para a mudança da minha prática pedagógica.

(...) E a teoria elaborada é uma reflexão organizada e sistemática sobre
aspectos da prática que nos ajuda a analisá-la, problematizá-la e redefinila. Nesse sentido, teoria e prática articulam-se dinamicamente.
Considerando desse modo à relação entre teoria e prática, podemos dizer
que as teorias psicológicas são lentes através das quais olhamos a prática
pedagógica e que nos ajudam a compreendê-la (...)
(FONTANA, CRUZ, 1997, p. 70).

12

TODA MUDANÇA IMPLICA EM BUSCA DE CONHECIMENTO...

Também me desfiz de preconceitos e pré-julgamentos buscando valorizar
cada aluno. Sempre tentei buscar e apresentar a eles condições concretas para que
compreendessem os conteúdos valorizando cada um como um ser único, especial,
valorizando seu esforço e desempenho, elevando a auto - estima e auxiliando - os a
adquirir segurança na realização de suas tarefas.
Segundo TRINDADE e SANTOS (2000, p.12):

(...) Se olharmos o aluno como incapaz, menor, nossa ação vai se dirigir a
ele de modo a subestimá-lo(a), de modo a desinvesti-lo(a) das suas
múltiplas possibilidades, e esse olhar/ação pode, junto com outros fatores
ajudar para que ele/ela se acredite assim, incapaz.
O olhar/ação do(a) professor(a) é fundamental para o crescimento do(a)
aluno(a), e ele não pode ser falso, porque implica outras sensibilidades (...).
(...) O que importa deixar bem explícito é que qualquer aprendiz precisa ser
estimulado, incentivado, encorajado; afinal, aprender é aproximar-se de
novo, do desconhecido, e é muito importante nesse caminho ter alguém em
quem confiar.

13

TODO PONTO DE VISTA É A VISTA DE UM PONTO

A leitura nos conduz pelos caminhos do conhecimento proporcionando-nos a
ampliação dos nossos saberes.
“Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos
que têm. E interpreta a partir de onde os pés pisam.
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê
é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo.
Isso faz da leitura sempre uma releitura.
A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é
essencial dizer: como alguém vive, com quem convive, que experiência
tem, em que trabalha, que desejo alimenta, como assume os dramas da
vida e da morte e que esperanças o animam.
Isso faz da compreensão sempre uma interpretação1”.

As aulas de Produção em Matemática, durante o PROESF, foram um fator
decisivo para modificar a minha visão distorcida da Matemática, mudança essa que
foi ocorrendo junto com o trabalho em parceria com colegas, alguns cursos de
formação e muita leitura, como a desse texto adaptado de Anna Regina Lanner de
Moura -2002 - do texto de Luciano Lima - SP - CTEAC – 2001.

(...) Não há um único momento na vida em que não se cria matemática,
mesmo quando não temos consciência deste fato.
Trata-se de aprendizagem de criação da linguagem emocional - afetiva.
Uma carência nesta formação da linguagem afetiva - emocional,
acompanharão a criança pelo resto da vida. Os elementos não
desenvolvidos criarão carência e lacunas que acompanharão aquele ser
humano impondo-lhe dor e sofrimento em sua caminhada futura.

1

Fragmentos retirados do livro: ”A águia e a galinha”, BOFF, 1997, p. 9 a 11.
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A INFLUÊNCIA DO OLHAR DO PROFESSOR

Fico pensando porque encontrei tanta dificuldade em aprender Matemática
(principalmente na infância) e percebo que para mim, nada do que era explicado era
interiorizado... não havia sensibilidade, exploração dos sentidos...
A verdade é que durante a minha fase escolar não se levou em consideração
o que FONTANA e CRUZ (1997, p. 66) abordam no livro Psicologia e Trabalho
Pedagógico:
O estudo da aritmética, por exemplo, não começa do zero. Ao chegar
à escola a criança já passou por experiências anteriores relativas a
quantidades. O mesmo acontece quanto à escrita e às operações mentais
utilizadas em situações do cotidiano.
Na escola as condições se modificam. Ali as relações de
conhecimentos são intencionais e planejadas. A criança sabe que está ali
para apropriar - se de determinado tipo de conhecimentos e de modos de
pensar e de explicar o mundo, organizados segundo uma lógica que ela
deverá apreender.
Ela também re-significa e reestrutura significados, modos de agir e de
pensar, e começa a se dar contas das atividades mentais que realiza e do
conhecimento que está elaborando(...)
Nesse sentido, destaca Vygotsky a educação escolarizada e o
professor tem um papel singular no desenvolvimento dos indivíduos.
Fazendo junto, demonstrando, fornecendo pistas, instruindo, dando
assistência, o professor interfere no desenvolvimento proximal de seus
alunos, contribuindo para emergência de processos de elaboração e de
desenvolvimento que não ocorreriam espontaneamente.

Por isso o papel do professor como mediador da aprendizagem é extramente
relevante. Temos que buscar esse olhar para melhorar nosso trabalho (ao menos
torná-lo mais satisfatório!).
Sempre acreditei que o meio social tem forte influência sobre o indivíduo.
Passei esses anos todos trabalhando efetivamente sobre esse conceito, mas só no
PROESF pude compreender qual a tendência ou mais especificamente, em qual
autor eu acreditava e exercitava minha prática pedagógica. Isso só ocorreu quando
comecei a estudar Vygotsky.

15

MUITO PRAZER! ANTES TARDE DO QUE NUNCA...

Fui apresentada a esse autor de nome esquisito, VYGOTSKY, por uma
psicóloga que trabalhava na APAE de Nova Odessa. Isso aconteceu por volta de
1997.
Ela foi convidada pela nossa escola para dar um apoio aos professores que
realizavam

o

Projeto

Despertar

(atendendo

alunos

com

dificuldades

de

aprendizagem) e nos falou com encantamento e paixão desse nome e de seus
estudos.
Seus olhos brilhavam e aos poucos ia nos explicando o que havia aprendido e no
que acreditava.
Gostei muito, mas nossa apresentação terminou ali. Embora eu concordasse
com suas explicações e acreditasse muito em tudo o que foi exposto não conseguia
fazer a "ponte" entre suas teorias e a minha postura profissional, e a maneira como
eu também encarava essas verdades.
Passaram-se muitos anos até que Vygotsky fosse novamente citado (ou
melhor, desenterrado) logo no início do 1º semestre do PROESF em 2002 através
da disciplina de Produção em Língua Portuguesa com a Auxiliar Pedagógica Cristina
(sou fã dela!) e então eu tive a oportunidade de concluir que o meio exerceu forte
influência sobre mim... as palavras... a leitura... o mundo dos livros... que fascínio...

(...) O princípio orientador da abordagem de Vygotsky é a dimensão sócio histórico do psiquismo. Segundo esse princípio, tudo que é
especificamente humano e distingue o homem de outras espécies origina se de sua vida em sociedade. Seus modos de perceber, de representar, de
explicar de atuar sobre o meio, seus sentimentos em relação ao mundo, ao
outro e a si mesmo, enfim, seu funcionamento psicológico, vão se
constituindo nas suas relações sociais.

(FONTANA,CRUZ,1997, p.57)
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MEU ENCANTAMENTO PELA LEITURA

Durante a minha infância eu gostava mesmo era de criar brincadeiras de faz de - conta, teatros, poesias e histórias.
O mundo da leitura me fascinava, me influenciava, exercia domínio sobre
mim.
Mesmo sem compreender havia certa afetuosidade por parte de minhas
professoras primárias (3ª e 4ª séries) e com o passar do tempo eu me identificava
mais com aquelas professoras (de 5ª à 8ª série) que demonstravam uma
preocupação peculiar com o nosso crescimento não só a nível de aprendizagem,
mas a nível de ser humano como um todo.
Por isso afirmo que, aprendizagem e afetividade caminham de mãos dadas.
Quando caminhamos com segurança (apoiados, incentivados por alguém) o
nosso medo torna-se menor e a vontade de avançar aumenta, assim como afirmam
FONTANA e CRUZ (1997, p. 63):

(...) O desenvolvimento é entendido por Vygotsky como um processo de
internalização de modos culturais de pensar e agir. Esses adultos ou as
crianças mais velhas, por meio da linguagem, do jogo, do "fazer junto" ou
do "fazer para", compartilham com a criança seus sistemas de pensamento
e ação.
Embora aponte diferenças entre aprendizado e desenvolvimento, Vygotsky
considera que esses dois processos caminham juntos desde o primeiro dia
de vida da criança e que o primeiro - o aprendizado - suscita e impulsiona o
segundo - o desenvolvimento. Ou seja, tudo aquilo que a criança aprende
com o adulto ou com outra criança mais velha vai sendo elaborado por ela,
vai se incorporando a ela, transformando seus modos de agir e pensar (...).

Durante uma das aulas de Educação não formal, lembrei-me que sonhava
também em ser escritora e que certa vez escrevi uma história (por volta dos meus 9
anos) e enviei para o Programa Globinho apresentado pela jornalista Paula
17

Saldanha (na época ela lançou alguns livros infantis). Então, ela me enviou uma
carta (escrita de próprio punho), incentivando-me a continuar escrevendo.
Meu pai também sempre me incentivou a ser leitora. Entregava-me encartes
para que eu mesma pudesse fazer pedidos de livros pelo Correio, aproveitasse as
férias para lê-los e brincasse imitando seus personagens (crianças aventureiras,
detetives mirins).
A cada capítulo eu conhecia um lugar, um passaporte era aberto e lá ia eu...
sem fronteiras.
Incentivo meus alunos a lerem por prazer. Fazemos leituras em sala de aula,
na biblioteca, no pátio. Lemos clássicos, gibis, jornais, revistas. Faço questão que
eles me vejam lendo e comentando sobre algum assunto lido. Creio que esse é o
melhor exemplo... aprender fazendo.
E foi assim desde criança, tudo o que cai em minhas mãos ou ao alcance da
minha visão; os meus olhos devoram e meu coração se delicia.
No magistério não foi diferente: eu era uma das alunas que mais freqüentava
a biblioteca. Todos os livros novos eram praticamente reservados para mim.
A bibliotecária da época também seguiu a carreira no Magistério e no
4º semestre do PROESF veio ser auxiliar pedagógica de Geografia. Hoje ela é
secretária de Educação de Sumaré.
Certa vez ela comentou comigo que se lembrava da minha assinatura nos
livros de registros da biblioteca da escola José de Anchieta, tantas foram as vezes
que eu ia lá a procura de livros.
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Concordo com LARROSA (1999, p. 37) quando afirma que:

(...) A amizade da leitura não está em olhar um para outro, mas em olhar
todos na mesma direção. E em ver coisas diferentes. A liberdade da leitura
está em ver o que não foi visto nem previsto. E em dizê-lo.
Mas para que essa liberdade seja possível, é preciso entregar-se ao texto,
deixar-se inquietar por ele, perder-se nele. A liberdade aqui só é
generosidade. Não apropriação do texto para nossos próprios fins, mas
desapropriação de nós mesmos, no texto.
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VIVENCIANDO A INCLUSÃO

Sinto também necessidade de relatar através do meu tempo de serviço no
Magistério sobre a inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais.
A minha unidade escolar sempre foi pólo da sala com alunos portadores
dessas deficiências, inclusive e em maior número de deficientes auditivos.
Aos poucos após passarem por professoras especialistas nessa área eles iam
sendo inclusos nas salas comuns (essas professoras faziam com que eles
participassem de todas as atividades da escola).
Houve um ano em que recebi na minha 4º série uma aluna. Tinha 14 anos, na
verdade ela não se parecia nada com uma menina, vestia-se como menino, cortava
o cabelo bem curto, usava boné e tênis masculino.
Era a tipo da aluna que se enturmava com tudo e com todos: apartava brigas
entre os colegas, sempre do tipo "deixa disso", no futebol era sempre a capitã do
time, pois era a melhor jogadora.
Ela exercia um domínio positivo sobre os demais. Numa determinada fase do
ano as crianças aproveitaram sua ausência para me contarem que achavam que ela
era um menino, que havia algo errado, pois quando eu mandava as meninas irem ao
banheiro ela ia ao banheiro dos meninos, além disso, usava cueca (na verdade ela
só ia beber água, ia ao banheiro quando não tinha ninguém por perto).
Então eu não sabia qual banheiro ela freqüentava e para mim isso não fazia
diferença. Mas na fase em que eles se encontravam eles cobravam dela mais
feminilidade.
Por várias vezes tive que intervir, falar sobre respeito às individualidades.
Numa reunião a mãe me procurou e falou que desde pequena a menina sempre se
20

portou dessa maneira, pedia brinquedos e roupas masculinas e a mãe cedia porque
desejou ter um filho. Ela ficava apenas com os meninos e quando as meninas a
chamavam para brincar ela falava (com dificuldade) mais algumas frases audíveis
"tô fora!". Era excelente aluna em matemática e copista em Língua Portuguesa e
nas outras disciplinas, mas produzia textos, resumos com coerência e coesão. Hoje
a encontro num supermercado da cidade onde empregam vários deficientes
auditivos que passaram pela minha escola. Ela permanece com roupas largas,
cabelo bem curtinho e o crachá que está seu nome sempre virado ao contrário. São
pessoas que passaram por mim e me fizeram repensar muitas coisas.
Um outro caso recente que me recordo ocorreu em 2001, foi um aluno que
veio freqüentar a minha 4ª série e tinha Hidrocefalia, com comprometimentos
neurológicos, andava usando um aparelho nos pés (que eram muito tortos) e não
controlava suas necessidades fisiológicas, fazia uso de fraldas. Era um menino que
estava sempre feliz, tinha um caderno e uma letra impecáveis. Mas tudo o que eu
explicava em questão de algumas horas era esquecido. Na hora que eu ensinava
uma técnica operatória ele entendia mais depois desaprendia totalmente.
Ele próprio criou um mecanismo de defesa para que os outros colegas não
percebessem sua dificuldade.
Dizem que era muito grande para ficar andando entre as carteiras e ir até a
lousa que preferia não se cansar. Sempre respeitamos sua opinião e durante aquele
ano iam à lousa para corrigir as lições os alunos que sentiam vontade de fazê-lo.
Ele tinha 13 anos e vinha acompanhado pela irmã (uma menina de 16 anos)
que fazia tudo com amor para ele, mas na verdade tinha sua juventude sacrificada
para cuidar do irmão.
Ela freqüentava o colegial de manhã e a tarde o acompanhava na escola,
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porque caso ele fizesse cocô era ela que ajudava a trocar a fralda. Sempre
questionei com ela e com a mãe que ele deveria fazer sua higiene pessoal sozinho,
mas elas achavam que ele se sentia melhor assim. Eram inúmeras as vezes em que
ele evacuava na fralda, não sentia e aquele cheiro forte era sentido por todos nós.
Então, eu delicadamente me aproximava dele e falava se ele gostaria de tomar uma
água para se refrescar, pois nossa sala era muito quente. Nos entendíamos com o
olhar, sem constrangimento.
No 2º semestre (por volta de agosto ele foi fazer a cirurgia nos pés e ficou
afastado, mas os alunos e eu fomos visitá-lo em casa). Ele ficou muito feliz, era de
uma família humilde, tinha um pai alcoólatra que os abandonara e a mãe sempre
falava que era um milagre pelos diagnósticos médicos ele ser assim quase perfeito.
Como aprendi sobre perseverança, otimismo e fé, quando ele ingressou na
escola eles arcavam com as fraldas que eram caríssimas, mas eu e meu diretor
exigimos que assistente social desse todo o apoio e que a futura diretora (porque na
5ª série a escola é estadual) se comprometesse com a família.
Esses alunos me ensinaram muito a ser mais tolerante, a enxergar outras
potencialidades.
Hoje através do PROESF pude amadurecer minhas idéias e atitudes
relacionadas à sexualidade e compreender toda a trajetória da educação especial no
Brasil através dessas disciplinas.
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REDEFININDO VALORES E ATITUDES

É imprescindível afirmar que educação e sentimentos caminham juntos.
Muito tem se discutido sobre a construção dos conhecimentos de que além
das operações mentais, as emoções e os sentimentos influem fortemente na
aprendizagem da criança.
É importante acrescentar que não dá para ensinar pensando somente na
cabeça do aluno, mas também em seu coração.
Essa visão ampla tem demonstrado forte influência sobre a pedagogia e a
didática do século XX.
Portanto, nós, enquanto professores devemos criar condições para que a
aprendizagem ocorra num clima afetuoso. Essa afetividade não implica deixar de
cobrar que o aluno desenvolva satisfatoriamente seu papel de aprender, essa
mudança de olhar não implica em criar um álibi para que o professor deixe de
exercer seu papel profissional.
O enfoque sobre a ênfase nos fatores emocionais também influenciou muito
em representar sobre a função da escola, pois esta deve propiciar o
desenvolvimento afetivo e moral enquanto instituição reconhecida pode colaborar
para formar pessoas com bom caráter, mas não conseguirá fazer isso isoladamente
de outros setores da sociedade.
A auto-imagem positiva do aluno contribuirá para que ele se torne capaz de
buscar um equilíbrio em seu relacionamento com os demais fazendo com que sua
mente aprenda a se colocar no lugar do outro e que seu coração se incline para as
maiores verdades e conhecimentos.
Esse olhar implicou enormes mudanças em mim e na minha postura
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profissional.
E não terminam aí, quantas mudanças em meus (pré) conceitos foram se
modificando... se abalando... Agora estou num curso universitário onde sou
respeitada pela minha prática pedagógica pelo exercício da minha profissão... Já
imaginou? Ninguém falando sobre o que é certo ou errado, mas nos oferecendo
embasamento teórico e reflexões sobre o que exerço (como exercer melhor) o meu
papel no dia a dia.
A disciplina de História da Educação e as aulas magnas proporcionadas pelo
professor Sanfelice me deslumbraram: compreender toda a educação brasileira e as
políticas educacionais desenvolvidas até então. Confirmar ao contrário do que o
sistema governamental prega que nós professores não somos os únicos culpados
por tantos problemas na área educacional.
Embora sempre me mantivesse bem informada, hoje penso como seria se
não tivesse tido a oportunidade de conhecer essas informações e autores e
remodelar o meu trabalho.
Agradeço a Deus por essa oportunidade única de poder freqüentar uma das
mais conceituadas universidades do país.
Na medida em que o curso foi tomando forma com o nosso envolvimento
direto, fui percebendo minha mudança de postura ao me relacionar até com meus
superiores.
Eu não era mais uma professora da rede municipal e sim uma professora
capaz de argumentar seus pensamentos e ações.
Relutei até o último momento em cursar Pedagogia, pois já havia iniciado esse curso
e parado de freqüentar por falta de condições financeiras. Também afirmava a mim
mesma que não voltaria a fazê-lo se não fosse diferente do que eu já havia

24

freqüentado.
Surge então o PROESF e o momento decisivo para avançar em minha
formação de acordo com tudo o que já narrei aqui anteriormente.
De acordo com VYGOTSKY:
(...) Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para
sempre a possibilidade de explicar as causas do pensamento, porque uma
análise determinista pressupõe descobrir seus motivos, as necessidades e
interesses, os impulsos e tendências que regam o movimento do
pensamento em um outro sentido. De igual modo, quem separa o
pensamento do afeto, nega de antemão a possibilidade de estudar a
influência inversa do pensamento no plano afetivo, volitivo da vida psíquica,
porque uma análise determinista desta última inclui tanto atribuir ao
pensamento um poder mágico capaz de fazer depender o comportamento
humano única e exclusivamente de um sistema interno do indivíduo, como
transformar o pensamento em um apêndice inútil do comportamento, em
uma sombra sua desnecessária e importante.

(apud ARANTES, 1998, p. 32).

Então posso perceber visivelmente as mudanças pelas quais passei.
Oportunidades devem ser aproveitadas e sei que fui contemplada e convidada
a percorrer um novo caminho em minha profissão, um caminho mais belo e mais
seguro. E eu não posso parar de percorrê-lo...
Claro, agora com um novo e diferente olhar!
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MOTIVO
(Cecília Meireles)

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento

Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
- mais nada.
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