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TRAJETÓRIA PESSOAL 
 

 

Nasci em Guaramiranga-Ceará, mas meus pais, com grandes perspectivas de melhoria 

de vida, vieram para Fortaleza e me trouxeram com um ano de idade junto com meus irmãos 

mais velhos. Meu pai logo conseguiu um emprego de vigilante, e minha mãe sempre ficava 

em casa, como até hoje, cuidando dos filhos. 

Hoje, ao todo, somos 10 irmãos com praticamente a diferença de idade de um ano para 

outro. Ao mesmo tempo, somos bem diferentes na maneira de sermos. Claro que todas as 

pessoas são diferentes e têm seu jeito único de ser, mas entre os dez filhos que meus pais 

tiveram, eu sempre fui a mais diferente, mesmo quando era criança, meus familiares já 

percebiam essa diferença. 

Hoje entendo e acredito que meus familiares também perceberam o porquê da minha 

diferença, acredito que verdadeiramente Deus tinha e tem um grande propósito em minha 

vida. Enquanto meus irmãos não quiseram dá continuidade aos estudos, pelo menos o mínimo 

que é o ensino médio, eu fui um pouco além e, pelas oportunidades que estou tendo irei mais 

longe ainda. 

A minha trajetória escolar começou na Educação Infantil e lembro muito bem como se 

fosse hoje das minhas primeiras professoras. Era uma professora dedicada, mas 

principalmente carinhosa. Ela adorava cantar com as crianças, sempre estava elogiando 

minhas tarefinhas. Ela, talvez não soubesse, mas toda vez que era elogiada uma tarefa minha 

era como se ela desse um remédio para elevar minha auto-estima, e me animava mais ainda a 

realizar todas as tarefas. 

Muitas vezes eu não tinha o material escolar completo pelo fato do meu pai ser o único 

que trabalhava, ganhando um salário mínimo para sustentar os dez filhos, então, outro 

material, além de lápis para escrever e um caderninho, era luxo, fora do alcance do bolso do 

meu pai, mas eu todos os dias ia à escola com alegria, porque era lá que eu me sentia bem em 

estar ao lado da professora Vanda, que era exemplar. Não demorei muito para saber o que eu 

queria ser quando crescesse, porque já queria ser como ela, dedicada, carinhosa, uma 

professora que tinha um relacionamento mais que professora - aluno. 

E foi assim que decidi ser professora, por isso que tive que ser diferente dos meus 

irmãos, fui a busca desse sonho, estudei mesmo quando minha casa não oferecia um ambiente 

favorável para estudar, pois meu pai bebia muito e toda vez que chegava em casa, minha mãe, 

e meus irmãos tínhamos que sair deixando tudo que estivéssemos fazendo no momento, 

porque ele sempre queria violentar minha mãe e não reconhecia os filhos. 

Entretanto, graças a Deus e seu propósito em minha vida, dei continuidade aos meus 

estudos. Em 1994, conclui o 1º grau na Escola de 1º Grau Bárbara de Alencar. Ao terminar o 

1º grau, pelos meus pais não teria me matriculado no 2º grau, pois eles achavam que estava 

bom demais. Talvez fosse pelo fato do meu pai não poder pagar o ônibus, e foi aí que não 

deixei que nada e nem ninguém interferisse na minha trajetória e eu sabia que o Curso 

Pedagógico era a chave para realizar meu sonho profissional. Foi então que decidi trabalhar 

como babá, cuidando do meu primo e fazia com muita dedicação, pois fazendo isso, tinha o 

dinheiro suficiente para pagar meu ônibus e assim concluir o Pedagógico em 1997, na Escola 

de 1º e 2º Grau Deputado Paulo Benevides. 

Não demorei muito para exercer a profissão que tanto sonhava. Em 1998 tive minha 

primeira experiência profissional na Escola Municipal José Moreira Leitão com um contrato 

temporário de 6 meses, mas acabei ficando na mesma escola por 4 anos. Imagine alguém 

realizando seu grande sonho, uma viagem, a compra de um carro quem sabe? Assim era eu 

tendo meu sonho realizado, querendo colocar em prática na sala de aula tudo aquilo que a 

professora Vanda deu para seus alunos. 
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Em 2001, concluí minha graduação com o Título de Licenciatura Plena em Regime 

Especial. Nesta mesma época me inscrevi no concurso público para professores, e com muito 

esforço consegui passar, coincidentemente, fui lotada na mesma escola que trabalhei e onde 

trabalho até hoje, onde leciono sempre nas séries iniciais. 

Desde que comecei a trabalhar na Rede Municipal de Fortaleza tive muita 

oportunidades de aprimorar meus conhecimentos. Em 1998, participei da Capacitação dos 

Agentes de Saúde Escolar, em 1999 da Capacitação de Professores de Educação Infantil, em 

2001 do Curso de Formação Continuada Para Professores das séries iniciais da rede pública 

de ensino, em 2002, da Formação Continuada de Professores e os PCNS de Educação Infantil, 

em 2004 da Formação Continuada para Professores do 1º ano do Ensino Fundamental 

(PROFA), em 2005 participei dos Cursos: Formação Leitores e Produtores de Texto e 

Matemática através de jogos e em 2008 e 2009 participei do Programa de Alfabetização na 

Idade Certa (PAIC) e assim procuro colocá-los e prática na sala de aula, dando o melhor de 

mim para os meus alunos, não só do meu profissionalismo, mas também dando amor, carinho 

e construindo uma relação além de professor e aluno. 

Agora, em 2010, me vejo concluindo o curso de pós-graduação em Educação Infantil, 

onde tive oportunidade de conhecer vários professores comprometidos e capacitados, assim 

adquiri conhecimentos em cada disciplina oferecida pelo curso que teve duração de 18 meses, 

iniciando em encerando em 28 de outubro de 2010. 

Além de ter adquirido conhecimentos para o meu crescimento profissional, também 

tive a oportunidade de conhecer várias pessoas maravilhosas, algumas atuando na mesma área 

profissional que eu, outras em áreas diferentes, mas todas com o mesmo objetivo, de adquirir 

conhecimentos e claro, de investir também na área financeira, mas com a certeza do que mais 

valeu a pena foi a troca de experiência que, por mais que eu venha realizar outro cursos, 

jamais terei a mesma experiência que tive neste curso. 
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ESTE PORTFÓLIO 
 

 

Este Portfólio apresenta um pouco do muito que vivi durante  curso de Pós Graduação 

em Educação Infantil, realizado na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 

Durante todo o curso, foram ministradas 12 (doze) disciplinas, mas escolhi apenas 3 

(três) as quais foram: 

 

 Organização e Gestão da Educação Infantil 

 Fundamentos Bio-Psico-Sociais do desenvolvimento. 

 Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais 

 

As próximas páginas mostraram um pouco daquilo que aconteceu em cada disciplina, 

algumas dinâmicas que foram apresentadas, textos lidos, reflexões e sistematizações do 

conhecimento pessoal. 
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PARTE I 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

A disciplina Organização e Gestão da Educação Infantil foi ministrada pela professora 

Ms. Tânia Maria de Sousa França e teve carga horária de 30 horas, sendo dividida em cinco 

aulas iniciando no dia 06 de maio de 2010 e finalizando com a entrega de trabalho no dia 10 

de junho de 2010. Os conteúdos abordados na disciplina foram: 

 

 Gestão Democrática da Educação; 

 Gestão da Educação Infantil; 

 Papel do Coordenador e Gestor de Educação Infantil; 

 Organização da Estrutura Física e da Estrutura Didática-Pedagógica 

 

A disciplina Organização e Gestão da Educação Infantil teve como fundamental 

objetivo desenvolver a consciência sobre conceitos, concepções, práticas, gestão e 

organização da educação infantil. Sua metodologia foi baseada pela participação dos alunos, 

no trabalho individual de grupos, plenário e finalmente os critérios de avaliação, além da 

participação, foram realizadas duas atividades, sendo elas 

 

 Uma pesquisa na Educação Infantil sobre a gestão e organização da estrutura física e didática 

apresentada no dia 27 de maio de 2010. 

 Um relatório do desenvolvimento da disciplina entregue no dia 10 de junho de 2010. 

 

 

1.1 Gestão na Educação Infantil 

 
A disciplina teve início no dia 26 de maio de 2010. Infelizmente, por motivo de 

doença não pude comparecer nesta aula. 

 O 2º dia de aula foi em 13 de maio de 2010. Neste dia foi realizada uma dinâmica com 

uma música “Quem veio hoje” onde os alunos formaram um círculo e cada um falava seu 

nome de uma maneira divertida. Após a dinâmica fizemos a memória do 1º dia de aula, onde 

os alunos se dividiram em 2 grupos. 

 O Grupo 1 foi formado pelos alunos que haviam participado da 1ª aula e o grupo 2 

pelos alunos que não estiveram presentes na aula anterior. O 2º grupo elaborou perguntas 

sobre a disciplina como, por exemplo: que tipos de trabalhos serão lançados, critérios de 

avaliação e etc. e o primeiro teria que interpretar o que eles estavam representando. 

Em seguida, a professora revisou um pouco do conteúdo que foi apresentado na aula 

anterior. 

Diferença entre Gestão e Administração. 

Os 5 objetivos propostos para a escola na Educação Infantil. 

 

 

1.2 Papel do Coordenador e Gestão na Educação Infantil 

 
Finalmente, a professora iniciou o conteúdo da segunda aula, falamos sobre o papel do 

coordenador e também foi indicado para os alunos lerem o texto “A construção da concepção 

de gestão” da apostila. Texto escrito por Heloísa Luck, relatando a mudança de paradigma 
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que devem ser considerados pelos que fazem parte da organização de atuação educacional. A 

fim de que tenham melhores condições de nela atuar e contribuir para o seu desenvolvimento. 

Também através da leitura foram apresentados 6 aspectos gerais dessa mudança de 

paradigma. 

 

a) Da óptica fragmentada para a óptica organizada pela visão de conjuntos. 

 

Através dessa visão fragmentada, a educação se desenvolveu em várias áreas 

especificas, para assim conhecer melhor o processo educacional sendo elas: a psicologia da 

aprendizagem, a sociologia da educação, a filosofia da educação, a distância, a metodologia 

no ensino, a estrutura e funcionamento do ensino, a avaliação da aprendizagem, o currículo 

escolar, o planejamento educacional, e outros. 

Segundo Luck (1981), através dessa fragmentação é possível gerar entendimentos 

distorcidos gerado unidades de ação artificialmente indiferentes que atuam isoladamente sem 

considerar ao todo. 

Neste sentido, não é difícil perceber esta realidade em muitas escolas, onde cada 

responsável pelo grupo gestor que atuar individualmente, não visando a escola como um todo 

e muitas vezes transformando-se em verdadeiros competidores entre si, assim impedindo que 

os objetivos da educação sejam atingidos. 

   

b) Da alimentação de responsabilidade para sua expansão 

 

            “Um dominador e misterioso ‘eles’, tem sido a eterna desculpa para a apatia” 

conforme indicado por Ferguson (1993,p.178) 
 

Através desse segundo aspecto, Luck (1981) explica os fenômenos que separam 

responsabilidades, onde muitos não querem se envolver em determinada situação, porque 

acreditam que não faz parte de suas responsabilidades, ou que não está inserida no contexto. E 

este pensamento está associado à fragmentação do trabalho geral da escola com papeis, 

funções pela qual cada membro é responsável, sem no entanto, considerar o todo. 
 

c) Da centralização da autoridade para sua descentralização 

 

Através da literatura, entendi que há uma incansável pela melhoria da educação. E um 

dos pontos levado em consideração é o distanciamento entre os que formulam políticas e 

programas de ação e os que as executam, ou seja, estas competências devem ser transferidas 

para a escola, para que a mesma construa sua autonomia envolvendo a comunidade escolar: 

professores, funcionários, alunos, pais e até mesmo a comunidade externa, conscientizando-os 

que todos fazem parte do todo da escola e que todos são responsáveis pela educação. 

 

d) A ação episodia por eventos para o processo dinâmico continuo e global 

 
“É impossível modificar um elemento em uma cultura, sem alterar todos os outros” 

Ferguson (1993). 

 

Neste aspecto, entendi que a escola assume missão, valores e princípios que devem ser 

compreendidos de uma forma mais ampla e consistente. 
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e) Da burocratização e da hierarquização para a coordenação e horizontalização 

 

Neste aspecto, a autora faz uma comparação entre a burocratização e hierarquização e 

destaca a mudança para a coordenação e horizontalização. 

Comparado ao exposto sobre a realidade das escolas, percebo que a burocracia e a 

hierarquia ainda estão bem inseridas dentro do sistema de ensino em todos os aspectos e com 

isto, muitas vezes o grupo gestor não está preparado para tanta burocracia que invade a escola 

mesmo sendo pessoas com boa vontade, capacitadas seus sonhos em relação a educação 

muitas vezes são frutados. 

 

f) A ação individual para a coletiva 

 

Neste ultimo aspecto a autora Heloisa Luck (1981) relata que a democratização dos 

professores de gestão da escola estabelecida na constituição nacional, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e no Plano Nacional de Educação acentua a 

necessidade de ação coletiva compartilhado. 

Infelizmente, muitos professores competem entre si, na mesma escola achando que o 

sucesso da educação deve limitar-se somente a sua sala de aula, preocupando-se somente com 

o desempenho de seus alunos, como se os alunos de outras salas não pudessem fazer parte da 

sua turma no ano seguinte. 

É preciso entender que estamos no mesmo barco e precisamos ter a consciência da 

responsabilidade coletiva, e que o responsável pelo não naufrágio do barco não é somente o 

comandante, mas todos que estão entre o do barco. 

 

O 3º dia de aula foi em 20 de maio de 2010. Neste dia foram apresentados alguns 

slides sobre a estrutura do espaço físico e organização. No segundo tempo a turma foi 

dividida em 4 grupos, onde fizeram a leitura da apostila “Modelos de organização do espaço 

da sala de aula” após, elaboraram uma síntese sobre o texto estudado. Também foi pedido 

para próxima aula uma pesquisa onde seria apresentada na próxima aula. 

 

 

1.3 Organização na Estrutura Física e Estrutura Didático-Pedagógica 

Através da leitura do texto “a organização dos espaços na educação infantil” escrito 

por Zabalza (1998) onde ele aborda as questões: O que é espaço? Como deve ser organizado? 

Entendi que espaço escolar é visto como um ambiente de aprendizagem e como elemento 

curricular. E a segunda questão é a organização do espaço, está é constituída por os elementos 

que condicionam a organização. 

E tudo isto é visto como uma novidade, principalmente na Educação Infantil 

comparando alguns anos atrás, na época que eu estudava que não faz muito tempo. Não me 

lembro de ter vivenciado o espaço na sala de aula como vejo nas escolas. E em muitos casos 

nem mesmo as atividades das crianças eram expostas na sala, e hoje vejo como isso faz bem à 

auto-estima da criança e ao mesmo tempo a estimula a realizar as atividades propostas em sala 

de aula. 

E esta questão da organização ou espaço, chegou de uma maneira tão forte que mesmo 

professores com sala de aula muito pequena se preocupam em decorar o ambiente dividindo-o 

em vários cantinhos que atraem tanto as crianças na sala de aula. 

  

O 4º dia de aula foi em 27 de maio de 2010. A aula iniciou com os 4 grupos formados 

na aula anterior. Inicialmente, os membros se reuniram por equipes, onde cada membro 
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apresentou o resultado de sua pesquisa, analisando o que tinha em comum e o que tinha de 

diferente, seja na gestão, organização do tempo e do espaço. A equipe escreveu um parecer 

sobre o que observaram apresentando algumas recomendações e finalmente foi aberto o 

grupão, onde os representantes de cada grupo comentou o resultado da pesquisa em geral. 

Ainda neste dia, a professora passou o último trabalho da disciplina, que foi a 

elaboração de um relatório sobre cada aula para se entregue no dia 10 de junho de 2010. 

Nas próximas linhas será apresentado um dos resultados da pesquisa sobre 

organização do espaço e o tempo realizará na Escola José Moreira Leitão em Fortaleza. 

Acreditamos que a organização do espaço e do tempo da Educação Infantil, bem como 

sua rotina diária tem e possui um propósito educativo dentro de nossas possibilidades, 

procuramos promover um espaço lúdico, dinâmico e brincável e temos já organizada e 

funcionando uma rotina, onde são contempladas as áreas de conhecimento que estão em nosso 

currículo, bem como trabalhos com movimentos, brincadeiras, projetos, coordenação motora 

e leitura, que pode ser flexível, pois é constantemente avaliada e replanejada. Procuramos 

fazer um trabalho coletivo entre direção, coordenação e professores para que o 

desenvolvimento das crianças fosse satisfatório dentro dos objetivos traçados. 

Enfrentamos o problema de falta de espaço nas duas salas de Ed. Infantil. As salas são 

bem pequenas, dificultando a realização de algumas atividades pretendidas. Porém, dispomos 

de um espaço entre as duas salas que é utilizada para a recepção dos alunos e acolhida 

coletiva das turmas do Inf. 4 e 5, e realização de algumas atividades que necessitam de um 

espaço maior para sua realização. Para as atividades físicas, de lazer e comemorações, 

dispomos de um pátio coberto e um play ground, onde as crianças brincam no recreio, 

separadas dos alunos maiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através das pesquisas levantadas pelos grupos percebi que ainda há uma grande 

diferença entre as escolas em todos os aspectos, principalmente em relação à quantidade de 

alunos por sala, espaço físico e gestão, e o pior é que esta diferença não acontece somente 

entre escolas públicas e particulares, mas infelizmente de uma escola pública para outra. 

 

Comentário Geral 

 

A disciplina Organização e Gestão da Educação Infantil foi de fundamental 

importância para aprimorar meus conhecimentos e esclarecer algumas dúvidas que existiam 

sobre gestão na escola, mas precisamente na Educação Infantil, sem contar com a professora 

que demonstrou total segurança no assunto e, de certa forma, conseguiu prender a atenção dos 

alunos através de suas dinâmicas, didática e do assunto abordado, que visivelmente percebeu-

se a participação da turma pelos questionamentos expressos em sala. 

Outro ponto positivo que aconteceu durante a disciplina, foi o momento em que as 

equipes puderam trazer as pesquisas ou relatórios realizados em suas escolas de origem ou e 

outras tanto públicas como particulares. Então todos perceberam a realidade de cada escola no 

que se refere a parte gestora, estrutura física e organização pedagógica, e na maioria dos 
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depoimentos, não foi contrario da realidade que vivemos, principalmente na escola pública, 

onde o que está escrito na lei, infelizmente para muitas escolas isto só está no papel, ou seja, 

salas de educação infantil com um espaço super pequeno para um número tão grande de 

alunos e muitas dificuldades que a escola apresenta, sem contar que também muitas vezes a 

escola até pode oferecer um espaço físico adequado, mas a carência esta na parte de gestão 

pedagógica ou administrativa, onde não dá suporte para o professor e nem dá oportunidade 

para o mesmo. 

A disciplina também veio de certa forma orientar, dar suporte ao professor que 

pretende um dia atuar na parte da gestão com compromisso, pois sabemos que trabalhar com 

uma sala de aula já é uma tarefa difícil, imagine ser responsável por todas as salas de aula que 

estão inseridas em uma escola. 
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PARTE II 

FUNCIONAMENTO BIO-PSICO-SOCIAL NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

 

A disciplina Fundamentos Bio-Psico-Sociais do Desenvolvimento Infantil, foi 

ministrada pela M.S. Sheryoan Gomes e teve carga horária de 30 horas, sendo que as aulas 

foram divididas em aulas, iniciando no dia 08 de abril de 2010 e finalizando no dia 29 de abril 

de 2010. Os conteúdos abordados na disciplina foram: 

 

 O desenvolvimento infantil sobre o olhar de Jean Piaget, Hnery Wallon e Leu S. Vygotsky, 

Mas escolhi apenas a teoria de Piaget, a qual me identifiquei mais. 

 Quais os aspectos que envolvem a criança e o seu desenvolvimento. 

 Os 4 pilares e o desenvolvimento de competências e habilidades. 

 Criança, desenvolvimento e prática pedagógica. 

 

Essa disciplina teve como objetivo propiciar um estudo sobre o desenvolvimento 

infantil evocando conhecimentos relativos à evolução das mudanças e à compreensão das 

sequências do desenvolvimento das crianças com a finalidade de compreender sua essência. 

A metodologia aplicada nesta disciplina foi através de aulas expositivas e interativas, 

dinâmicas, leituras e discussões de textos e vídeos, trabalhos individuais e em grupo, e a 

avaliação foi através da freqüência, da participação oral e escrita, finalizando com a 

elaboração do jornal temático, no qual os alunos tiveram que relatar seu processo de 

aprendizagem a partir das unidades estudadas. 

 

O 1ª dia de aula foi em 08 de abril de 2010. 

 

A dinâmica apresentada nesse dia foi a apresentação da professora e dos alunos, onde 

cada um falou um pouco do seu objetivo no curso. 

Neste dia, a professora também apresentou um vídeo sobre o teórico Jean Piaget, onde 

trazia como tema principal as faces do desenvolvimento cognitivo. Após o vídeo foi iniciada a 

leitura do texto “A Teoria do Desenvolvimento de Jean Piaget” Piaget (1988) da apostila, 

onde teríamos que fazer uma analise. 

 

 

2.1 O Desenvolvimento Infantil sobre o olhar de Piaget 

Segundo Piaget (1988), para que o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança 

venha a acontecer é preciso refletir sobe o objeto, pois a criança já nasce com inteligência, ela 

mesma consegue criar hipóteses fazendo-a chegar a uma conclusão daquilo que a deixa em 

conflito. 

Contudo, a teoria de Piaget não parte somente da relação, e sim é necessário o 

relacionamento com o objeto, mas ele também deixa bem claro que o desenvolvimento 

intelectual da criança passa por períodos diferentes, ou seja, entre 0 a 2 anos, período 

sensório-motor, entre 2 a 7 anos, período pré-operatório, e entre 7 anos a idade adulta 

operatório, onde se divide entre operatório concreto e formal. 

Apesar dessa divisão de períodos ou estágios, isto não quer dizer que cada um 

acontece de forma independente, ou seja, um depende do outro para que a inteligência ou 

cognitivo da criança venha de fato se desenvolver de uma maneira qualitativa, falando mais 
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claramente, a criança que está em um certo estágio, digamos pré-operatório e que ela está em 

transição para um novo estágio e isto não quer dizer que tudo que ela obteve no estágio pré-

operatório vá ser substituído por sua nova forma de pensar, pelo contrario, suas estruturas 

cognitivas só tendem a evoluírem de uma forma qualitativa e através da assimilação e 

acomodação acontecem ações sobre o objeto cada vez mais inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ATIIDADES NA SALA DE AULA 

 

Piaget nasceu em 1896, na França e faleceu em 1980. Sua teoria veio contribuir muito 

para a prática pedagógica do professor, mas é preciso deixar bem claro que ele nunca falou 

sobre educação, e sim sobre como se desenvolve a inteligência da criança. 

 

O 2º dia de aula foi em 15 de abril de 2010. 

 

Iniciando com apresentação do vídeo sobre o teórico Wallon, após o vídeo a 

professora apresentou alguns testes piagetianos. Logo após, pediu para fazermos a leitura do 

texto de Jairo Werner “Desenvolvimento Cultural da Criança: A Transformação do Biológico 

Pelo Social”. Onde ele fala que a criança sempre nasce simultaneamente duas vezes, ou seja, 

biologicamente e socialmente, o que ressalta que a criança, ao nascer, já se encontra inserida 

numa classe social, num grupo cultural, numa comunidade lingüística e que isso será 

determinante no seu processo de desenvolvimento e na constituição dessas peculiaridades 

psíquicas e comportamentais. 

 

 

2.2 Quais os aspectos que envolvem a Criança e o seu Desenvolvimento 

Através da leitura do texto entendi que o desenvolvimento da criança, está 

basicamente centralizado no desenvolvimento social, no desenvolvimento emocional, no 

desenvolvimento físico-psicomotor e no desenvolvimento cognitivo. 

 

 O desenvolvimento social 

 
Relaciona-se à família, escola, igreja e meios de comunicação. Estes fatores são 

responsáveis pela integração e pela afetividade da criança. 

 

 O desenvolvimento emocional 

 
Está ligada à sua capacidade de sentir e ter auto confiança. 
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 O desenvolvimento físico-psicomotor 

 
Está ligado à capacidade da criança de se movimentar e de coordenar os movimentos. 

As capacidades são: a consciência do próprio corpo, o domínio do equilíbrio, o controle e a 

eficácia das diversas coordenações globais e parciais, o controle da inibição voluntária da 

respiração, a organização do esquema corporal e a organização no espaço e uma estruturação 

espaço-temporal correta e maiores possibilidades de adaptação ao mundo. 

 

 O desenvolvimento cognitivo 

 
Esta relacionado à capacidade da criança de pensar, falar, de representar e analisar. Os 

adultos que fazem parte da vida de uma criança têm que ter a consciência de oferecer 

oportunidades para que ela coloque suas idéias, que seja capaz de descrever e analisar sua 

realidade. É imitando e falando que a criança pode adquirir vocabulário e ampliá-los, pois é 

trocando experiências com os demais que a criança amplia o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo que terminei o estudo sobre o texto “Desenvolvimento Cultural da Criança: A 

Transformação do Biológico Pelo Social”, tive vontade de escrever uma poesia, a qual 

apresento agora: 

 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Toda criança tem o direito de se desenvolver socialmente 

interagindo com  o meio e com as pessoas que a cercam. 

Seja na escola, na igreja ou na família 

mas o importante é se desenvolver dignamente. 

 

Toda criança tem o direito de se desenvolver suas emoções. 

Acreditar que ela é capaz de amar e ser amada. 

Acreditar na sua capacidade sem limitações. 
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Toda criança tem o direito de se desenvolver seus movimentos. 

Suas coordenações ou expressão corporal. 

Ela tem o direito de explorar sem limite seu espaço imaginário ou real. 

 

Toda criança tem o direito de pensar, falar, imaginar, sonhar, criar e experimentar. 

Toda criança tem o direito de ser criança antes que fase adulta venha barra seu direito de ser 

criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 3º dia de aula foi em 22 de abril de 2010. 

 

Infelizmente faltei, pois estava de atestado médico por conta de haver abortado e tive 

que me ausentar das duas ultimas aulas. Mas isso ao mesmo tempo não me impediu de estar, 

de certa forma, acompanhando os conteúdos que estavam sendo estudados. 

Fiquei sabendo que, neste dia, a professora pediu para que os alunos lessem o texto: 

“Quatro Pilares da Educação” baseada no relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação Para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, onde se 

propõe uma educação direcionada para os quatro tipos fundamentais de aprendizagem: 

aprender a conhecer, a prender a ser, aprender a viver com os outros e aprender a ser. 

Através da leitura fiz minhas reflexões sobre cada tipo de aprendizagem apresentadas 

no texto. 

 

 

2.3 Os 4 Olhares e o Desenvolvimento de Competências e Habilidades 

Quatro Pilares da Educação 
 

 Aprender a conhecer 
 

Vai além da memorização de conteúdos, o professor junto com sua metodologia tem 

que ser dinâmico, oferecendo aos alunos situações estimulantes, onde o educando se sinta 

motivado para buscar conhecimentos, além do que seja oferecido em sala de aula, assim 

formando alunos críticos. 

 

 Aprender a fazer 
 

Não basta que o aluno venha dominar as disciplinas propostas pelo professor, é preciso 

principalmente no mundo em que vivemos e que cada dia se torna mais exigente. Alguns anos 

atrás a sociedade exigia pessoas aptas para mão de obra, hoje de acordo com a necessidade do 

mercado de trabalho, é preciso muito mais que isto, ou seja, é preciso formar pessoas com 
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mais talento, mais imaginação, mais produções intelectuais, mais autonomia e espírito de 

iniciativa. 

 

 Aprender a ser 
 

Esta aprendizagem está voltada especificamente para o desenvolvimento total do 

indivíduo.  A escola nunca esteve com tantas responsabilidades, não que a formação de 

valores não fizesse parte do trabalho da escola, mas para nós, professores, fica quase 

impossível e desestimulante trabalhar os valores com crianças ou adolescentes que vivem na 

sua maior parte do dia ou de suas vidas em ambientes que só contribuem para a destruição 

daquilo que durante 4 horas vivenciaram na escola. 

 Um exemplo bem prático é como trabalhar com o aluno para ele não falar palavrões 

se, na maior parte de seu tempo, ele convive com sua família a qual tem como hábito falar 

palavrões? 

Mesmo sabendo das condições desfavoráveis que o meio da criança oferece para que o 

trabalho da escola não venha ter sucesso, acredito que isto não deve impedir o professor de 

continuar a fazer seu papel como educador e formador de opiniões. 

 

 Aprender a viver com os outros 
 

Esta é uma tarefa ainda mais fácil, muito mais do que desenvolver o pensamento 

cognitivo, mas não é impossível conviver com outras pessoas sempre foi muito difícil, desde 

o principio da humanidade. Um exemplo básico são as separações de casais que 

constantemente ouvimos falar. 

Aprender a viver com os outros é aprender a se doar, a respeitar as diferenças do outro 

e suas necessidades. Hoje esta missão se torna mais difícil quando vivemos numa sociedade  

competitiva, e o mais difícil é saber que existem escolas que favorecem esta competitividade, 

onde só quem se destaca, ou vão para a lista dos melhores, ou melhor ainda, o que tem sua 

foto exposta em outdoors são os que atingem as exigências da escola. 

Contudo, observando por outro aspecto, a escola ou algumas escolas, tem aberto suas 

portas para a inclusão social. Nunca se ouviu falar tanto em heterogeneidade em sala de aula, 

embora que para alguns professores seja quase inaceitável pelas más condições que o sistema 

nos oferece, mesmo assim é bom saber que crianças com dificuldades e necessidades 

múltiplas estão sendo cada vez mais aceitas e respeitadas por muitos. 

 

O 4º dia de aula foi em 29 de abril de 2010. 

 

Neste dia também não pude comparecer, pois ainda estava de atestado médico, porém 

acompanhava as aulas a distancia . Fiquei informada de que a professora distribuiu um vídeo 

do filme “Somos Todos Diferentes” e como citei, procurei acompanhar o máximo. Então 

consegui também uma cópia do filme. 

A professora pediu para todos assistirem. Neste mesmo dia ela distribuiu um texto 

sobre as 10 competências para ensinar (PERRENOUD, 2000). Os alunos, através do filme, 

teriam que fazer uma relação com as 10 competências para ensinar, assim finalizando com o 

conteúdo criança, desenvolvimento e a prática pedagógica. 

Através do filme e da leitura sobre as 10 competências, fiz a relação, entre elas são: 
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10  Novas Competências para Ensinar 
 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem 
 

O professor deve ter uma prática pedagógica reflexiva, não em relação as suas 

necessidades, mas a necessidade e dificuldade essencialmente do educando, pois o aluno é o 

principal sujeito da sala de aula e o professor deve sim estar voltado para ele e suas 

dificuldades. É por este motivo que não basta o professor dominar sua disciplina curricular, 

ele deve estar cada vez mais buscando conhecimentos onde possa suprir as necessidades dos 

alunos e, ao mesmo tempo, entender que seu olhar sobre os alunos não devem ser único, ou 

seja, cada criança é um ser único, vive em classe social diferente e tem necessidades e 

dificuldades diferentes. 

 

2. Administrar a progresso das aprendizagens 
 

Sabemos que a avaliação é um processo continuo onde o aluno é avaliado todos os 

dias, seja através da sua participação, assiduidade, realizações das atividades propostas em 

sala de aula como de casa e pelo seu desenho. Ao mesmo tempo, avaliação é algo que para 

mim se torna difícil, até mesmo de entender o conceito ou para quê avaliar, se na sala de aula 

procuro me aproximar ao máximo. Naquilo que se refere a uma das 10 competências para 

ensinar se na prática do dia-a-dia o avaliar no mundo lá fora é completamente diferente 

daquilo que pelo menos devemos aplicar com os alunos, onde o que temos que avaliar não é o 

que o aluno não conseguiu atingir, mas principalmente no que ele avançou. 

 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 
 

Como citado no início, o professor deve entender que o aluno é um ser único e tem 

necessidades diferentes, por este motivo, o professor deve procurar aplicar atividades também 

diferenciadas, pois a sala de aula é e sempre será heterogênea, além das dificuldades 

cognitivas, existem as necessidades especiais, como psicomotricidade, dislalia, dislexia e 

tantas outras, ou seja, o professor não deve aplicar uma atividade e cobrar do aluno aquilo que 

ele ainda não consegue realizar, não por desinteresse, mas principalmente porque as crianças 

aprendem em tempos diferentes. 

 

 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho 
 

Não basta que o professor aplique todo o conteúdo programado, mas principalmente 

ele procure conscientizar aos alunos a importância do ensino e desenvolva no aluno, além do 

saber, mas a curiosidade de buscar o sabe. 

 

5. Trabalho em equipe 
 

O professor deve entender que seu trabalho não deve ser individual e se resumir 

somente na sala de aula, a escola deve diferenciar aos professores momentos de reflexão sobre 

suas práticas pedagógicas e a partir daí, rever o que está sendo produtivo e o que poderiam ser 

feito para o sucesso escolar chegar a todos que fazem parte da escola. 
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6.  Participar da administração da escola 

 

Fazem parte da escola, e é por este motivo que todos são responsáveis pelo trabalho 

realizado na escola, a escola deve ter uma equipe de sistematização para elaboração dos 

projetos da mesma e todos devem participar do plano político pedagógico dela. 

 

7. Informar e envolver os pais 
 

A escola deve favorecer momentos que os pais estejam presentes na escola, 

participando, contribuindo para o desenvolvimento da educação de se filho. Favorecer 

reuniões não para os professores reclamarem do comportamento de seus alunos, mas ajudá-los 

no acompanhamento escolar de seus filhos, realizar eventos onde a família possa estar junto, 

seja através de festas comemorativas ou gincanas etc. 

 

8. Utilizar novas tecnologias 
 

O material didático do professor não deve se limitar somente ao quadro branco, piloto, 

livros didáticos, mas procurar interagir com os avanços tecnológicos e o professor deve trazer 

para a sala diversos portadores de texto. 

 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 
 

Ensinar vai além dos conteúdos curriculares, hoje principalmente há uma necessidade 

imensa de se trabalhar os valores e o respeito mútuo. 

 

10. Administrar sua própria formação contínua 
 

O professor deve estar sempre estudando, aprimorando seus conhecimentos, trocando 

experiências com os colegas, o professor deve buscar suportes para ter segurança para realizar 

esta tarefa tão árdua, mas ela só se torna menos árdua, quando buscamos conhecimentos que o 

ajuda na sua prática pedagógica. 

 

 

2.4 Criança, Desenvolvimento e Prática Pedagógica 

Antes de tudo, agradeço a grande oportunidade que a professora Sherydan Gomes me 

deu em poder assistir a um filme tão rico, uma verdadeira aula de conhecimentos e ao mesmo 

tempo, fazendo com que eu pudesse refletir sobre minha prática pedagógica. Assim 

despertando uma necessária sensibilidade, ou seja, um olhar profundo além de pedagógico, 

mas um olhar solidário e humano para esses seres que passam por nossas vidas e que nós 

professores somos responsáveis por uma grande parte da sua formação de vida. 

O filme relatou algo que não é desconhecido, pelo contrário, nestes 11 anos de ensino, 

lembro-me que muitas crianças passaram por mim com as mesmas necessidades de 

aprendizagem ou parecidas e que foi uma tortura pra mim. Pois só entendia na maioria das 

vezes que a criança não se interessava, ou que era preguiçosa. Buscava meios que não eram 

suficientes para resolver o problema e esta angústia hoje entendo que não partia só de mim, 

agora, graças ao filme, entendo que a angústia, a aflição, o desespero maior partiu ou parte 

das crianças. 

Talvez porque estas crianças com dificuldades esperam que a busca da solução não 

venha delas, mas dos que estão sendo responsáveis pela sua trajetória escolar, pais, diretores e 
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professores. Pois estes que deveriam de fato ter suporte, ou pelo menos tentarem buscar 

condições para solucionar ou amenizar o desespero de muitas crianças que gritam por socorro. 

Para nós professores, é duro encarar, mas a realidade é que indiscutivelmente somos 

responsáveis por esta solução, ou seja, nossa prática pedagógica, como vi no filme, pode sim 

levar uma criança à glória ou a uma morte na sua trajetória de vida escolar. 
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PARTE III 

PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 
 

 

A disciplina Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais, foi ministrada pelo 

professor Cleison Luis Rabelo e teve carga horária de 30 horas/aula, sendo divididas em 5 

(cinco) aulas, iniciando no dia 06 de agosto de 2009 e finalizando no dia 03 de setembro de 

2009, com as apresentações das equipes. Os conteúdos trabalhados na disciplina foram: os 

quatro pilares da educação, educação em valores, conceituação de cultura, a educação 

brasileira como problema político, cultura e subdesenvolvimento, cultura e democracia, 

diversidade cultural, entretanto, irei apresentar somente alguns dos conteúdos citados. 

A disciplina Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais teve como objetivo 

introduzir aspectos relativos ao processo de formação da sociedade, de analisar criticamente 

sobre o multiculturalismo e refletir sobre o convívio dos diferentes grupos sociais (raça e 

gênero). Sua metodologia foi através das aulas expositivas, participativas, oficinas práticas, 

estudo de texto, vídeo e produção de paper e os critérios de avaliação foram a participação do 

aluno em aula e apresentação de trabalho individuais e em grupo. 

 

 

3.1 Pluralidade Cultural 

O 1º dia de aula foi em 06 de agosto de 2009 

 

O professor Cleison Rabelo iniciou a aula com apresentação da turma, em seguida 

música “Brasil” do Cazuza, onde todos os alunos formaram um circulo. Após a dinâmica foi 

levantada uma reflexão sobre o que cada um entendia por Pluralismo Cultural. 

Neste momento cada um pôde expor sua opinião e a minha opinião foi que pluralismo 

cultural refere-se às diversas culturas reunidas em um só povo. Após as reflexões pessoais, o 

professor apresentou alguns conceitos de pluralismo cultural. 

Em seguida, lemos o texto da apostila: A Abordagem de Questões Sociais Urgentes 

“os temas transversais” (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997). 

Através da leitura entendi que para a escola estar em consonância com as demandas 

atuais da sociedade, é necessário que a escola trate de questões que interferem na vida do dia-

a-dia do aluno. E que para viver democraticamente em uma sociedade é preciso respeitar e 

valorizar a diversidade étnica e cultural que a constitui. E nossa sociedade brasileira é 

marcada pele presença de diferentes etnias, grupos culturais, descendentes de pessoas de 

nacionalidades diferentes, religiões e línguas. 

 

 

3.2 Educação em Valores 

O 2º dia de aula foi em 13 de agosto de 2009 

 

O professor iniciou a aula apresentando um vídeo sobre os valores, após o filme, a 

turma fez uma breve reflexão sobre o mesmo. Em seguida, houve a divisão das equipes que 

iriam ser formadas para apresentação nas aulas posteriores, neste mesmo dia o professor pediu 

para a turma fazer a leitura do texto “Educar em Valores” escrito por Moreno (2001). Após a 

leitura teríamos que elaborar um paper para ser entregue na próxima aula. 
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O texto me fez entender sobre a importância dos professores e das escolas 

conscientizarem-se do papel que estamos fazendo na nossa prática educativa com relação aos 

valores. Como o autor relatava no texto “se a educação não cumprir seu papel a mudança 

virá pela força.” MORENO (2001) 

Uma escola responsável pela formação de cidadãos, para uma sociedade justa e 

solidária, tem de estar consciente de suas metodologias ou meios que utilizam para esta 

formação. 

Após a leitura, foi pedido um pequeno resumo, o qual apresento agora. 

 

 

VALORES X EDUCAÇÃO 

 

Valores são investimentos afetivos, isso quer dizer que apesar de se apoiarem em 

conceitos estão ligados a emoções tanto positivas quanto negativas. Educar para os valores é 

transmitir aos filhos ou alunos idéias que realmente acreditamos e que precisamos ter 

consciência dos atos e das conseqüências que os mesmos devem gerar. A questão dos valores 

sempre estará ligada à educação, independente de que tipo de ser humano se queira formar. 

Mas infelizmente o que a mídia aplica, os valores para muitos estão invertidos e o pior é que 

não percebem a tragédia que cada vez mais esta afundando os verdadeiros e necessários 

valores que um ser humano precisa para assim termos uma sociedade saudável e sábia. 

Invertidos porque muitos buscam o ter esquecendo do ser. O ter é desejável, mas o ser é 

indispensável é uma prioridade que não devemos substituir por nada que não seja tão 

importante quanto o valores. A família, a religião, a cultura também são responsáveis em 

contribuir para a construção dos valores, principalmente o ambiente familiar, pois a escola 

mesmo com toda preparação para trabalhar na formação de seres críticos e fazendo com que 

os alunos reconheçam os valores que vivenciam e os que desejam obter, a família sempre será 

a base primordial para a formação moral e religiosa. Todo mundo precisa ter seus próprios 

valores porque é a partir deles que derivam o caráter, as crenças e as opiniões de uma pessoa e 

sem transmitir os valores humanos não há como formar cidadãos éticos e preparados para 

viver em sociedade. Eu acredito que não há como valorizar ou respeitar o outro sem 

conhecermos o maior e único exemplo de amor verdadeiro que é Jesus Cristo, assim vendo-o 

como uma música fonte de valores. 

 

 

3.3 Cultura e Democracia 

O 3º dia de aula foi em 20 de agosto de 2009 

 

A aula iniciou com uma dinâmica (abrigo subterrâneo), logo após foi apresentado um 

filme (diversidade e condição humana) e neste mesmo dia o professor pediu para a turma 

fazer a leitura do texto “Democracia Racial” escrito por Vieira (2008) 

Através da leitura deu para comparar ao que o autor fala com a realidade que vivemos 

em nosso país. Onde o que está escrito na lei precisa ser realmente colocado em prática e esta 

mudança não deve partir somente dos que estão no poder, mas creio que esta mudança precisa 

começar dos próprios que são descriminados, menos favorecidos, dos negros, dos que fazem 

parte da chamada classe social baixa, não deixando que o racismo ou o preconceito se torne 

ainda mais predominante em suas vidas. E para isso é preciso conscientizar-se de seus direitos 

e não aceitar o que é de direito como esmola. 

O nosso país tem implantado leis tentando corrigir erros do passado, porém esses erros 

podem ser superados com determinação de todos que fazem parte dessa história. 
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O 4º dia de aula foi em 27 de agosto de 2009 

 

Neste dia foi marcado para as equipes se reunirem para a elaboração dos trabalhos que 

seriam apresentados na próxima e ultima aula. 

 

 

3.4 Política Cultural e Diversidade Cultural 
 

O 5º dia de aula foi realizado no dia 03 de setembro de 2009 

 

Neste dia aconteceram as apresentações das 9 equipes que apresentaram suas 

produções através da leitura do texto “Democracia Racial no Discurso à Realidade” de Vieira 

(2008), onde cada um apresentou o que entendeu do texto sobre preconceito, discriminação 

racial, desigualdades sociais. 

 

Equipes apresentadas: 

 

Equipe 1 – em forma de coreografia 

Equipe 2 – em forma de vídeo 

Equipe 3 – em forma de repente 

Equipe 4 – em forma de poesia 

Equipe 5 – em forma de literatura de cordel 

Equipe 6 – individual pelo aluno Sebastião (dança de rua) 

Equipe 7 – música “Gabriel O Pensador” 

Equipe 8 – em forma de literatura de cordel 

Equipe 9 – em forma de paródia 

 

Cada equipe procurou expor aquilo que conseguiu entender do texto através de uma 

maneira criativa. Estes foram alguns dos trabalhos elaborados por algumas equipes: 

 

Salve, meus irmãos africanos e lusitanos, do outro lado 

do oceano 

"O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o 

sangue é mais forte que a água do mar" 

Racismo, preconceito e discriminação em geral; 

É uma burrice coletiva sem explicação 

Afinal, que justificativa você me dá para um povo que 

precisa de união 

Mas demonstra claramente 

Infelizmente 

Preconceitos mil 

De naturezas diferentes 

Mostrando que essa gente 

Essa gente do Brasil é muito burra 

E não enxerga um palmo à sua frente 

Porque se fosse inteligente esse povo já teria agido 

de forma mais consciente 

Eliminando da mente todo o preconceito 

E não agindo com a burrice estampada no peito 

A "elite" que devia dar um bom exemplo 
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É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento 

Num complexo de superioridade infantil 

Ou justificando um sistema de relação servil 

E o povão vai como um bundão na onda do racismo e da 

discriminação 

Não tem a união e não vê a solução da questão 

Que por incrível que pareça está em nossas mãos 

Só precisamos de uma reformulação geral 

Uma espécie de lavagem cerebral 

 

Racismo é burrice 

 

Não seja um imbecil 

Não seja um ignorante 

Não se importe com a origem ou a cor do seu 

semelhante 

O quê que importa se ele é nordestino e você não? 

O quê que importa se ele é preto e você é branco 

Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil 

somos todos mestiços 

Se você discorda, então olhe para trás 

Olhe a nossa história 

Os nossos ancestrais 

O Brasil colonial não era igual a Portugal 

A raiz do meu país era multirracial 

Tinha índio, branco, amarelo, preto 

Nascemos da mistura, então por que o preconceito? 

Barrigas cresceram 

O tempo passou 

Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor 

Uns com a pele clara, outros mais escura 

Mas todos viemos da mesma mistura 

Então presta atenção nessa sua babaquice 

Pois como eu já disse racismo é burrice 

Dê a ignorância um ponto final: 

Faça uma lavagem cerebral 

 

Racismo é burrice 

 

Negro e nordestino constroem seu chão 

Trabalhador da construção civil conhecido como peão 

No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu 

apartamento ou o que lava o chão de uma delegacia 

É revistado e humilhado por um guarda nojento 

Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia graças 

ao negro, ao nordestino e a todos nós 

Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói 

O preconceito é uma coisa sem sentido 

Tire a burrice do peito e me dê ouvidos 

Me responda se você discriminaria 
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O Juiz Lalau ou o PC Farias 

Não, você não faria isso não 

Você aprendeu que preto é ladrão 

Muitos negros roubam, mas muitos são roubados 

E cuidado com esse branco aí parado do seu lado 

Porque se ele passa fome 

Sabe como é: 

Ele rouba e mata um homem 

Seja você ou seja o Pelé 

Você e o Pelé morreriam igual 

Então que morra o preconceito e viva a união racial 

Quero ver essa música você aprender e fazer 

A lavagem cerebral 

 

Racismo é burrice 

 

O racismo é burrice mas o mais burro não é o racista 

É o que pensa que o racismo não existe 

O pior cego é o que não quer ver 

E o racismo está dentro de você 

Porque o racista na verdade é um tremendo babaca 

Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca 

E desde sempre não pára pra pensar 

Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar 

E de pai pra filho o racismo passa 

Em forma de piadas que teriam bem mais graça 

Se não fossem o retrato da nossa ignorância 

Transmitindo a discriminação desde a infância 

E o que as crianças aprendem brincando 

É nada mais nada menos do que a estupidez se 

propagando 

Nenhum tipo de racismo - eu digo nenhum tipo de 

racismo - se justifica 

Ninguém explica 

Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse 

lixo que é uma herança cultural 

Todo mundo que é racista não sabe a razão 

Então eu digo meu irmão 

Seja do povão ou da "elite" 

Não participe 

Pois como eu já disse racismo é burrice 

Como eu já disse racismo é burrice 

 

Racismo é burrice 

 

E se você é mais um burro, não me leve a mal 

É hora de fazer uma lavagem cerebral 

Mas isso é compromisso seu 

Eu nem vou me meter 
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Quem vai lavar a sua mente não sou eu 

É você. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 PRECONCEITO 
 

Para erguer mais um Cordel 

O meu verso acelera 

Busco a rima mais perfeita 

Com a arte nordestina 

Falo do que não se ensina 

De forma muito sincera 

 

Minha rima enumera 

A geral programação 

Nesta festa dos cantos 

Negro, força superação 

Muita coisa viveremos 

Belo lema escolhemos 

Luta, vitória, canção 

 

Eu vou tentar entender 

Ave que saiu do ninho 

Uns só conheceram sofrer 

Outros, bem devagarzinho 

Foram fazendo dos bons momentos 

Esperança para o novo caminho 

 

Procuro entender preconceito... 

Isso não aprovo não 

Sempre quando eu vejo 

Toca o meu coração 

Vejo a tristeza e a dor 

Encho-me de emoção 

 

Preconceito é palavra feia 

Pra mim o pior palavrão 

Causa ferida que não cura 

No mundo onde tudo é irmão 

A dor que muito mais dura 

Que o corte de um facão 

 

Quando pequeno aprendi 

Que todo homem é igual 

Rico, pobre, preto, branco 

Independente da classe social 

Andando, pulando manco 

Vê o sol e o temporal 

Tentarão me explicar 
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A tal de discriminação racial 

Não consegui entender 

Tudo me faz muito mal 

Que luta só por poder 

Valesse uma vida afinal 

 

No tempo da internet 

Da grande rede de comunicação 

A democracia cala o negro 

Com nome de inclusão 

Cota para vestibular, livro 

Com nome de evolução 

 

O preconceito escondido 

No carinhoso moreninho 

O preconceito camuflado 

Naquele menino pretinho 

No roto, o sorriso velado 

E a esperança perdida no caminho 

 

Vamos ver as lindas cores 

Ouvir as mais lindas canções 

O negro tem sua história 

As mais ricas tradições 

Tem a luta, tem a memória 

Eternas considerações 

 

Vamos combater o preconceito 

De raça, social de cor 

Vamos escrever nova história 

Que fale menos de dor. 

Vamos deixar na memória 

Aquilo que traga o amor. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 O MANIFESTO CONTRA O PRECONCEITO 
 

O preconceito sóciorracial 

Causa discriminação. 

E a constante luta é a vida 

De qualidade, cultura, educação 

Que igualdade é essa se preto, 

Pardo e pobre a voz vale não? 

 

O cidadão paga imposto 

Recebe em troca migalhas 

É uma faca de dois gumes, 

Quem vencerá a batalha? 

O governo astucioso diz é divida social. 
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Quando todos nós sabemos que é direito real 

 

O universalismo tem que ser de fato 

E direito 

Para que se possa ter 

Igualdade e respeito 

Conforme diz a lei universal 

Promovendo o direito a igualdade social. 

 

Com igualdade material 

Democracia efetiva e participação 

Onde o que o negro fala 

Haja mais compreensão 

Tanto quanto diz o branco 

Na sua concepção 

 

Devido a desigualdade, criaram 

As cotas pros negros 

A bolsa família pro pobre 

Veja só o desespero 

Só se ouvem comentários 

Desses o tempo inteiro 

 

Cientistas sociais preocupam-se 

Em combater preconceito, racismo, 

Discriminação 

Querendo um Brasil mais igual 

Sem problematização 

Buscando um mundo ideal 

Sem a vil exploração 

 

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 

 

Com urgência precisamos 

Um projeto de nação 

Firmado somente ao individual 

Pra não ficar na omissão 

Na democratização ideal 

Esta é a solução 

 

Viva toda diferença 

De forma e também de cor 

Viva o branco, viva o índio 

Viva o preto e o leitor 

Bonitos e construtores 
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De um mundo de amor. 

 

“O combate à discriminação, ao racismo vai além de uma reforma política, ou seja, é 

preciso olhar o outro não com o nosso olhar, mas com o olhar de Deus, onde possamos ver o 

outro com igualdade, amor e respeito.” 

 

Marlúcia 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O curdo de Pós-Graduação em Educação Infantil foi de fundamental importância para 

aprimorar meus conhecimentos. O curso foi concluído em 18 (dezoito) meses. Que pena que 

acabou tão rápido. Durante o curso tive a oportunidade de estar mais uma vez lendo sobre 

alguns teóricos da educação,  nunca é demais ler sobre eles, mesmo que tenha sido o mesmo 

assunto visto na graduação, mas sempre estamos em mudança e o nosso olhar também muda. 

Durante o curso, aprendi que pouco sei, e que principalmente para quem é professora 

como eu, há e sempre haverá uma necessidade indispensável para buscar novos 

conhecimentos. Afinal de contas, ensinar já é uma tarefa árdua e ela se torna ainda mais difícil 

quando o professor não busca um suporte, uma base que é a leitura, a pesquisa, o estudo 

insaciável. 

Em relação à elaboração do Portfólio, senti um pouco de dificuldade, pois nunca havia 

feito um trabalho com esta estrutura, principalmente em relação à formatação, pois não tenho 

ainda muita habilidade com o computador. 

Durante o curso, foram ministradas 12 (dose) disciplinas, mas escolhi apenas 3 (três) 

para fazer parte do Portfólio. Não que as outras não foram interessantes, mas as três 

disciplinas escolhidas foram as que de certa forma tinha já algo preparado para a elaboração 

do portfólio, e isso me ajudou muito. 

Graças a Deus que consegui realizar mais um objetivo da minha vida. Termino o curso 

com muita satisfação de ter conhecido pessoas maravilhosas e de ter conhecido professores 

competentes. Sei que vou sentir muitas saudades. 
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