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“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da 

leitura daquele (A palavra que eu digo sai do mundo que estou 

lendo, mas a palavra que sai do mundo que eu estou lendo vai 

além dele).  (...) Se for capaz de escrever minha palavra estarei, de 

certa forma transformando o mundo. O ato de ler o mundo implica 

uma leitura dentro e fora de mim. Implica na relação que eu tenho 

com esse mundo”. 

Paulo Freire (Abertura do Congresso Brasileiro de Leitura –    

Campinas, novembro de 1981). 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso é um emaranhado de linhas e retalhos para contar 
histórias de aprender e de ensinar. Uma história é marcada pelo passar do tempo. Mas cada 
tempo é único. Compartilho, a partir do gênero textual do relato de experiência e da pesquisa 
de opinião, narrativas que influenciam a formação profissional de uma futura pedagoga, com 
seu próprio tempo de aprender e de ensinar. Todos os caminhos percorridos neste trabalho me 
fizeram ver que as memórias são fundamentais para construirmos nossas relações de trabalho 
que, certamente, também poderão ser relações de afeto. O aprender que conto aqui depende de 
um afeto, a alegria. Mesmo afeto que é necessário para o ensinar. Percebi a partir da minha 
própria experiência que a brincadeira traz alegria e é importante no dia a dia das crianças. O 
estágio supervisionado obrigatório foi fundamental para desenvolver rodas de conversa, 
oficinas e atividades lúdicas que me ajudaram a seguir por esta linha de pensamento. Com a 
ludicidade, a criança pode sair do mundo imaginário e adentrar no mundo real. A arte lhe 
desperta emoções, sentimentos e desejos. Sentimentos que expressam a leitura do mundo e 
que permitem a leitura da palavra. Fui percebendo que, para aprender, precisamos ter bons 
relacionamentos com os amigos e precisamos interagir bem na sociedade. Foi lendo Paulo 
Freire que me interessei em pensar mais sobre a importância do brincar para o aprender e o 
ensinar. Através dos brinquedos muitas crianças aprendem mais do que se focassem somente 
na cartilha. Já nos ensina Paulo Freire que quando o professor ensina está ele também 
aprendendo. Neste trabalho, seguem meus encontros e desencontros com o aprender e o 
ensinar. Minhas experiências de afeto, de brincadeiras e alegrias. 
 
Palavras-chave: Brincadeira; estratégias de aprendizagem; ensino.   

 



 
 

ABSTRACT 

 

This course completion work is a tangle of lines and flicks to tell stories of learning and 
teaching. A story is marked by the passing of time. But each time is unique. I share, from the 
textual genre of the experience report, narratives that influence the professional formation of a 
future pedagogue. All the paths covered in this work have made me see that memories are 
fundamental to building our working relationships, which can certainly also be relations of 
affection. Learning what I tell here depends on an affection, joy. Even affection that is 
necessary to teach it. I realized from my own experience that play is important in children's 
daily lives. The mandatory supervised internship was instrumental in developing conversation 
wheels, workshops and play activities that helped me to follow this line of thinking. With 
playfulness, the child can leave the imaginary world and enter the real world. Art awakens 
emotions, feelings and desires. Feelings that express the reading of the world and that allow 
the reading of the word. I was realizing that in order to learn, we need to have good 
relationships with our friends and we need to interact well in society. It was reading Paulo 
Freire that I became interested in thinking more about the importance of playing to learn and 
to teach. Through toys many children learn more than focus on the booklet alone. Paulo Freire 
teaches us that when the teacher teaches, he is also learning. In this work, I follow my 
encounters and misunderstandings with learning and teaching. My experiences of affection, of 
jokes and joys. 
 
 
Keywords: Jokes; learning strategies; teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho tratamos, em linhas gerais, da relação entre o aprender, o ensinar e o 

brincar. Partimos da hipótese de que os(as) estudantes podem aprender ao brincarem. Não são 

apenas os cadernos. Não são apenas as cartilhas. Por que não também o recreio? Todo tempo 

é tempo para aprendermos. Assim, buscamos através da narrativa de nossa própria 

experiência, analisar estas aproximações e comprovar que tanto aprender quanto ensinar 

podem ocorrer a partir da ludicidade, desde que haja também afeto. 

Como metodologia, utilizamos o relato de experiência e a pesquisa de opinião. Sobre 

isto, vale mencionar, considerando a Resolução n. 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho 

Nacional de Saúde, que dispõe sobre as normas comuns às pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais envolvendo seres humanos, que há dispensa de registro e avaliação pelo Sistema 

CEP/CONEP de pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, como a 

que fizemos neste trabalho. Nossa principal referência foi Paulo Freire. Como fonte 

normativa, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei do Estágio e as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio. Organizamos este trabalho em 4 (quatro) capítulos. No 

primeiro capítulo, começo a narrar como fui me tornando "colcha de retalhos". Uma "colcha 

de retalhos" é uma reunião de pequenos retalhos que juntamos e costuramos. Representa a 

mim mesma porque com a ajuda de várias pessoas pude me tornar quem sou. Cada retalho 

que me compõe expressa também sentimentos, afetos. A linha que costura os retalhos vai aos 

poucos deixando o carretel assim como aos poucos fui encontrando pessoas que me ajudaram 

a desenrolar o carretel e a costurar meus retalhos... 

No capítulo que se segue, passo a contar sobre como foram feitos os alinhavos de 

alguns dos retalhos que passaram a ser parte de mim durante a faculdade. Faço um breve 

passeio sobre algumas experiências onde o brincar e o aprender também estiveram presentes 

na minha formação. Por que não podemos nos divertir ao aprender? No terceiro capítulo e 

quarto capítulo, apresento-me como "colcha de retalhos" a partir das experiências do ensinar. 

Nestes,  apresento as muitas linhas que me ajudaram a conectar os retalhos e a construir o 

conhecimento que me faz entender que também tenho a ensinar. Professores, professoras, 

colegas, funcionários e tantas pessoas que alegremente passaram pela minha formação na 

UFF (e em tantos outros momentos). Todos contribuíram comigo para que eu pudesse 

construir o conhecimento. Ser "colcha" me torna livre porque sei que poderei estar sempre 

aprendendo, pois todos temos o nosso tempo. No meu tempo. Do meu jeito. Com muitas 

linhas me ajudando a alinhavar os retalhos. Tempo para aprender e para ensinar.  
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2 TODOS PODEMOS APRENDER: MINHAS HISTÓRIAS COM O BRINCAR 

 

Neste primeiro capítulo começo a narrar como fui me tornando "colcha de retalhos". 

Uma "colcha de retalhos" é uma reunião de pequenos retalhos que juntamos e costuramos. 

Representa a mim mesma porque com a ajuda de várias pessoas pude me tornar quem sou. 

Cada retalho que me compõe expressa também sentimentos, afetos. A linha que costura os 

retalhos vai aos poucos deixando o carretel assim como aos poucos fui encontrando pessoas 

que me ajudaram a desenrolar o carretel e a costurar meus retalhos... 

Me chamo Rita de Cássia Pinheiro Souza. Nasci na zona rural, próximo ao distrito de 

Ibitiguaçu, na cidade de Santo Antônio de Pádua. Sou a filha mais nova de uma família de 3 

irmãos. Tenho uma irmã e dois irmãos. Minha mãe sempre trabalhou em casa. Ela lavava 

roupas e fazia “colchas de retalhos”. Meu pai faleceu quando eu era adolescente. Meu pai 

trabalhava na lavoura, era analfabeto. Minha mãe estudou até o que hoje é o terceiro ano do 

ensino fundamental.  

Fui matriculada na escola com 7 anos. Eu ia de charrete, de carroça e caminhando com 

meus irmãos mais velhos. Andava uns 3km. Tudo era muito difícil. Naquela época, as 

professoras também andavam a pé até chegarem à escola. Todos pisávamos no barro e íamos. 

Tomávamos chuva. Tomávamos sol. Estava eu indo para a escola... 

 

 
Foto: Eu com 7 anos. Foto da carteirinha da escola. Arquivo Pessoal. 

 

Meus irmãos fizeram a 4ª série primária e saíram da escola. Eu fiquei afastada e só 

voltei quando veio trabalhar uma outra professora na escola do campo onde morava. Retornei 

quando já estava com 11 anos de idade. Foi essa professora quem me alfabetizou. Naquele 

tempo se usava cartilha. Eu tinha dificuldades para decorar e ficava ansiosa para que desse a 
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hora do recreio. Queria brincar. Mas não participava das brincadeiras de pique-esconde, morto 

vivo, etc. Eu olhava a escola como um lugar de brincadeira, mesmo sem brincar.  

Eu gostava também quando a professora fazia piquenique e eu levava salgadinho de 

casa. Íamos todos juntos. Eu achava muito bom. Gostava de português porque tinha essa 

professora maravilhosa. Tenho saudades daquele tempo. Mas tive também muitas professoras 

ruins que não ligavam para os alunos que não conseguiam aprender.  

Minha professora fazia festas nas datas comemorativas. No dia das mães chamavam as 

mães na escola e fazia bolo, dava lembrancinhas. Na Páscoa, era o coelho que nos colocava 

para pintar, escrever frases e distribuía bombons para ficarmos felizes.  

Naquela época não existia internet e nem luz elétrica. Na roça era tudo precário. Na 

máquina de escrever, as professoras passavam muito aperto. Eram várias turmas numa sala só. 

Não tínhamos recursos financeiros. A professora pedia ajuda aos alunos. Aqueles que 

aprendiam com mais facilidade, ensinavam os outros que não sabiam. Eu gostava de explicar 

aos coleguinhas. Tenho saudade da minha infância e das professoras dos colégios. 

Ao longo da minha formação, tive muitas dificuldades em matemática e foi um caos 

para eu aprender porque as professoras não tinham paciência comigo. Me chamavam de burra. 

Se eu não pegasse aula de reforço, não conseguia. Se eu cheguei aonde estou, foi com muita 

luta e força de vontade. Minha mãe sempre incentivou para que eu estudasse. Ela me buscava 

na escola e me levava para aula de reforço de matemática. Apesar de toda dificuldade que 

tive, tirava notas boas. 

Eu vivi e sofri muito bullying. As crianças olhavam para mim com outros olhos. Não 

queriam brincar comigo. Só brincavam com os espertos. Foi tudo muito difícil em minha 

vida. Eu passei a brincar com as crianças mais novas do que eu. Tudo era fantasia e 

divertimento mesmo assim.  

Recém-nascida, tive um problema de saúde (poliomielite) e, se eu estou aqui, é porque 

Deus quis. Minha avó, que era muito católica, fez muitas promessas para eu viver. Me chamo 

Rita de Cássia em homenagem a Santa Rita de Cássia. Nas séries iniciais tive muitas 

dificuldades, especialmente para ficar dentro das salas. Não parava dentro de sala. Saía até 

para ajudar as merendeiras.  

Naquela época,  as coisas eram muito mais difíceis. Não tive o tratamento que eu 

precisava. Não havia recursos como os que têm hoje. Minha família era pobre e vivia na zona 

rural. Mas tinha muita coisa boa. As crianças brincavam sem maldade. Eu brincava de casinha 

de bonecas, fazia aniversário de bonecas, fazia bolos de barro, convidava alguns amigos para 

comerem os bolinhos de mentirinha. Era muito divertido. Andava sempre com meus irmãos 
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mais velhos porque meu pai não gostava que eu andasse sozinha. Ele mandava meus irmãos 

tomarem conta de mim porque minha mãe trabalhava muito. Ela lavava roupa para fora e 

cuidava da nossa casa. Eu era a filha caçula e pelos meus problemas de saúde, sempre me 

deixaram apenas estudar. Eu não aguentava o serviço pesado. 

Ao entrar no ginásio,  achei tudo muito difícil. Eu vinha da escola do campo e o ensino 

da zona rural era muito fraco. Não tinha inglês, matemática era fraca. Tudo muito 

complicado. No ginásio,  tive uma professora muito ignorante. Ela me excluía de tudo. Falava 

que eu ia capinar grama no asfalto, pois nunca ia receber um diploma e, se eu o recebesse, era 

para ele ficar na gaveta. Na 5ª série sofri muito bullying. Sofri muito preconceito com outros 

alunos e até mesmo com os professores. Repeti a 5ª série. 

Depois que passei para 6ª série melhorou um pouco, pois mudaram as professoras. 

Poucas eram ignorantes. Eu gostava muito de estudar História, Geografia e decorava tudo 

bem. Em Português, com os verbos regulares e irregulares não gostava muito não. De Inglês, 

eu gostava muito e decorava. Tinha Educação Física e Educação Artística que eu gostava 

muito. Através da arte, aprendi muitas coisas. Aprendi a pintar quadro. Aprendi que arte era 

uma espécie de psicologia estética que estava presente no nosso cotidiano. Pela arte podemos 

obter meios para desenvolvermos nossa parte criativa, para despertarmos para até seguir 

carreira profissional. 

Toda a minha vida de dificuldade agradeço a Deus e a minha família que me deram 

apoio para estudar. Estudei com livros e uniformes emprestados. Toda vida tive vontade de 

aprender as coisas e estudar para conseguir um bom trabalho, como qualquer outra pessoa. 

Mas o meu aprendizado foi na base do esforço, do estímulo e da paciência. Eu era muito 

doente. Melhorei ao longo dos anos com tratamentos médicos. Hoje me trato com uma 

médica em Itaperuna. Tenho crises convulsivas desde recém-nascida.  

Na adolescência, como qualquer outra menina da minha idade, gostava de ir para a 

escola para “passear”. Mas o bullying era constante. Eu não andava de bicicleta. Eu chegava 

na minha casa e perguntava para minha mãe porque todos caçoavam de mim. Ela me dizia: 

“Você é diferente!”. Mas não me explicava que diferença era essa. Eu nunca entendi. Ficava 

triste todos os dias. Não tinha vontade nem de ir à escola. Aos poucos fui superando porque 

gostava das professoras. Elas me tratavam muito bem. 

Não havia transporte gratuito igual a hoje e eu andava de madrugada 3 km a pé no 

barro e na chuva. Ia de caminhão de leite. Estudar foi uma luta. Os jogos didáticos me 

ajudaram a aprender muitas coisas, como por exemplo: na matemática, aprendi contagem com 

mosaico e através de jogos que ainda me lembro. Tudo o que é criativo desperta atenção e 
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torna mais fácil o aprendizado. Toda criança e adolescente gosta do que desperta a atenção e 

se sentem estimulados até para irem à escola. Acho que é por isso que gostava tanto de 

Educação Artística, porque podia criar coisas novas. Toda semana era uma coisa nova. 

Gostava muito de fazer trabalhos de diversos tipos.  

Outra coisa que gostava também era a festa junina. Eu adorava vender rifas e arrecadar 

prendas para a pescaria. Era muito bom. Tenho saudades. Meu boletim era melhor no Inglês e 

na História. Na Matemática era pior.  Apesar de tudo, agradeço o apoio do meu pai, da minha 

mãe e dos meus irmãos. Minha família, apesar de toda falta de condições financeiras, me 

ajudou a estudar. Não gostavam que eu repetisse de ano.  Sinto falta da infância porque era 

muito bom ser criança. As crianças eram muito unidas. Brincávamos muito juntas. Era bola de 

gude, boneca, roda, pique-esconde, morto vivo, escorregar na folha seca de coco, etc.  

Tenho certeza de que as brincadeiras são uma forma lúdica de aprendizagem. Nelas, o 

aluno conhece o seu espaço adequado e aprende a compartilhar com os demais colegas.  

Nelas, pode viver contextos diferentes, ir além das suas carências. Nós, alunos da zona rural, 

recriávamos nossas próprias atividades. Brincávamos de fazer panelinha de barro, xicaras, de 

passar o anel, de festa de aniversário, etc. Eu gostava muito de construir meus brinquedos. 

Fazia bonecas de pano, peteca, corda, etc. Era tudo construído por nós. Era tudo muito 

divertido. 

Eu nasci uma criança saudável; mas, com poucos dias de nascida tive poliomielite. 

Morava na zona rural e foi uma prima de minha mãe quem me levou para o médico. O médico 

examinou-me e falou que eu estava com os dois ouvidos tapados, me deu pique nos ouvidos e 

disse que, se eu escapasse, ia ficar com sequelas porque o tratamento era muito forte para 

minha idade. Algumas pessoas falavam para minha mãe que eu nunca iria andar porque eu 

tinha as pernas muito moles e não conseguia ficar de pé. Foi minha tia quem me incentivou a 

andar. Ela pegava um brinquedo e colocava longe de mim para eu ir pegar. Como ela morava 

perto da casa da minha mãe sempre ia me estimular. Aprendi a andar com quase 3 anos de 

idade. Minha mãe passou noites em claro comigo. Fui uma criança quieta, não pedia comida e 

nem água. Como disse, minha avó fez uma promessa. Fui batizada na igreja de Santa Rita de 

Cássia em Monte Alegre. Sobrevivi, mas fiquei com o caminhar comprometido. Se eu parar 

de tomar os remédios, tenho crise convulsiva. Minha mãe me vigia o tempo todo.  

Minha trajetória para aprender, desde caminhar até a matemática, não foi fácil. Tem 

coisas que nunca consegui fazer. Nunca andei de bicicleta, por exemplo. Mas aprendo no meu 

tempo. E tenho aprendido muito. Sofri muito bullying na escola, mas persisti. Hoje faço 

licenciatura em Pedagogia. Adoro estar na faculdade. Meus colegas me tratam muito bem. 
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Tenho professores excelentes. Aceito as minhas dificuldades, o que antes não aceitava. Tenho 

uma professora maravilhosa que é a Jacqueline, a qual me deu muito incentivo e continua me 

dando. Só tenho que agradecer a Deus. Chegar até aqui é uma vitória. Quero continuar 

lutando porque quem luta vence. Apesar de tudo que passei em minha infância e em minha 

juventude, sou alegre e feliz porque tive a oportunidade de chegar até aqui na faculdade. 

Muitas pessoas tentam uma vaga e não conseguem. Eu fiz prova três vezes para o ENEM e 

consegui nota para aprovação em todas as três vezes. Com muito esforço, muita benção de 

Deus e muita luta. Às vezes me sinto preguiçosa. Não ligo que a Jacqueline chame a minha 

atenção pois sei que é porque ela me ama e é para o meu bem. Ela me incentivou muito e, por 

isso, a amo de montão. Jamais a esquecerei. Seus incentivos me fazem ter orgulho de mim.   

 No capítulo que se segue, passo a contar sobre como foram feitos os alinhavos de 

alguns dos alhos que passaram a ser parte de mim durante a faculdade...  

 

 
Foto: Eu, “colcha de retalhos”. Arquivo Pessoal. 
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3 PRIMEIRO RETALHO: LENDO PALAVRAS, DESCOBRINDO MUNDOS 
 

Fui aprovada por três vezes no ENEM. Na verdade, comecei no curso de Ciências 

Naturais e, em seguida, fiz de novo o ENEM e entrei para o curso de Licenciatura em 

Pedagogia na Universidade Federal Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense, campus de 

Santo Antônio de Pádua. Durante o curso, todas as disciplinas ajudaram a me tornar "colcha 

de retalhos". As disciplinas me obrigaram a ler muitas palavras. Com cada uma de um jeito 

diferente, fui alinhavando e aumentando o número de retalhos. Com algumas disciplinas tive 

mais dificuldades que outras, mas com todas pude aprender muitas coisas. Durante a 

disciplina de "Filosofia da Educação" com a prof.ª Maristela Barenco, por exemplo, tive que 

fazer um "Diário de Bordo". Nele pude contar como estava aprendendo e o que estava 

vivendo dentro da universidade. Tudo o que fazíamos tínhamos que anotar no caderno. Numa 

aula, tivemos que responder a um questionário e o transcrevo abaixo juntamente com as 

minhas respostas: 

 

1) No seu ponto de vista o que é a escola e qual é a sua importância? 

R: A escola é um lugar de aprendizagem. Lugar onde todos possam aprender, ter os mesmos 

valores e saírem cidadãos aptos para o mercado de trabalho. 

 

2) Qual é o papel do professor? 

R: Transmitir conhecimentos para os alunos. Se o aluno tiver dificuldade de aprendizagem, 

criar outros meios para que ele aprenda. Ex: dificuldade visual na matemática = criar jogos 

como brincar de cabra cega e outros. 

 

3) Qual o papel da escola na sociedade? 

R: A escola é um lugar de aprendizagem. A escola depende da sociedade e vice-versa. Uma 

depende da outra. Paulo Freire1 diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra.  

 

4) Seu mundo antes de entrar na escola? 

R: Eu morava na zona rural, próximo ao distrito de Ibitiguaçu, onde passei minha infância. 

Fui matriculada na escola com sete anos. Tinha muitas dificuldades devido a uma poliomielite 

que tive recém-nascida. Minha avó era muito devota a santa Rita de Cássia e fez promessas. 

1 Meus apontamentos sobre Paulo Freire são baseados nas obras citadas a partir de anotações de aulas de várias 
disciplinas. 
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Andei com 2 anos e seis meses mas tinha muitas dificuldades. Caía de vez em quando porque 

as pernas eram bambas. O médico que cuidou de mim falou que, se eu não morresse, ia ficar 

com sequelas, o que aconteceu. Tive dificuldades de aprendizagem. Tenho um processo mais 

lento para aprender as coisas. Custei muito a me desenvolver na leitura. Sofri bullying de 

outras crianças e foi difícil chegar aqui. Foi muita luta. Graças a uma professora que morava 

perto de minha casa e que tinha muita paciência e me alfabetizou. Eu gostava de brincar de 

casinha, fazer comidinha. Brincava muito com minhas primas e meus irmãos mais velhos. Na 

roça não tinha nada internet nem celular. Naquela época meu pai usava um lampião de gás, 

mas, no meu ver, as pessoas tinham mais saúde, comiam frutas e alimentos frescos colhido ali 

na roça mesmo. 

 

5) Fato para contar de Pádua? 

R: A cidade de Santo Antônio de Pádua era muito boa tempos atrás. Não tinha tanta violência. 

Podíamos caminhar sozinhas. Hoje não podemos mais. Ficou muito perigosa a cidade. Estão 

acontecendo muitos assaltos, estupros e mortes.  

 

 
Foto: Igreja de Santo Antônio de Pádua, Centro da cidade de Santo Antônio de Pádua. Arquivo Pessoal. 

 

Paulo Freire é o primeiro a falar em “leitura do mundo”. Ele nos ensina que, antes de 

aprendermos a ler e a escrever, aprendemos a ler o mundo. Assim, antes de ler as palavras que 

a universidade me ofereceu, eu já lia o mundo. E continuei a ler o mundo fora das disciplinas 

e da universidade. Vale dizer que, além das atividades das disciplinas, pude participar de 

muitos eventos no INFES. Em se tratando de valorizar a cidade de Pádua, menciono um deles 
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que foi realizado pela professora Margarida Pacheco, um sarau cultural, que homenageou o 

flautista paduano Altamiro Carrilho2. Altamiro foi um grande músico, compositor, flautista 

brasileiro que gravou muitos discos e é considerado um dos maiores flautistas da história. 

Neste evento, ouvimos o hino de Santo Antônio de Pádua3: 

 
Pádua, Oh! Pádua! 
Terra de grande esplendor 
Teus filhos te trazem na alma 
Com enorme fervor 
Aceita agora este hino 
Feito em teu louvor 
 
É pequeno, singelo, porém, 
Contém ternura, paixão e amor 
 
És a cidade mais linda 
Como jamais conheci 
Tens a beleza natural 
Como eu nunca vi 
O Pomba cortando-te ao meio 
Regando teu vasto seio 
 
Teu povo trabalha e sempre vence 
És a rainha do Norte Fluminense 
 

  

Fui aprendendo ao longo da faculdade que há muitas formas e tempos de aprender. E 

não só aprendemos com as disciplinas. Descobri outros mundos. Aprendi que devemos ter 

hábito de ler e ter gosto pela leitura.  A leitura da palavra nos ajuda a ler mundos. Assim, fui 

vendo que a gente tem que ter compromisso com a faculdade. Devemos organizar o nosso 

tempo e lutarmos para conseguirmos chegar até o fim. Todos nós temos a meta de chegar ao 

final do curso e devemos nos esforçar. Tive muitas dificuldades para estudar e me organizar 

nos estudos. Também tenho muita dificuldade na interpretação de texto. Gosto de estudar em 

um ambiente tranquilo, sem barulho de música e num local iluminado. Gosto de estudar pela 

manhã, de preferência. Não gosto de estar com fome e nem sede. Gosto de me sentir à 

vontade. Ainda tenho que deixar de ser preguiçosa...  

Uma disciplina que aproximou o brincar e o aprender foi a “Brinquedoteca”, 

ministrada pela profa. Cristiana Callai. Nesta disciplina, aprendemos muitas coisas, inclusive 

a contar historia para que as crianças pudessem reviver as personagens. Durante a disciplina, 

também nós vivemos momentos de descontração, de brincadeira ao ensaiarmos a peça teatral 

2 Sobre Altamiro Carrilho, ver http://dicionariompb.com.br/altamiro-carrilho/biografia. 
3 Disponível em: 
https://pt.wikisource.org/wiki/Hino_do_munic%C3%ADpio_de_Santo_Ant%C3%B4nio_de_P%C3%A1dua 
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“O Sítio do Picapau Amarelo”. Quando nos apresentamos nas escolas do município, as 

crianças ficaram encantadas com a boneca “Emília”. Algumas crianças choravam como se 

fosse realmente verdade. Nós e as crianças ficamos encantados. Todos aprendemos com a 

experiência. 

 

 
Foto: Eu e Aline de “Emília”. Arquivo Pessoal 
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Fotos: Eu de “Emília” e a turma da “Brinquedoteca” ensaiando a peça “Sítio do Pica-Pau Amarelo”. Arquivo 

Pessoal. 

 

Na disciplina "Escola da Infância I", ministrada pela profa. Maria Emanuel Esteves, 

assisti a um filme4 chamado "O garoto selvagem" que me fez pensar sobre muitas coisas. O 

filme trazia um menino de uns 11 anos que foi encontrado na floresta sendo criado por lobos. 

Ninguém dominava o menino. Ele mordia feito animal, andava como um quadrúpede, tinha 

4Os apontamentos sobre o filme foram feitos com base no texto de Luci Banks e Izabel. 
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pele fina e escura, não tinha língua normal, apresentava dificuldade na fala, qualquer barulho 

chamava atenção e tinha muitas cicatrizes.  

Ao ir para a cidade, fizeram higiene no menino, lhe cortaram as unhas e cabelos e lhe 

deram roupas novas. Como toda criança, tinha que ser educada. E assim foi. Não comia ou 

bebia sem derramar. Ensinaram ele a comer. Não andava, só corria. Ensinaram ele a andar 

devagar, em pé. Tinha dificuldades para realizar as atividades cotidianas. Mas, aos poucos, ele 

foi aprendendo a fazer tudo sozinho. Foi sendo ensinado.  Assim, somos nós. O professor tem 

que observar cada passo que a criança dá na escola. O Victor, do filme, apresentava 

dificuldade na língua, mas aprendeu como todo mundo.  

Toda criança que apresenta alguma dificuldade terá o seu tempo mais demorado de 

aprendizagem. Mas, com paciência, todos aprendem. O professor tem que ter paciência para 

tratar as crianças com dificuldades com amor e carinho. O filme "O Garoto Selvagem" revela 

que as crianças precisam ter que os professores não excluam ninguém, que criem jogos, 

músicas e formas diferentes de ensinar. Todas as crianças precisam de atenção, segurança e 

apoio. E que seja respeitado o seu tempo para aprender. O tempo do Victor era diferente do 

tempo das outras crianças, mas isso não significou que ele não aprenderia. 
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4 SEGUNDO RETALHO: AMAR O QUE FAÇO OU FAZER O QUE AMO? 

 
Neste capítulo sigo apresentando-me como "colcha de retalhos". Por ela, passam 

muitas linhas que me ajudaram a conectar os retalhos e a construir o conhecimento que me 

torna "colcha" e que me faz entender que também tenho a ensinar. Professores, professoras, 

colegas, funcionários e tantas pessoas que alegremente passaram pela minha formação aqui na 

UFF (e em tantos outros momentos) e me ajudaram a chegar até aqui. Todos contribuíram 

comigo para que eu pudesse construir o conhecimento. Ser "colcha" me torna livre porque sei 

que poderei estar sempre aprendendo. No meu tempo. Do meu jeito. Com muitas linhas me 

ajudando a alinhavar os retalhos. E me faz livre para entender que todos temos nosso tempo. 

Tempo para aprender e para ensinar. 

Numa das atividades realizadas durante a minha formação acadêmica, pude fazer uma 

visita à outra instituição de ensino superior e, nesta, a professora fez uma discussão com os 

alunos a respeito das profissões apresentadas. Observei que muitos alunos ficaram confusos 

na escolha da profissão a seguir. Havia alguns que escolhiam apenas pela remuneração e 

outros pela influência da família. Pensando nisso, ao cursar a disciplina de Prática e Pesquisa 

de Ensino II (PPE) durante a licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal Fluminense, 

optei por fazer um projeto que abordasse uma discussão sobre profissões, no sentido de levar 

os alunos e alunas a refletirem sobre suas escolhas e sobre qual seria o impacto delas em suas 

vidas. 

 O projeto que desenvolvi em PPE em 2016, sob a orientação da profa. Fernanda 

Insfran, tinha como objetivo levantar os motivos pelo qual nós escolhemos uma profissão e, a 

partir daí, fazer com que os alunos pudessem refletir sobre tais motivos a fim de avaliarem por 

eles mesmos se valeria à pena seguir a profissão que eles escolheram. Procurei mostrar que o 

gosto de cada um é importante na escolha de uma carreira e que cada um tem um gosto 

diferente na hora de seguir carreira. Há muitos indecisos e que, quando começam a fazer uma 

faculdade sem vontade, desistem. Acham que não é aquilo que queriam. Acham que deveriam 

escolher outra profissão e aí fazem mal feito e acabam se desmotivando. 

A experiência do estágio foi transformadora para mim. Em todas as escolas, fui bem 

recebida pela direção e demais funcionários. Na Pedagogia,  temos que fazer o estágio 

supervisionado obrigatório onde desenvolvemos competências para o exercício da atividade 

profissional. O estágio supervisionado obrigatório é um requisito para eu me formar no curso. 

Primeiramente firmamos Termo de Compromisso de Estágio, conforme a Lei n. 11.788/2008 

- Lei do Estágio. Este é um termo que sela o compromisso entre o aluno, a empresa e a 
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universidade. Também temos que fazer um Plano de Atividades e, por fim, apresentamos um 

Relatório sobre tudo o que realizamos durante o estágio. 

O estágio supervisionado obrigatório é realizado na Licenciatura em Pedagogia do 

INFES/UFF através da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino. É uma disciplina de grande 

importância na vida dos acadêmicos, pois ela visa fortalecer a relação teoria e prática. Muitas 

vezes a teoria se separa da prática. Nós, alunos do curso de pedagogia, podemos unir teoria e 

prática toda durante as atividades desenvolvidas no estágio. Podemos, assim, mostrar que essa 

união é possível e eficaz. Portanto, vejo esta disciplina como sendo integradora e essencial na 

formação dos futuros pedagogos. Ela possibilita aos alunos uma prática reflexiva sobre as 

possibilidades de novos caminhos para a educação no Brasil. 

 Durante a roda de conversa sobre a prática profissional, eu falei de minha experiência 

depois que saí do ensino médio e ingressei na faculdade. Mostrei aos alunos que todos terão 

dificuldade para o que querem seguir, mas quando conhecemos a nós mesmos, isto facilita a 

escolha. Depois disso, fizemos o teste do quadrante. Desenhei no quadro e pedi para que cada 

aluno escrevesse o quanto nossos gostos são importantes para a escolha de uma carreira. 

Deixamos em aberto para que cada um falasse. Cada aluno que falava ganhava um bombom 

para estimulá-lo a interagir sobre o assunto. A turma foi bem participativa. Teve pontos de 

visitas super críticos e conscientes.  

 Após as discussões, fizemos dinâmicas em grupos mostrando a importância do 

trabalho em equipe para qualquer área em que forem trabalhar. Fizemos um quiz sobre as 

profissões dos heróis de quadradinhos. Dividimos os alunos em grupos. Dizíamos os nomes 

dos personagens e perguntávamos qual profissão ele tinha antes de se tornar herói. O grupo 

que acertava somava pontos.  

 Na sequência, fizemos a dinâmica de profissões. Cada grupo escolheu um interprete 

para fazer à mímica. Demos a cada interprete uma folha com o nome das profissões e eles 

faziam a mímica das profissões. Quem fazia em menos tempo ganhava pontos. Fizemos uma 

discussão a respeito dessa dinâmica. Todos os super-heróis precisavam de suas profissões 

antes de virarem heróis e exercerem seus superpoderes. Mostramos a eles que quando não nos 

identificamos com algo, podemos transgredir. Conversamos a respeito das escolhas que 

fazemos na vida e das coisas que interferem em nossas escolhas. 

 Explicamos o porquê escolhemos falar de profissões como reflexão para a vida. 

Porque percebemos que na maioria das vezes as escolas falam de profissões focando somente 

nos tipos de carreiras que existem e o quanto cada uma ganha. Então mostramos para eles que 

a escolha do profissional é muito séria e vai muito além de ganhar dinheiro.  
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Seria bom que todos os alunos do ensino fundamental já tivessem em mente uma 

profissão. Seria bom que, ao ingressar no mercado de trabalho, todos tivessem conhecimentos 

sobre internet. Isto não acontece especialmente na zona rural. A maioria das pessoas ainda 

não sabe anexar um arquivo e nem digitar textos simples. Muitas pessoas não ligam pra cursar 

uma faculdade. Percebo nos alunos falta de interesse e disposição. Vejo muitos colegas que 

não levam os estudos na faculdade a sério. Eu tento fazer o melhor.  

Como Paulo Freire nos ensinou, o educando precisa estar ativo, ser protagonista da sua 

própria formação. Não basta receber informações. Na escola tradicional, o professor era o 

centro que controlava tudo e todos no espaço da sala de aula. Havia uma relação de opressão. 

Ainda precisamos rompê-la. No meu ponto de vista, nosso atual ensino médio está muito 

desvalorizado. Ninguém sabe por que fazem. Tinha que ter cursos profissionalizantes de 

qualidade. Nem todos irão cursar uma faculdade e, assim, já poderiam sair com uma profissão  

O art. 5º da Resolução n. 2, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, apresenta que é necessário oferecer ao estudante um conteúdo educacional que 

vise ao exercício da cidadania e do profissional. Diz o referido artigo: 

 
Art. 5º. O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se 
em: 
I - formação integral do estudante; 
II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, respectivamente;  
III - educação em direitos humanos como princípio nacional norteador;  
IV - sustentabilidade ambiental como meta universal;  
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como 
entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;  
VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais 
realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização;  
VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos 
do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das 
culturas a eles subjacentes;  
VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular. 

 

No mesmo sentido, de acordo com o artigo 35 da LDB, uma das finalidades do ensino 

médio consiste na preparação básica para trabalho e para a cidadania, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz se enfrentar novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores. Na faculdade, muitos alunos e alunas chegam despreparados. O 

ensino médio não prepara para a vida, como diria Paulo Freire. Desta maneira, muitos colegas 

que não tiveram problemas de saúde como eu também apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

 
 



25 
 

5 TERCEIRO RETALHO: TODOS PODEMOS ENSINAR 

 

Como disse no capítulo anterior, foi no estágio supervisionado obrigatório que pude 

perceber o quanto sou capaz de ensinar. Com a profa. Jacqueline, continuei o estágio na 

modalidade não obrigatório e pude seguir acompanhando três alunos com dificuldades de 

aprendizagem. A professora Jacqueline me estimulou a prosseguir nesta experiência para 

redigir este trabalho de conclusão de curso. Eu que havia passado por tantas dificuldades, 

estava agora tendo a oportunidade de ajudar outros alunos com dificuldades. Os três alunos 

estavam no terceiro ano do ensino fundamental, mas ainda não eram alfabetizados. Comecei a 

acompanhá-los e a ajudá-los a aprender as letras do alfabeto. Utilizei como recurso atividades 

lúdicas. Como defendi desde o início deste trabalho, acredito que ensinar pode andar de mãos 

dadas com o brincar.  

Meu primeiro contato com a escola foi para apresentar a carta à Direção. Numa outra 

oportunidade, fiz também uma breve pesquisa de opinião com a Direção. Nesta, pude 

perceber que a escola tem alunos de vários bairros, alguns bem distantes. Assim, a relação da 

escola com a comunidade fica prejudicada de modo a ser muito difícil atender aos alunos e às 

suas necessidades, mesmo que dentro do possível à escola. Segundo a Direção, os educandos, 

na sua grande maioria, são de classe média baixa, tendo alunos em situações críticas 

(alimentação, dentista, médicos, etc.). Segundo a Direção, os familiares muitas vezes não 

percebem que a escola fará a diferença na vida adulta de seus filhos. 

Após o primeiro contato com a Direção, fui, então, encaminhada para o terceiro ano 

do ensino fundamental com uma professora muito gentil, que estava aberta e que interagia 

muito bem com todos os alunos. Era uma professora especial, que atendia a todos igualmente, 

não fazendo diferença. Para ela, não havia melhor nem pior. Todos eram tratados de maneira 

igual. Na turma havia todas as crianças eram diferentes. Umas eram mais quietas, outras mais 

bagunceiras. Mas todas eram crianças. Como a professora me disse, não havia laudos, mas 

sim alunos excluídos. A professora preocupava-se com o acesso de tais alunos às 

oportunidades de acesso ao conhecimento, ao mesmo conhecimento que estava disponível 

para o restante da turma. Na pesquisa de opinião com a professora, ela me disse:  

  
A maior necessidade que tenho é a de conseguir ensinar aos alunos que ainda não 
leem e escrevem, pois sem esse conhecimento, essas crianças ficam excluídas da 
sociedade. Eles têm dificuldade de relacionamento pessoal, de comunicação, de 
raciocínio e de interação com os colegas. Sei que este não é um problema somente 
da Minha turma, mas de muitas  turmas em  
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toda a rede municipal. Penso que um projeto onde a proposta fosse alfabetizar essas 
crianças, separando-as por hipótese de escrita seria muito bom. (Informação verbal)5 

 

Meu desafio foi, então, auxiliar as três crianças que não sabiam ler, nem escrever. 

Eram analfabetas. Minha meta passou a ser ajudá-las. Numa das atividades, de dia das mães, 

auxiliei-os a escreverem mensagens para suas mães. Fui ensinando a escrever letra por letra. 

Neste dia, perguntei à professora porque aquelas três crianças não sabiam ler nem escrever. 

Ela me disse que não sabia. Havia começado naquela escola fazia um mês e já tinha 

encontrado os alunos não alfabetizados. Após o recreio, a professora passou um poema, de 

Olávio Roberto, no quadro, que transcrevo a seguir: 

 
Mãe... 
São três letras apenas as desse nome bendito. 
Também o céu tem três estrelas... 
E nelas cabe o infinito 
Para louvar nossa mãe 
Todo o bem que se disser 
Nunca há de ser tão grande 
Como o bem que ela nos quer 
Palavra tão pequenina  
Bem sabem os lábios meus 
Que és do tamanho do céu 
E apenas menor que Deus! 
 
 

Num outro dia do estágio, entrei às 12h e os alunos chegaram 12:30h. Formaram filas 

porque segunda-feira e sexta-feira se canta o hino nacional. Formam fila e, em seguida, se faz 

uma oração para depois se entrar para a sala, um atrás do outro. Na quarta-feira, se canta o 

hino de Pádua, seguido de uma oração. Na sala, enquanto a maioria dos alunos ia copiar do 

quadro o dever de matemática, as crianças em processo de alfabetização ficavam comigo 

fazendo outras atividades. Trabalhamos a letra R neste dia. 

Ao longo do estágio, percebi que só havia 15 minutos de recreio. Não há tempo e nem 

espaço para as crianças brincarem. Elas ficam correndo umas atrás das outras e gritando. Daí 

acaba o recreio. Outra coisa que percebi foi que as crianças sentadas em círculo aprendem 

mais. Elas podem tirar dúvidas com os colegas. Mas isso quase nunca acontece porque é 

comum o professor colocar as crianças umas atrás das outras. Eu aprendi muito a trabalhar em 

equipe sentada em círculo na faculdade. 
____________________________________________ 

5 Entrevista realizada com a professora da escola. 
6 ROBERTO, Olávio. Mãe Disponível em: https://www.pensador.com/frase/NjU0NzU/> Acesso em: 02 nov. 

2017. 

  

https://www.pensador.com/frase/NjU0NzU/


27 
 

 

Uma outra observação importante fiz durante uma atividade de recorte e colagem. 

Cheguei na sala e os alunos já estavam fazendo colagem.  

A professora tinha dado um desenho livre e os alunos recortavam com tesoura sem 

ponta e colavam pedaços de revistas. Durante esta atividade, percebi que as próprias crianças 

excluíam os colegas que não sabiam recortar. Eu fui perguntar aos que estavam fazendo a 

exclusão e recebi de resposta o seguinte: “Esse dever é só para adultos, eles não sabem”. Falei 

com a professora e esta conversou com a turma sobre o fato de que todo mundo estava na sala 

de aula para aprender e que ninguém era melhor do que ninguém. Neste momento, um menino 

bateu numa menina. A professora conversou com a turma sobre a importância de ser a mulher 

respeitada.  

Fui percebendo, com os meus amados aprendizes da alfabetização, ao dar uma 

atividade de caça-palavras, que cada criança interage de um jeito diferente da outra. Percebi 

que uns aprendem mais rápido que outros. Percebi que uns são mais bagunceiros que outros. 

O importante é ser uma professora amiga, que trate a todos de maneira igual, sem extinção. 

No meu último dia, apliquei atividade com material dourado e figuras geométricas. Ia 

mostrando e perguntando aos grupos se tinham entendido. Eu tinha separado a turma em 

grupo de 4 alunos para aqueles que aprendiam mais rápido explicarem aos demais. Fiquei 

surpresa pois todos já sabiam porque a professora já tinha ensinado. No fim, me aplaudiram e 

me pediram que não fosse embora. Me pediram para não deixar eles sozinhos. Eu disse que ia 

voltar e distribui bombons. Todos ficaram muitos felizes eu mas ainda. 

Durante cada dia do estágio (e foram muitos) e em cada atividade com os três alunos, 

fui percebendo o avanço de cada um. Usei brincadeiras e uma das alunas que sequer falava, 

começou a falar comigo. Fiquei muito feliz de ela conversar comigo. Hoje já está conhecendo 

as letras. Quando eu cheguei à escola, ela não falava e nem conhecia as letras. Ela teve um 

avanço enorme. Também se permitiu ser “colcha de retalhos”, como eu... 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Este trabalho reforça, como Paulo Freire apresenta, que ensinar não é apenas transmitir 

conteúdo. Precisamos considerar as experiências trazidas pelos alunos para a sala de aula. 

Precisamos abrir espaço para as brincadeiras. 

Tomei a liberdade de colocar algumas das minhas experiências aqui neste trabalho. Ao 

longo da minha formação, tive muitas dificuldades para aprender porque as professoras não 

tinham paciência comigo. Me chamavam de burra. Eu vivi e sofri muito bullying de outras 

crianças e até de professores. As crianças olhavam para mim com outros olhos. Não queriam 

brincar comigo. Só brincavam com os espertos. Foi com muita luta, força de vontade e apoio 

que pude chegar até o final da faculdade. 

Ao longo dos anos, fui me permitindo ser uma colcha com cada vez mais retalhos 

alinhavados. Foi com a ajuda de várias pessoas que pude me tornar quem sou. Cada retalho 

que me compõe expressa também sentimentos, afetos. A linha que costura os retalhos vai aos 

poucos deixando o carretel assim como aos poucos fui encontrando pessoas que me ajudaram 

a desenrolar o carretel e a costurar meus retalhos... 

Professores, professoras, colegas, funcionários e tantas pessoas que alegremente 

passaram pela minha formação na UFF (e em tantos outros momentos). Todos contribuíram 

comigo para que eu pudesse construir conhecimento. Ser "colcha" me torna livre porque sei 

que poderei estar sempre aprendendo. No meu tempo. Do meu jeito. Com muitas linhas me 

ajudando a alinhavar os retalhos. E me faz livre para entender que todos temos nosso tempo. 

Tempo para aprender e para ensinar. 

Como disse ao longo deste trabalho, ainda tenho muito o que aprender. Mas também 

tenho a ensinar... 
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APÊNDICE A -  Pesquisa de Opinião com a Direção da Escola 

 

1. Qual o seu nome completo? 

 

2. Qual o seu vínculo com o colégio? (seu cargo, tipo de contrato) 

 

3. Qual a sua formação acadêmica? Se possível, conte um pouco da sua trajetória. 

 

4. Desde quando a(o) senhora(r) trabalha da escola? 

 

5. Qual a sua relação com os(as) alunos (as) da escola? 

 

6. Qual a relação entre a escola e o seu entorno?  

 

7. Como é a situação socioeconômica dos(as) educandos(as) que frequentam a escola? Há 

participação da família na escola? Se sim, como é tal relação? 

 

8.  Como você avalia o desempenho acadêmico dos(as) alunos(as) da escola? Quais as 

maiores dificuldades que você identifica? 

 

9. Há preocupação com a inclusão de alunos(as)? Quais? Como é feita? 

 

10. Qual a importância do(a) estagiário(a) na escola? Quantos estagiários têm atualmente na 

escola? Que tipo de trabalho desenvolvem? 

 

11. Quais as atuais necessidades da escola? Que tipos de projetos poderiam ser desenvolvidos 

pelos(as) estagiários(as) para melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos(as) 

educandos(as)? 
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APÊNDICE B - Pesquisa de Opinião com a Docente Regente da Escola  

 

1. Qual o seu nome completo? 

 

2. Qual o seu vínculo com o colégio? (seu cargo, tipo de contrato) 

 

3. Qual a sua formação acadêmica? Se possível, conte um pouco da sua trajetória. 

 

4. Desde quando a(o) senhora(r) trabalha na escola? 

 

5. Qual a sua relação com os(as) alunos (as) da escola? 

 

6. Como você percebe a relação entre a escola e o seu entorno?  

 

7. Como você identifica a situação socioeconômica dos(as) educandos(as) que frequentam a 

sua classe? Há participação da família na escola? Se sim, como é tal relação? 

 

8.  Como você avalia o desempenho acadêmico dos(as) alunos(as) da sua classe? Quais as 

maiores dificuldades que você identifica? 

 

9. Há preocupação com a inclusão de alunos(as) em sua classe? Quais? Como é feita? 

 

10. Qual a importância do(a) estagiário(a) na sua classe? Quantos estagiários têm atualmente 

na sua classe? Que tipo de trabalho desenvolvem? 

 

11. Quais as atuais necessidades da sua classe? Que tipos de projetos poderiam ser 

desenvolvidos pelos(as) estagiários(as) para melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

dos(as) seus educandos(as)? 

 
 


