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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar de forma clara e objetiva para melhor 

compreensão de quem for ler. 

O trabalho foi organizado em capítulos, sendo um complementar ao outro. 

Começo este trabalho falando sobre toda a minha trajetória pessoal, estudantil e 

profissional.  

Nasci em1965, no interior do Ceará e faço parte de uma família de classe média. Meu 

pai foi caminhoneiro, hoje é aposentado, minha mãe trabalha em prendas do lar, tenho uma 

irmã e um irmão (falecido). 

Comecei os meus estudos no interior com uma professora chamada Consuelo, uma 

senhora muito simpática. Eram todas as séries numa mesma sala, todos sentavam a uma mesa 

grande. Ela alfabetizava pela carta do ABC. Iniciava-se com a identificação das letras, 

seguindo-se com a formação das sílabas e concluía-se soletrando alguns versinhos. Tudo era 

explicado muito bem, um a um. Todas as crianças da minha época desse interior estudaram 

com a dona Consuelo. 

Meu pai trabalhava em uma firma que não passava muito tempo em um só lugar, 

fazendo com que os meus estudos e de meus irmãos fossem sempre incompletos. Mas 

consegui concluir o jardim de infância na cidade de Currais Novos – RN. 

 

 

MEU COMPROMISSO: 

’’Creio em Deus 

Venero a minha Pátria 

Adoro minha Família 

O amor ao próximo vai ser  

meu lema na vida.’’ 

 
FOTO: Conclusão da Alfabetização 

22 DE NOVEMBRO DE 1970 
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Na realidade, só comecei a estudar mesmo em 1971, quando meus pais fixaram 

residência em Fortaleza – CE. 

Em 1971 comecei o primário na Escola de 1° grau Antonio Dias Mâcedo, onde passei 

04 anos. Vivenciei nesta época um período de intensa aprendizagem e considero o período de 

melhor destaque em minha vida escolar. 

Quando concluído o primário, tive que ser transferida para o Colégio Centro 

Educacional PE. João Piamarta, onde fiz da 5ª a 8ª série, no sistema regular. A postura dos 

professores era bastante eclética em torno da pedagogia tradicional. 

Parti para o 2º grau no Colégio Liceu do Ceará, onde não me adaptei, sendo reprovada. 

No ano seguinte consegui uma vaga no Colégio Instituto de Educação do Ceará, onde cursei 

Auxiliar de Patologia Clínica, com estágio no laboratório do Hospital Casa de Saúde São 

Raimundo. 

O ensino deste colégio era voltado para a profissionalização e atuava como um 

aperfeiçoamento da ordem social vigente. O interesse era produzir indivíduos competentes 

para o mercado de trabalho.  

A minha passagem por este colégio me deu bastante alegria, pois o mesmo completava 

100 anos e eu participei ativamente dessa comemoração.  

 

 

FOTO: Centenário do Instituto de Educação do Ceará 
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Concluí o 2º grau, logo em seguida prestei provas para o vestibular para o curso de 

História, não conseguindo aprovação, deixando assim que o meu sonho maior ainda 

continuasse. Diante de tal decepção, fiquei completamente sem estímulo para o estudo. 

No ano de 1985, um candidato a vereador muito conhecido de minha família, 

ofereceu-me um contrato de professora, onde fui trabalhar em uma escola de comunidade 

chamada Vereador Luiz Ângelo no bairro do Mucuripe. Só que quando comecei a trabalhar na 

educação, eu não tinha formação de Magistério, e o medo do novo estava presente, porém o 

desejo de acertar era grande e fez despertar um sonho antes adormecido. Tive que cursar um 

intensivo (eram os três anos do pedagógico em um só ano), no Colégio João Pontes no ano de 

1986. 

Foi uma corrida contra o tempo, pois tinha que concluir antes que o então prefeito 

concluísse o seu mandato. Graças a Deus consegui. 

Nesse mesmo ano, dei um passo muito importante na minha vida, casei e fui morar em 

Messejana. Devido ao bairro em que morava ser bastante distante de onde eu trabalhava, pedi 

minha transferência para uma escola que fosse mais perto de casa. 

No ano de 1987, fui trabalhar no Centro Comunitário Prefeito Evandro Ayres de 

Moura, no bairro Conjunto Palmeira. Como professora do Jardim II, procurei na minha 

prática priorizar a qualidade do ensino. 

No ano seguinte, todas as professoras desta unidade foram transferidas para outra 

unidade, a UPAM (Unidade de Profissionalização e Atendimento ao Menor) César Cals de 

Oliveira Neto, onde estou até hoje. Acredito que nunca tive perdas, somente ganhos, sinto-me 

feliz e tenho certeza que ajudo muito aquela Comunidade com os meus conhecimentos. 

Em 1996, sem estudar, só trabalhando e cuidando do meu esposo e de meus filhos, 

resolvi voltar a estudar. Fui fazer o 4º Pedagógico na área de Educação Especial (deficiente 

auditivo).  Foi uma experiência bastante satisfatória. 

Somente no ano de 1999 surgiu uma grande oportunidade de realizar o meu grande 

sonho que era o de cursar uma faculdade, fiz as provas do vestibular da UVA (Universidade 

do Vale do Acarau), sendo aprovada no Curso de Pedagogia. Esse curso ajudou que eu me 

tornasse ainda mais crítica e participativa, capaz de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivo. 

Adoro o magistério, sou muito idealista, amo a minha sala de aula, na verdade não sei 

fazer outra coisa e nem quero. Profissionalmente, sinto-me realizada. É claro que o sonho 

ainda não acabou, os sonhos jamais acabam, anseio dias melhores para a educação de nosso 
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país. Pelo menos, estou fazendo minha parte, pois estou sempre aprimorando os meus 

conhecimentos e agora, depois de 08 anos, voltei novamente a estudar: estou concluindo o 

curso de pós-graduação em Educação Infantil, na área que tanto gosto. Se vou parar não sei, 

só o tempo vai dizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

CAPÍTULO I. TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

O estudo das tendências foi de grande importância para todos nós e cabe ao professor 

tirar o que de bom cada uma oferece para trabalhar em sua sala de sala. Mesmo as que não 

possam ser aplicadas nas escolas fazem com que o professor tenha uma consciência da 

realidade de uma transformação social. 

É evidente que tanto as tendências quanto suas manifestações não são puras nem mais 

importantes que as outras. Em alguns casos, as tendências se completam; em outros, 

divergem. Porque educador e educando são, portanto, sujeitos de um processo em que 

crescem juntos. Pois o ensinar se define em função do aprender. 

Não sei por que se critica tanto a tendência pedagógica tradicional se a nossa geração é 

resultado dessa tendência e negá-la é negar todo o nosso aprendizado. Muitas vezes, essa aula 

era desenvolvida na base do giz branco, quadro e saliva, mas os alunos aprendiam. Alguns 

estudos apontam que os resultados do método tradicional são sistematicamente melhores, as 

crianças são apresentadas às letras do alfabeto e seus sons, em seguida formam sílabas, até 

chegar à primeira palavra. Em minha opinião, quando o Construtivismo chegou às escolas do 

Município de Fortaleza, nós, professores ficamos perdidos. Abandonamos o que sabíamos 

fazer e não conseguimos realizar a novidade de maneira satisfatória. Hoje, eu fico me 

perguntando por que, se temos tantos recursos, tanta formação de professores, currículos 

reformulados, brinquedos disso, daquilo, jogos e materiais emborrachados com letras e 

números e muitas crianças não aprendem ou não tem vontade de aprender, por quê? Parece 

que o professor fala uma linguagem e os alunos entendem outra.  Como chegar ao ponto? 

Como atacar o problema que aflige os professores?  As crianças perderam o atrativo pela 

escola ou a escola não atrai mais os alunos? Com todas essas orientações e sugestões de 

trabalho, deve-se ressaltar que o professor não deve jamais deixar de ser o que realmente é. 

Nunca abdique de sua essência e tenha orgulho de ser quem é e de fazer o que faz. 
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CAPÍTULO II. COMO A INTELIGÊNCIA SE DESENVOLVE? 

 

Acredito que esta questão ainda em aberto; há tantas hipóteses. Existem várias 

definições para o conceito de INTELIGÊNCIA, cada autor faz a sua definição.  

Sem perder de vista o propósito de estudar a gênese do conhecimento humano, Jean 

Piaget, no início de seu trabalho, vai elaborando ao mesmo tempo, teoria e método próprio. 

Ambos mantêm entre si uma relação de reciprocidade garantida pela duplicidade funcional 

que caracteriza esse procedimento método-lógico: o método clínico-experimental funcional ao 

mesmo tempo como um instrumento de diagnóstico e de descoberta. 

De acordo a concepção piagetiana, o desenvolvimento cognitivo compreende quatro 

estágios ou períodos: o sensório-motor (do nascimento aos 2 anos), o pré-operacional (2 a7 

anos); o estágio das operações concretas (7 a 12 anos) e , por último, o estágio formal, que 

corresponde ao período da adolescência (dos 12 em diante). Cada período define um 

momento do desenvolvimento como um todo, ao longo do qual a criança constrói 

determinadas estruturas cognitivas. Um novo estágio se diferencia dos precedentes pelas 

evidências, no comportamento, de que a criança dispõe de novos esquemas, contendo 

propriedades funcionais diferentes daquelas observadas nos esquemas anteriores. 

A importância de se definir os períodos de desenvolvimento da inteligência reside no 

fato de que, em cada um, o indivíduo adquire novos conhecimentos ou estratégias de 

sobrevivência, de compreensão e interpretação da realidade. A compreensão deste processo é 

fundamental para que os professores possam também compreender com quem estão 

trabalhando. Por isso, alertou-se aos educadores o respeito ao estágio de desenvolvimento do 

pensamento infantil, adequando as atividades escolares às características evolutivas das 

crianças. 

O processo de aprendizagem envolve a assimilação e a acomodação. Na medida em 

que participamos ativamente dos acontecimentos, assimilamos mentalmente; quando 

transformamos o conhecimento assimilado em uma nova forma de ação, realizamos uma 

acomodação.  

A obra de Jean Piaget não oferece aos educadores uma didática específica sobre como 

desenvolver a inteligência do aluno ou da criança. Jean Piaget nos mostra que cada fase de 

desenvolvimento apresenta características e possibilidades de crescimento da maturação ou de 

aquisições. O conhecimento destas possibilidades faz com que os professores possam oferecer 

estímulos adequados a um maior desenvolvimento do indivíduo. 



 

 

11 

 

Mais uma vez, eu me questiono sobre esses temas: assimilação, acomodação, 

desenvolvimento cognitivo e respeitos aos estágios, porém os resultados não são tão 

satisfatórios. Parece que o tempo parou, a Educação está precisando de uma sacudida, um 

tremor, algo que realmente a acorde ou então é melhor voltar para o passado com giz branco, 

saliva e resultados.   

 Será que para desenvolver a capacidade cerebral de uma criança, precisamos de 

recursos tão sofisticados? É preciso oferecer um desenvolvimento emocional, sempre visando 

o produto final que é um adulto confiante em si e muito feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

CAPÍTULO III. PLURALISMO CULTURAL 

 

Essa disciplina foi ministrada pelo professor Cleison Luís Rabelo. No primeiro dia, a 

sala toda cantou ao som da música do Cazuza, “Brasil”. Como essa música mexeu com o 

nosso espírito patriota ou não sei com a nossa revolta? 

Brasil, essa mistura de tudo um pouco, é esse “Caldeirão” que engloba isso, etnias, 

religiões e cultura. 

Sabemos que o nosso país tem muitas desigualdades socioeconômicas, onde muitos 

vivem com pouco e poucos vivem na opulência.  

Onde precisamos ainda de cotas para os negros, bolsa família e bolsa escola. 

Mas eu não quero falar desse lado negativo. Já que nas minhas outras colocações eu 

fui um tanto descrente. 

Eu quero falar desse Brasil que recebe a todos de braços abertos, desse país que do 

Oiapoque ao Chuí, todos falam a mesma língua; mesmo com seus sotaques, todos se 

entendem. As mais diversas religiões convivendo juntas, sem guerra, chamadas de “Santa”, de 

saber que cada um é único e diferente. 

Aprendi nessa disciplina que conviver tem relação com bondade. Mas que também 

não é tão fácil acabar com algumas intolerâncias. Que é na escola que devemos aprender e 

ensinar que as diferenças existem, mas que podemos conviver todos juntos brancos, pretos, 

crianças especiais e as demais crianças, brincando e aprendendo. 

Aprendi também que a Pluralidade Cultural é saudável, é sinal de saúde democrática e 

tolerância de gestos, ideias e expressões diversas e que o Brasil tem produzido também 

experiências de convívio de índios, negros e brancos. 

Que a paz e a fraternidade alicercem todas as tradições e todas as glórias do nosso 

Brasil.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem uma concepção que busca 

explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira, 

compreender suas relações, marcadas por desigualdade socioeconômicas e apontar 

transformações necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de que 

valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, 

mas, respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a 

todos ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação.(p121) 
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Acredito que o respeito às diversidades só é possível através da Educação, da 

solidariedade e da cooperação.
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  DISCIPLINA: 

  PLURALISMO 

  CULTURAL NOS 

PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 

PROF. ESP.CLEISON LUIS 

RABELO 

 

 

Brasil 

Cazuza 

 

Não me convidaram 

Pra essa festa pobre 

Que os homens armaram  

Pra me convencer 

A pagar sem ver 

Toda essa droga 

Que já vem malhada  

Antes de eu nascer... 

 

Não me ofereceram 

Nem um cigarro 

Fiquei na porta  

Estacionando os carros 

Não me elegeram 

Chefe de nada 

O meu cartão de credito  

É uma navalha... 

 

Brasil! 

Mostra tua cara 

Quero ver quem paga 

Pra gente ficar assim 

Brasil! 

Qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim... 

 

Não me convidaram 

Pra essa festa pobre 

Que os homens armaram  

Pra me convencer 

A pagar sem ver 

Toda essa droga 

Que já vem malhada  

Antes de eu nascer... 

 

Não me sortearam 

A garota do Fantástico 

Não me subornaram 

Será que é o meu fim? 

Ver TV a cores 

Na taba de um índio 

Programada  

Pra só dizer “sim, sim” 

 

Brasil! 

Mostra tua cara 

Quero ver quem paga 

Pra gente ficar assim 

Brasil! 

Qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim... 

 

Grande pátria  

Desimportante 

Em nenhum instante 

Eu vou te trair 

Não, não vou te trair...
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O MANIFESTO 

CONTRA O PRECONCEITO 

*Ana Cristina 

*Francisca Selma 

*Maria José 

*Marluce 

*Rosana Maria 

1 

O preconceito sociorracial, 

Causa descriminação. 

E a constante luta é vida 

De qualidade, cultura, educação 

Que igualdade é essa se preto, 

Pardo e pobre a voz vale não? 

2 

O cidadão paga imposto 

Recebe em troca migalha 

É uma faca de dois gumes, 

Quem vencerá a batalha? 

O governo astucioso diz é divida social. 

Quando todos nós sabemos que é direito 

real. 

3 

O universalismo tem que ser de fato 

E de direito 

Para que se possa ter 

Igualdade e respeito 

Conforme diz a lei universal 

Promovendo o direito a igualdade social. 

4 

Com igualdade material, 

Democracia efetiva e participação 

Onde o que o negro fala 

Haja mais compreensão 

Tanto quanto diz o branco 

Na sua concepção. 

5 

Devido à desigualdade, criaram 

As cotas pros negros 

A bolsa família pra pobre 

Veja só o desespero 

Só se ouvem comentários 

Desses o tempo inteiro. 

6 

Cientistas sociais preocupam-se 

Em combate preconceito, racismo, 

discriminação 

Querendo um Brasil mais igual 

Sem problematização 

Buscando um mundo ideal 

Sem a vil exploração. 

7 

Ontem vi um negro digno 

Confundido com ladrão 

Só por causa da aparência 

Quem diria meu irmão 

E sua mulher chorando, 

Dizendo qual motivo de tanta 

discriminação. 
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8 

Com urgência precisamos 

Um projeto de nação 

Firmado somente no individual 

Pra não ficar na omissão 

Na democracia ideal 

Esta é solução 
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Viva toda diferença 

De forma e também de cor 

Viva o índio, viva o preto 

Viva o branco, e o leitor 

Bonitos e construtores 

De um mundo de amor
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3.1. OS VALORES NA FAMÍLIA 

 

O que podemos entender de valor é aquilo pelo qual as coisas têm o caráter de bens, 

quer dizer, são valiosas, mas como educar em valores se teríamos que conciliar o uso da 

inteligência cognitiva com a inteligência emocional? Isso é muito complexo.  

Fico imaginando se os valores são os mesmos para pobres e ricos. Os pobres se 

queixam de estudarem em escolas péssimas e desmoralizadas que não podem transmitir 

valores que não cultivam; já os ricos estudam em escolas que cumprem simplesmente os 

currículos escolares, que valorizam só o vestibular, oferecendo pessoas muito inteligentes 

para o mercado de trabalho, e com certeza serão os melhores colocados, os que alcançarão os 

melhores cargos, e serão mais valorizados pela sociedade atual.  

Mas será que eles foram ensinados a respeitar o espaço do outro? Desenvolver a 

capacidade de viver em comunidade? Agora, os valores devem ser trabalhados em casa, como 

diz MORENO (2001), o que acredito ser dever da família, já que os filhos são de 

responsabilidade da família; não podemos inverter os papéis e deixar tudo por conta da escola.  

Sabemos que é num ambiente familiar onde o respeito, o amor, a verdade, a paz, e a 

crença em um ser supremo transformam os nossos filhos e alunos em pessoas mais humanas e 

mais sensíveis à dor do outro; é isso que a sociedade precisa, de ajuda mútua, de união. Por 

isso, os valores humanos precisam ser praticados por todos da família e com ajuda da escola. 

Não basta só ser falado e nem podemos deixar que se instale no nosso país uma forte crise 

moral, a tal chamada “cultura da modernidade”, onde muitas vezes se idolatram o 

consumismo, o prazer individual, erotismo e as coisas fáceis. 

As pessoas são consideradas mais pelo TER, como possuir o carro do ano, a roupa de 

grife, o sapato que apareceu na televisão, mesmo sem ter condições de adquirir; aí vem as 

frustrações de muitas pessoas, esquecendo o SER. Onde o respeito, a justiça e a fraternidade é 

responsabilidade de cada um de nós. Não vamos deixar os nossos jovens se impregnarem com 

a cultura do TER, oferecendo-lhes uma ajuda mais eficaz no seu processo educativo. Mesmo 

sabendo que nem tudo é antivalor, só assim estaremos colaborando para o bem viver. 
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CAPÍTULO IV. O QUE É SER CRIANÇA HOJE? 

 

Gostei muito de um texto de BORBA que nos foi passado pela professora Sherydan, 

“Educação Infantil e Construção do conhecimento na contemporaneidade: Alguns eixos 

orientadores, práticas pedagógicas”. Uma pergunta me intrigou muito: O que é ser Criança 

Hoje? 

Os pais de hoje são muito diferentes dos pais do século passado, os filhos também são 

diferentes, pois nascem e crescem em mundos diferentes. É muita modernidade, parece que as 

crianças já nascem sabendo de tudo. Porém, esse excesso de informação deixa muitos pais em 

dúvidas sobre como criar e educar seus filhos; não é só uma questão de ter condições 

financeiras adequadas. 

A tecnologia está nos bairros mais ricos e nos mais humildes como: lan house, cyber 

café e locadora de vídeo games. 

Outra coisa é a segurança. Alguns pais, em pleno dia de sol ao invés de saírem para 

brincar de bola na rua ou andar de bicicleta, acham melhor manter seus filhos em casa.  

Educar criança não é coisa simples de se fazer, até porque não existe família ideal e 

sim real; não é impor e tentar transformar a personalidade dela naquilo que você quer, mas 

ajudá-la a se direcionar de uma forma concreta no seu dia a dia. 

Já as instituições de Educação Infantil tem se preocupado mais com o ensino de 

qualidade, de ensinar, ou seja, cumprir seu papel inserindo as crianças na sociedade. 

Também há um conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar 

ou de agir que são aprovadas por consenso ou pela maioria de uma sociedade. Vivemos uma 

fase de transição, de mudanças de paradigmas. Vivemos a globalização, que não considera as 

diferenças de cada ser humano, mas que, ao contrário, estimula a massificação. As crianças 

têm sido “bombardeadas” com imagens e informações através da mídia, o que leva algumas 

delas a, se comportarem como mini-adultas.  

E esquecendo que o brincar, o faz-de-conta, é necessário, vital para o crescimento de 

uma criança. 

  

4.1. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Todos nós da sala fomos ofertados com um filme lindo, oferecido pela professora 

Sherydan, “Somos Todos Diferentes”. O filme fala sobre competências e habilidades. Em 
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minha opinião, esse filme foi o mais significativo que já assisti em minha vida de professora 

nos últimos anos sobre Educação. 

O filme do diretor Aamir Khan com o roteirista Amole Gupte se passa na Índia e nos 

mostra uma criança com dislexia, seu nome era Ishan. Sua família não conhecia o problema, 

de ordem, às vezes, genético e achava simplesmente que era uma criança levada, sem limites 

e mal educada. 

Muito solitário, tem como amigos os cães e os peixes do aquário, suas brincadeiras 

eram passar por poças d’água e pipas, ele não se concentrava nas aulas, mas era muito 

criativo.   

A escola, por sua vez, também não identificou o problema do aluno, só cobrava 

atitudes iguais às de seu irmão mais velho, devolvendo, assim, o caso à sua família. 

Seu pai, um homem ignorante, toma a decisão de colocá-lo num colégio interno para 

que fosse trabalhado o seu comportamento. Lá, ele se torna um garoto muito triste, até os 

desenhos que eram tão importantes deixou de fazer. Longe de sua família, chorava, se retraía 

e fez poucos amigos. Não consegue êxito no seu desempenho escolar. Seu desenvolvimento 

cognitivo continua comprometido, ainda não sabia ler e escrever e seus professores nada 

fizeram para ajudá-lo.  

Seu conflito interior crescia cada vez mais, pois não encontrava ali pessoas capazes de 

lhe ajudar, até que chega um professor de arte, Nikumbi, com ideias inovadoras de grande 

sensibilidade e pode realmente descobrir de fato o que Ishan tem, pois o mesmo tinha passado 

pelo mesmo problema quando criança. A partir de um estudo feito nos cadernos do seu aluno, 

o professor pode diagnosticar o problema e assim ajudá-lo. Procurou sua família e a mesma 

não aceitou suas colocações.  Mesmo assim, o professor não desistiu de seu aluno. Com sua 

ajuda, a criança passo a passo foi obtendo progresso em sua aprendizagem. Dessa forma, não 

só se tornou um aluno capaz de aprender, como também voltou a pintar seus quadros, porque 

ele era um grande artista.  No final do ano, o professor, que também era artista, promoveu um 

concurso de desenhos onde Ishan superou todos os participantes. 

Um professor competente é aquele capaz de ajustar as situações ao nível e às 

possibilidades dos alunos, saber que a sala de aula sempre é formada de heterogeneidade. E, 

mesmo assim, saber administrar bem essa turma. Mas não significa que o professor 

competente seja um professor habilidoso. Como no filme “Somos Todos Diferentes”, 

professores supostamente competentes na transmissão dos conteúdos não tiveram habilidades 

para lidar com um aluno “problema”. Apesar de que, nem mesmo a família, que é quem mais 

convive com a criança, também não. 
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Ou seja, as habilidades são necessárias, mas não suficientes, porque temos nossas 

limitações na perspectiva relacional, isto é: Professor X Aluno. É preciso saber, mesmo que o 

aluno ainda não tenha competência para a parte didática, se ele não tem outras habilidades. 

Como pintar, desenhar e recontar uma história inteirinha com todos os detalhes. 

Nós, educadores, devemos ter sempre acima da nossa competência, habilidades para 

detectar, ajudar e assim buscar o crescimento da auto-estima de nossos alunos. 

O filme deixa muito claro que a falta de sensibilidade, o rótulo e a comparação não 

devem ser instrumentos de trabalho de nenhum educador.   

 

 

Foto: Somos Todos Diferentes (Filme). 
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CAPÍTULO V. UM MENINO ESPECIAL 

 

No primeiro dia de aula de 2009, a diretora da escola em que trabalho chegou à minha 

sala segurando pela mão um menino, ou um adolescente, já que ele havia nascido no dia 15 de 

Junho de 1995 e, cronologicamente, tinha 14 anos. Então ela disse:  

– Selma, você foi sorteada com essa benção. 

Quando eu olhei, me deu um desespero muito grande, mas mesmo assim o recebi, não 

digo que de braços abertos, pois pela primeira vez estava diante de um aluno com Síndrome 

de Down. O primeiro dia foi terrível, ele falava e eu quase não entendia, ele se irritava comigo 

e as outras crianças ficaram com um pouco de medo dele, porque ele era muito maior que os 

meninos da turma. Quando terminou a aula corri para a sala da diretora e chorei muito 

dizendo que eu não ia conseguir, que eu não sabia trabalhar com esse tipo de aluno. A diretora 

pegou em minhas mãos e me disse: 

– Selma, você consegue, eu sei que você vai conseguir.  

Tivemos que fazer várias reuniões com todos da escola, pois os pais das crianças 

ficaram pavorosos e tudo que acontecia na hora do recreio era culpa do Pablo. 

Então comecei a pesquisar em livros, internet e revistas, o meu foco passou a ser a 

Síndrome de Down. Os dias foram passando e eu já estava estudando quando começou a 

disciplina sobre inclusão, Ministrada pela professora Djanira, quando recebi a apostila 

também fui logo lendo os textos, prestando mais atenção às aulas e com as perguntas de 

algumas colegas eu também tirava as minhas dúvidas. O meu olhar para o Pablo (Síndrome de 

Down) foi se modificando, a nossa relação professor X aluno foi ficando mais próxima, ele já 

respeitava as regras de convivência da sala de aula e eu já o entendia. Sabia quando não 

queria fazer alguma tarefa, quando vinha chateado ou alegre por ter ido à praia no domingo. 

Minha maior preocupação era que ele aprendesse alguma coisa concreta como letras e 

números, eu tinha dias alternados de conquistas e derrotas; porém, sempre buscando algo a 

mais para o aprendizado do Pablo.  

Ajuda de alguma equipe por parte da prefeitura não tive, era só eu e a coordenadora 

batalhando com nossos próprios recursos, as pesquisas e as aulas na faculdade. 

Já perto de terminar o ano, o Pablo chegou pra mim e disse: “Elma (era como ele me 

chamava), o meu nome começa com ‘P’”, com aquela voz que eu tive que aprender a entender 

e novamente chorei, só que dessa vez foi de alegria. Não sei se consegui muita coisa com ele, 

mas hoje, na escola, todos o vêem de outra forma. 
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Eu sei que a nossa formação não ocorre meramente por meio de graduação ou pós-

graduação, é necessário uma formação continuada, com cursos de curta, média e longa 

duração. 

 

 

FOTO: Pablo no dia da recreação dirigida da nossa turma. 

 

 

5.1. A INCLUSÃO DO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL NA 

ESCOLA REGULAR 

 

Acredito que a Educação Inclusiva é, atualmente, um dos maiores desafios do sistema 

educacional. O professor ainda não teve muito contato e não foi sensibilizados a respeito 

dessa forma de se pensar as diferenças. 

Não só o professor, mas também a escola como um todo. 

A família tem um papel muito importante. O de promover o seu filho com necessidade 

especial a uma integração, exigindo do Estado a execução das leis. Pois a nossa Constituição 

garante desde 1988 o acesso de todos ao Ensino Fundamental. E na LEI E DIRETRIZES E 

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB) também. 
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Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais.  

§   1 Haverá, quando necessário, serviços de apoio especificado, na escola regular para 

atender as peculiaridades da clientela de educação especial.  

§ 2 O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.  

§   3  A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. (Art. 58 Capítulo V “Da 

Educação Especial” 

 

Sabemos que é muito importante a inclusão, é necessário ressaltar que, em todas as 

nossas salas de aula, existem crianças com algum tipo de deficiência; porém, nem todas são 

diagnosticadas por um especialista, para avaliarem as características desses alunos. 

Crianças sem limites, sem conseguir se enturmar nem na hora da brincadeira livre, 

ficando paradas e passando o recreio todo num canto da quadra; e quando o professor faz 

algumas atividades de recreação, ela não consegue obedecer aos comandos como andar sobre 

a linha ou corda, que nas atividades de escrita escrevem espelhados, mesmo assim estão nas 

nossas salas. E nós, professores, dentro das nossas limitações, aceitamos e fazemos o que 

podemos. 
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CAPÍTULO VI. AFETIVIDADE SOB OS OLHARES DOS 

TEÓRICOS: PIAGET, VYGOTSKY E WALLON 

 

Li o artigo de PELAES (2009) sobre “A Importância da Afetividade para o Processo 

Ensino_aprendizagem sob os olhares desses três teóricos: Piaget, Vygotsky e Wallon”. 

 

 

Foto: Caricatura dos três Teóricos. 

 

Entendi que Piaget oferece aos professores uma teoria que possa desenvolver as 

capacidades, habilidades cognitivas e afetivas, através de cada fase do desenvolvimento; 

Vygotsky fala que a criança precisa de um mediador para poder aprender e que essa interação 

é muito importante para o desenvolvimento da criança. Já para Wallon, é totalmente 

emocional, são nos conflitos que a criança obtém seu desenvolvimento. 

  PELAES afirma também que o professor tem que ter uma relação muito próxima de 

seus alunos. 

A relação professor-aluno é muitas vezes harmoniosa, como também conflituosa. 

Creio que ninguém gosta de ser maltratado, nem o professor e nem o aluno. 

Quando a criança nota que o professor gosta dela, tem paciência de ouvi-la, vontade de 

ajudar a aprendizagem, fica mais fácil, mais significativa. Se o ambiente da sala de aula tem 

afeto, confiança e respeito, o professor compreende seus alunos e suas principais 

necessidades. 

A questão das regras em sala de aula é importante para a organização, porém não é 

preciso deixar a sala de aula um ambiente frio e desagradável. 
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Não confundir autoridade com autoritarismo, achando que você é uma máquina de 

fabricar robôs. Onde se aperta um botão, eles falam; aperta outro, eles desligam. Temos que 

acreditar que os nossos alunos também têm algo a nos oferecer e que o professor não é o 

detentor do saber. 

Valorizar sempre o que ele faz, já que os alunos da escola pública chegam às nossas 

salas com a autoestima baixa; que em uma dinâmica de se olhar no espelho, muitas crianças 

não conseguem se ver. Portanto, o professor deve reconhecer em cada criança um ser singular, 

não fazendo distinções e não tendo preconceito nenhum. 

Se pensarmos bem, os professores andam também com sua autoestima baixa, devido à 

desvalorização desse profissional por parte dos gestores. 

Acredite em você como profissional e no potencial do seu aluno. Afeto é bom e não 

custa nada. 
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CAPÍTULO VII. DESENVOLVIMENTO INTEGRADO FÍSICO, 

PSICOLÓGICO E CULTURAL 

 

A criança tem um desenvolvimento integrado, onde o físico está relacionado ao 

psicológico e ao cultural. Ela aprende muito com a sua própria natureza, brincadeiras, 

emoções das outras pessoas e dos hábitos de sua família. Houve um tempo em que essas 

relações eram mais fechadas e a hierarquia ditava regras, o pai tinha o poder sobre os filhos.  

 

 CRATTY (1984) diz: “O pai constitui um agente facilitador das tendências 

biológicas à masculinidade para o menino, e a mãe um agente facilitador das 

tendências biológicas à feminilidade para a menina, ou seja, os pais tornam-se um 

espelho para os filhos”. 

 

Já na sociedade atual e com as formações de novos tipos de família, as relações estão 

mais abertas e as crianças (filhos) vão se adaptando a essa nova forma de lar.  

Está cada vez mais difícil ao homem e à mulher de hoje orientar seus filhos no modelo 

mecanicista, por conta da grande facilidade de acesso à informação. As crianças não podem 

mais ser consideradas como uma massa a ser moldada ou uma folha em branco.  

No modelo organicista, os pais também devem ter dificuldades já que, nessa 

perspectiva, os filhos são considerados apenas um ser vivo. 

A herança genética e a maturação do organismo comandam todo o processo de 

desenvolvimento. Onde cabem perfeitamente aquele ditado: “Pau que nasce torto morre 

torto”. Que ideia massacrante condena o indivíduo sem chance de mudança. Será que esse 

modelo está de acordo com a vida de alguns alunos meus, que a família vive de forma muito 

precária e os pais não ajudam seus filhos na aprendizagem, até aparentam não desejar que 

seus filhos vivam bem melhor que eles? Parece que não há perspectiva de uma vida sem 

tantas dificuldades, onde seus filhos com estudo possam até mudar essa realidade atual.   

Chega de pais e professores considerarem a criança como um ser abstrato ou um ser 

com uma subordinação da aprendizagem com ênfase na atividade e não na mediação do 

diálogo pedagógico. Mas como um ser simbólico constituído pela linguagem através das 

relações sociais. Porque ser criança é fazer descobertas em pequeninas coisas. 
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APRENDER É LIBERTAR 

 

Estimular sua personalidade 

É descobrir no seu consciente 

Numa maneira de ser  

A verdade que propõe sua mente. 

 

A melhor maneira de conhecer 

Está na mutua convivência 

Atribuir nas trocas 

Um misto de experiência. 

 

Poder praticar os conhecimentos 

Com os estímulos de aptidões  

É ser representativo na vida 

E saber se destacar nas ações. 

 

A raiz mais importante para a criança 

Está no embasamento que proporciona à família 

Onde é responsável por todo o emocional e lança-a 

Para uma vida saudável e de alegria. 

 

Os quatros pilares da educação: 

Ser, Conviver, Conhecer e Fazer 

São essências para a formação  

Digna e prudente do Ser. 

 

 

 

Fonte: Autora Francisca Selma Cavalcante Rodrigues baseada 

em Delors Jacques. Relatório para a UNESCO da comissão 

internacional sobre Educação para o século XXI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desenvolvi um trabalho no qual espero ter conseguido passar um pouco de tudo o que 

foi estudado durante o curso de pós-graduação em Educação infantil. 

No decorrer das aulas, participei, ouvi e expus as minhas opiniões. 

Foi de grande importância a construção desse trabalho, pois serviu para lembrar um 

pouco da minha vida estudantil e de tudo que aconteceu durante esse curso. O primeiro 

seminário apresentado em forma de cordel, as novas amizades. As maneiras de como os 

professores ministraram as suas aulas, sobretudo pela paciência, exemplo de postura 

profissional e o bom relacionamento com a turma. 

Tudo o que eu aprendi nessa nova etapa de estudo servirá ainda mais para a minha 

prática pedagógica. 

Aprendi que é decisiva a criação de um clima de amizade e confiança em sala de aula, 

para que o aluno possa demonstrar o que sabe. 

E a atenção do professor deve ser proporcional às necessidades de cada aluno; 

portanto, dedicando-se mais aos alunos com maiores dificuldades, sensibilizando, inclusive, 

os demais alunos nesta direção. 

A tarefa fundamental do professor é a permanente interpretação e reinterpretação da 

sociedade. Por que a sociedade de hoje é completamente diferente daquela em que eu comecei 

a lecionar há anos atrás; os alunos também passaram por várias mudanças, principalmente 

porque, na época atual, os valores morais e éticos são pouco considerados e amplamente 

questionados. 

Porém, o professor precisa ser capaz de desenvolver e exemplificar o Bem no dia-a-dia 

da sua sala de aula. Sem uma educação moral verdadeira, dificilmente o indivíduo se 

transforma em uma pessoa de bem. 

Nossos alunos precisam de amor e, especialmente se formos capazes de combinar o 

estabelecimento de regras firmes e claras, levando para a sala de aula imagens que despertem 

paixão e emoção, os nossos alunos brilharão tanto quanto os da escola particular. 

E, um dia, espero antes de me aposentar, ver sair na mídia: As verbas destinadas à 

educação nunca mais foram desviadas e o Brasil é hoje, um dos países com os maiores índices 

de pessoas com uma formação em nível superior, vindas da escola pública.  
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Levo comigo o sonho de um amanhã melhor para todos os educadores que, como eu, 

têm esperança de que nossos alunos tornem-se cidadãos autênticos, humanos, criativos, 

participativos, capazes de construir sua própria estrada.  

 

 

Foto: Turma do primeiro seminário apresentado em forma de cordel. 

Maria José, Ana Cristina, Selma, Rosana e Marluce. 
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