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“É pensando criticamente a prática de hoje
ou de ontem que se pode melhorar a
próxima prática. O próprio discurso teórico,
necessário à reflexão crítica, tem de ser de
tal modo concreto que quase se confunde
com a prática”. (FREIRE, P., 1996, p. 39).



RESUMO

O inesperado dificilmente é esperado com possibilidade de acontecer.

Logo no segundo semestre como aluna do Curso Normal Superior com

habilitação em Educação Infantil do Pró-Saber, a pandemia de Covid-19 nos

tomou de surpresa e foi necessário: Reinventar. Ressignificar. Reorganizar.

Reaprender. Reduzir. Reformar. Esta monografia narra minha trajetória no

curso, que me trouxe muitos significados, novas aprendizagens. Trato da

importância do olhar para ampliar os conhecimentos, indagar-se, questionar-se

através de situações vividas. E é com grande alegria e orgulho que conto

minha história pessoal e profissional que mostra como nasceu a professora que

sempre esteve presente em mim.

Palavras-Chave: Educação. Educação infantil. Memória.
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INTRODUÇÃO

Busca, sonhos, desafios, enfrentamentos, persistência, foco, processos,

desconstruções, disciplina, desenvolvimento, ampliação de olhar, conquistas, entre

tantas outras descobertas são narrativas que quero apresentar neste registro que

marca minha história. Entregas e mergulhos nas escritas e memórias peculiares,

constelam de forma marcante toda a trajetória percorrida nesta formação de

Especialização na Educação Infantil.

Eu enfatizo a importância de ter amigos, família e desejo de busca como

alicerce na valorização como sujeito e pessoa que reconhece que não sou só, sou

também parte do outro que me completa. Foi valiosa a contribuição de várias

pessoas que puderam se fazer presentes, contribuíram com apoio, incentivo e

exemplo, me deram força para continuar.

A difícil missão de me reconhecer como ser que não é dono do saber me

flechou na busca ardente e viva de querer ampliar, reciclar, rememorar e agregar

novos conhecimentos. E nesta vontade e desejo, caminhos sinuosos foram se

estreitando na minha prática, na minha formação.

Educar não tem receitas prontas, nem índices fecundos por experiências

anteriores. Exige amor. O amor é o livro aberto para a escrita de qualquer história

dentro da educação. Todos os que estão envolvidos nessa caminhada são

protagonistas. Carregam marcas, valores, ferramentas na construção de

conhecimento e ópticas únicas e também envolvidas no que o outro traz de

bagagem de sua trajetória anterior.

Chegar até aqui só foi possível, porque tive uma atmosfera de contextos,

orientações e teorias que me alicerçaram na construção diária de busca e

crescimento intelectual e profissional. “Ensinar exige comprometimento”. (FREIRE,

P., 1996, p. 108).

Não posso ensinar sem me entregar e estar aberta a novos saberes em meu

processo de construção de conhecimento. Cada um é único e não é possível

comparações. Para educar é preciso reconhecimento de si como docente, saindo da

zona de conforto e permitindo o envolvimento profissional com o outro que espera

de você compreensão, sensibilidade, cuidado, afetividade, escuta, esperança,

positividade, respeito e empatia.
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Avaliar o que construí ao longo do tempo, fazer um mergulho em minhas

experiências, nos conhecimentos antigos, nas diferentes metodologias da educação,

me faz constatar o significado da paciência e da espera, acreditando no processo e

percebendo que, lidar com a ansiedade é frustrante, mas se faz necessário. É

preciso enfrentar o medo. O medo do inefável, da mudança, da aceitação do novo.

Encarar as limitações, adequando-se à realidade.

Assim como ensinar não se faz sozinho, aprender não se dissocia da relação

dual e ou grupal. Aprender na troca com o outro e em grupo é exercício contínuo e

envolve conflitos, encontros e desencontros de ideias, bem como diferenciação e

identificação. E assim se fez a turma de 2019, no Curso Superior de Educação

Pró-Saber. Éramos pessoas vindas de diferentes realidades e grupos, com

diferentes concepções, mas que tinham um mesmo objetivo.Todos unidos num

mesmo ideal de desejo e busca de conhecimentos, de uma formação, desejo de se

formar no terceiro grau.

Foi preciso avaliar o desejo de estar neste novo grupo. Foi preciso observar

os passos do caminho que estava sendo trilhado e dividido. Foi preciso planejar

estratégias de como me aproximar, encarando o medo de me impor, me opor e me

expor. Foi preciso ser flexível para achar espaço na convivência, foi preciso registrar

momentos vivenciados, experienciados e construídos juntos. Todas essas atitudes

instauraram a necessidade das desconstruções e conceitos e ideias individuais já

carregadas para abrir novas portas e ocupar o melhor lugar no assento para a

viagem da vida com novos experimentos.

Nascida de uma educação autoritária, onde o educador é detentor do

conhecimento e razão e analisando minhas práticas refletidas na monografia, revejo

o percurso feito no curso para ressignificar o que já conhecia. Após reavaliar as

minhas concepções sobre conteúdos e metodologia de ensino, coloco-me como ser

em processo contínuo de aprendizagem e fundamento nas bases construídas nesta

caminhada.  Nos próximos capítulos, eu contarei como isso aconteceu.
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1 OLHANDO PARA MINHA HISTÓRIA

Este é o meu momento, momento de registrar a minha história, resgatar

minhas memórias e eternizá-las no papel, pois, quando escrevemos, materializamos

o tempo de alguma forma, ou ele escorre pelos dedos no ato de pensar. Permito-me

revisitar minhas reminiscências. Visitar minha consciência, valorizando o que ficou, o

que minha trajetória no curso marcou. Isso me faz perceber a importância do tempo

passado e presente que sintonizam, que constituem e permeiam o que já construí

até aqui, no quanto aprendi. Ficaram marcas.

Meu sonho era voltar a estudar, achava que não seria possível por falta de

tempo e recursos financeiros. Não imaginava colocar um compromisso, uma

responsabilidade a mais no meu cotidiano. Até que o professor de capoeira, que

trabalha como voluntário, na Fundação Casa Santa Ignez, juntamente com uma

professora que trabalhava na PUC-Rio no setor de Serviço Social, na Marquês de

São Vicente - Gávea, nos visitaram e perguntaram à direção se nós conhecíamos o

Pró-Saber. Assim descobrimos a possibilidade de estudar novamente.

O olhar cuidadoso dessas pessoas nos ajudaram muito. Todos os

funcionários da Instituição tiveram a oportunidade de voltar a estudar. Incentivadas

pela Irmã Viviane, eu e algumas colegas: Laira, Jennifer, Isabel, Alice e Cleidiana

fizemos a inscrição no Vestibular do Pró-Saber.

Considero-me uma pessoa privilegiada. Meu ambiente de trabalho e as

pessoas com quem trabalho motivam-me a continuar minha caminhada como

professora, procurando sempre me superar.

A Instituição é dirigida e coordenada por pessoas humanas extremamente

sensíveis e preocupadas com toda a comunidade escolar. Como disse Paulo Freire

(ano, p.): “Não se pode falar de educação sem amor.” Vejo nitidamente o cuidado, a

generosidade, a compreensão, a escuta da direção para com toda equipe. Esse

cuidado nos fortalece, nos aproxima uns dos outros e assim constituímos um grupo

que se respeita, onde a troca é fundamental para a construção de conhecimento.

Sinto-me diariamente provocada a querer crescer. Eu entendo que meu

comprometimento permite que alcance cada vez mais conhecimentos, fortalecendo

o meu ser educadora, que busca se aprimorar na prática da sala de aula,

pesquisando, refletindo, estudando.
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Embarcamos nesse sonho: fizemos inscrição, prova, entrevista, seleção. Meu

Deus! Quanta ansiedade! Quanto medo, desejo e sonho. Muitas perguntas

rodeavam minha cabeça: Será que vou conseguir passar na prova? Como será a

prova? Serão perguntas ou texto de redação? Qual será o tema? Com estas

questões, hoje vejo que não entendia que existiam diferentes concepções de ensino.

Desde este primeiro dia, me encantei com o Pró-Saber, um lugar que me

transmite sentimento de conquista e desafio. No momento, estou com 42 anos, com

muitas responsabilidades e compromissos, e, por acreditar em uma concepção de

ensino tão rigorosa, que exige muita dedicação, fundamentação e registro, trago

mais um compromisso à minha rotina. Esse desafio me provocou. Encantei-me com

a maneira de ser recebida, o acolhimento. Senti uma recepção diferente, humana,

sensível e muito séria. Essa impressão aumentou ainda mais meu desejo de estar

ali.

Hoje pensando e fazendo uma retrospectiva de minha trajetória, percebo que

nunca tive dúvida sobre a minha opção pelo magistério. Nunca me questionei se era

o certo, se deveria trilhar esse caminho. Fazendo uma reflexão sobre minha

educação, buscar conhecimento sempre foi um desafio. A motivação sempre esteve

presente em mim.

No dia da prova (avaliação) escrita, havia muita gente. E eu me perguntava:

“O que estou fazendo aqui? Tinha medo de não conseguir ser aceita”. Porém,

entendia que precisava tentar, queria ser uma melhor profissional, ter uma melhor

remuneração, olhar meus alunos de uma nova maneira, me valorizar, ter um novo

olhar, evoluir culturalmente, etc.

Eu não fazia a menor ideia de como era o Pró-Saber, sua metodologia,

política, currículo. Eu queria estudar. Eu pesquisei sobre o Pró-Saber, mas a vontade

por uma oportunidade me deixou de tal forma ansiosa, que me decidi rapidamente,

sem muito conhecimento de como seria o curso.

Esperar e ir vivendo um dia de cada vez foi a única opção que tive e foi

importante, pois fui percebendo um sentimento de estar viva, motivada. Sou

sonhadora e acredito na mudança como capacidade a ser alcançada. Meu maior

obstáculo na busca é a ansiedade, todavia, me apoio no medo que me motiva, como

cuidado, o medo que não me paralisa, apenas acende o escuro para meu

enfrentamento, mostrando os limites e as possibilidades.
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Quando iniciei o curso, tinha certeza do que eu procurava e encontrei uma

concepção de educação que abriu meus horizontes, uma metodologia que me

ofereceu grandes oportunidades de construção de conhecimento e ampliação de

minha prática. A princípio foi muito difícil apreender os instrumentos metodológicos

que fazem parte desta metodologia.

Fui criada numa concepção autoritária de educação. No Pró-Saber, encontrei

outra concepção, a qual vê o sujeito responsável pela construção de sua autonomia.

Tomei conhecimento da Metodologia de Madalena Freire, idealizadora do curso e

com ela, os instrumentos metodológicos. Esta metodologia se baseia na ideia de

que o professor não só transmite as informações, mas vai além. Ele se transmite

com paixão pelo seu ofício de ensinar e a teoria é o fundamento de uma prática

coerente e eficiente. Teoria e prática sempre juntas. A aula é construída com o

aluno. O planejamento é feito considerando a observação e o conhecimento do

grupo de alunos.

Os instrumentos metodológicos são fundamentais para o melhor

desenvolvimento da aula: observação, planejamento, registro e avaliação. Este

conhecimento trouxe mais significado e sentido para minha busca. Vi nos

instrumentos, uma porta aberta, cabia a mim sair do meu mundo, permitindo

experimentar, entender seus significados, sua importância e isso transformou minha

prática como educadora. Sempre pensei que em qualquer profissão que fosse

seguir, buscar conhecimento seria indispensável para adquirir uma prática com

qualidade.

Estudar no Pró-Saber me fez pensar na necessidade de desconstrução do

que já pensava, sair do meu esconderijo, do meu eu, pois o que já sabia, não me

bastava, sem deixar de me ver como identidade única, cheia de marcas de uma vida

carregada de sonho e orgulho. Tenho muito orgulho de ser quem sou como

investidora de meus desejos e mergulho nos estudos. Trago comigo meu próprio

exemplo de superação e me sinto privilegiada de me reconhecer como força. Estou

certa que, de onde nasci e por quem fui educada, adquiri essa minha capacidade de

resistência e êxito e isso me fez ser quem sou.

Nordestina, paraibana, carrego em minhas veias a garra e vontade de vencer.

Não descobri cedo os traços e desenhos de uma grafia escrita, mas fui assistida de

um amor gigante dos meus pais que, com muito sacrifício, criaram e educaram como

puderam a mim e meus cinco irmãos, sendo eu a mais nova. Sobreviventes no
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interior, onde não havia nem vizinhos por perto, muito menos comércio próximo,

descobri muito cedo o prazer de dar valor às colheitas nas lavouras junto com meus

pais, plantando e colhendo dos pés, o milho, o feijão, mangas, umbus, tomates e

muitos outros frutos, além das criações de porcos, galinhas e de outros alimentos.

Assim, eu aprendi valores, trabalho em conjunto, desejo de vencer, com muita

humildade. Estudar era algo que não fazia parte desta realidade onde morávamos.

Demonstravam a vontade de nos ver sadios e cheios de amor.

Aprendemos juntos o significado de mais um dia vivido, a cada anoitecer, na

minha infância e me orgulho muito do que aprendi e como vivia, valorizo as minhas

raízes, meu ambiente familiar, marcado pela união, o cuidado de uns com os outros.

Penso que esta vivência me fortaleceu. O tempo passou e as circunstâncias da vida,

me trouxeram com meus pais para o Rio de Janeiro. Enfrentamos muitas

adversidades, mas com muito esforço e desejo, conseguimos aos poucos aproveitar

as oportunidades que surgiram. Não imaginávamos os caminhos que iríamos trilhar

e descobrir a partir dali.

Cheguei no Rio de Janeiro com quase onze anos de idade, analfabeta, como

meus pais. Sem conhecer os encantos, encontros e descobertas de uma educação

formal na Educação Infantil. Adaptar não foi fácil, pois a vida não era como comer o

que colhia. E ainda um ano e meio depois da mudança, fiquei sem meu pai, que

ficou muito doente e não resistiu. Recomeçar e adaptar-me à nova vida foi algo

muito desafiador. Tudo novo, outro espaço, outra cultura, outra linguagem, outra

compreensão.

Com uma rotina diferente, fui observando outras pessoas, construindo novas

relações e nessa possibilidade vi em um amigo que fiz, uma nova trilha para buscar.

Já tinha passado mais de um ano após o falecimento do meu pai e achei que

descobrir novas possibilidades iria amenizar a falta que sentia. Este meu amigo

estudava e fiquei atraída pela rotina do estudo, rotina que gostaria de experimentar.

Foi um anjo da guarda naquele momento de vida que eu passei.

Eu e ele fomos na escola onde ele estudava, sem falar com nossas mães e

falamos com a secretária da escola, a Fátima. Acolhimento foi o que senti nela nos

recebendo. Falamos que eu era recém chegada da Paraíba e que desejaria estudar.

Porém, a burocracia dos documentos não facilitou essa minha vontade. Voltamos

pensando em soluções. A mãe dele e minhas irmãs, que eram mais velhas, podiam

nos ajudar.
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Não foi fácil, mas conseguimos a documentação para efetuar a matrícula.

Outras fases para isso se realizaram depois. A Fátima deu livros, me recebeu

algumas vezes para explicar atividades que me passou em casa, com a ajuda do

meu amigo Auri, antes de eu conseguir entrar no ano letivo. Eu precisava entender

coisas básicas dos livros didáticos para entrar na turma que ela me colocou. Minhas

brincadeiras, na frente da casa, de jogar bola, ver desenho animado na televisão e

dividir minhas histórias com o Auri, foram trocadas por livros, cadernos, lápis e

borracha. Fazia muitas cópias para conseguir diminuir minha letra que era gigante

nas folhas de caderno. A emoção toma conta de mim todas as vezes que me

lembro, essa é a história mais forte da minha vida até aqui. Me recordo com muita

alegria e orgulho e faria tudo de novo.

Enfrentei muitos apelidos pejorativos dos meus novos colegas de sala,

quando entrei na escola. Entendia com muita dificuldade o que a professora falava

nas explicações. Mas, todos os dias, quando chegava em casa, passava minhas

tardes refazendo e pesquisando o que havia escutado. Meu amigo chegava na

minha casa e falava, vamos brincar? Eu não tinha mais vontade de fazer outra coisa,

além de estudar. Me sentia desafiada pela minha vontade de aprender e para deixar

de ser ofendida de burra pelas colegas da sala, Marcela, Monique e Milena.

Alguns professores me deixaram marcas que considero positivas, pois

aprendi. Tive uma professora de português muito exigente com a escrita correta.

Muitas vezes, apagava o que escrevia para melhorar a caligrafia, as pontuações,

etc. Sempre me cobrei muito e era muito cobrada também, entendo que foi para

meu bem. Sem muito sorrir no dia a dia, um pouco séria, eu diria, no final do ano

letivo, ela distribuiu esta mensagem para cada um da turma. Tudo tinha um

significado muito forte e intenso para mim, quando eu recebia algo referente às

escritas, textos. Ainda guardo a mensagem em um diário, que fui construindo

quando aprendi a escrever. Minha caligrafia já estava perfeita para mim e é marca

neste registro.
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Foto 01 – [Sem título]

Autor: Gizelha

Li e reli muitas vezes essa mensagem e chorei também por motivos claros,

mensagem positiva, valor emocional, recordação e memória de uma história muito

forte pra mim. História de reconhecimento e de superação. Hoje penso e acredito

que ter desejo de aprender depende de mim, não importa o que pensam de mim, o

que importa é o que sinto, penso e quero para minha vida.

Com o passar do tempo, eu já entendia muita coisa e comecei a ler sem muita

fluência o que tinha nos livros. Decorava todas as respostas dos textos até as

perguntas e passei a tirar notas muito boas. As atividades de aula eram baseadas

nos textos dos livros didáticos e a professora queria a resposta exatamente como

estava nos textos os conceitos do que se pedia.
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Foto 02 – [Sem título]

Gizelma Silva

Um ciclo estava acabando para entrar outro, já havia entendido que a busca

de conhecimento era o que fazia sentido para alcançar meus objetivos para um

futuro próspero. Traçando um novo caminho, eu tinha duas escolhas, para meu

Ensino Médio, Formação Geral e Formação de Professores. Talvez pelo meu

contexto de vida até ali, pensava que precisava fazer algo dentro da educação que

me direcionasse, pensando na idade que tinha na escola. Naquele momento, não

tinha ideia da escolha, não tinha maturidade para pensar no futuro com propósitos a

longo prazo na busca de uma profissão. Eu precisava realizar no tempo presente. As

decisões que tomava não eram direcionadas ou aconselhadas por alguém. Recordo

minha mãe me responder sempre que pedia um conselho, “faça o que for melhor

para você, filha”. A questão era que não tinha a menor ideia do que seria melhor.

Seguia meus instintos e fui em frente.

Venci muitos obstáculos, superei além deles, minhas expectativas. Iniciei,

então, a minha formação de professores, no segundo grau. E, quando percebi que

estava muito mais envolvida do que pensava estar, fui me encontrando, perdendo

meus medos, me achando nas estranhezas, nos encantos e sonhos baseados em

teorias didáticas. Viajei nos sonhos possíveis, que tentaria realizar com uma

metodologia de ensino mostrada à turma 2.201 por uma professora, que não lembro

o nome, mas que me deixou marcas pela maneira que trazia os métodos de ensino
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e como seria para serem aplicados em uma turma de Educação Infantil, que, no

entanto, não condizia com a realidade. Não via teoria e prática andando junto.

Internalizando a ideia de ser para as crianças o que não tive, me encantei na

possibilidade de ser luz, de trazer para as crianças, descobertas, encantos que

gostaria de ter tido. Mas só pude perceber isso logo que fui para a prática, em meus

estágios do curso.

Eu era esforçada, dedicada, dava meu melhor dentro daquilo que acreditava

e na maneira como recebia os exemplos da área de trabalho escolhida. As aulas

teóricas do curso me alimentavam na vontade de mergulhar na formação de

professores. A concepção autoritária não era tão diferente do ensino fundamental,

com respostas prontas, mas me provocava a me questionar como pessoa que tinha

desejo de melhorar. Não me contentava com o pouco que sabia. Questionava

sempre que podia o professor Jorge, de Filosofia, e o Alexandre, de Sociologia. Não

me contentava em ouvir e o professor de sociologia não gostava de ser questionado.

O de filosofia sempre me ouvia e fazia perguntas em cima dos meus

questionamentos. Acredito que isso me provocava, porque me fazia pensar.

Fiz novos amigos amáveis, acolhedores, que deixaram grandes marcas

positivas, ajudaram-me a entender melhor dentro daquele contexto. No Ensino

Médio, passei a ler livros infantis e um que me deixou marcada foi o do “Lobo mau e

os três porquinhos'', o autor, porém, não me recordo, porque não era colocada a

importância dos escritores e tampouco dos ilustradores. Deste livro, fizemos uma

peça teatral, elaboramos em grupo e produzimos o cenário. Tudo era muito novo e

tudo se tornava muito encantador.

Vivenciei situações muito fortes e intensas no meu estágio, algumas

tranquilas e também desafiadoras, como qualquer situação na vida. Mas, na minha

cabeça, era muito fácil, porque a ideia que tinha era que o professor era autoridade.

Mas autoridade num sentido de autoritarismo, que manda e recebe obediência,

aceitação do que o professor levaria. Não era o que queria ser, mas imaginava ser

fácil a trajetória.

Terminei o curso com sonhos vivos em mim, desejos de mudanças,de rever o

que não tinha dado certo. Mas, não tinha experiência nenhuma, só tinha amor. Após

terminar o curso, não consegui trabalho na área, em uma escola e não quis deixar

minha vontade morrer. Aceitei um desafio gigante de ensinar uma senhora a ler e

escrever. Ela era minha vizinha, a dona Rita. Dei meu melhor em todas as tardes, de
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segunda a sexta, indo à casa dela. Ganhava um valor simbólico. Queria ter

experiência, o valor era apenas uma motivação a mais pra mim. Ela conhecia as

letras do alfabeto, mas não entendia regras básicas da língua portuguesa, como

construir frases e não sabia resolver nem interpretar problemas das operações

matemáticas.

Eu me vi com um desafio muito maior, pois a dinâmica de ensinar um adulto é

diferente de ensinar uma criança, com uma dimensão de compreensão de mundo

diferente de uma vida de adulto. Era preciso construir, reconstruir e desconstruir

ideias que imaginava. Com passos de tartaruga, persistente, consegui fazê-la

construir frases, ler um enunciado, pequenos textos, fazer bilhetes, etc. Entendi que

estava no caminho.

Foto 03 – Bilhetes recebidos de minha aluna

Gizelha Silva

Tive mais uma experiência dentro da educação, quando resolvi ajudar as

crianças de um Ciep da minha comunidade, que estava sem professor. Pedi à

diretora para ajudar, ficando na turma de segunda série, em que eu havia feito

estágio. Logo que terminei o estágio, ela foi embora, não lembro o motivo, mas fiquei

mortificada de deixar o grupo. E lá veio outro gigante desafio: trabalhar com crianças

e com muitas diferenças, como existe em todas as turmas, embora eu não tivesse

experiência. Tudo que vivi foi muito intenso, não sabia lidar com tantos pequenos

detalhes e percebi que misturava as relações na vida profissional. Me apeguei, por
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exemplo, a uma criança, que apanhava do padrasto, e ela a mim. Chegou um

momento que ela não queria ir embora no final do dia, e ele, que a pegava na saída,

às vezes não ia. Não conseguia deixá-la ir embora, até que uma solução fosse

resolvida pela direção. Isso tudo me frustrou muito. Não dava conta de tudo e não

me sentia capaz por isso, porque eu queria dar conta.

No livro Educador de Madalena Freire (2008), na página 27, ela diz:
Educador, educa a dor da frustração, a dor afetiva, a dor do incontrolável, a
dor do imprevisto. Há momentos que é preciso parar e se escutar, dar
tempo ao tempo, se ouvir, respeitar os limites do próprio corpo e da mente.
Entender as faltas, tentar compreender a nossa incompletude, nossos
limites, daquilo que não somos capazes de dar conta. (FREIRE, M. 2008, p.
27).

Entender o momento de recuar no caminhar da vida e enfrentar as dores do

indesejado, renascendo em seus próprios conceitos, é uma arte. A arte de romper

os laços de seus embaraços que entrelaçam medos, desejos, crenças, emoções,

razões e espaços. Espaços que cada situação ocupa. Renasço da força do desejo

que me move e busco.

Ser aluna do Pró-Saber me transformou por inteiro em meu modo de pensar.

Trouxe significado, provocou meu pensar no ato de refletir, me questionar, no meu

desejo de pesquisa como educadora.Ver-me novamente como educanda no ensino

sistematizado, me possibilitou sair da zona de conforto e perceber necessidades

rotineiras, que precisavam ser reanalisadas e ressignificadas. Ampliou meu modo de

ver meu ensinar.

Tudo isso tatua a importância da busca, da vivência e do processo em ação.

É preciso buscar, entregar-se, mas estar aberto a desconstruir ideias formadas.

Quero reconhecer as faltas e ao mesmo tempo, fundamentar o meu crescimento

como marca positiva de mais uma conquista, coroando na escrita final desse ciclo,

os caminhos, as dificuldades, os tropeços, os relevos, as dores, as superações, o

aprendizado. E tudo aconteceu, porque vivi, porque não desisti e aceitei o outro

como parte que me completou neste contexto a partir da minha busca..

O grande dia chegou, primeiro dia de aula. Cheguei muito ansiosa, me

sentindo perdida nas emoções e nem sei como descrever meus sentimentos. Queria

conhecer novas pessoas e aprender com elas e também dividir o que já conhecia.

Curiosa com o novo mundo, passei a ver possibilidades, afinal estava buscando

trilhar novos caminhos para voltar a estudar no nível superior. Cada professor que
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chegava, minha curiosidade aumentava. Minhas expectativas eram de achar

soluções para minhas dúvidas, como agir com situações-problema em minha sala de

aula com as crianças, por exemplo. Analisava os programas das aulas, as pautas,

como eram pontuadas, a nova metodologia, com os pontos de observação, sínteses,

observadora do lado da professora. Meu medo só aumentava. Era muita informação

para mim, muitas disciplinas. Perguntava-me o porquê das professoras designarem

alunas para avaliar a aula, solicitarem que uma aluna avaliasse o grupo e outra, o

ensinar da coordenação, que desafio avaliar a professora!

A professora já tinha uma observadora, será que ainda precisava nos

solicitar? Eu tinha medo do olhar e da presença das observadoras. O silêncio delas

em toda a aula me levava a pensar que estava sendo vigiada. Não as via como

co-autoras na construção das aulas, colaborando efetivamente na construção da

aula e do grupo.

Cheguei com minhas certezas, estava ali para aprender, mas vim de uma

concepção autoritária, esperava receber e não partilhar meu olhar, com minha

opinião. A bagagem que carregava, quando cheguei ao Pró-Saber, da minha

educação sistematizada que tive desde ensino fundamental, não permitia que eu

tivesse um olhar subjetivo sobre os conteúdos. As respostas prontas nas

interpretações de texto é uma lembrança que carrego, quando precisava responder

questões de textos didáticos em sala de aula. A regra era ser cópia idêntica dos

textos com todas as pontuações ortográficas.

O medo de me colocar e o receio das críticas não me permitiam tirar dúvidas,

acrescentar com experiências os conteúdos que eram trazidos. Então fomos

provocados a mergulhar em nós mesmos e no que esperávamos alcançar.

As intervenções dos professores-coordenadores nas desconstruções de

ideias do saber que carregamos nos mostrava a necessidade da disciplina

intelectual através dos registros, com as sínteses das aulas. Essas sínteses que tive

resistência em aceitar, que não sabia como fazer, por onde começar a escrever o

que era mais importante fundamentar se tantas coisas eram faladas em aula. Me

perdi diversas vezes no decorrer das aulas, porque todos os conteúdos trazidos

eram novos para mim.

Os pontos de observação dados a cada aula eram sempre um terror, como

um castigo ou perseguição. Hoje entendo o olhar do grupo que constrói a aula. O

olhar que enxerga e vê. A composição de papel individual, que estrutura o grupo e
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seu aprendizado. O olhar para o outro e para si próprio. Não foi prontamente que

compreendi.Tudo era novo, adaptação na organização da rotina, o ir e vir, como o

trajeto de pegar condução. O modelo de ensino do Pró-Saber, suscita um misto de

sentimentos. Contudo, via meu sonho acontecendo.

Não entendia bem a proposta das sínteses, da fundamentação sobre cada

aula e tinha que entregar à professora. Nas primeiras aulas, nem cabeçalho eu

colocava. Já esqueci até de assinar o meu nome nos textos. Tenho escritas da

disciplina de Introdução à Psicopedagogia, com a professora Heloísa Protásio, que

escrevia poucas linhas. Era realmente uma frase sobre a aula. Tínhamos um retorno

destes textos e tenho um, em que a professora Heloísa colocou: “Você pode ampliar

seu texto”.

Eu fiquei feliz da vida com a resposta de cada professora e esperava ansiosa

por cada feedback que recebia. Tudo era escrito à caneta, de próprio punho. Com o

passar do tempo, fui colocando data, nome da professora, turma e, pouco a pouco,

fui sendo mais completa com a identificação da escrita. Essas sínteses significam

muito para mim, pois demonstram meu processo de construção na escrita e

compreensão dos conteúdos. Estas fotos demonstram o que quero dizer:

Foto 04 – [Sem título]

Gizelha Silva
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Foto 05 – [Sem título]

Gizelha Silva

Certa vez, no início da aula da Melissa Lamego, ela foi entregar as sínteses e

perguntou: “Gente, alguém reconhece essa letra?” Não tem nome! E balançou a

folha com as pontas dos dedos. Entendi que não era só eu que tinha falhas, que

estava me adaptando. Estávamos nos redescobrindo no nosso papel de alunas.

A minha escrita foi aumentando e fui aos poucos me sentindo mais confiante,

curiosa no que as coordenadoras traziam dos conteúdos nos textos. Vi que, mesmo

não estando tão bem quanto gostaria, como ainda hoje não estou, eu tinha coragem

de escrever o que entendia. A questão era entender a maneira mais adequada de

fazer essas sínteses. Doeu entender que a ideia da síntese era trazer os conteúdos

abordados, ampliando sua aprendizagem sobre eles, incluindo o grupo com suas

participações sobre o que era falado, as inquietações que ficavam, o que a

professora deixava de provocação reflexiva, as questões que ficaram latentes na

aula. Não imaginava ser assim.

Entrei no curso, nível superior com a ideia que ia ter respostas para minhas

situações vividas em sala de aula, no meu cotidiano. Não passava pela minha

cabeça, que estava ali para alicerçar minhas práticas através de teorias,

conhecendo teóricos da educação, mostrando que muitas coisas não faziam sentido

na prática e que, para isso, a busca do conhecimento se fazia necessária.
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2 EXPERIÊNCIA DE SE EXPOR, SE IMPOR

O filósofo e pedagogo Jorge Larrosa fala da experiência vivida em grupo,

chamando o nosso olhar para refletir sobre as coisas que passam e acontecem no

dia a dia. “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.

Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam

muitas coisas, porém , ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” (LARROSA,

2002).

Talvez o seu olhar pela óptica filosófica traga, de modo mais complexo, esse

entendimento de convivências em grupo e assumição de papel, mas entendo que

refletir sobre qual se quer ocupar exige uma entrega por mais informação e

avaliação do que vive e como vive. Aprendemos com o que acontece, através da

maneira como nos colocamos a cada momento vivido e experienciado.

A construção do grupo se dá nas diferenças de opiniões. Para isso o respeito

pelo outro e sua conduta, de expressar o que sente e pensa, se instala na

necessidade de se mostrar, se posicionar e interiorizar no outro o que você quer que

outros entendam.

A timidez ocupa um papel de escudo para buscar, através da observação dos

colegas, um lugar para se encaixar no meio e tornar-se parte. Ver, olhar, escutar,

observar, se colocar no lugar do outro, foi assim que, me achando no grupo 2019,

com tantas diferenças, me vi com mais vontade de me achar e me colocar nas falas.

Percebi como o grupo se olhava e levava os olhares ao coordenador da aula do dia.

Nas primeiras, fomos procurando, além dos assentos, um lugar como parte de uma

construção.

Foi nas primeiras aulas que, durante as apresentações, fui percebendo os que

tinham dificuldade de falar para todos, outros mais desenvoltos nas expressões, nas

palavras. Via o medo de falar de alguns. Eu não tenho dificuldades de me colocar,

expor meus entendimentos, nem vergonha, porém, neste contexto inicial, me omitia

de forma reflexiva e observadora. Via que, além de conheceros colegas através dos

primeiros impactos, eu também estava conhecendo os professores. E, assim como

cada aluno tem seu jeito, os professores também tem os seus. Vi que o

entrosamento foi acontecendo, quando quem chegava junto na sala, no mesmo

horário, o que primeiro pegava o cestinho que ficava com os crachás com os nomes,
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ia distribuindo aos outros. Chamando pelo nome ou procurando testar a memória e

entregar sem perguntar se era o referente.

Nas primeiras aulas, conforme as professoras foram apresentando conteúdos,

fui me encontrando e aguçando minha curiosidade, como nas aulas de Projeto, com

a professora Joana D’Arc da Silva, Oficina de Leitura e Escrita com Melissa Lamego,

entre outras. Estava muito encantada com tanta informação, conteúdos que nutriam

a vontade de continuar.

As semanas se passavam, as sínteses aumentavam, fui percebendo a

necessidade extrema de fazer uma organização do tempo para dar conta. Tabela

das disciplinas, com os dias e professores foi o esquema que vi fazer sentido para

lembrar minha memória esquecida. O cansaço pela mudança de rotina começava a

se mostrar, e mais uma vez, fui percebendo a turma 2019 ir buscando apoio uns nos

outros. Como fazer esta escrita? Conseguiu? Lembra o dia da aula? Conseguiu

entender o que a professora pediu ? Estas eram perguntas que íamos fazendo uns

aos outros e assim fomos construindo vínculos de aproximação através do interesse

em comum.

Muitas descobertas e eu estava procurando caminhos e formas para dar

conta e para entender esse desafio de estudar à noite, sendo mãe de duas crianças,

mulher, trabalhando fora o dia todo. Mal comecei a me acomodar ao ritmo de ter

múltiplas funções nos papéis que exercia, me deliciando com os sentimentos que

me faziam sentir viva e esperançosa nas mudanças de rotina e esbarrei com

surpresas da vida que sempre estão testando nossa capacidade de resistência. Uma

resistência de força de uma triste notícia atropelou esse caminhar.

Tivemos, todos, a informação de que teríamos que parar as aulas presenciais,

por causa do vírus Covid-19. E no dia 12 de março de 2019, o Pró-Saber suspendeu

as atividades. Estávamos em aula e após o intervalo, a professora Clara Araújo

entrou em sala e comunicou a decisão. A turma toda ficou estarrecida pela notícia.

Assim como eu, muitos colegas tinham noção da gravidade do contágio da doença.

A pergunta era: Será por quanto tempo?

A partir do choque de realidade, com o distanciamento, muitos sentimentos

me invadiram: insegurança, angústia, fragilidade, etc. E como lidar com isso?

Acredito que ninguém sabia. Era inédito, uma pandemia surgindo do nada. E cada

um precisou obedecer as regras de um inimigo invisível, ficando enclausurado em

seus espaços privados, por tempo indeterminado.
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Seguir em frente se fazia necessário. A vida não podia parar. Foi obrigatório

reinventar novas maneiras de continuar vivendo. Mal sabíamos que estava apenas

começando esse sofrimento. E mais uma vez, precisei, como todos, respirar e

pensar como lidar com o inesperado.

Em meio às turbulências vividas, eu estava tentando me encontrar. Nunca a

palavra reorganizar fez tanto sentido e se fez tão necessária. Obrigados a estar em

casa, a família teve, mais do que nunca, se aprimorar na convivência, dividir os

espaços, se ouvir, se olhar e olhar a necessidade dos outros com paciência. Não foi

fácil. Uma adaptação interna emocional, relacional e dentro de um único espaço. Eu

estava tão desesperada, tentando me achar, que esqueci de prestar atenção nos

meus filhos, que também estavam tentando se entender. Pois, assim como eu,

estavam sofrendo com a falta de convivência com seus pares e mudanças

obrigatórias impostas. Sentia-me enclausurada dentro de minha própria casa; meu

espaço de descanso e prazer virou um sufocamento. Reencontrar para se encontrar.

Encontrar para recomeçar. Esse recomeçar quando se faz obrigatório nos traz

sentimento de ameaça.

O encontro virtual, sem toque, sem abraços, sem olho no olho, sem calor

humano físico conseguiu, entretanto, nos trazer um calor de parceria e

companheirismo, um calor de apoio e superação, um calor de trocas de

conhecimentos e experiências. Tive muita resistência diante de cada necessidade de

mudança para seguir o curso superior, nas diferentes modalidades de fazer as aulas

acontecerem.

Não tinha nenhuma intimidade com aplicativos, exceto o básico, para me

comunicar com minha família e amigos pessoais. Ao ser convocada a me enfrentar e

encontrar outras possibilidades, me vi desafiada a vencer as resistências e as

barreiras e fazer acontecer o inviável.

Ter aula pelo WhatsApp me fez ir ao encontro de vários conflitos internos e

emocionais. Não conseguia acompanhar as falas, como seria a organização de

falas, sentia o medo da Internet não ser eficiente, medo de não conseguir

acompanhar as aulas por estar no meu espaço privado, com duas crianças.

Os grupos foram criados alguns dias antes de cada aula. Meu primeiro medo

foi de meu celular não comportar tantos grupos, necessários por disciplina. O novo

desafio se deu, porque teríamos aulas pelo WhatsApp.
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Alunos e professores constataram que vencemos, pois, com coragem e

determinação, conseguimos seguir com o Curso, sem perdas significativas. Os

encontros virtuais nos fizeram presentes na vida uns dos outros, aprimorando

nossos sentidos, como por exemplo, de reconhecer a voz de colegas em áudios,

quando estávamos no Whatsapp, e era preciso ler uma síntese ou falar os pontos de

observação da aula. Fico pensando na organização da instituição do Pró-Saber,

administrativa e diretoria, que tiveram que estar atentos aos contextos de vida de

cada um, enfrentando as dificuldades dentro das possibilidades, para que todos

estivessem juntos. Era um risco necessário, com as diferentes realidades, trazer a

tecnologia digital como aliada e fio condutor desse modelo de estudo. Como

humanos que somos, e encharcados de sentimentos e motivações, vivemos a

solidariedade, a parceria, o cuidado, a coragem, a ousadia, a resistência, etc, que

foram âncoras para esse caminhar.

No início das aulas do WhatsApp, participava das aulas, muitas vezes, em

espaços da casa, onde meus filhos e meu marido também estavam. Ao longo do

tempo, fui percebendo que não era possível, pois sentia necessidade de ter meu

espaço de estudo, percebia que, mesmo estando em casa, aquele momento de aula

exigia concentração, como se estivesse na sala de aula física. Perceber isso foi,

para mim, mais um passo de superação no meu aprendizado. A certeza de me

respeitar, de respeitar um momento tão importante da minha busca, era também um

reconhecimento de comprometimento.

Elementos que tentavam tirar a concentração dentro da minha casa, como

televisão ligada, filhos chamando, barulhos de vizinhos eram mais um obstáculo que

tive que enfrentar, morando em uma comunidade, onde as estruturas residenciais

não têm tanto espaço entre uma residência e outra. Cada superação alcançada me

fortalecia da certeza que sou forte e que estava no caminho certo.

Foi preciso muito diálogo familiar para entender que estávamos lutando pelo

mesmo espaço, em diferentes necessidades. Fortalecimento na minha relação

familiar foi algo muito importante. Fui professora dos meus filhos, ajudando-os nas

tarefas, busquei meios que os fizessem entender o contexto, em que, às vezes, eu

deixava de ser mãe e professora, para ser aluna, dentro de um mesmo espaço.

O modo como as professoras faziam convites para a aula, que iria acontecer

horas depois, era muito cativante, e alimentava a vontade de se fazer presente. Uma

foto, uma imagem, que trazia leveza e reflexão, uma letra de música, um poema ou
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até mesmo um pequeno vídeo da própria professora, dizendo que esperava a gente

logo mais, para mais um encontro, eram formas que elas traziam e me motivavam a

estar e participar. Ao longo do tempo, fui refletindo que assim como eu fazia um

esforço para estar alí, os professores também estavam enfrentando dificuldades

semelhantes e ainda tinham a tarefa de nos acolher, nos manter focados e

organizados. Passei a me dar conta de que os professores também estavam

vivendo todos os sentimentos de angústia, medo e incertezas.

No aplicativo do WhatsApp, entendi que estava me reeducando e percebendo

a utilidade dos sentidos que fazem parte do meu corpo, audição, visão. Muitas

vezes, tive vontade de desistir. meus filhos demoraram a entender que, dentro de

casa, eu exercia vários papéis: aluna, mãe, professora e dona de casa. Pensava nos

meus alunos e sabia que era através de mim, do meu entusiasmo, da minha crença

e da minha energia, que conseguiria levar adiante o meu trabalho. Mas com muita

paciência e perseverança, enfrentei as dificuldades.

Todos nós, na pandemia, passamos por uma dificuldade e enfrentamento. As

observadoras, que construíram a aula junto às professoras, acredito terem passado

por um gigante desafio. Ver, sem estar vendo, acompanhar as falas sequenciadas

dos alunos e professoras, ter sensibilidade para entender o significado das palavras

escritas, nas falas de cada aluno, manusear a ferramenta dos aparelhos digitais, que

nos faziam conectados à internet que invadia o espaço de forma ausente.…. Como

lidavam com tudo isso? Foi uma história difícil mas de sucesso, pois estamos

terminando o nosso curso.
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3 ABRINDO PORTAS PARA MEU NOVO CAMINHO

Pensar em um antes, durante e depois é primordial no caminhar da vida.

Mergulhar em mim, pensar sobre tantas idas e vindas, processos e retrocessos,

relevos, que embasam e dão sentido, enfrentando os medos que me perseguem

sem me deixar paralisar. Me assumir sem medo de me expor. Assumir que preciso

estar em busca de mais saberes. Assumir para mim mesma, que sou um ser em

constante aprendizado. Mas, para isso, preciso estar aberta a escutar o outro com

suas construções, seus saberes, assim também trazer e mostrar o meu pensar, meu

conceito sobre o que é apresentado e vivido entre as relações, saindo da posição de

ser omissa, pois, quando me exponho, desperto no outro, o direito do outro se

colocar, se achar no direito de posicionar-se, dar opinião contrária à minha,

discordar. É preciso ter maturidade, convicção do que sei e segurança para defender

minhas ideias e convicções. Me expor é abrir espaço. Espaço para aceitar

diferenças, entender que não sou dona do saber conceituado, e me indagar com o

que ouço, permitindo ampliar o que já sei. Entendo que os saberes se completam e

que também propiciam novas descobertas.

Viver, experienciar, construir, ver-me no outro, que caminha junto e ao lado,

constatando, percebendo-me como ser inacabado na construção do ser pensante e

ativo em ações, que constrói conhecimento a todo o tempo. E foi me revisitando,

redescobrindo e resgatando minha consciência de educadora, que achei o fôlego de

buscar, pesquisar, investir em mim e no meu processo de educar.

O educador Paulo Freire, no livro de Pedagogia da Autonomia: “Não há

ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses afazeres se encontram um no

corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando ininterruptamente. Ensino

porque busco, porque indaguei , porque indago e me indago”. (FREIRE, P., 1996,

p.32).

Educar exige sede de aprender e estar em constante aprendizagem. E a

aprendizagem não se dá só, precisa do outro, na vivência em grupos e na busca de

realizar o desejo de educar na construção do prazer de ensinar e é pelo outro, o

educando, que me percebo na necessidade de me questionar, não aceitar a

prontidão, o exato, o estático.

A compreensão do meio, do diferente, do pensar individual, nesta constante

busca me faz perceber que nunca sei o suficiente, o bastante. É preciso reflexão do
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que me falta, da vivência, do experienciado no cotidiano e, para isso, é preciso se

conhecer e conhecer o outro no ato de observar, com disposição de se expor.

Quando eu me encontro no desejo de busca, me desfaço do ranço autoritário, da

certeza de que tudo sei, da minha arrogância, do meu egocentrismo. Se dispor a

aprender, é romper laços com a apropriação do que se pensa.

Ensinar exige pesquisa, pesquisar através da rotina cotidiana, em sala de

aula, pensando sobre a teoria, que caminha de mãos dadas com a prática. A

vivência com as crianças é um grande laboratório de aprendizagem. É muito

importante observar suas individualidades, suas necessidades, observar o

desenvolvimento de suas habilidades e seus contextos.

Só posso ensinar, se conheço as necessidades dos meus alunos, e para

conhecê-los, preciso estar próxima, ouvi-los, possibilitar espaços para testarem

livremente e intervir. Pesquiso enquanto educadora, quando registro, pois, além de

me dar suporte para meu planejamento, reflito sobre como posso intervir, orientar e

permitir acompanhar o processo com ferramentas seguras através da observação.

Hoje me vejo tendo que recorrer às memórias escritas, aos passos

engatinhados desde o início, nas primeiras aulas, relembrando os turbilhões de

sentimentos e procurando organizar minhas ideias e materiais didáticos para estar

ali, presente. Enxerguei aos poucos a necessidade de planejamento para dar conta

da realização das tarefas, as sínteses. Não bastava querer estar ali aprendendo.

Tinha toda uma rotina para ser reorganizada, para dar conta de tanta escrita que

faria a partir de cada aula. Gradualmente, fui assimilando a necessidade de

interpretar a teoria na minha prática, fazendo relação dos conteúdos com minhas

experiências em sala.

Percebi que assim como eu, o grupo chegou com muitas expectativas.

Éramos autoridades autoritárias até então, dentro do que sabíamos. Não conhecia

quem estava comigo no grupo, de onde vinham, quais eram suas posições dentro de

seus papéis profissionais. Sei menos? Sei mais? Estas questões me invadiam,

provocadas pela minha ansiedade, tentando me achar no meio desse novo grupo.

Aos poucos, fui descobrindo através dos risos, cochichos, expressões faciais,

dos grupinhos que são formados e marcados pelos assentos nos mesmos lugares,

todos os dias, pelas pessoas que eram próximas ou que se aproximaram de

imediato. O meu grupinho era com minhas colegas de trabalho e com quem me

matriculei. Pouco a pouco, fomos, cada uma e cada um, buscando ouvir outras
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pessoas dentro da sala e, a cada professor que se apresentava, falávamos um

pouco de nós: De onde vim, em qual papel profissional atua, onde trabalha, etc.

Nas aulas presenciais, isso acontecia nos corredores, no intervalo do

cafezinho, que era e é tão esperado, nas observações de quem trazia mais conexão

com suas ideias e conceitos de convivência, a partir dos comportamentos no espaço

livre. Risadas, tranquilidades, tom harmônico, agitação, discrição pela timidez. Na

liberdade de espaço, quem observa percebe as particularidades individuais na

socialização com o grupo. Refletindo sobre esse processo, percebo como observar é

importante, pois traz reflexão para avaliar e planejar, com métodos viáveis,

contextualizados a partir do interesse de cada um.

Para isso é preciso ir além do olhar. Escutar o que cada um traz até nós, nas

falas, nas expressões faciais, além das atitudes comportamentais, me estrutura

enquanto educadora no meu desejo de alcançar os objetivos traçados. Me dá base

sólida de como agir. Assim como investigar o aluno, através do que ele apresenta, a

maneira como eu, educadora, o recebo, com tudo me proponho alcançar com ele,

aproxima ou o afasta, pois a postura do educador no tom de voz, na fala, na atenção

dada como importância, na expressão do olhar, na apresentação física, é marcada,

provoca, influencia, afeta negativamente ou positivamente. A partir daí, somos

provocados a mergulhar em nós, no nosso papel de professor e do aluno que

desejamos alcançar.

Foto 06 – Carimbo

Sebastião Antonio Oliveira
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Esta imagem representa o encontro de um novo espaço e um grupo que se

construiu, enfrentando os desafios, estudando, descobrindo novas possibilidades.

Essa imagem é forte e significativa e transmite a força de estarmos todos juntos,

buscando e se enfrentando, pelas partilhas que favorecem nosso crescimento, um

completando o outro, pelas falas escritas e pelos olhares de cada um. Compõe a

força, a busca, a compreensão de um mesmo objetivo. Exprime o que sozinha não

consigo, pois me movo pela falta que me invade e pela energia do outro, que me

fortalece. Traduz o pedido de socorro, a União, o objetivo, o toque. 

Iniciamos a turma com 36 alunos. Cada um, carregando uma história e uma

cultura, chegou até ali por um desejo, uma provocação específica e única, carregado

de sonhos e em busca de alcançar um objetivo: a formação superior. O que iríamos

agregar a esse desejo, certamente, era formado de ganhos, como qualificação,

reconhecimento, construção de bases teóricas, diferentes formas de conhecimentos.

No processo da aprendizagem, no conhecer o meio onde se vive, é

imprescindível a existência do outro. A vivência com pensar diferente, o encarar com

a discordância do olhar do outro fazem a ponte para o ato de se perceber. Madalena

Freire (2008) expressa tudo isso com um poema:

Na sua, minha, insegurança
Na sua, minha, desconfiança
Na sua, minha, competição
Na sua, minha, birra infantil
Na sua, minha, omissão
Na sua, minha, firmeza
Na sua, minha, impaciência
Na sua, minha, prepotência
Na sua, minha, fragilidade doce
Na sua, minha, mudez aterrorizada. (FREIRE, 2008, p. 95).

É no outro que percebemos quem somos. A partir do outro, refletimos, pois

recebemos o que queremos e também o que não desejamos, o que nos tira da zona

de conforto, nos colocando no pensamento de como fazer valer nossos direitos e

deveres.

3.1 Como me vi, Como me vejo hoje no grupo
O sentimento que me invadia era o medo. Medo de falar, de me expor e estar

errada, de não compreender tudo que era falado pelos professores nas aulas, nas

atividades. Medo de escrever e não saber me expressar. Aquele medo que paralisa
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e bloqueia. Mas me vi com vontade de me superar nos medos e anseios. Pois, tenho

certeza que ser Educador é encarar desafios. Tenho certeza que preciso ser

exemplo de que não sei tudo e que posso acrescentar conhecimentos

propiciando,favorecendo, fortalecendo meus alunos e me aprimorando.

Me vi sem saber onde me segurar, mas sempre fui confiante de que tenho e

posso construir novas relações sadias e novos vínculos, me confrontando com o que

sei e com o que não sei. E o medo foi escorrendo, com o passar dos dias, vivendo e

compartilhando do espaço de aprendizagem com os outros.

Hoje me vejo no grupo com autonomia e tranquilidade de me expor, de dizer o

que penso e sinto, me reconhecendo como parte do grupo, contribuindo com o meu

pensar, e com o que entendo e partilho, levando minhas dúvidas, me colocando no

lugar dos outros. Hoje me vejo como ser pensante, reflexiva, aberta a acolher o que

o outro traz. Entendo que cada um tem seu tempo, seu momento, suas diferenças.

Hoje percebo o quanto o grupo foi importante no meu processo de aprendizagem,

nas diferenças, nas experiências trazidas e no que me provocaram a pensar.

Madalena (2008, p. 59) fala: “O registro é história, memória individual e

coletiva eternizada na palavra grafada. É o meio capaz de tornar o Educador

consciente de sua prática de ensino, tanto quanto do compromisso político que a

reveste. Mas não é fácil escrever e refletir sobre essa ação de ensinar”.

Quero trazer esse livro de Madalena Freire, “Educador educa a dor”, como

marca e alicerce desde o início do curso. Leio e releio, sempre que me perco em

pensamentos, ideias e modelo, busco nele aconchego, orientação e conselho. Ao ler

esse livro, me sinto conversando com alguém, pois, cada palavra parece estar

dialogando com todas as experiências vividas e que não sei como sintetizar. O

vocabulário fácil traz todos os conteúdos que se encaixam com as diversas

situações que experiencio.

No decorrer das rotinas diárias, tenho me dado conta do que tenho aprendido

e me pego fazendo uma retrospectiva de tantas coisas faladas. Uma vez, arrumando

meu armário do trabalho, achei um caderno de planejamento de 2019. Lembrei que

havia guardado para ter ideias de atividades para os alunos, posteriormente.
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3.2 Hora de novos saltos, voos mais altos…
Após perceber que os encontros do WhatsApp facilitaram e que foi viável,

novos saltos foram almejados. Então, foi hora de explorar novas possibilidades, já

que os encontros presenciais se mantinham proibidos e era obrigatório o

distanciamento social, pois a convivência ainda oferecia riscos de morte, pelo vírus

da Covid-19.

Em 2021, o aplicativo do Google Meet entrou em cena para nos aproximar

ainda mais. Só ouvir e interpretar palavras não nos bastava mais, era hora de ver

rostos e expressões faciais. E mais uma vez o medo, a resistência e a necessidade

de se readaptar se fizeram presentes. Hoje penso como o novo assusta. Somos

seres em constante mudança e amedrontados ao trilhar novos caminhos e isso me

fez pensar nas crianças mais uma vez, me colocando no lugar delas, que passam

por tantas mudanças e processos ao longo da vida e sem maturidade para

mergulhar em readaptações com olhar de lucidez.

Outro desafio emocional nas aulas remotas foi se sentir próximo dos

professores, que começaram com novas disciplinas. Cristina Porto, Flavia Quadrelli,

Vera Loureiro, Maria Delcina Feitosa, Isis Flora, entre outros professores entraram

em cena. Na mesma medida que nos aproximávamos pelas circunstâncias, nos

afastávamos do lado humano, do contato presencial.

Falo isso, porque, quando passei a estudar com a Flávia, professora de

TICS, tive muita resistência para entender sua disciplina, porque não tenho

facilidade de compreensão da tecnologia digital. A impressão que tinha era que ela

era muito fria. Mesmo sendo simpática, não conseguia vê-la de forma próxima. Mas

sentia e entendia que a distância era criada por mim e não por ela. Com o passar

dos encontros, comecei a pensar sobre o que me afetava para sentir esse

distanciamento, dado que via seu esforço em nos ajudar, seu cuidado e atenção

sempre quando necessário, revisitando o conteúdo não entendido.

Entendi que o problema estava em mim. Perceber isso, construiu em mim

outro interesse, o de entender meu processo de entendimento na disciplina. Quando

a conheci pessoalmente, meu sentimento se transformou. Era como se tivesse a

conhecido por inteira. Uma pessoa doce, meiga, sensível, ouvinte. Sentia como se a

conhecesse há anos, pela sintonia de pessoa que ela me passa. Percebi que para

tudo na vida é preciso estar aberta para receber, me permitir e doar, oferecer ao

invés de só cobrar e exigir do outro. Percebi também que a máquina jamais
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substituirá a pessoa humana. A professora Flávia me fez mergulhar em reflexões

sobre o valor do ser humano, na sensibilidade que se transmite através do toque, da

proximidade.

A partir dessa experiência de interação, ao longo do curso com textos

estudados, de conversas em aula, com experiências trazidas pelo grupo 2019 a

respeito das influências da tecnologia digital nas relações familiares, pude analisar e

mergulhar sobre o que penso a respeito e pensar sobre nosso valor como ser

humano e o que nos envolve como apoio, como as máquinas por exemplo,

Lemos uma reportagem na Revista Crescer (2002, n. 3371) que fala de um

alerta para nós educadores: seja como profissional em sala de aula ou como

educador no espaço privado, devemos estar atento a certos comportamentos que

temos sem nos dar conta de excessos. A capa da revista traz temas super

importantes: Avanços e desafios; A vida do seu filho anda virtual demais? Não use a

tela como babá;  Deixe seu filho sentir tédio; Cuide do conteúdo.

Outros temas abordados na revista Crescer também me fizeram refletir e

voltar meu olhar para dentro da minha casa, inclusive, para meus dois filhos,

crianças que têm acesso a celular e Internet. Impossível em nossa realidade, não

estarmos conectados nessa tecnologia digital. Ela é necessária, mas requer atenção

com excessos, exageros e mau uso. Vejo que a falta de limite não se dá apenas em

crianças sem o olhar atento do responsável que as acompanha. Se dá também com

adultos que estão extremamente envolvidos e dependentes dessa nova ferramenta.

Sai do mecanismo de respostas exatas, da praticidade da tecnologia que

temos como apoio nas coisas que usamos. Ela me ensinou que as conexões entre

máquina e pessoa física são partes. Porém, a pessoa física é quem deve dominar a

máquina e não o contrário. Vejo, no meu dia a dia, que muitas pessoas são escravas

de respostas prontas da tecnologia digital. Vejo pessoas comuns se mostrando

robotizadas pelo envolvimento que a cultura digital transmite, mascarando a

identidade única, singular e pessoal, através de mudanças feitas pelos filtros de

aplicativos.

3.3 Reflexões no processo da pandemia
As professoras sempre procuravam um jeitinho de nos ajudar nas aulas

virtuais, incentivando de alguma forma. Essa maneira de mostrar que entendiam o
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que estávamos passando, procurando uma maneira de fazer a gente se entender,

demonstrando que não estávamos sozinhas, ajudava muito no nosso desejo de

continuar.

● Como se fazer presente, sendo obrigado a estar distante;

● Quais as faltas que preenchem os vazios desse modo de seguir, de

aprender;

● Quais os sentimentos invasores que querem se apropriar de nós

inadequadamente, protagonizando para novas atitudes, negativas ou

positivas;

● Como disciplinar em nossa rotina, sem deixar afetar nosso espaço

público estando em casa, nosso espaço privado;

● Como cuidar de nossa maneira de lidar com a família nesse momento

em que os sentimentos entram em guerra dentro de nós, refletindo nos

outros;

● Como enfrentar o nosso tempo atual;

● Como se fazer presente sendo obrigado a estar distante;

● Quais as faltas que preenchem os vazios desse modo de seguir, de

aprender.

Esses questionamentos me ensinaram muito. A partir dessas reflexões, feitas

a partir de provocações da professora Priscila Almeida, busquei entender o que

estava vivendo dentro da minha casa, procurando entender minhas emoções, meu

agir, meus interesses. Nunca foi tão necessário refletir sobre meu modo de conduzir

a minha vida e a exigência de valorizar os sentimentos. Evidenciou-se como a

estrutura familiar implica no comportamento humano no decorrer da vida.

Reconheço que o espaço familiar, as relações construídas nela, reverberam no

modo como cada indivíduo irá se relacionar em outros meios sociais; sei que não é

regra, mas é um laboratório de observações e avaliações.

Priscila me fez olhar dois bichinhos com outro significado: a borboleta, que já

amava e o piolho, que nunca vi como algo que causasse boa sensação. Parece até

título de Fábulas, mas mesmo não sendo, me trouxe significado e aprendizado.

Priscilla nas aulas de 2020, pelo aplicativo do celular, dividiu com a turma

2019 esses animais para representar, segundo meu entendimento, a nossa
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provocação do pensar, nossa inquietação e também a credibilidade em nós mesmos

em ter posicionamento, olhar, conhecimento, saber e cultura.

A borboleta, além das cores diversas, beleza, sensibilidade, delicadeza,

liberdade e transformação, me traz a possibilidade de levar meus pensamentos a

novos ares, abrindo caminhos para diversas possibilidades de olhar a frente, do alto.

Mostrar o que há em mim, que posso, sou causa, sou única, tenho meu processo e

cada momento é único e significativo por quem sou e represento.

O piolho cutuca, é incômodo, marca sua presença ali, tomando espaço e se

multiplicando. O piolho, como minha capacidade, transforma o que está em branco

com possibilidades de se reproduzir. Posso me multiplicar no que sei, no que tenho,

com quem estou e onde estou. Depende de mim, para crescer e me multiplicar no

que sei, machuca, atormenta, preciso mexer no que não sei, mas entender o que

preciso alcançar.

Além disso, ela fazia chamamentos, antes das aulas online, começando por

um característico “Alô Alô”….. com mensagens cativantes e cheias de sensibilidades

que traziam o desejo de estar presente em toda a turma.

Tinha tanto prazer em fazer suas sínteses, que escrevia poemas, pela

maneira como me sentia provocada. Em uma das aulas de 2021, ainda pelo

Whatsapp, esta é uma escrita que me representa.
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Foto 7 – Síntese

Acervo da Autora
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Ainda presencialmente, no primeiro período, a Priscila trouxe um texto da

escritora e Educadora Miriam Celeste Martins com o título: Ser Educador. A escritora

fala: “Por que continuamos como educadores? O mar não está para peixes.”

Ela trata da dificuldade que nós, enquanto educadores, temos em educar

diante dos obstáculos que enfrentamos,como a desvalorização da remuneração que

ganhamos, questiona as tantas outras constatações, que nos desfavorecem e

desmerecem o que representamos. Ela também responde, citando a educadora

Madalena Freire, que “não há na formação de educadores que sobrevivam sem

paixão. Paixão de ensinar e paixão de aprender.”

Essas falas, ditas com tanta propriedade, explicam e evidenciam o que nos

alimenta nesse desejo de continuar sendo educador, alimentam minha crença e meu

desejo de continuar. São nas demonstrações em sala de aula, pela maneira como

estou sendo conduzida, atuando como educanda do curso superior de Educação

infantil pelo Pró-Saber, que me fortaleço na certeza que estou no caminho certo. É

preciso se questionar! Analisar o vivido, isso sim é o termômetro de continuar se

sentindo vivo, convicto que estamos que nosso ensinar é envolvido por pessoas,

seres humanos pensantes, que possuem sentimentos, histórias, necessidades,

identidade.

Cristina Porto me trouxe sensibilidade para olhar a fotografia como uma

máquina do tempo e o brincar como forma mágica de aprender. Mostrou a

importância das relações familiares que passam de geração para geração, trazendo

essência no relacionar e sua representatividade. Ela começava algumas aulas

virtuais com brincadeiras, na disciplina do brincar, ao invés de um Boa Noite. E a

turma embarcava… um, dois feijão com arroz…. Meus pintinhos venham cá, tenho

medo da raposa… Eu a enxergava se permitindo embarcar no encanto de brincar,

me fazendo pensar que o que fazemos, precisamos de entrega e mergulho. Isso

reflete no outro, nossa intenção, nosso desejo e nosso ensinar. Os ingredientes que

faziam parte dos pontos de observação em aula, como brincadeiras e fantasias

trazidas por Cristina, deram ludicidade ao meu processo de aprendizagem,

rememorando as minhas práticas em sala de aula, com as crianças, ressignificando

o que é simples, valorizando cada momento com meus alunos, a partir de um novo

olhar de brincadeira. Esta disciplina abriu meu olhar para algo que ainda não havia

parado para pensar: Brinquedos industrializados e artesanais. O brincar é ato que

faz parte do processo de aprendizagem da criança desde cedo que se apropria de
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valores e amplia o significado dos objetos utilizados. Além de diversão, os

brinquedos trazem marcas, referências afetivas e marcam as memórias pelo que

representam e apresentam. Brincar é algo sério e, para a criança, não se trata só de

objeto físico estabelecido por tamanho e forma, a imaginação é um mundo de

possibilidades. Tudo em volta da criança, que ofereça possibilidade de manuseio,

abre espaço para criação.

A professora Cristina apresentou em suas aulas nomes de alguns teóricos

que mergulharam na importância do brincar com brinquedos e jogos. Para o

pesquisador pedagogo Gilles Brougére (1995): “olhar para o brinquedo é se

confrontar com o se é ou, ao menos, com imagem do mundo e da cultura que se

quer mostrar à criança. O brinquedo é um objeto que traz em si uma realidade

cultural, uma visão de mundo e de criança.”

Pude valorizar e ressignificar a importância dos brinquedos artesanais, de

madeira, de produtos naturais como madeira, pedra, osso, palha, argila. Além dos

mais simples, como bonecas, pelúcias, carrinhos de plásticos, etc. Todos trazem

ludicidade e marcam processos nas fases na criança.

O filósofo alemão, Walter Benjamin (2002), afirma: “As crianças, quando

brincam, se defrontam o tempo todo com os vestígios que as gerações mais velhas

deixaram. [ …] Não são os adultos que em primeiro lugar oferecem esses objetos às

crianças? “

Pensar sobre isso me levou a refletir sobre os dias atuais, onde o brinquedo

foi substituído por um objeto digital e deixado para segundo plano das crianças pelo

aparelho digital. Outro dia, meus filhos estavam insistindo no uso do telefone para

assistir vídeos, os quais não acrescentam valores adequados para suas

aprendizagens. Isso porque estavam entediados. E, lembrando de uma reportagem

apresentada pela professora Flávia sobre o mesmo assunto, eu proibi o uso. Fazer

relações entre essas teorias e a realidade é algo que não fica distante da minha

rotina.

A partir desse olhar, passei a dar outra importância ao momento de brincar

com as crianças em sala de aula. Dentro das brincadeiras, ressignificamos valores,

deveres e direitos, relações e comportamentos. O meu olhar, no momento de

brincar, teve um outro filtro de consideração.
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A concepção democrática de educação que aprendemos no Pró-Saber, o

professor é um leitor, pesquisador, que lê a realidade dos alunos e de si próprio,

interpretando e buscando significados.

Hoje tenho um outro olhar, quando penso na concepção democrática, no

papel do Educador que é aquele que se preocupa com os indivíduos e o grupo,

entendendo e buscando estar atento às necessidades do seu educando. Aquele que

reconhece que cada um com seu papel de autoridade tem seu valor, sua

experiência, sua visão de mundo e que pode se posicionar diante de outros na

convivência social de grupo que participa. Aquele que permite a participação de

todos, provoca a reflexão, escuta as inquietações e se coloca e se posiciona como

Educador dentro de sua autoridade, com a delicadeza de perceber o outro e a si

como ser que também está construção. Que se reconhece como ser que não é dono

do saber único.

O professor é um eterno estudante e precisa ser curioso. Curioso, porque o

nosso papel é ser parte positiva e mediadora do que é viável. Investigador

incansável na busca de se superar dentro do que já sabe, do que é necessário. É

preciso estar aceso e manter esse calor. Acredito que só é mantido esse calor no

desejo de mudança, no amor pelo outro, no amor pelo faz e exerce. Essa busca de

aprender reacende as memórias e traz o sentimento de estar vivo.

O educador é um eterno estudante, porque lida com a individualidade, com

identidades diferentes a todo tempo e em tempos diferentes. Estudamos, porque

não encontramos receitas prontas de como lidar com o ser humano, com cada

educando e suas buscas e escolhas. Estudamos, porque cada necessidade é

singular e o ato de educar invade o espaço além do educando, vai mais longe, as

famílias, as realidades contextualizadas de cada uma.

A concepção autoritária não leva em conta a autoria do sujeito, visa só o

produto, na avaliação. Nega o processo, o ato de conhecer é uma reprodução,

memorização e cópia. O educador autoritário abre mão de reciprocidade no ato de

amar, pois é na entrega, no respeito pelo outro, na descentralização do que sabe e

conhece , que limita a aprendizagem do processo.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria que embasa o Centro de Estudos Pró-Saber é a Psicopedagogia

concebida pela Reitora do Instituto, Maria Cecília Almeida e Silva. Ela define que o

objeto da Psicopedagogia é o ser cognoscente e o objetivo é a construção da

autonomia. Esta teoria não coloca ênfase na dificuldade de aprendizagem, leva em

consideração, a potencialidade do sujeito que aprende. Este sujeito é o ser em

processo de construção de conhecimento.

Refletir sobre como a sistematização do conhecimento trouxe significado

através do curso superior no Pró-Saber entendo que a teoria constrói alicerce para o

dia a dia e fermenta a motivação para investigação do Educador pesquisador.

Trago neste meu processo marcas positivas que quero levar para minha vida

de educadora. Professoras que me ensinaram, me tocaram de forma muito sensível:

Ana Elizabete Lopes, Luana Vieira, Ana Paula Pedro, Pedro Bonfim, Patricia

Gonzales, Clara Araujo, Elaine Caetano, Heloisa Protasio, Cristina Porto, Flávia

Quadrelli, Lívia Lage, Júlia Baumann, Isis Flora, Melissa Lamego, Priscila Almeida,

Joana D’ Arc da Silva. Cada um me transmite uma palavra que os representa. Cada

um de sua maneira, transformou meu olhar e me mobilizou a refletir minha prática.

Eles me provocaram, me senti reflexiva e transformada.

Melissa Lamego, professora de personalidade forte, marcante, intensa e

precisa no que planeja e deseja ser alcançado. Vivemos tão presos dentro dos

nossos mundos pessoais, que esquecemos de perceber quem faz parte das marcas

que nos constroem como pessoas históricas, como pensadores, que nos inspiram a

continuar, a relacionar. Hoje, percebo que sou um conjunto de conhecimentos com

emoções, deixando marcas com o que sinto. Percebo que com tantas lutas que

enfrentamos diariamente não posso deixar o leve que olhar poético traz, para deixar

mais suave, os obstáculos que enfrentamos. Assim como, nossa linguagem

expressiva completa modelo que vestimos como ser humano.

Melissa sempre me provocou muitos sentimentos, mas com todos, valorizo

cada um de forma muito especial, pois durante todos esses períodos longe ou perto

aprendi de forma significativa a olhar as mesmas coisas de forma diferente. Ela me

provocou a olhar os lugares e ter curiosidades sobre suas histórias e isso refletiu

também no olhar da minha filha que me pergunta sobre as histórias dos lugares,
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como a história do Cristo Redentor. Mudei minha forma de olhar o bairro onde moro,

a comunidade e a favela Parque da Cidade, quando provocou a turma a dizer quais

os trabalhos sociais e culturais tem aonde moramos. Quem são as pessoas que

fazem o movimento cultural no Bairro.

Viajei no tempo e recordei a época das cartas. quando as comunicações à

distância eram feitas por cartas. me lembrou de uma época onde a confiança entre

as pessoas eram diferentes. Lembrei que na Paraíba, onde morava quando era

criança, meus pais precisavam de outras pessoas que lessem cartas que

recebíamos dos meus irmãos e familiares distantes. Lembro que meus irmãos

mandavam dinheiro dentro do envelope junto das cartas para meus pais.

Aprendi principalmente a me respeitar como sou, de onde vim carregada de

uma cultura nordestina, vícios linguísticos e conhecimentos que ninguém me tira. eu

tinha vergonha de ter sido alfabetizada na idade que fui, de não acompanhar o ritmo

de outras de conhecimentos de outras pessoas. Aprendi a valorizar os que pais me

ensinavam, na maneira como me ensinavam

Na disciplina de Alfabetização Cultural, fui a muitos lugares e de muitas

formas, sozinha e em grupo, presencial e através de fotografias e reflexões. Muitos

momentos ficarão guardados carregando essa doce lembrança. Mas, dois em

especial, deixo marcado neste registro: A primeira vez que fui ao Theatro Municipal

com a turma e o último passeio no Instituto Moreira Salles.

Foto 8 – Fotomontagem

Maria Janaina
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Clara Araújo provocou em mim muitas coisas. Um dos mais fortes foi o desejo

de conhecer Madalena Freire. Simpatia transbordando, autêntica em presença

única, gente como a gente, junto e misturada, totalmente exercendo seu papel de

autoridade como educadora, transborda sensibilidade na escuta, no olhar cuidadoso,

na simplicidade de se posicionar e entender nossa necessidade de alunos, Iniciamos

o primeiro período com muita sede de tomar conhecimento de novas práticas e

entender nossas práticas. Clara trouxe muitos textos de Madalena Freire como

nutrição estética e como ponto de partida para reflexões em aula. Outro conteúdo

que ela nos apresentou foi a evolução da escrita da criança, que me fez olhar o que

considerava um rabisco, como uma escrita, uma linguagem, uma mensagem autoral

da criança, que tem seu tempo e passa por um processo. Ela me ensinou que

escrever não é ter uma caligrafia com códigos alfabéticos grafados pelo o que

consideram perfeito. Me ensinou que letras são desenhos de traços e cada um tem

seu processo, não precisa de rótulo, porque cada um tem seu contexto e seu tempo.

Até então, não tinha conhecimento que esses processos tinham nome: Garatujas.

Não imaginava que a escrita tinha fases e que eram tão importantes e específicas.

Passei a entender que cada desenho/imagem já trazia de casa a representação de

vida de cada criança, desde os dois anos de idade, e isso era uma forma de se

comunicar.

Clara falou sobre as teorias do escritor e estudioso Lowenfeld e pesquisei no

Google. Segundo uma publicação da faculdade Fama- Faculdade Amadeus - escrita

em 16 e 17 de maio de 2016, que aborda o Desenho como construção e significação

do pensamento infantil, o texto traz a ideia de Victor Lowenfeld, que diz: “o desenho

é uma forma de linguagem, representação, além de um ato prazeroso.” Isso

desmistifica a ideia de que o bebê, a criança, não sabem, não conhecem e não se

expressam. De forma bem característica, ela se manifesta.

Claudia Sabino nos acompanhou na Prática Pedagógica e no Estágio. Teoria

e prática andam juntas e não se dissociam no ato de educar. António Nóvoa é da

mesma opinião: “[...] é a reflexão sobre a experiência que é formadora, não a

experiência por si só.” E, para que a reflexão dê frutos, é indispensável, que seja

sistemática, continuada e sobretudo, coletiva. A articulação entre teoria e prática só

funciona se não houver divisão […]” (FERRARI, 2016).
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Claudia fez a turma 2019 refletir sobre a prática, trazendo exemplos de

diferentes contextos, pensando nas dificuldades enfrentadas na prática, trazidas

pelos distintos contextos de realidade dos alunos. Um dos conteúdos que me

marcou foi o filme: “Escritores da liberdade”. A protagonista do filme, uma

professora, enfrenta inúmeros obstáculos onde trabalha, diante da realidade dos

alunos, que vivem em uma comunidade cercada de contextos emocionais, políticos,

sociais e familiares bastante difíceis. Ela tenta se aproximar dos alunos, que não

demonstram respeito uns pelos outros e perderam a crença nas relações humanas.

A realidade que o filme traz não é a mesma com a qual trabalho, mas mostra

a difícil missão de ensinar. Nenhum ensino é recebido igual por todos, porém, a

maneira de ser abordado, no momento da intervenção, tem um valor diferenciado.

Educar exige persistência no que se acredita e amor por pessoas humanas.

Entender que cada contexto de turma tem suas dificuldades e não há receitas

prontas, é fundamental.

Logo no primeiro ano, Heloísa Protásio foi responsável pela disciplina de

Introdução à Psicopedagogia. Ela apresentou a teoria concebida por Maria Cecília

Almeida e Silva. A princípio, achei muito assustador, sem saber como assimilar

tantas ideias. Um misto de pensamentos e sentimentos me afligiam pois estava

enxergando a minha necessidade de compreensão para meu desenvolvimento

profissional. Esses conteúdos são muito importantes como base, para mergulhar em

aspectos em geral, na construção de conhecimento da criança, desde o nascimento

e na infância, através de pesquisas de teóricos da Educação.

As complexidades do Ser e do Saber, Objeto e Objetivo da Psicopedagogia,

Unidade e Multiplicidade do ser Cognoscente, Mudanças no conceito da

Psicopedagogia, foram conteúdos que estudamos no primeiro período. Quanta

informação! Foi a partir dessas aulas que passei a olhar a ciência, a teoria com mais

sensibilidade e importância, olhando a criança como um ser protagonista de sua

história que tem processos, baseada em uma série de conjunto que a constitui,

trazida pela construção da família e dos diversos mecanismos que a cerca.

Trago uma fala da Psicopedagoga Maria Cecília Almeida e silva: “Pode-se

considerar o ser cognoscente como uma unidade de complexidade, ou seja, como

um ser pluridimensional tendo uma dimensão relacional, uma dimensão

afetiva/desiderativa e uma dimensão relacional, está, tendo uma implicação

interpessoal e uma implicação contextual.” (ALMEIDA E SILVA, 2010). Refletir sobre
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tantos conceitos e teorias, associando a minha prática me fez perceber o quanto é

importante investigar, observar, entender e conhecer os objetos de estudo.

No segundo semestre continuamos com a Psicopedagogia e ela trabalhou

conosco na construção da autonomia, desde o nascimento da criança. O

pensamento complexo é essencialmente um pensamento que trata com a incerteza

e que é capaz de conhecer a organização “Complexidade: Tecido que se faz por

diversos fios.” (MORIN, 2000, p. 213). Entendi que ninguém cria autonomia sozinho,

precisa ser parte de um grupo para construir junto conhecimento, pois a

compreensão do conhecimento individual se constrói com atribuições de

experiências e vivências em grupo, assim compreendendo-se, descobrindo-se e

criando sua autonomia. Através das turbulências descobertas em grupo com a

complexidade das diferenças que se descobre o conhecimento de si. Estudamos o

que Piaget, Freud e Erik Erikson falam do desenvolvimento infantil. Foi importante

perceber a mudança de olhar para com a criança e ainda o conhecimento das

características infantis.

No segundo período, na disciplina de Introdução à Psicopedagogia, falando

da construção da autonomia na segunda infância. Heloisa trouxe uma nutrição

estética de Rubens Braga: “ Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.”

Entendi que fala de liberdade de expressão e expressão de pensamento na

construção de conhecimento, dos ensinos sistematizados. O educador deve saber

intervir e em que momento, direcionando no processo de desenvolvimento da

criança na construção da autonomia no ato de expressar, dando a liberdade de cada

um de mostrar o que conhece, permitindo se expor no grupo.

Hoje, olho meus alunos com conhecimento de suas possibilidades, sabendo

porém que cada um é um e que cada um tem seu processo. Na aprendizagem, no

papel que cada um escolhe exercer.

Outra disciplina que nos trouxe e nos abriu a capacidade de pensar foi a

Filosofia. O professor Pedro Bonfim me fez refletir sobre a política, num

posicionamento crítico e como ela aparece nos espaços e nas relações humanas.

Como as influências e a falta de conhecimentos encaminham para atitudes vazias e

desencaminha para desacertos futuros que afetam pessoas envolvidas no presente

e refletem consequências futuras, pela falta de busca de conhecimento, pelo

comodismo de querer mudança e por acreditar que a cultura política de cada
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sociedade é ser obediente por alguém de poder que traça comandos para seus

soldados.

A disciplina que mais me conquistou de início foi a de Projetos com a

professora Joana D'Arc. Carrego marcas muito significativas e positivas. Me

identificava com a disciplina. Trabalhava com projeto na minha instituição, então

cada fala da professora me chamava.

Quanta mudança aconteceu em todo esse tempo do curso superior! Entendi

muitas coisas que ainda não entendia, nem havia parado para pensar, como:

Estudar no nível superior não é querer ter respostas prontas, é procurar bases que

fundamentam a vida diária, o que é vivido e experienciado. Preciso buscar base no

que acredito e refletir sobre o que vivo e sei, ampliando meus conhecimentos e

desejo de busca dos mesmos. Aprendi a olhar as crianças como seres pensantes

que refletem a partir do que é avaliado e observado.

Aprendi a entender os instrumentos metodológicos através da metodologia de

Madalena e encontrei total sentido e significado trazendo clareza com o que vivo em

sala de aula.

Hoje, fazendo uma análise do meu processo, vejo o quanto a metodologia,

aprendida e vivenciada no curso me auxiliou e ampliou minha prática. O quanto ela

veio ao encontro de tudo que acredito. As concepções que compõem o que desejo e

imagino para que o ensinar aconteça, transformando as crianças, percebo que

mergulhei no caminho certo, no lugar certo, pois tudo casou para o que acredito

como profissional.

Acredito no ensinar tendo como base o respeito e consideração pelo ser

humano, pessoa, essência, raiz. O indivíduo aprende por inteiro quando se entende,

se percebe e se vê no meio em que vive, partindo daí entende o que lhe falta e o

que pode melhorar e se superar. É no entendimento de si que se compreende, se

desenvolve e constrói conhecimento.

Neste meu processo precisei me desconstruir, abrir mão de ideias que

estavam cristalizadas, adquiridas numa educação rígida e autoritária para me abrir

para o novo e olhar com lentes diferentes a realidade que me cerca. Percebo com

muita alegria uma grande transformação em mim.

No Pró-Saber pude vivenciar, sentir, me descobrir e tudo isto me levou a

adquirir um novo olhar, dei importância a sensibilidade que o ser humano possui.

Mudei meu modo de ver o outro, percebendo sua presença como parte que me



48

mostra quem sou, como penso e me construo no processo contínuo de descobertas

que fazemos ao longo da vida.

Sempre tive muita dedicação em minha profissão, sempre estive em sala de

aula com muita alegria. Mas hoje toda minha vida tem um outro sentido. Nessa

mudança e transformação, dividi, compartilhei e deixei minha marca única com o

que conheço, com o que trago e provoco. E através do que me expus e me impus

marquei e cutuquei os outros a pensar e se perceber.

A proposta de Educação do Pró-Saber, os princípios que inspiram o curso

como o processo constituído em etapas da vida do indivíduo, nos faz nos descobrir,

nos reconhecer, nos valorizar como pessoa e profissional e nos proporciona uma

abertura para inúmeras possibilidades.

Neste momento que finalizo o curso, sinto-me fortalecida e constato que

encontrei muito mais do que esperava, quando cheguei. Tenho consciência que

refleti, revi, ampliei, modifiquei minha prática. Hoje compreendo a importância da

reflexão e do estudo na busca de conhecimento.

Registar o meu processo de aprendizagem no curso Superior de Educação,

coroa minha vitória de mais um sonho realizado. Perceber a importância do quanto a

escrita feita diariamente, a partir das reflexões, dos conteúdos estudados e de tudo

que envolveu esse caminhar me abriu o olhar com mais sensibilidade, me faz sentir

uma educadora muito mais completa, entendendo com mais firmeza que a prática

acompanha a teoria e a teoria a prática.

Hoje entendo a importância do registro, dos pontos de observação nas aulas.

Eles fundamentam a metodologia do Pró-Saber que permite que o aluno tenha voz,

entenda, conheça, agregue, participe e observe. Tira do casulo da omissão da fala,

do pensar, do entender.

Fazer esse mergulho tão intenso e individual do que fui, de onde vim, quem

sou, no que acredito e no que posso ser, alimenta minha certeza que educar não é

para quem quer ter uma profissão apenas, exige amor, entrega, crença. Acreditar no

ser humano capaz de se transformar. E só se transforma quando se entende o que

deseja, o que falta, o que incomoda.

Percebo o quanto conviver em grupos constrói o meu olhar para o mundo,

pelas experiências e trocas, pelos exemplos e comportamentos, pelas influências

trazidas direta e indiretamente. Percebo com essas atitudes que a sensibilidade do

cuidado com o outro é um sentimento inerente nas relações, no dia a dia, quando
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tem propósito. Alimento minha sede de aprendizagem, observando o outro em

situações que me moldam para ser melhor para mim e para o outro a partir do que

me proponho, cristalizando valores alimentando o verbo esperançar nas emoções

que envolvem as pessoas e a mim.
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