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“Nós somos como tartarugas, carregamos a casa.
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o ontém porque seríamos uns tolos a olhar as
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coloca para ajudar, ver e compreender o momento
que estamos vivendo.”
Iberê Camargo.
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APRESENTAÇÃO
“Gastei uma hora pensando um verso
Que a pena não quer escrever.
No entanto, ele está cá dentro
Inquieto, vivo. Ele está cá dentro
E não quer sair.”
(Carlos Drummond de Andrade)
Na verdade este verso fala da minha angústia, passei dias pensando em como
começar a escrever o meu memorial de formação.
Eu acreditava ter tido uma vida muito normal, tudo perfeito, para ter que relatar.
Foi difícil escolher o que contar, já que eu imaginava ter uma vida normal, igual a todo
mundo, eu vivia no censo comum. Mas foi ativando minhas memórias, conversando
com minhas colegas de sala, que pude perceber que experiências vividas por mim,
foram bem diferentes das vividas por minhas colegas, mesmo tendo mais ou menos
todas as mesmas idades, nossas vivências foram bem diferentes.
No ano de 2004 surgiu à oportunidade de ingressar em um curso superior, o
PROESF, que é um Programa Especial de Formação de Professores em Exercício da
Região Metropolitana de Campinas, que é uma parceria entre Unicamp e Secretarias
Municipais da Região Metropolitana de Campinas. Um dos meus sonhos era ingressar
em uma faculdade, mas não tinha condições financeiras, e com o surgimento desta
oportunidade fiquei um tanto desconfiada, pois era muita a oportunidade, e como diz o
ditado popular, que “quando a esmola é demais até o santo desconfia”, eu desconfiei e
resolvi esperar o próximo ano, para saber com as colegas que ingressaram se realmente
valia a pena.
Tive oportunidade de ver os textos que estavam sendo utilizados, os trabalhos
propostos e pude perceber que realmente era um curso sério, e então em 2005 prestei
vestibular, passei e em agosto do mesmo ano iniciei no PROESF.
O PROESF mudou minhas concepções, passei a olhar meus alunos com outros
olhos.
... a gente olha mas não vê, a gente vê, mas não percebe, a gente
percebe, mas não sente, a gente sente, mas não ama e, se a gente não
ama a criança, a vida que ela representa, as infinitas possibilidades de
manifestação dessa vida que ela traz, a gente não investe nessa vida, e
se a gente não investe nessa vida, a gente não educa e se a gente não
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educa no espaço/ tempo de educar, a gente mata, ou melhor, a gente
não educa para a vida; a gente educa para a morte das infinitas
possibilidades. A gente educa (se é que se pode dizer assim) para uma
morte em vida: a invisibilidade. (Trindade, 2000, p.9)

Eu acreditava que havia sido alfabetizada da melhor forma, que meus
professores eram os melhores e que eu deveria ser como eles, e descobri com a
disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa que poderia ter sido
muito melhor e prazerosa a aprendizagem, se houvesse a afetividade, o faz de conta na
sala de aula, não me lembro de nenhuma professora minha contar historinhas, elas liam
ou faziam com que lêssemos para a sala os “textos” da cartilha da primeira série a
famosa, Caminho Suave e dos livros das séries seguintes. Fazíamos o entendimento do
texto, onde as respostas seguiam em seqüência no texto, era só copiar do texto, não
precisávamos nem pensar para dar as respostas era só ler e copiar em seqüência.
No entanto eu detestava a disciplina de Língua Portuguesa, não gostava de ler,
mas no 2º ano de magistério tive a oportunidade de ter uma professora que fez a
diferença. Ela gostava do que fazia e o fazia bem, ela levava textos de diferentes
gêneros, nos leva a pensar, a refletir e a discutir o assunto em sala de aula e através dos
textos era trabalhado a parte gramatical sem a necessidade de exercícios massantes.
Depois do 2º ano de magistério passei a gostar da disciplina de Língua Portuguesa, a
gostar de ler e até cheguei a pensar em fazer faculdade de Letras inspirada nesta
professora.
Mas um único ano foi muito pouco. E foi no PROESF que fui sentir
dificuldades. Nenhum professor em minha trajetória escolar havia me pedido para
pensar e escrever sobre mim, como eu pensava e por que pensava daquela maneira, não
haviam me ensinado o hábito de ler e escrever sobre o que havia lido, eu não via
importância em contar histórias ou cantar para os meus alunos, essas atividades eram
apenas passa tempo.
E são essas vivências que irei relatar nesse memorial de formação. Vivências
que me fizeram ser quem sou hoje, como pessoa e como profissional. Hoje sou uma
professora segura de minhas ações, argumento e questiono as dirigentes quando
necessário. Mudei a minha maneira de ver o mundo, vejo a criança como um todo a ser
desenvolvido afetivamente, fisicamente e cognitivamente, vejo possibilidades de
mudanças.
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Vivências de ontem e de hoje. Muita coisa mudou à minha volta e em mim, e
são essas mudanças de pensamentos, olhares e até comportamentos que irei
compartilhar com os leitores.
Procurei dividir meu memorial em quatro eixos: O lúdico, A afetividade, A
profissão e O espaço escolar. Os capítulos enfocam: 1 – O lúdico, relato a respeito das
memórias do lúdico em minha infância, e vivências que foram marcantes para mim,
pois o lúdico nem sempre fez parte da minha vida e também sobre o lúdico na
Educação Infantil, área em que trabalho; 2 – A afetividade, relato sobre diferença que a
afetividade faz no aprendizado, conto um pouco de como era e com procuro ser na
relação professor - aluno e aluno – professor, e deixo também as minhas expressões
frete a afetividade e a família; 3 - Do desejo à profissão relato toda a trajetória até me
tornar professora e cursar o PROESF; No capítulo 4 - O espaço escolar, relato como era
o espaço escolar no meu tempo de criança e como é hoje na escola em que trabalho e
como é na escola que escolhi para os meus filhos.
Contarei fatos que foram marcantes para mim não só no passado como também
agora relembrando, e podendo refletir e ver que algumas coisas mudaram como é o caso
do espaço físico da escola, como era quando freqüentei a pré-escola e como é hoje.
Vou contar a minha história, me apropriando dos pensamentos de alguns
teóricos como Vygotsky (1998), Wallon, Almeida (1997), Áries (1981), Freire (1996),
(2000), Leite (2006), Marcelino (1990) assim como me apropriei de textos literários
como Abramowicz (2003), Bondioli (1998), Dantas (1992), Faria (1999), Fernandes
(2004), Kramer (2003), La Taille (1992), Rocha (2000), Sans (1994), Trindade (2000),
Wajskop (2001), Zabalza (1998), para falar minha história, história com erros e acertos,
mas o importante é que através dela eu aprendi e me tornei educadora.
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1. O LÚDICO
1.1 Memórias do lúdico em minha infância
Brincar com criança não é perder tempo,
é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem
escola, mais triste ainda é vê-los
sentados enfileirados, em salas sem ar,
com exercícios estéreis, sem valor para a
formação do homem.
(Carlos Drumond de Andrade)

Família tradicional, papai, mamãe e filhinha única até aos três anos de idade,
paparicada pelos avós paternos e pela titia Marinalva, que eram vizinhos de porta e sem
contar que os avós maternos moravam no mesmo bairro e os visitávamos todos os dias
para pedir-lhes a benção e minhas tias Maria e Sônia me vestiam feito boneca, elas
trabalhavam em loja e me enchiam de roupas bonitas.
O meu brincar se deu em meio aos adultos, meu pai brincava comigo no armário
de cozinha da minha avó paterna, ele me ensinava a tirar, empilhar, e depois guardar as
latas e vasilhas. Minha tia Marinalva me dava papel e caneta para brincar enquanto ela
escrevia cartas em papéis de carta para o namorado. Minha mãe passeava comigo dando
voltas no quarteirão, meu pai trabalhava somente à noite e durante o dia precisava
dormir, eu tinha toda a atenção, mas, no entanto fui ensinada a brincar quietinha e sem
correr.
Segundo Bondioli (1998), a cumplicidade de que se cria entre adulto e criança
que brincam juntos não possui somente o efeito de oferecer à criança uma gama de
possibilidades lúdica posteriores, em relação àquela que poderia experimentar
sozinha ou com os colegas, mas também permite ao adulto a redescoberta de
aspectos de sua infância esquecida.
A primeira boneca que tive foi uma Susi que meu avô paterno me deu. Ela era
linda, vestida de noiva. Eu brincava com todo cuidado para não estragar, realmente não
estraguei, guardei-a até aos vinte anos de idade, quando minha filha nasceu e eu
entreguei a boneca para ela.
Observo na creche em trabalho que as crianças não têm mais o zelo, o cuidado,
o carinho com o brinquedo como eu tinha. Na escola em que trabalho toda segunda-
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feira é dia de brinquedo para o maternal III, crianças de aproximadamente três anos de
idade, onde contamos com a colaboração dos pais ativamente auxiliando as crianças na
escolha do brinquedo, pois não pode ser um brinquedo muito frágil ou que possa
machucar alguém. Algumas vezes esquecem o brinquedo. Lembrando-se apenas quando
chegam à escola e mais uma vez contamos com o auxilio dos pais que acabam trazendo
mesmo após início da aula, outros avisam que irão trazer mais tarde, porque precisa
esperar as lojas abrirem para comprar um brinquedo, pois o filho não tinha nenhum
brinquedo inteiro para trazer. Isso ocorre muito no início do ano.
O nosso intuito com o brinquedo é fazer com que a criança traga um pedacinho
da sua própria casa, das suas vivências para a escola, entrando mais tranqüila. E ao
mesmo tempo levar a criança aprender a ter cuidado com os brinquedos, brincar com
carinho, senão vai chegar o dia em que ela não vai ter mais brinquedos para trazer à
escola. O mesmo acontece com os brinquedos da escola, é preciso ensinar brincar e
depois guardar os brinquedos para tê-los sempre.
O PROESF nos fez abrir os olhos para a realidade, pois hoje as crianças têm
diversidade de brinquedos e acabam por não dar valor e cabe a nós educadores levarmos
nossos alunos a descobrirem esses valores.
Na escola em que trabalho tem um tambor que chamamos de sucata, onde
depositamos os brinquedos quebrados. Planejamos umas aulas de reconstrução, onde
despejamos esses brinquedos e com a ajuda das crianças tentamos consertar, adaptamos
rodas de um carrinho em outro, braços, pernas, cabeça de uma boneca em outra, fazendo
com que os brinquedos fiquem inteiros e voltem a serem utilizados por toda a escola.
Para Vygotsky a brincadeira:

“cria na criança uma nova forma de desejos a um fictício, ao seu
papel na brincadeira e suas regras. Dessa maneira as maiores
aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições
que no futuro tornar-se-ão seu nível de ação realidade e moralidade”.
(Vygotsky, 1984, p. 114 apud Wajskop, 2001, p. 34).

Vygotsky (1998, p. 134) afirma que: “No brinquedo, a criança sempre se
comporta além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior
do que é na realidade”.
É de pequeno que se aprende e precisamos aproveitar as oportunidades de
ensinar. Ensinando a cuidar e zelar pelo brinquedo, pela própria bolsa e seus utensílios,
pela escola, vai refletir em casa, na cidade, no patrimônio público e no país amanhã.
5

E é o que diz Provérbios (22-06 - Bíblia) “Instrui ao menino no caminho em que
deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele”.
Na escola não tive muitas oportunidades de brincar e quando as tive tinha medo
de brincar. Meus pais sempre me ensinaram a não correr, não bagunçar, não gritar,
nunca me deixaram brincar na rua, o portão de casa sempre esteve trancado com
cadeado.
Com seis anos passei a freqüentar a pré-escola, mas lá não havia espaço para
brincar, mas a minha primeira professora a Maria Ofélia fazia o que podia, empilhava as
mesas e cadeiras para que pudéssemos brincar de roda, mas isso era de vez em quando,
pois dava muito trabalho empilhar e depois arrumar tudo no lugar novamente e ainda
sozinha. Fecho meus olhos e posso ver a roda e ouvir a música:
“A canoa virou
Por deixá-la virar
Foi por culpa do (nome da criança) que não soube remar”.
Íamos cantando a música e a criança cujo nome era dito entrava no meio da
roda, quando todos estavam dentro da roda, a professora começava a cantar.
“Se eu fosse um peixinho e soubesse a nadar
Eu tirava (nome da criança) do fundo do mar”.
Agora o processo era o inverso a criança cujo nome era dito voltava a dar a mão
para professora e assim sucessivamente até formar novamente a roda.
Esses foram momentos bons que deixaram muitas saudades. Mas a professora
Maria Ofélia precisou deixar as aulas, pois recebeu uma proposta para trabalhar em uma
agência bancária, dando oportunidade a uma segunda professora, a Edna que nem o
brincar de roda nos proporcionava, ela não gostava de barulho e também não tinha
muita disposição para estar afastando e empilhando as mesas e cadeiras.
O tempo passou e lá estava eu ingressando na 1ª série do ensino fundamental.
Freqüentei a mesma escola a EEPSG Profª. Maria José Margato Brocatto da 1ª
até a 8ª série. E esta tem um pátio amplo com palco, é uma escola grande. Era limpa,
bonita, mas infelizmente não é mais a mesma , visitei a escola e fiquei muito triste com
o que vi, cheguei a me sentir mal e chorar, pois acabaram com a minha escola amada, a
escola hoje é toda cercada por grades, as paredes e carteiras estão riscadas, chão sem
brilho e hoje não tem mais Ensino Fundamental só tem de 5ª a 8ª série e Ensino Médio.
O que mais me entristece é de saber que são os próprios alunos que estão destruindo a
minha escola, escola que ficou apenas na memória.
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Na 1ª série o pátio era usado apenas para que fizéssemos à fila na hora da
entrada, onde cantávamos algumas músicas como Dona Aranha, Minhoca e também
para servir a merenda na hora do recreio. A professora da 1ªsérie tinha a
responsabilidade de alfabetizar e a preocupação com isso era tanta que não sobrava
tempo para brincar.
O recreio era da 1ª e da 2ª série juntas. Eu ficava encantada vendo as meninas
pularem elástico, brincarem com umas músicas e gestos que eu não conhecia, pois eu só
brincava sozinha no meu quintal, meus pais não me deixavam brincar na rua e as outras
crianças não queriam brincar no quintal comigo e sendo assim eu acabava não
conhecendo as brincadeiras. O tempo passava, o recreio acabava e eu não dava conta de
comer o meu lanche e quando chegava em casa, levava bronca da minha mãe porque
não havia comido o lanche.
Eu ficava vendo as brincadeiras, mas não tinha coragem de pedir para brincar e
quando me convidavam eu não aceitava por vergonha de não saber brincar e por medo
de errar. “A criança que não puder fazer suas experiências e que não tiver qualquer
oportunidade de cometer seus próprios erros não estará gozando plenamente do direito
de viver”. (Dallari e Korczak apud Sans, 1994). E eu deixei de viver várias experiências
por medo de errar e esse medo me acompanhou por muito tempo.
Nas séries seguintes 2ª e 3ª série, estudei com uma mesma professora que de vez
em quando nos levava ao pátio para aula de educação física e uma das brincadeiras de
que nunca me esqueci foi a de “corre-corre lenço”.
A professora pegava um lenço, sentávamos em roda e uma criança corria
envolta enquanto cantávamos:
“Corre-corre lenço quem olhar para traz não ganha o lenço, corre-corre lenço”.
A criança que corria colocava o lenço atrás de uma que estava sentada na roda,
onde a que estava sentada teria que correr e pegar a outra antes que a mesma sentasse
em seu lugar.
Eu detestava brincar disso e de tudo que envolvesse corrida ou muito
movimento, pois não tinha muita coordenação e era meio desajeitada, comprida e
magra.
Eu gostava muito de ir para a escola, mas nos dias de Educação Física eu queria
faltar, mas nem sempre minha mãe deixava. E uma dessas vezes em que fui obrigada a
ir e a brincar, fiquei muito envergonhada e constrangida. Eu era muito tímida e na
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brincadeira de corre-corre lenço uma criança me alcançou e tive que sentar no meio da
roda e cantaram para mim:
“Galinha choca, galinha choca, galinha choca,...”.
Para mim isso foi horrível e constrangedor.
Lembro-me do episódio como se fosse hoje, e ainda me sinto mal, sinto vontade
de chorar. E por isso hoje penso nas conseqüências antes de propor as brincadeiras aos
meus alunos. Eu proponho duas ou três brincadeiras dentro dos objetivos a serem
alcançados para que as crianças escolham, e dou liberdade para a criança primeiro
conhecer a brincadeira para depois se decidir, se quer ou não brincar, pois uma simples
brincadeira pode se transformar em um trauma mais tarde.
“E nós adultos, vivemos também dentro de nossas próprias fronteiras,
olhamos as crianças brincar, repreendemo-las quando fazem barulho,
ou, se deixamos cair sobre seus divertimentos um olhar amigo, não é
para eles que olhamos, mas, através deles, para as imagens nostálgicas
de nossa infância desaparecida”.
(Fernandes, Florestan 2004, p. 229)

Da 5ª série até a 8ªsérie as aulas de educação física eram destinadas a jogos e
brincadeiras que envolvessem exercícios físicos, as aulas eram em horário oposto ao da
aula das outras disciplinas.
Antes de começarem as aulas convenci minha mãe a me levar ao médico para
pedir um atestado médico, atestando que eu não poderia freqüentar as aulas de
Educação Física, assim me livraria das aulas, mas o médico não me deu o atestado
médico e ainda tentou me convencer que as aulas de educação físicas eram ótimas e
fariam bem para mim.
Enfim, fui obrigada mais uma vez a freqüentar as aulas de Educação Física. Eu
freqüentava as aulas, mas não corria e nem jogava, fazia o aquecimento andando em
volta da quadra ao invés de correr, fazia a ginástica e ficava sentada na arquibancada
vendo os outros alunos jogarem vôlei, basquete. Tinha medo de entrar na quadra e
errar e passar por outro momento constrangedor como foi o de ser chamada de “galinha
choca”.
Cursei o magistério à noite, mas também tinha as aulas de educação física
durante o dia, mas eu não as freqüentei, encontrei um jeito de fazer uma declaração
dizendo que eu trabalhava durante o dia para a minha tia ficando impossibilitada de
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freqüentar as aulas de educação física. Induzi a minha tia a concordar e assinar para
mim. E desta vez deu certo me livrei das aulas de Educação Física.
E assim percorri a trajetória de minha vida fugindo das aulas de Educação
Física, aulas que eram destinadas ao brincar, correr, divertir. Fugi de me expor,
carregando o medo e a insegurança de errar.

Infância
(Carla Cristina Moreira Caetano)
(Elaborado na aula da disciplina de Educação de crianças de zero a seis anos)
Ah, como eu gostaria de voltar
Voltar no tempo e a minha infância encontrar
Infância que poderia ter sido mais bem aproveitada
Infância que poderia ser sido curtida
Mas enfim o tempo passou
E a infância se foi
E eu hoje aqui estou
Com meus vinte e oito anos a relembrar
Com saudades a infância que passou
Surgiu o PROESF em minha vida que me fez ver que nos erros também
aprendemos e que o professor não é o sabe tudo, o professor também aprende com seus
alunos e hoje eu aprendi a brincar e a correr com meus alunos.
No meu “baú das memórias” encontrei o porquê nunca pude brincar na rua. Meu
pai teve um trauma quando criança que acabou por refletir em minha criação.
Quando meu pai era ainda menino, ele morava no sítio e era preciso buscar as
coisas na vila, como meu pai era o filho homem mais novo meu avô deu uma bicicleta
para ele para que ele ajudasse minha avó, comprava o que fosse preciso na vila.
Certo dia minha avó pediu para que meu pai fosse à vila e ele pegou sua
bicicleta e seguiu pela estrada de terra, mas, ele foi atropelado por um caminhão e o
motorista fugiu do local sem prestar socorro. Meu pai ficou machucado, e foi socorrido
horas depois por um outro caminhão que por um acaso passou pela estrada e o viu caído
já inconsciente, tinha fratura na perna e estava todo machucado. Felizmente, foi levado
ao hospital e se recuperou, mas nunca mais andou de bicicleta e nem muito menos de
motocicleta.

9

Quando eu era criança foi uma luta para convencê-lo a me dar uma bicicleta,
mesmo sendo para andar apenas no quintal, nunca pude andar de bicicleta na rua, nem
mesmo na calçada. E quando adulta interferiu para que não tirasse habilitação para
motocicleta, e por respeito a ele acabei por não tirar, mas hoje me arrependo.
Mesmo hoje ele fica angustiado de ver meus filhos andarem de bicicleta no
quintal, pela vontade dele eles nem teriam bicicleta, ele até tentou fazer com que eles
mudassem de idéia de aprender a andar de bicicleta, ele vive dizendo para eles que:
“Esse trem (bicicleta) não presta larga isso pra lá”.
Mas isso não os impediu aprenderam a andar de bicicleta, não andam na rua,
pois a rua que moro é muito movimentada, mas acabam dando umas voltinhas na
calçada e na praça sobe minha supervisão.
Devido esse trauma ele nunca me deixou brincar na rua com as outras crianças,
eu ficava vendo as crianças brincarem na rua pelas grades do portão, e até hoje ele não
gosta que eu saia para andar a pé, ele prefere que eu vá de carro, ele até se propõe a
levar e buscar de carro, tudo para impedir que eu ande a pé pelas ruas.
Vejo minhas colegas relembrarem brincadeiras que brincavam na rua, e eu não
tive essa experiência, infelizmente isso me foi tirado.
De modo geral, o que se observa na nossa sociedade com relação à
criança, é a impossibilidade de vivência do presente em nome da
preparação para um futuro que não lhe pertence. Acredito que negar a
possibilidade de manifestação do lúdico é negar a esperança. E ao
negar a esperança para a faixa etária infantil a sociedade nega para si,
como um todo, a esperança de um futuro novo. (Marcellino, 1990,
p.57-58)

Foi-me tirado a oportunidade de vivenciar as brincadeiras que se aprende na rua,
fui criada para ser um adulto responsável, e levar tudo a sério. Meu pai dizia que na rua
não se aprendia nada que prestasse e por isso não me deixava sair na rua, não gostava
nem mesmo que ficasse olhando as crianças brincarem pelas grades do portão.
Senti muita falta desse convívio com outras crianças, pois quando cheguei à
escola não conhecia as brincadeiras que as crianças brincavam no recreio. Eu ficava
encantada e ao mesmo tempo perdida em meio a tanta coisa nova. Tinha medo do novo
e não me atrevia a aprender.
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1.2 O lúdico na Educação Infantil
“Brincar é viver criativamente no
mundo. Ter prazer em brincar, é ter
prazer em viver.” (Machado, 1994)
Que alegria ver nossas crianças brincando! Pena que isso não é reconhecido e
entendido como aprendizado pela maioria das pessoas.

Raramente a atividade lúdica é considerada pela Escola, e quando isso
ocorre, as propostas são tão carregadas pelo adjetivo “educativo”, que
perdem as possibilidades de realização do brinquedo, da alegria, da
espontaneidade, da festa. (Marcellino, 1990, p.85)

Com o lúdico também se aprende, aprende de maneira significativa, pois
ocorrem trocas de experiências e se constrói valores.

No brinquedo, a criança projeta-se nas atividades adultas de sua
cultura e ensaia seus futuros papéis e valores. Assim o brinquedo
antecipa o desenvolvimento; com ele a criança começa a adquirir a
motivação, as habilidades e as suas atitudes necessárias a sua
participação social, a qual só pode ser completamente atingida com a
assistência de seus companheiros da mesma idade e mais velhos.
(Vygotsky, 1998, p.173)

Até então o brincar precisava de um objetivo pedagógico, a criança não tinha a
liberdade de brincar por brincar, de escolher com o que brincar.
Lembro-me de certa vez em que tentamos trabalhar (eu e outra
educadora) de forma lúdica com uma turma de maternal III, crianças de
aproximadamente três anos de idade, e tudo começou porque a escola não dispunha
de muitos brinquedos. Resolvemos então falar com as crianças e perguntar quais os
brinquedos que elas gostariam que tivessem na escola. Anete Abramowicz (2003)
nos mostra como é importante ouvir o que a criança tem a dizer sobre o que querem,
e o que pensam, e o que gostariam. “O outro fala coisas que muitas vezes não
gostamos, e as crianças muitas vezes falam coisas e dizem de interesses com que não
concordamos e que não gostaríamos que tivessem, mas deixar o outro falar é isso.”
(Abramowicz, 2003, p.20). E as crianças nos disseram que gostariam de brincar de
casinha, mamãe, papai e filhinha, de dar remedinho, de super herói, de fazer
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comidinha e assim foram falando diversas brincadeiras envolvendo o faz-de-conta.
Colocamos nossas cabeças para pensar, e deixamos as imaginações aflorarem,
e com a ajuda das crianças, dos pais e das funcionárias, começamos a juntar caixas
de papelão, caixas de leite vazias, embalagens de produtos alimentícios e de higiene,
jornais, maquiagens, fantasias, revistas, utensílios de cabelo. E como Benjamin (apud
Marcellino, 1990) destaca que o brinquedo é o diálogo simbólico entre a criança e o
povo e não são escolhidos por conta própria. Mas a criança faz história a partir do
lixo da história quando se aproxima dos objetos que os adultos jogam fora e por isso
se aproximam dos marginalizados inúteis. “Tiram prazer, alegria, a partir da
inutilidade”, (p. 58).
Fomos organizando alguns kits com os materiais que íamos arrecadando.
Montamos kit beleza com utensílios de cabelo, espelho, maquiagens, kit escolinha
com folhas de papéis variados, lápis de cor, giz de cera, tesoura cola, canetas, kit de
quebra-cabeças, kit médico com jaleco branco, papel e caneta, seringa e estetoscópio,
kit supermercado com as embalagens vazias, kit fantasia com roupas de adultos, de
crianças, de bebês, de super heróis, de bailarina.
As crianças tinham liberdade de escolher com o que queriam brincar, elas
interagiam entre elas e se transformavam em personagens. Transformavam-se em
mamãe, papai, filhinho, médico, professora, aluno, funcionários do supermercado e
consumidores. Ao mesmo tempo em que a criança era a mamãe ela também se
transformava em consumidor indo ao supermercado comprar leite para o filho,
depois deixava o filho na escola e ia para o salão de beleza se arrumar, a outra
deixava o filho na escola e ia trabalhar no supermercado. Assim as crianças
brincavam com as suas vivências, expressavam seus desejos e suas angústias através
do lúdico. Elas se sentiam a vontade para expressar seus sentimentos e nós
educadoras também nos sentíamos a vontade em trabalhar esses sentimentos através
do lúdico. Com a brincadeira descobríamos os gostos e hábitos das crianças. As
crianças viajavam na imaginação. As funcionárias do setor de limpeza da creche
sentavam para ver as crianças brincarem, era muito gostoso.
Com as caixas maiores fomos aos poucos confeccionando os móveis da casa.
Fizemos os móveis da cozinha, pia com gabinete, fogão, botijão de gás, microondas,
da sala, sofá, televisão e do quarto cama e guarda-roupa, formamos uma casa
proporcional ao tamanho delas elas interagiram na confecção e brincaram.
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As crianças gostaram tanto que quando os pais traziam-nas ou vinham buscálas elas faziam com que vissem os móveis e pediam para que confeccionassem novos
móveis para poderem brincar em casa. Devido às crianças cobrarem dos pais a
confecção de móveis para brincarem, os pais nos propuseram enviar os materiais
necessários para a confecção de um móvel para cada criança. Sendo assim em
reunião de pais, alunos e educadoras decidimos confeccionar uma poltrona para cada
criança. A coordenadora da escola achou que era loucura, tentou nos convencer a
desistir e não quis nos ajudar com recursos da APM (Associação de Pais e Mestres),
mas nós enfrentamos os obstáculos, fizemos a lista de material que seria utilizado
para cada poltrona e enviamos para os pais. O material pedido foi:
20 caixas de 1 litro de leite, aberta na parte de cima, lavada e seca.
01 rolo de fita para fechar caixa
01 placa de isopor de 0,5 cm
03 refis de cola quente
Jornais velhos
Os pais colaboraram e contribuíram com materiais para aquelas crianças que
não tinham condições de levar todo o material pedido.
As crianças nos ajudaram a montar cada poltrona amassando jornal, enchendo
as caixinhas, segurando as caixinhas para que passássemos fita, contando as caixas,
os sofás, até que montamos as vinte poltronas. Mas precisávamos de tecido para
encapar as poltronas. Pensamos, olhamos ao nosso redor, e aí o que fazer?
A outra educadora se propôs a ver o preço do tecido em uma loja de retalhos,
e assim foi feito. No outro dia já tínhamos a noção de quanto em dinheiro iríamos
precisar.
Mas nós tínhamos o objetivo de promover a socialização e interação
educador/criança, criança/ criança, pais/criança e pais/educadores e nesta interação
proporcionar o lúdico através da confecção dos brinquedos ativando a imaginação, e
mostrando para os pais que em casa também eles poderiam fazer brinquedos como
aqueles, e transformar o “lixo” em brinquedo, que para as crianças não importa o
valor e sim o significado.
Bondioli (1998 p. 221) diz que o jogo do faz-de-conta é uma maneira de
exercitar e testar o próprio Eu, seja, atribuindo algumas de suas partes a outros
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(brinquedos, colegas), seja imaginando ser um outro, experimentando, assim, diversas
possibilidades de ser.

Tínhamos os objetivos, à vontade e coragem para fazer, mas nos faltava o
tecido. Havia sobrado alguns rolos de fita de fechar caixa que os pais haviam levado,
resolvemos então vender estes rolos de fita, a educadora que trabalhava comigo se
encarregou de vender para um amigo que possuía loja, ela contou o porquê
estávamos vendendo os rolos de fita e esta pessoa nos ajudou ficando com os rolos
de fita e nos dando o valor necessário para a compra dos tecidos. E foi através do
trabalho de equipe que conseguimos terminar as poltronas e mudar a história desta
escola.
Com a movimentação para a construção dos móveis, começamos a chamar a
atenção na escola e aos poucos todos viram que dava certo, que a interação era
possível, que mesmo as crianças sendo pequenas se empenhavam na construção e
aprendiam brincando. As crianças das outras turmas começaram a questionar as
outras educadoras e pediam para brincarem como a minha turma estava brincando,
era diferente.
Os objetivos propostos no planejamento foram alcançados de maneira
significativa, no concreto, elas aprenderam a contar contando os materiais,
aprenderam as cores separando os papéis para encapar os móveis, separando os
materiais, conheciam as letras através das embalagens, adquiriram autonomia em
escolher de que iriam brincar, do que iriam se fantasiar. Fizemos sucesso na escola e
acabamos ganhando uma sala para que disponibilizássemos os brinquedos para toda
a escola utilizar, esta sala ficou conhecida como brinquedoteca.
Mas foi o Proesf através das aulas, das discussões, das socializações e os
textos disponibilizados pela disciplina de Pedagogia da Educação Infantil que me
levaram a refletir sobre o quanto é fundamental a presença do lúdico no
desenvolvimento global da criança. O furto desses momentos lúdicos que a infância
vem sofrendo passou a nos proporcionar reflexões tanto na vida pessoal, quanto na
nossa prática pedagógica, nos levando a questionar situações do nosso dia-a-dia
mudando conceitos e trazendo novos conhecimentos que aprimoraram nossa prática.
É muito rico ver as crianças brincando, uma caixinha vira carrinho,
pauzinhos viram homenzinhos, a banana que vira bebê, a panelinha vazia que passa a
ter comida. Comida que ora esta salgada, ora doce, queimou ou ficou uma delicia, são

14

muitas as linguagens desenvolvidas no brincar, mas infelizmente falta conhecimentos,
informação a alguns superiores que só enxergam e dão importância para as
brincadeiras dirigidas e para a leitura e escrita e nos limitam a elas por imposição.
Mas deve-se considerar também que, através do prazer, o brincar
possibilita à criança a vivência de sua faixa etária e ainda contribui
de modo significativo, para sua formação como ser realmente
humano, participante da cultura da sociedade em que vive, e não
apenas como mero indivíduo requerido pelos padrões de
“produtividade social”. (Marcellino, 1990, p.72)
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2. A AFETIVIDADE
2.1 A afetividade faz a diferença no aprendizado
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.
(LA TAILLE, 1992, p.65).
Ao relembrar as vivências de escola, hoje com a prática que adquiri durante
estes seis anos trabalhando em creche e com a teoria vista no PROESF,
principalmente na disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa
que foi ministrada pela Professora Assistente Cristina, percebi que a afetividade
pode fazer diferença no aprendizado.
Para Wallon (apud Dantas, 1992) a afetividade é:
“... uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser humano foi,
logo que saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da
afetividade diferenciou-se, lentamente, a vida racional. Portanto, no
início da vida, afetividade e inteligência estão sincreticamente
misturadas, com predomínio da primeira. (apud Dantas, 1992, p.90)”.

Na 4ª série do ensino fundamental, tive uma professora extremamente
tradicional, brava, exigente, só o olhar dela me fazia tremer. Eu tinha muito medo
dela, ao recordar já sinto o gelo na barriga.
Se trouxermos para a discussão a questão do olhar, não erraríamos se
disséssemos que uma das melhores táticas externas de controle é o
olhar (Foucault, 2004 apud Leite, 2006 p. 285). O professor pode
controlar ou cativar alunos através do olhar. (Leite, 2006 p.285)

Se o caderno não estivesse do gosto dela ela arrancava a folha e mandava
fazer de novo. Chegou até ao extremo de jogar o caderno de um menino chamado
Edson no lixo. Deu um caderno novo e mandou que ele pegasse o caderno de algum
aluno da sala emprestado e copiasse, porque ela iria olhar novamente o caderno.
Era muita humilhação, pois além de gritar ainda usava uma vara de bambu
que batia na carteira.. A vara acabava quebrando, eu morria de medo dela.
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Chegávamos à escola, fazíamos à fila e quando ela chegava, eu não mais
abria minha boca, entrava para a sala, sentava na carteira e só me levantava para ir
embora.
“Uma relação de violência age sobre um corpo, sobre as coisas. Ela
força, ela submete, ela destrói; ela fecha todas as possibilidades, não
tem, portanto junto de si, outro pólo senão aquele da passividade, e se
encontra uma resistência, a única escolha é tentar reduzi-la...”
(FOUCAUT, 1995. apud ROCHA, 2000, p. 187)

Eu presenciei isso na 4ª série, mas esse coitado presenciou isso desde a
primeira série e não concluiu o Ensino Médio. Desistiu da escola e foi trabalhar.
Tenho essas informações, pois desde criança somos vizinhos, cada um constituiu sua
família, mas continuamos a morar na mesma rua.
“A inteligência não se desenvolve sem a afetividade e vice-versa, pois ambos
compõem uma unidade de contrários”. (Almeida, 1999 apud Leite, 2006 p. 21). Por
isso, como professora tomo muito cuidado com minhas atitudes frente às crianças,
pois com uma atitude ou palavra equivocada pode matar o sonho de uma criança,
criança que será um cidadão de amanhã.
“Tanto a emoção quanto a inteligência são importantes no
processo de desenvolvimento da criança, de forma que o
professor deve aprender a lidar com o estado emotivo da criança
para melhor poder estimular o seu crescimento individual.”
(ALMEIDA, 1997, p. 241).
As crianças de creche passam mais tempo com as monitoras do que com as
mães e somos nós que educamos a criança, transmitimos um pouco de nós. Ao
começar na creche em meados de 2001, fui trabalhar com uma sala de maternal III,
crianças de aproximadamente três anos de idade. Tudo era feito de modo mecânico,
sem atenção, sem respeitar a particularidade e diferença de cada um. Assustei-me
com o que vi, não havia uma relação de troca de amor, carinho, atenção entre
professor e alunos. Havia uma imposição, ordem, as crianças tinham medo da pessoa
com quem fui trabalhar e não era isso que eu queria pra mim. Eu me lembrava de
como havia sido a minha pré-escola e que eu poderia ser como a minha “primeira”
professora, que eu gostava e ficou na minha memória e não como a “segunda” que só
gritava. Mas eles estavam acostumados a serem tratados aos gritos e fui instruída a
colocar a disciplina desse modo e não dar ousadia para criança, e que era cada qual
no seu lugar e que o lugar das crianças era o de obedecer, caso contrário era para
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colocar de castigo e pronto. Eu não concordava, mas não tinha argumentos, faltava
formação, muita coisa havia mudado desde o magistério.
A monitora não tinha a vara de bambu, mas fazia uso do olhar, pois o que
importava nessa unidade era a disciplina, limpeza e silêncio, o bem estar da criança era
visto como o direito a comer, estar limpa e aprender as regras impostas pela sociedade,
como andar sempre em fila, sentar-se sempre enfileirados na parede para esperar o suco
ou o brinquedo. Foi um ano muito difícil pra mim, pois ela era uma pessoa que não
aceitava opinião de ninguém e ela estava sempre certa, maltratava até mesmo os pais
não havia respeito para com as crianças, ela se achava dona da creche, ao ponto de ser
chamada de sub. chefe pelas outras funcionárias e a coordenadora fingia não estar vendo
o que acontecia.
Sabia-se que o que estava acontecendo não era certo, mas não se tinha
conhecimentos e embasamentos teóricos para fazer ou interferir na maneira que
estava sendo feito.
... a gente olha mas não vê, a gente vê, mas não percebe, a gente
percebe, mas não sente, a gente sente, mas não ama e, se a gente não
ama a criança, a vida que ela representa, as infinitas possibilidades de
manifestação dessa vida que ela traz, a gente não investe nessa vida, e
se a gente não investe nessa vida, a gente não educa e se a gente não
educa no espaço/ tempo de educar, a gente mata, ou melhor, a gente
não educa para a vida; a gente educa para a morte das infinitas
possibilidades. A gente educa (se é que se pode dizer assim) para uma
morte em vida: a invisibilidade. (Trindade, 2000, p.9)

Por falta de conhecimentos que se cometem erros, pois a afetividade está
vinculada no caráter da mediação conteúdo-aluno e como o professor/monitor vai lidar
com o aluno na sala de aula frente a situações problema. A afetividade é o refinamento
das emoções. É um equívoco achar que afetividade é apenas amor. Afetividade é ajudar
a construir um ser de personalidade autônoma, com limites e sanções claras.
O que se diz, em que momento e por quê da mesma forma que o que
se faz, como se faz, em que momento e por quê afetam profundamente
as relações professor aluno e, acabam influenciando diretamente no
processo de ensino aprendizagem. (Leite e Tassoni)

No ano de 2002 as coisas começaram a mudar, passamos a ter alguns
encontros chamados de encontros pedagógicos onde passamos a estudar o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. A partir daí as crianças da
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creche passaram a ter atividades planejadas e passou-se a dar importância ao
desenvolvimento da criança visando não só o lado cognitivo como também o
emocional, passamos a trabalhar com os cinco eixos: identidade e autonomia,
natureza e sociedade, matemática, música, artes.
Passamos a ver que a criança tinha sentimentos e emoções.

2.2 A Afetividade e a família
O valor das coisas não está no tempo que
elas duram, mas na intensidade com que
acontecem. Por isso, existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e
pessoas incomparáveis.
(Fernando Pessoa)
Posso me lembrar como se fosse hoje, da preocupação dos meus pais comigo
na escola, mesmo hoje se preocupam em perguntar da faculdade.
Minha mãe se preparava junto comigo para ir para a escola, sempre me
incentivou nos estudos, nunca reclamou de ter que ir me levar a escola, pelo
contrário sempre fez questão de levar e buscar, isso até a 4ª série, meu pai também
sempre que possível me levava ou me buscava. E era uma alegria.
Esperava-me no portão já de braços abertos para o abraço apertado, o beijo e
queriam saber como foi o dia de aula. Meus pais tinham participação efetiva na minha
vida escolar, estavam sempre presentes nas reuniões. Tinham interesse em saber como
estava a escola que eu freqüentava quem era a professora, como eu me comportava
quem eram meus amigos, como era meu rendimento escolar. Acredito que Escola é...
“Escola é o lugar onde se faz amigos, não se trata só
de prédios, salas, quadros, programas, horários
conceitos...
Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que
estuda, que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor
é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor na medida em que
cada um se comporte como colega, amigo, irmão.
Nada de ilha cercada de gente por todos os lados.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir
que não tem amizade a ninguém nada de ser como o
tijolo que forma parede, indiferente, frio, só.
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Importante na escola é só estudar, não é só trabalhar,
é também criar laços de amizade, é criar ambiente de
camaradagem, é convive, é se amarrar nela!
Ora, é lógico numa escola assim vai ser fácil estudar,
trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz.”1

Hoje os pais não têm essa preocupação com os filhos, querem sim uma vaga
na creche para deixar a criança o dia todo e só pegar à tarde. Querem que a criança já
tenha tomado banho e jantado e de preferência, esteja bem cansada para chegar em
casa e dormir e no outro dia voltar à creche. Infelizmente essa é a realidade de muitas
de nossas crianças, existe pouco o afeto, pouco diálogo entre mãe e filho. As mães
não têm tempo para conversar com o filho e nos ignoram quando pedimos para fazer
isso ou, dar mais atenção. As más criações que as crianças fazem com a mãe são para
chamar a atenção, para conseguir um tempinho na companhia dos pais. Nas reuniões
de pais são poucos os pais que aparecem e quando aparecem expõe problemas de
indisciplina do filho. Atribuem a culpa e a responsabilidade de educá-las para a
escola, sendo que a educação básica a criança deve trazer de casa. Nós educadores
também os educamos mas acredito que as noções básicas de educação deve partir do
ambiente doméstico. Educar uma criança o que já é difícil, fica ainda mais difícil
quando ela não é respeitada em casa, e não é vista como sujeito de direitos, apenas
como sujeito de deveres, baseados em gritos, ameaças e chantagens.
Onde acaba por não ser cumprido o artigo 227 da Constituição de 1998, que
diz:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, e a convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligencia,
discriminação, exploração, violência e opressão.

Muitos pais chegam ao portão da creche gritando com a criança para que
pegue a bolsa e saía rápido, está sempre com pressa, não tem interesse em saber
como foi o dia do filho, se a criança passou bem. Uma criança que ficou o dia todo
longe dos seus pais e quando vai ao seu encontro recebe gritos, empurrões e até
agressões, nem mesmo se importam com quem está por perto.

1

Escrito por Paulo Freire – Escola - www.ileitura.com/escola.htm (acessado em 17/05/2008)
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As crianças ficam confusas, pois na escola ensinamos a abraçar os colegas,
tratamos as com carinho e muitos pais chegam e acabam com tudo o que foi
construído durante o dia.
Durante o PROESF a disciplina de “Educação de crianças de zero a seis anos”
apresentou o livro História Social da Criança e da Família de Philippe Áries (1981) que
proporcionou compreender melhor algumas atitudes, me fez olhar as atitudes dos pais
de outra forma. Eles procuram ser os melhores pais para seus filhos, pois essa foi a
maneira em que eles aprenderam, estão reproduzindo em seus filhos o que vivenciaram
com seus pais.
No ano passado (2007) trabalhei com uma turminha de maternal II, crianças de
aproximadamente dois anos de idade, onde as crianças eram muito agressivas umas para
com as outras, empurrões, chutes, agressões. Sempre tive o hábito de ler histórias todos
os dias para eles e uma chamou a minha atenção e a deles também, foi uma história
muito simplesinha, mas que surtiu efeito na turma, o nome da história é:
Tuca a Estrela- do- Mar

“Tuca é uma simpática estrela-do-mar. Ela mora no
fundo do mar de uma praia bem movimentada. Quem
quiser conhecer Tuca só precisa saber mergulhar, e
ter bom fôlego.
Certo dia, Lucas, um menino muito curioso,
descobriu Tuca lá no fundo ... Tuca era tão pequena
ainda, que cabia na palma de sua mão. E então Lucas
trouxe Tuca para a superfície.
Mas Lucas sabia que as estrelas-do-mar precisam da
água pra poder viver. E ficou com Tuca lá no raso,
onde as ondas quebram. Ele aprendeu algumas coisas
sobre as estrelas-do-mar na aula de ciências. Mas
nunca tinha visto uma assim, tão de pertinho.
Lucas estava admirado com a beleza de Tuca.
Porém quando Lucas estava distraído, algo
aconteceu. Um outro menino passou correndo,
arrastando a sua prancha, e acabou atropelando a
estrela-do-mar.
Tuca foi violentamente arrastada, e teve um de seus
braços machucado.
Lucas, vendo isso, ficou altamente preocupado. Por
sua culpa a estrelinha Tuca estava agora machucada.
Mal sabia o menino que nada poderia fazer. E Tuca,
aproveitando-se da distração de Lucas fugiu. E voltou
para o fundo.
Tuca não estava nem um pouco preocupada com seu
braço machucado. Ela bem sabe que as estrelas-domar têm capacidade de se regenerar.
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E logo, logo, Tuca estará pronta para mais uma
aventura.”2

Ao contar a história fui desenhando uma estrelinha na palma da mão de cada
criança e fechando a mãozinha delas para que elas guardassem a sua Tuca. No momento
em que Tuca era atropelada por um menino eles ficavam preocupados e aparecia a
moral da história. “Se você empurrar o seu amiguinho ele também poderá se machucar
assim como a Tuca que acabou se machucando”. “Tuca gostou de receber carinho ou de
ser atropelada e machucada?” As crianças respondiam, “de receber carinho”. Eu
propunha que cada um fizesse carinho na sua Tuca e depois que fizessem carinho na
Tuca do colega. E que seria preciso cuidar do colega assim como cuidaram da Tuca,
com carinho. Está história surtiu grande efeito nas crianças, passaram a cobrar umas das
outras quais devem ser as atitudes corretas, lembrando sempre que de um ato vem uma
conseqüência, e essa conseqüência pode ser um machucado que vai provocar dor. Com
esta atividade tínhamos um contato mais próximo e mesmo as mais tímidas acabavam
participando. Era só chamá-las para sentarem-se pertinho para ouvir a história, que já
começavam a pedir para contar a história da Tuca.
Com crianças não podemos nos ater apenas com o cuidar, pois o cuidar e o
educar são indissociáveis, acontecessem simultaneamente.

...vai sendo construído o pensamento e a capacidade de decodificar a
realidade e a própria experiência, ou seja, a capacidade de aprender. È
preciso, então, criar um ambiente no qual a linguagem seja a grande
protagonista: tornar possível e estimular todas as crianças a falarem;
criar oportunidades para falas cada vez mais ricas através de uma
interação educador (a) - criança... (Zabalza, 1998, p. 51)

Interagimos com as crianças e fazemos uso da linguagem na maior parte do
tempo, chamando sua atenção para os fatos que ocorrem, levando-as a reflexão. Isso é
essencial na Educação Infantil.

2

Coleção Amigos do Mar. Melissa Probst Stamm e Jean Carlos Ferreira. Edições Chocolate
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3. DO DESEJO À PROFISSÃO
“Todo fazer pedagógico nasce de um
sonho. Sonho que emerge de uma
necessidade, de uma falta que nos
impulsiona na busca de um saber fazer.”
(Madalena Freira).
Desde que me entendo por gente, já queria ser professora, quando faziam
aquela perguntinha básica, o que você vai ser quando crescer, eu tinha na ponta da
língua para responder: professora é claro! E o tempo foi passando passei a freqüentar
a pré-escola, já falei da minha primeira professora. Ela era uma jovem, bonita,
meiga, cativante, trabalhava com amor. E da segunda professora da pré-escola, que já
era bem diferente. Ela gritava muito e era muito brava, não gostava de dar aula, só
estava fazendo porque precisava do dinheiro, logo desistiu e foi trabalhar fazendo e
vendendo salgados.
No Ensino Fundamental tive três professoras, a da primeira série uma senhora
muito meiga e educada, nunca precisou alterar a voz em sala de aula, todos a
respeitava. A da segunda e da terceira série era uma jovem senhora muito simpática,
que procurava dar o seu melhor, foi uma ótima professora e deixou saudades boas
recordações. Ela faleceu dois anos depois de ter dado aula para mim. Levou consigo
meus cadernos da segunda e terceira série. A terceira professora, da quarta série, era
brava, severa, gritava bastante e usava uma vara de bambu que batia na carteira dos
alunos chegando a quebrar a vara, eu morria de medo dela.
Da quinta a oitava série tive vários professores uns bons outros mais ou
menos e outros que não se esquentavam com nada, era enrolação, greve, reposição de
aula ilusória. Até que chegou a hora de optar. Colegial ou magistério?
Todas as minhas amigas ficaram na mesma escola fazendo colegial e
tentaram me convencer a ficar, dizendo que eu era louca em querer ser professora.
Eu tentei fazer matrícula nos dois cursos, mas não deixaram e então meu sonho falou
mais alto, as abandonei no colegial e fui sozinha para o magistério em outra escola.
Um sonho de querer
Meu trajeto de professor
É a peleja que cada instante
Muito tenho a aprender,
Faço da leitura um escudo,
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Da vida um estudo,
Do livro um viver.
Meu saber é ainda criança
Rasgo o verbo pra arrogância
De quem cala na comissão
Faço do sonho minha verdade
Do aprender santidade
Do ensinar minha missão.
Vivo sempre por querer
E meu querer é viver
Na vivência saber
Que pouco tenho do ter,
Mas muito do ser
E o que tenho a aprender
É a vontade de viver
Viver pra aprender Viver...
(Poema de Jota Neris do Livro Sonho Matutino)
Eu sonhei, lutei e tive fé.

3.1 Do magistério à atuação profissional
“Não precisamos de formulas e receitas
educacionais – precisamos sim de um
comprometimento humano, pessoal,
valorativo, com a educação e a Nação.”
(Duarte Jr., 1994)
Terminei o quarto magistério no ano de um mil novecentos e noventa e sete e
me casei em seguida no mesmo ano.
Fiquei do ano de um mil novecentos e noventa e sete ao ano de dois mil e um
envolvida apenas com afazeres domésticos, cuidando do marido (Wilson) e dos meus
filhos (Camila, oito anos e Wilson Junior, sete anos). Mas em julho de dois mil e um
saiu um concurso para monitora de creche no município de Santa Bárbara D’Oeste e
minha mãe falou para que eu fizesse o concurso. Comentei com meu marido, mas ele
impôs uma condição. Eu poderia até trabalhar, mas minha mãe teria que ficar com as
crianças.
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Minha mãe concordou, mas dificuldades aparecem. Como todo bom
brasileiro, deixei para fazer a inscrição nos últimos dias só que tive um imprevisto
meu filho que iria completar quatro meses teve um problema de saúde e precisou
ficar hospitalizado para transfusão de sangue, saindo do hospital no último dia para
as inscrições.
Fiz a inscrição, mas não acreditava que seria uma oportunidade de trabalhar
na área da Educação, pois era comum as prefeituras utilizarem concursos públicos
para arrecadar dinheiro, mesmo assim relembrei algum conteúdo de português e
matemática, enfim passei em sétimo lugar no concurso e em setembro de dois mil e
um comecei a trabalhar em uma creche como monitora.
Achei que assim estaria realizando o sonho de ser professora, de desempenhar
a profissão que escolhi, mas me enganei. Não houve reconhecimento profissional não
nos viam como professoras e sim como tias, chegando a nos chamar de babás de
luxo, chegaram a falar que para ser monitora não precisaria estudar, bastava gostar de
criança, fizeram um concurso exigindo apenas Ensino Médio. E durante o exercício
da profissão cortaram capacitações e palestras que tínhamos de uma a duas vezes no
ano.
Faço uso das palavras de Kramer (2003) quando diz:

“Que os profissionais ganham não pelo nível que alcançam em sua
escolaridade, mas pelo nível de escolaridade em que trabalha; assim,
os que atuam com a criança pequena são ainda mais desvalorizados”
(p. 13).

Temos também a parte do reconhecimento dos pais, pois são poucos que
perceberam o fazer pedagógico, muitos apenas se importam se a criança comeu se
está limpa e de preferência de banho tomado, para apenas chegar em casa e dormir.
Voltam no outro dia com a mesma roupa. As mães abrem mão de cuidar do filho pela
comodidade, passa literalmente a autoridade para o educador, deixando apenas a
liberdade tomar conta, onde podemos observar que as crianças hoje não sabem o que
é limite.
E não há uma educação justa, séria e que leve em conta o respeito às
diferenças sem ter relação entre autoridade e liberdade é isso que se confirma no
livro de Paulo Freire Pedagogia da Indignação (2000) onde diz:
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“Estou convencido de que nenhuma educação no mundo, a serviço
da boniteza da presença humana no mundo, a serviço da seriedade,
da rigorosidade ética, da justiça, da firmeza do caráter do respeito às
diferenças, engajada na luta pela realização do sonho, da
solidariedade, pode realizar-se ausente da tensa e dramática relação
entre autoridade e liberdade.”. (p. 18)

Apesar das dificuldades e da falta de reconhecimento profissional me sinto
realizada, quando vejo meus alunos transformados. Alguns pais chegam a perguntar
o que foi feito com seu filho, pois mudou os comportamentos e os atos em casa,
crianças que não sabiam se portarem a mesa, que não comiam verduras e frutas e
hoje comem sozinhos e cobram em casa a presença desses alimentos. Crianças que
não conseguiam se relacionar com outras crianças e hoje brincam sem problemas,
desenvolveram o companheirismo os bons modos, o respeito ao outro usando o
diálogo ao invés da força.

3.2 O PROESF em minha vida
O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
Aperta e afrouxa, sossega e,
Depois desinquieta
O que ela quer da gente é:
Coragem.
Guimarães Rosa
O PROESF foi uma benção de Deus, foi à oportunidade de freqüentar uma
Universidade, adquirir conhecimentos e poder colocá-los em prática através de
oportunidades profissionais.
O meu sonho foi maior que as dificuldades. Fui para outra escola, em outro
bairro, sozinha, minhas amigas optaram pelo colegial e ainda me criticavam, falavam
que eu era louca em querer ser professora. Mas eu optei pelo magistério, e não me
arrependo, pois hoje não me vejo trabalhando em outro lugar a não ser na escola, por
isso, vejo o PROESF como oportunidade única. O curso não é pra qualquer um, o
curso é para quem realmente ama a educação e quer fazer a diferença. As crianças
precisam de profissionais competentes e com vontade de ensinar não só o que está no
livro didático, no cronograma, no planejamento da escola, mas sim educadores que
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as ensinem a ser cidadãos, cumpram seus direitos e deveres, e que saibam cobrarem
seus direitos.
Estão em nossas mãos o formar cidadãos que pensem por si só e não se
deixem ser manipulados pelos governantes, pela mídia, e outros. Tenho adquirido
conhecimentos com as leituras e discussões proporcionadas no PROESF. Em minha
de escolarização anterior fui ensinada a abaixar a cabeça para tudo, concordar com o
que os outros diziam, sem questionar. Era apenas o obedecer sem saber o por quê. E
eu fui adestrada para isso, na sala de aula a professora nem escutava a minha voz eu
entrava muda e saia calada, se ela me perguntasse algo eu tremia e gaguejava para
responder. Morria de medo das professoras, o que elas falavam eu aceitava e pronto.
Hoje já vejo as aulas com outro olhar, como oportunidade de participar,
discutir, expor minhas idéias e conclusões e também de compartilhar das idéias das
outras alunas e professores. As aulas devem ser interativas tanto como aluna, como
professora, perguntar posicionar-se faz parte do aprendizado.
Passei a ver a importância do contar histórias, cantar e brincar.
Um pouco do não dar importância a contar histórias, cantar e brincar se deu por
eu não ter tido em minha infância, pois minha infância foi vivenciada no pensar e falar
dos adultos, pai, mãe, avós, tios e o sistema escolar - professores, diretores, supervisores
- também impunham isto. “O sistema educativo desconhece a criança, procurando nela
o adulto e esquecendo-se de olhar para ela como um ser que tem lugar no mundo...”
(Camargo e Ribeiro, 1999, p.34).
Hoje não consigo terminar o dia sem contar pelo menos uma história, o faz de
conta hoje faz parte do meu dia a dia, eu vejo como imprescindível aguçar a imaginação
e criatividade das crianças e antes do PROESF eu não via outra linguagem a ser
ensinada ou vivenciada pela criança a não ser o ler e escrever. Mesmo na creche com
maternal III, apareceu o termo letramento que eu achava uma bobagem, não era idade
das crianças serem alfabetizadas, mas enfim aplicávamos atividades massantes como
colar grãos em cada letra do nome, mas o nome era escrito em tamanho grande no papel
pardo, eu acreditava que assim estava contribuindo para o tal letramento das crianças.
Eu tinha como intuito o brincar no pátio ou no parque como recreação, mas esta
recreação era monitorada, dirigida e na verdade eu só levava porque tinha que cumprir o
horário estabelecido pela coordenadora e porque as crianças tinham que se cansar para
darem sossego.

27

No brinquedo, a criança projeta-se nas atividades adultas de sua
cultura e ensaia seus futuros papéis e valores. Assim o brinquedo
antecipa o desenvolvimento; com ele a criança começa a adquirir a
motivação, as habilidades e as suas atitudes necessárias a sua
participação social, a qual só pode ser completamente atingida com a
assistência de seus companheiros da mesma idade e mais velhos.
(Vigotski, 1998, p.173)

E infelizmente o brincar ficou esquecido, até hoje a coordenadora da creche não
aceita o brincar por brincar, mesmo ela tendo formação (psicologia/ pedagogia), não
consegue enxergar a importância do lúdico.
Raramente a atividade lúdica é considerada pela Escola, e quando isso
ocorre, as propostas são tão carregadas pelo adjetivo “educativo”, que
perdem as possibilidades de realização do brinquedo, da alegria, da
espontaneidade, da festa. (Marcellino, 1990, p.85)

Hoje eu já vejo o lúdico como crucial na escola, tem que haver o lazer, o jogar, o
brincar, e o brincar por brincar, pois é através do lúdico que a criança desenvolve o faz
de conta, e é através do faz de conta que a criança vê o impossível se tornar possível,
quando adulto verá que para cada situação tem uma saída, e que não deve ter medo de
tomar decisões e de experimentar o novo.
...”é negativo e terrivelmente prejudicial à criança não lhe dar o direito
de acreditar que o impossível pode fazer-se possível”. A necessidade
de que o direito a sonhar seja respeitado está ligada ao direito de
crença no impossível, inclusive para superar a mediocridade do
adulto, libertar-se do conhecido, experimentar, buscar novos caminhos
e soluções. (Dallari apud Marcellino, 1990, p.80).

E por imposição e condições de trabalho acabamos por ver a criança como
adulto em miniatura, queremos que faça tudo sozinha, seja independente. E é como
Marcellino (1990, p.88) diz “não se saboreia o tempo presente: acelera-se o presente em
busca de um futuro determinado. E isso também é negar o componente lúdico da cultura
infantil, principalmente se considerado enquanto forma”. Acabamos por queimar fazes
da criança, não enxergando mais a inocência e a idade cronológica da criança. Mas
através da disciplina de Educação de Crianças de 0 a 6 anos e da disciplina de
Pedagogia da Educação Infantil passei a enxergar e mudar minhas atitudes frente a essas
crianças, pois cada uma é uma, cada uma tem suas vivências que devem ser respeitadas.
Tudo indica que o sucesso e o fracasso da aprendizagem têm claras
implicações na auto-estima do aluno, entendida aqui como os
sentimentos, em última instância, dependem das condições,
facilitadores ou não, que o aluno enfrenta no seu processo de
aprendizagem, relembrando que o planejamento de tais condições é de
responsabilidade do professor. (Leite e Tassoni)
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Hoje vejo que o cuidar e o educar são indissociáveis, e que mesmo sem ter
intenção de ensinar, com o cuidar a criança aprende. Não há um reconhecimento da
profissão monitor de creche, colocam que monitor não tem que ensinar é só cuidar, mas
felizmente e graças ao PROESF essa frase faz parte do passado, pois mesmo sem o
reconhecimento profissional cuido e ensino minhas crianças a serem cidadãos que
pensam e buscam um futuro melhor.
Pois sou sincera em dizer que eu via meu aluno como Áries (1981) coloca, um
adulto em miniatura e eu ainda o via como em potencial, tendo em vista que eu daria o
alicerce para ele ser um bem sucedido adulto, eu o via como um ser que teria que ser
preparado para o mercado de trabalho (empresa), onde teria que aprender a respeitar
filas e se acostumar com elas, ter disciplina ao extremo, acatar todas as regras sem
questionar. Eu era muito rígida com as crianças, mas com o PROESF isso mudou, hoje
vejo meus alunos como crianças que tem direito a falar, argumentar e até de cobrar.
“Aprendemos” o que é uma criança ideal, o que é uma criança bonita,
educada, como é a família ideal, a classe social ideal... Mas quando
nos deparamos com nossa realidade, sobretudo ao trabalharmos com
crianças de classe popular (mas não só), nos colocamos diante de uma
bifurcação: hierarquizamos aquela realidade em relação ao ideal,
negando-a, ou lutamos para romper com aquele ideal aprendido; e,
com paixão pela nossa realidade concreta nos predispomos a aprender
e a trabalhar com ela. Desafio árduo, duro, mas que carrega em si um
alto teor de gratificação diante da vida que, como educadores, estamos
ajudando a potencializar. (Trindade, 2000, p. 11)

Hoje meu planejamento é flexível, onde as crianças têm participação e o trabalho
ficou mais prazeroso, sou amiga das minhas crianças (materna II). Busco conhecimento
para ter:
Uma prática docente que valorize não só a razão, a linearidade da
escrita, a letra, a tecnologia, mas outras fontes de saber, o coração, a
pele, o olfato etc. Uma prática docente que valorize uma
aprendizagem que nos promova por inteiro e que seja coletivamente
insurgente. Coletiva porque não isolada, mas que mantenha com
outros um diálogo compartilhando as angústias, os erros, os acertos, as
construções, as teorizações e reflexões, os sonhos. (Trindade, 2000, p.
15)
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4. O ESPAÇO ESCOLAR
4.1 Condições escolares como eram na minha época e
como é agora
Não tive oportunidade de freqüentar uma creche quando criança, mas com
seis anos freqüentei a pré-escola que era a única escola de educação infantil no bairro
e era na mesma rua da minha casa. Atendia apenas duas turmas uma de manhã e
outra à tarde com cerca de mais ou menos trinta crianças, como funcionários havia a
professora do período da manhã e a professora do período da tarde e a merendeira
“multifuncional”, “multifuncional” porque ela cozinhava, limpava e se a professora
faltasse ela dava aula.
Vejo que hoje as condições são outras, pois vinte e dois anos se passaram e
graças a Deus houve mudanças. O local onde fiz a pré-escola já não existe mais, pois
era um salão bem pequeno, onde havia a mesa da professora, uma lousa média
dependurada na parede, mesinhas com cadeirinha, ganchinhos na parede para
pendurarmos nossos bornais, que era uma sacolinha feita de pano onde guardávamos
nosso copo e tolha para enxugar a mão. Não havia espaço para brincar e nem
brinquedos. Só havia um banheiro com um vaso sanitário em tamanho normal e uma
pia, que era usado por alunos e professora.
A merendeira morava do lado da escola e fazia a merenda na casa dela e
quando estava pronta a professora ajudava ela a trazer e a nos servir.
Tudo bem diferente do que é hoje, pois hoje tenho a oportunidade de
trabalhar em uma creche no mesmo bairro onde fiz a pré-escola e vejo que hoje a
criança tem espaço para brincar, coisa que eu não tive. Tem também oportunidades
de freqüentar a escola desde cedo, pois a creche acolhe crianças a partir dos quatro
meses de idade e a quantidade de crianças atendidas é muito maior na unidade em
que trabalho atende mais ou menos cento e sessenta crianças.
Na creche em que trabalho as crianças tem acesso a tanque de areia, horta,
parque com balanço, escorregador, gaiola, gira-gira, gangorra, túnel e tanque de
areia.
Na hora de optar por uma escola para colocar meus filhos para estudarem,
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tomei certos cuidados, visto que a minha experiência quando criança na Educação
Infantil não foi tão legal, devido às condições de espaço escolar. Procurei conhecer
as escolas e escolhi uma que possui espaços diversificados, pois assim poderiam
aprender de forma mais prazerosa.
Eles estudam desde os quatro anos de idade na mesma escola. Passaram pela
Educação Infantil e agora estão no 2º e 3º Ano do Ensino Fundamental de Nove
anos, mas fazem uso de todo o espaço escolar que é composto por: salas de aula,
laboratório, biblioteca, videoteca, refeitório, piscina, gramado, quadra coberta,
campo de areia, parque com escorregador, balanço, gangorra, túnel, gira-gira, gaiola,
coreto para as apresentações, banheiros masculino e feminino espalhados no espaço
escolar. A escola ainda possui espaços de assessoria como: secretaria, diretoria, sala
dos professores, sala do coordenador pedagógico, cozinha.
A merenda como falávamos no meu tempo de escola era preparado por uma
merendeira “multifuncional”, hoje as crianças falam lanche e no caso da escola dos
meus filhos é preparado por uma cozinheira e uma nutricionista. Mesmo na escola
municipal em que trabalho as refeições são preparadas por uma cozinheira e suas
auxiliares de cozinha, mas seguem um cardápio organizado e acompanhado
periodicamente por uma nutricionista.
Muitas coisas mudaram desde o meu tempo de criança, e ainda bem que essas
mudanças foram boas e me dão certo alivio em ver que hoje as crianças tendem a ter
espaço para correr, pular, brincar e aprender.

4.2 Mudança na prática
“Mudar é difícil, mas é possível”.
Paulo Freire (1996 -p. 79).
Foi no PROESF, e principalmente as disciplinas “Educação de zero a seis
anos” e “Pedagogia da Educação Infantil” que me fizeram ver a importância de se ter
espaços adequados para a criança.
Faria (1999) fala a respeito do espaço escolar, onde o mesmo deveria ser um
espaço lúdico e que o brincar revela todo o universo infantil, portanto as crianças não
devem ser vistas como projetos de pequenos adultos, pois estão assumindo desde muito
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cedo o papel do adulto como também realizando muitas coisas em um só tempo,
abraçando várias atividades não sobrando quase nada de tempo para brincar e vivenciar a
sua infância.
É fundamental que as crianças tenham o direito de viver sua infância, sem se
esquecer que as mesmas têm experiências diferentes, mas direitos comuns, levando a
criança aprender a aprender, a ter autonomia, a lidar com a realidade e ser feliz.

Há seis anos quando comecei a trabalhar na creche eu tinha medo de levar as
crianças no parque eu achava perigoso, tudo isso porque eu não havia vivenciado o
brincar no parque, o brincar livremente. E por não ter vivenciado eu não sabia que
era bom e que eles gostavam e se desenvolviam.
Na questão do brincar e do explorar os espaços especialmente o parque, posso
dizer que o PROESF mudou a minha prática, tanto como profissional tanto como
mãe.
Hoje procuro proporcionar o brincar, o imaginar, o se movimentar, pois foi
algo de que fui privada, isso me faz falta. Como por exemplo, a coordenação motora,
eu nunca plantei bananeira nem mesmo virei cambalhotas, meus pais nunca me
levaram a um parquinho achavam que tudo era perigoso, com as leituras, as aulas no
PROESF mudei a minha concepção e a dos meus pais e hoje eles levam os netos para
brincarem no parquinho.
Com o PROESF adquiri o conhecimento e na creche coloquei em prática, vou
ao parque todos os dias com as minhas crianças e pude perceber que houve um
desenvolvimento muito maior quando comecei a usar mais a área externa da creche,
eles se sentem mais livres, mesmo os mais tímidos começam a se soltar e quando
percebem já estão conversando, brincando com toda a turma.
Foi uma experiência que deu certo e recomendo a todas as colegas a
utilizarem os espaços externos das escolas, os parques, os gramados, as sombras das
árvores. As crianças precisam de ar livre, de espaço.
Na escola em que trabalho utilizamos salas ambiente, fazemos rodízio
passeando por toda a escola, temos salas de dormitório do maternal II e maternal III,
brinquedoteca, sala de aula, sala de artes, sala de TV, refeitório, pátio coberto,
quiosque, parque grande e parque pequeno. Seguimos um cronograma de horários
onde permanecem todos os dias o local de entrada e saída, sono e refeições (almoço e
jantar).
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Mas não foi sempre assim há cinco ou seis anos atrás cada um tinha sua sala
para ficar com as crianças e saía dela só se quisesse como achavam mais cômodo
jogar brinquedos no chão e deixar, acabavam ficando o dia todo presas na sala,
saindo apenas para o banho, almoço e jantar.
Há quatro anos, as coisas na creche começaram a mudar. Nos “propuseram”
a trabalhar em salas ambiente, houve rejeição por parte das monitoras mais velhas de
casa, mas uma nova política contratou várias monitoras novas e todas com magistério
e sendo assim começamos a mudar algumas coisas, como sair das salas durante o dia,
por exemplo. Ainda não aproveitávamos todos os espaços, sem contar que tinha
sempre aquelas que trocavam o horário de areia externa com a outra turma pelo
horário de sala, mas assim fomos levando. Surgiu então a oportunidade do PROESF
e algumas colegas foram estudar e começaram a trazer os assuntos abordados no
PROESF para a nossa escola e nós começamos a ouvir e a criar novas situações em
nossa escola. Também aderi a idéia de cursar o PROESF e juntas fazemos a
diferença em nossa escola.
Nossa escola é considerada de “primeiro mundo” (frase dita pelos pais), por
nós monitoras ainda não, pois ainda há muito que mudar para ser de “primeiro
mundo”, mas hoje é uma boa escola, que eu confiaria para deixar meus filhos.
Através do PROESF passamos a ver a criança como um todo, que precisa se
desenvolver por completo.
Acima de tudo somos profissionais, procuramos nos aperfeiçoar e fazer o
melhor trabalho, com amor e prazer visamos o crescimento destas crianças,
crescimento não só físico, mas no sentido cultural, moral e emocional.
O meu objetivo de trabalho hoje é dar o meu melhor, colocar em prática as
teorias adquiridas com o Proesf para que no futuro meu aluno possa dizer:
“Tudo o que hoje preciso realmente saber, sobre como viver, o que
fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância.
A sabedoria não se encontrava no topo de um curso de pós-graduação,
mas no montinho de areia da escola de todo dia.
Estas são as coisas que aprendi lá:
1. Compartilhe tudo.
2. Jogue dentro das regras.
3. Não bata nos outros.
4. Coloque as coisas de volta onde pegou.
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5. Arrume sua bagunça.
6. Não pegue as coisas dos outros.
7. Peça desculpas quando machucar alguém.
8. Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar.
9. Dê descarga. (esse é importante)
10. Biscoitos quentinhos e leite fazem bem para você.
11. Respeite o outro.
12. Leve uma vida equilibrada: aprenda um pouco, pense um pouco...
desenhe... pinte... cante... dance... brinque... trabalhe um pouco
todos os dias.
13. Tire uma soneca a tarde; (isso é muito bom).
14. Quando sair cuidado com os carros.
15. Dê a mão e fique junto.
16. Repare as maravilhas da vida.
17. O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até
mesmo a sementinha no copinho plástico, todos morrem... nós
também.
Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais
adultos e sofisticados e aplique-os à sua vida familiar, ao seu trabalho,
ao seu governo, ao seu mundo e ai verá como ele é verdadeiro claro e
firme.
Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo
todo, tivéssemos biscoitos e leite todos os dias por volta das três da
tarde e pudéssemos nos deitar com um cobertorzinho para uma
soneca.
Ou se todos os governos tivessem como regra básica devolver as
coisas ao lugar em que elas se encontravam e arrumassem a bagunça
ao sair.
Ao sair para o mundo é sempre melhor darmos as mãos e
ficarmos juntos.
“É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão
dentro de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos nem os
desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e aprender sua
duração, pois a vida está nos olhos de quem souber ver”.3

3

Escrito pelo jornalista Pedro Bial. www.alissonsc.wordpress.com/2007/10/23/sabedoria-infantil-pedrobial (acessado em 17/05/2008)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas,
que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos
caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o
tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado
para sempre, à margem de nós mesmos.”
Fernando Pessoa
O PROESF juntamente com a proposta do memorial de formação me fez rever e
abandonar os velhos conceitos, atitudes, costumes. Está me ajudando a trilhar uma nova
travessia, me ensinando a ser mais ousada, a confiar mais em mim mesma, pois hoje sei
que sou capaz. Pois, todas as palavras aqui escritas foram escritas com carinho e
dedicação, e é com muita satisfação que digo que escrevi meu memorial de formação,
memorial que conta um pouco da minha vida pessoal, profissional e acadêmica.
O PROESF foi muito bom pra mim, pois tem me levado a refletir e repensar a
minha trajetória não só profissional como também pessoal. Tem sido um aprendizado de
vida, e um encorajamento rumo a novas conquistas, proporcionando conhecimentos e
abrindo novos olhares.
Passar pelo PROESF foi um privilégio, e espero carregar comigo a essência e
seguir compartilhando com aqueles que o destino colocar em meu caminho, pois
seguindo a proposta deixarei saudades nos corações, assim como o PROESF está
deixando em meu coração.
A semente foi plantada, regada, floresceu e agora está prestes a dar frutos.
Espero que este memorial seja apenas um dos primeiros frutos decorrentes do PROESF.
Sinto satisfação por estar terminando, mas ao mesmo tempo já sinto saudades, me sinto
encorajada a não mais parar e sim seguir meus ideais.

“O poder nasce do querer. Sempre que o homem aplicar a
veemência e perseverante energia de sua alma a um fim, vencerá
os obstáculos, e, se não atingir o alvo fará, pelo menos, coisas
admiráveis”. Dale Carnegie
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