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RESUMO

Este artigo busca compreender os processos de aprendizagem vivenciados no cotidiano escolar por alunos
e professores, sobretudo, nos processos de alfabetização. Relacionando aprendizagens individuais e
partilhadas pelos sujeitos humanos como formas fundamentais e fundantes na construção de
autoafirmação e/ou diferenciação de si. Destacamos a importância da linguagem no processo de
hominização e humanização do homem na propagação de sua cultura. Sendo também elemento de
comunicação e interação pedagógica. Conclui-se que as aprendizagens vivenciadas e partilhadas estão
relacionadas à aquisição de conhecimentos e a significação que a criança usa para se autoafirmar ao
diferenciar-se de si e do outro (colega e/ou professor). Assim a aprendizagem não segue uma ordem igual
a cada um, ela é individual e partilhada.

Palavras-chave: Aluno. Aprendizagem. Cultura. Professor. Vivências.

ABSTRACT

This article This seeks to understand the learning processes experienced in everyday school life for
students and teachers, especially in literacy processes. Relating individual and shared learning by human
subjects as fundamental and foundational ways to build self-affirmation and / or differentiation of self. We
stress the importance of language in the process of human evolution and humanization of man in
spreading their culture. Is also an element of communication and pedagogical interaction. We conclude
that the experienced and shared learning are related to the acquisition of knowledge and meaning that the
child uses to autoafirmar to differentiate themselves and each other (colleague and / or teacher). Thus
learning does not follow an order equal to each individual and it is shared.
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INTRODUÇÃO

Com este estudo buscamos compreender as relações que permeiam o ambiente escolar, analisar as
aprendizagens dos alunos, seus conflitos com esses processos, suas afirmações e negações de si e dos
novos conhecimentos, bem como do sujeito professor.

O texto foi estruturado em tópicos, no primeiro utilizamos Macedo (2000) e Larrosa (2006) como aporte
teórico, onde convergem na ideia de autonomia e alteridade do ser, afirmando a relação dos sujeitos nesse
processo de transformações contínuas. Buscamos um aprofundamento nos conceitos com os autores
Laraia (2009), Cagliari (1997, 2003), relacionando-os num sentido a deixa claro que a linguagem se
desenvolve não apenas num sentido semântico, mas também num sentido psicossocial, mudando assim a
sua forma de pensar a realidade, em um processo sócio-histórico-cultural, ou seja, a linguagem e o
homem se adaptam à evolução.

Podemos então afirmar que, a transformação social do indivíduo passa pela escola, é na escola que
aprendemos a viver em sociedade, aprendemos e ensinamos que somos diferentes, o educador é por
assim dizer, herdeiro de tradições, e transmite a sua cultura.

1. UM SUJEITO EM TRANS/FORMAÇÃO

Somos seres em constante trans/formação, enquanto educadores, enquanto pais, alunos, cidadãos,
enquanto seres autônomos da nossa história. Sabemos assim que podemos inventar e reinventar os
nossos desejos e projetos. Então por que quando se trata do “outro”, não consideramos algumas dessas
questões, desconsiderando a autonomia do aluno e a sua capacidade criadora, como se pudéssemos
inscrever neles uma “verdade absoluta”, negando então a sua verdade, a sua alteridade, considerando-o
como alguém onde os saberes e os conhecimentos podem ser depositados, achando que “A infância é algo
que nossos saberes, nossas práticas e nossas instituições já capturaram: algo que podemos explicar e
nomear, algo sobre o qual podemos intervir, algo que podemos apreender” (LARROSA, 2006, p.184). Pois
foi dessa forma que nós também aprendemos um dia.

Esta é a sociedade do eu, que sustentou por muitos anos à subordinação inferiorizante como prática
significativa, transformando consciente ou inconscientemente aluno e professor em reféns do sistema
alienador do conhecimento, sugerindo ser o professor o detentor do saber, então somente ele tem voz na
sala, passando então o aluno a se autonegar.

Sendo assim, a criança em sua relação com o meio, perpassa as nossas apreensões, pois cada um é um
ser individual. Estas considerações não são vistas como importantes, e aceitas facilmente pelos
educadores, pois se torna algo que escapa ao nosso saber a medida que o sabemos. “seres estranhos dos
quais nada se sabe, esses seres selvagem que não compreendem a nossa língua”. (LARROSA, 2006,
p.186), algo conhecido que se torna estranho, pois diferenciamos aluno e professor, até mesmo pelas
questões de poder que se institui em todas as relações, considera-se que somente aqueles que estão ali
para aprender é que de fato aprendem, e que o professor detém todo o conhecimento.

Não se trata de igualar aluno e professor, mas afirmamos que os dois estão em processo de aprendizagem
contínua, devendo considerá-las e vivenciá-las de fato no cotidiano escolar. Consideramos o pensamento
como algo inacabado no ser humano tanto aluno quanto professor, estando em processo de construções,
que através das representações inventam e reinventam a realidade na qual se inserem. Não havendo mais
estranheza entre os agentes do conhecimento.

A invenção do outro é a mediação sobre a identidade e a diferença, sendo que este “não é uma entidade
independente daqueles que a representam, ou uma força autônoma que é exercida sobre a mente dos
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indivíduos” (MACEDO, 2000, p.54). Sendo este outro a minha diferença inventá-lo é compreender-me a
mim mesmo.

Desde a antiguidade buscamos nos explicar, nos significar, assim estudamos as diferenças de
comportamento entre os homens ao longo da história, ressaltamos então, a força da cultura presente
nessas construções de si e do meio, sendo vista como uma força que age e que também é resultante de
ações, projetando-se acima dos atores sociais e guiando suas ações, ao analisar sobre a cultura e a
sociedade do outro, o eu refleti sobre si.

A natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria
condições especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e
exige organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de
educação. (BRANDÃO, 2007, p.14)

O professor nessa perspectiva deve analisar o ambiente escolar como um todo cultural, onde não haverá
mais afastamento entre aluno e professor, deixando de ser dois seres estranhos vindos de mundos e
realidades diferentes, pois este passa a compreender as construções e mediações de culturas que
permeiam o ambiente escolar que estão intimamente ligados na história e no tempo, e são indissociáveis
da realidade do educador, podendo este outro (aluno), até mesmo transformar a cultura do eu (professor),
num exercício de sair de si mesmo para que a sociedade do outro se mostre tal, como ela é;

O comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de um processo
que chamamos de endoculturação. Um menino e uma menina agem
diferentemente não em função de seus hormônios, mas em decorrência de uma
educação diferenciada. (LARAIA, 2009, p.19-20).

Só haverá uma transformação coletiva, através de uma transformação individual, e esta só se dará por
meio de uma autoconsciência de si, da sua cultura e do seu papel na sociedade, essa auto-conscientização
individual será possibilitada por meio de uma educação democrática, uma educação que vise à
autoafirmação do sujeito, como sendo autor de sua história.

A vocação do homem é ser sujeito de sua historia, para isso é preciso tomar consciência de sua realidade,
de sua condição sócio-cultural para que lhe seja possível uma mudança, tal processo é importante,
vivenciado pelo ser durante todo o sua formação. Focamos aqui a alfabetização, por ser o momento em
que a criança está mais aberta, daí a importância de um método que busque a conscientização do
indivíduo presente nesse momento, “alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua
palavra, criadora de cultura” (FREIRE, 2008, p. 19), sendo esses processos fundamentais na perspectiva
de alfabetização, dizer a sua palavra é saber falar de si, ter o seu pensamento formado (e em formação)
não por alguém, mas pelo seu processo criador natural e fundamentado pelo educador.

Para Goleman, 2007 a Aprendizagem emocional visando o controle das emoções faz parte de uma
aprendizagem de si, penso que, ao passo que controlamos as nossas emoções, os nossos impulsos,
passamos a perceber os nossos limites e potencialidades, isto acarreta em uma autoconsciência de si, do
seu próximo e da realidade que o cerca. Esta autoconsciência por sua vez gera uma autoafirmação de si,
onde este passa a aprende a gostar do que faz pelo ato de fazer, e não mais por que lhe foi imposto. Para
que a criança aprenda a criar e não a reproduzir. “A criança vê, entende, imita e aprende com a sabedoria
que existe no próprio gesto de fazer a coisa” (BRANDÃO, 2007, p.18). A imitação do outro faz parte da
aprendizagem, mas que não permaneça apenas nesse sentido, pois pensar a educação é compreender que
nem tudo são normas e homogeneização, sendo o outro condição irremediável para a construção do
conhecimento.

2. O HOMEM HUMANIZADO PELA LINGUAGEM
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Através das relações sociais estabelecidas pela linguagem é que foi possível ao homem ultrapassar os
limites da experiência sensorial, passando a organizar-se de formas mais complexas de comportamento e
ação, são tais fatos que nos tornam seres históricos e cívicos, homem e sociedade formam uma totalidade.
O poder da palavra para o ato educativo significa a liberdade da classe oprimida, “Não há dialogo [...] se
não há humanidade”. (FREIRE, 2005, 92).

O desenvolvimento do pensamento, assim foi determinado pela fala, através dela o homem reflete a sua
realidade, conhece os significados da sua geração e de suas características únicas e válidas para aquele
momento histórico.

A linguagem se desenvolve não apenas num sentido semântico, mas também num sentido psicossocial,
mudando a sua forma de pensar a realidade, em um processo sócio-histórico-cultural. Assim se dá o
desenvolvimento da importância da educação para formalizar o saber, passar para as próximas gerações o
conhecimento adquirido e desenvolvido na geração atual, a linguagem e o homem se adaptam a evolução.
O homem é a sua história. Sabemos que a Educação não se realiza somente através da comunicação, e
nem sempre nos fazemos compreender quando pronunciamos palavras, o nosso discurso mesmo que por
muitas vezes seja eloquente e cheio de verdades, não servirá muito se os ouvintes não estiverem
compreendendo o que exatamente estamos dizendo.

O que é importante para quem ensina pode não ser importante para quem
aprende. A ordem da aprendizagem é criada pelo indivíduo, de acordo com sua
história de vida, e raramente acompanhada passo a passo a ordem de quem
ensina (CAGLIARI, 1994, p.37).

Mas que este seja um meio pelo qual, nos utilizamos para verbalizar e potencializar os meios educacionais.
Há muitas maneiras de aprender, que não estão somente centrados no que o professor faz ou deixa de
fazer, mas também é preciso deixar o aluno usar a sua imaginação, sua criatividade.

Alguns professores desconsideram a capacidade do aluno, não levam em consideração a aprendizagem
que eles já tinham antes de ingressarem na escola, pois todos sempre sabem alguma coisa, não passam a
aprender a partir do momento que começa a sua vida acadêmica, no entanto nesse processo de
aprendizagem segundo Cagliari devemos levar em consideração que “o aluno só pode ter certeza que de
fato aprendeu algo, quando, por iniciativa própria, conseguir utilizar adequadamente os conhecimentos
que são objeto do seu processo de aprendizagem”. (CAGLIARI, 1994, p.40). Compreender a linguagem do
outro é fundamental para que haja aprendizagem.

Compreender a natureza da produção do motivo e da finalidade nos atos de
linguagem, sendo esta uma competência e o discurso um fenômeno social, que
constitui um dos veículos mais importantes da produção de sentidos, num
sistema ideológico, ou seja, a vida social se constitui através da linguagem do
dia-a-dia. (MACEDO, 2000, p. 60).

Esse fato ocorre, sobretudo, na Alfabetização, pois é o encontro de diversas formas de expressão e novas
formas de aprendizagens, expressão de crianças de culturas diferentes, de formas de pensar e
expressar-se diferentemente, cada um aprende no seu tempo. E como lidar com tantas idiossincrasias Este
é um exercício diário, pois a educação é diária e não pode ser considerada como um processo acabado.

Considera-se sempre o caráter inacabado do pensamento nas diversidades das práticas humanas, onde
reinventam a realidade via as interações criadas. Assim pode se desenvolver trabalhos na construção da
autonomia do individuo a partir do diálogo, justamente pelas diferenças, é possível tirar grandes benefícios
dessas idiossincrasias, mostrando as potencialidades de cada um, justamente por cada um ser único.

A educação democrática então, não seria aquela que envolve todos em um sistema de aprendizagem
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válido para todos, onde todos pudessem aprender da mesma forma, pois sabemos que tal fato, não seria
possível, pois nem todos aprendem da mesma forma, nem todos acompanham da mesma maneira o
mesmo exercício, assim estaríamos trabalhando com a homogeneização e sabemos que esta pretensão
não é considerada principalmente, nos métodos de linguagem. Cagliari defende que “sem a linguagem oral
sequer poderia haver linguagem escrita” (CAGLIARI, 1997, p.87) e Macedo também nos fala sobre este
mesmo pressuposto.

Não há homogeneização semântica, pois os contextos são impregnados de
sentido e significados diferentes a cada locutor, bem como a linguagem
representa e constitui poderes significantes apenas a sociedade que o constituiu
(MACEDO, 2000, p.61).

É importante observarmos como essas palavras são utilizadas, pois devem existir considerações
semânticas e sintáticas. Fazer-se compreender não consiste simplesmente em incorporar dados já feitos
ou constituídos, mas oportunizar momentos para que os alunos criem, reinventem, usem a sua palavra
vinda da sua própria realidade, através da própria atividade do sujeito.

3. MÉTODOS PEDAGÓGICOS: POTENCIALIZANDO A LIVRE EXPRESSÃO NA ESCRITA

Os métodos que utilizamos como exemplo são os de Cagliari e o de Freinet. Ambos convergem na ideia de
que a escola não considera a fala natural do aluno, desejando impor-lhe um conhecimento “a escrita”, que
muitas vezes não lhe é própria, sendo de difícil assimilação.

A fala natural assim é descaracterizada pelo processo de silabação, para ler é preciso silabar, aprendendo
separadamente letra por letra, sendo contraditório desejar que esse mesmo aluno aprenda a lê com
fluência. Desejando que “os alunos interpretem os fenômenos fonéticos da fala, tendo como modelo a
forma da escrita e não a realidade fonética” (CAGLIARI, 1997, p.85), porém a fala funciona diferente da
ortografia, levando-os a confundirem fatos da fala com fatos da escrita, os professores acabam por
julgá-los como possuindo algum tipo de dificuldade de aprendizagem, este espera que o aluno aprenda a
função da linguagem e da escrita, num sistema em que o aluno não se sente motivado, pois essa técnica
não traz nenhuma significação para a sua realidade.

A leitura é realizada por meio de decifração da escrita, obrigando os alunos a acompanharem com os olhos
letra por letra, e quando acabam de ler não são capazes de lembrar o que leram, a cartilha prefere leituras
coletivas para testar se os alunos aprenderam, levando-os a realizarem uma leitura artificial, “[...] um
insulto à racionalidade da pessoa”. (CAGLIARI, 1997, p.95).

Então esse aluno aprende apenas a dominar e reproduz o que o professor passou, não precisa pensar por
que acertou ou errou apenas saber que acertou ou errou, por este fato, focalizam-se nas notas que
obterão com a avaliação e não (com) na aprendizagem que está sendo agregada aos seus conhecimentos
já existentes. Sem uma visão clara do que seja um sistema alfabetizador com propostas sérias,
interessadas no desenvolvimento intelectual do aluno, com visão no conhecimento e não na mecanização
do conhecimento, este aluno passa por este sistema alfabetizador sem ser de fato alfabetizado.

Deste modo esses alunos crescem preocupando-se sempre em serem aprovados, em realizar o que os
outros iriam gostar que realizassem, e deixando de lado o verdadeiro sentido do processo escolar, a
aprendizagem, a busca do conhecimento, a busca pelo novo, pois ficam condicionados e não percebem
que estão condicionados.

Esse processo é tão forte em cada pessoa que são capazes de carregar essas marcas para o resto da vida
e em todo o âmbito de sua existência, e até reproduzindo esse comportamento sem a devida percepção. É
nesse contexto que percebo a importância da significação nos processos de aprendizagem que seja válida
para o aluno, onde os professores estejam preocupados com a formação integral deste, que futuramente

Pág.5/9



estará envolvido diretamente na sociedade, levando o aluno a sua autonomia através do seu
autoconhecimento, da sua autoafirmação como um ser completo envolvido com as problemáticas da
sociedade, levando-o a perceber que ele é um ser formador e transformador dos processos existentes.

Os métodos que foram mostrados por Cagliari levam-nos a perceber a importância dos processos para a
aprendizagem; centrados na reflexão e utilizando-se da linguagem como expressão do pensamento, para
que o professor conheça a potencialidade dos seus alunos, ele deverá dá liberdade para que esse se
expresse, participe em sala de aula, façam desenhos livres, incentivar o aluno em todos os aspectos de
alfabetização.

Os métodos podem ser tanto alienador focado apenas no ensino, ou de aprendizagem válida para o aluno
durante toda sua vida. O método da cartilha, é muito antiquado e não leva nenhum tipo de crescimento
para o aluno, leva apenas ao condicionamento deste a fazer apenas o que o professor manda, a pensar o
que o professor quer que seja respondido, o que o professor quer que seja pensado, é um verdadeiro
“adestramento cerebral”, fazendo-o a esquecerem-se de sua autonomia e liberdade, o aluno fica sempre
condicionado ao que o professor quer e não realiza assim a sua criatividade, a sua liberdade de expressão,
deixando o aluno num verdadeiro sistema alienador.

A alfabetização deve procurar potencializar a expressividade do aluno através de métodos efetivos para a
sua aprendizagem e autoconscientização como um ser cidadão, e não podemos concordar com métodos
que apenas concorrem para a reprodução do conhecimento. O conhecimento é um processo de criação do
novo que promovem rupturas e reconstruções.

Porém é preciso a implantação de políticas públicas efetivamente envolvidas com os problemas escolares,
para que tais pretensões sejam realizadas e professores comprometidos com o seu trabalho, percebendo
que o seu papel é também político, social e, sobretudo humano.

Freinet apresentando-nos as suas formas práticas de educação, desenvolvidas em passeios ou estudos de
campo, cantinhos pedagógicos e as correspondências entre as escolas que, a partir destes, o aluno
sentia-se mais livre para expressar o seu aprendizado e, partilhar com seus colegas e professor, fazendo
com que o professor saísse de seu mundo individual. Revela-nos que é possível trabalhar a livre expressão
do aluno na escrita, colocando no papel as suas vivencias; assim sendo, de maneira prazerosa,
possibilitando ao professor observar o desenvolvimento social do aluno, através da interação deste com
seus colegas e com o professor, possibilitando uma dialogicidade de partilhas e vivências em comum,
refletindo num empenho em aprender por prazer, aprendendo de forma prática, facilitando a
aprendizagem teórica. "Freinet sempre acreditou que é preciso transformar a escola por dentro, pois é
exatamente ali que se manifestam as contradições sociais" (ELIAS, 2001).

Pois qual o sentido da escrita para a criança Que sentido tem para ela fazer o que o professor lhe manda
fazer, se estas atividades educacionais não estiverem voltadas para o seu interesse De nada adiantará
ficar horas sentado olhando o professor alfabetizador lhe falando de coisas que nada fazem sentido, este
aprendizado deve estar voltado, sobretudo para as suas práticas vivenciadas cotidianamente em sala de
aula ou não, potencializando a sua criatividade.

A alfabetização focando a expressividade da criança, que se dá pela motivação, cooperação e a
afetividade, desenvolve laços numa relação de confiabilidade entre aluno e professor, sendo este método
de Freinet de grande importância para um novo olhar do professor alfabetizador sobre o universo
individual de cada criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este artigo percebemos questões de grande importância a serem levadas em consideração, ao
estarmos envolvidos em meio de aprendizagens diversas e sobretudo, no espaço escolar, onde as
vivências são partilhadas, pois não há aprendizagem desvinculada da vida cultural do indivíduo, e
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observando-se que existem culturas diferentes e complementares, pois está é a natureza política da
educação, valorizando as diferenças através do diálogo.

A transformação social do indivíduo passa pela escola, é na escola que aprendemos a viver em sociedade,
aprendemos e ensinamos que somos diferentes, o educador é por assim dizer, herdeiro de tradições, e
transmite a sua cultura, seus valores, suas crenças, transmite também o seu amor pelo seu trabalho,
através da educação, pois Freire nos diz que “educar é um ato de amor”, e quando procura-se vivenciar a
educação, de maneira efetiva e afetiva, o ensino/aprendizagem torna-se natural, deixando de ser
obrigatório, “quando as ideias são entendidas e são apropriadas de forma encarnada por aqueles que
procuram compreende-las, edifica-se uma abertura e o fenômeno da educação tende a se mostrar”
(MACEDO, 2000, p.43).

A partir da valorização da cultura do outro, podemos compreender que não há transmissão social sem o
processo de educabilidade desvinculado de vivências, assim como a educação constituí-se em bases para
mostrar um conjunto de transformações sociais e individuais, onde o homem encontra-se nessa incessante
busca de aprimorar-se cada vez mais às exigências da sociedade e exigências individuais.

Comprometer-se com a educação que está transmitindo e também com a educação que está recebendo,
sabendo e percebendo que todos têm o direito de uma educação de qualidade, em uma visão humanista,
respeitando o outro por suas diferenças e limites, pois todo o homem está num processo de permanente
construção. O educador deve estar capacitado para perceber que “cabeça e coração precisam um do
outro” (GOLEMAN, 2007), e que o educando é um ser completo, não podendo aprender apenas pela
inteligência racional e desconsiderando a inteligência emocional.

Para que o professor consiga realizar um bom trabalho ele deve considerar a realidade do aluno e trazer
significações para a sua prática envolvendo o aluno, pois desconsiderar essas questões, é desconsiderar
que o aluno é um ser completo, é desconsiderar que a aprendizagem pode ser apreendida pelo aluno ou
não se este não desejar. Percebemos que a significação na vida do indivíduo deve ser levada em
consideração para que este consiga manter o equilibrado entre razão e emoção, e possa aprender não
apenas por questões sociais, mas também pessoais.

Sabemos que as motivações que levam os indivíduos a sentirem-se estimulados a aprenderem algo podem
ser variadas e individuais a depender da situação de cada pessoa. De todas essas colocações, as que
usamos em sala de aula é sem dúvida o prazer. Enquanto educadores tentamos chamar a atenção das
crianças com coisas interessantes, engraçadas, histórias teatrais, jogos, desenhos, pinturas, etc. para que
as crianças sintam prazer em conhecer algo diferente, até mesmo diferente de sua vida particular, no caso
de crianças que nunca tiveram contato com a leitura antes de ingressarem na escola.

Então o professor deve estimular a imaginação da criança por meio do prazer, para que este sinta-se
estimulado a aprender, pois as crianças aprendem mais por meio da experiência sensitiva, e não ficam
quietas sentadas ouvindo o professor um dia inteiro, sem ter se distraído ou se levantado inúmeras vezes.
Por tanto, em sala de aula tudo deve estimular o sorriso, a descoberta, a alegria de novas emoções.

Ensinar, nem sempre significa aprender, ensinar pode ser simplesmente transmitir informações, sobretudo
nas aulas exaustivas de matemática, com suas inúmeras fórmulas decorativas, no entanto se o aluno
compreender o que está sendo ensinado, o motivo das fórmulas por meios claros e envolvendo a
sensibilidade do aluno, através da experiência, de métodos experienciais tocando pegando, sentindo ficará
muito mais fácil para o aluno lembrar as fórmulas posteriormente. Levar essas considerações como prática
educativa em sala de aula e refletir sobre seus processos e metodologias é de grande importância para
que não psicologizem problemas individuais por não saberem lidar com um aluno considerado
indisciplinado.

Sendo alunos e professores sujeitos da ação educativa, encontram-se comprometidos e envolvidos numa
perspectiva educacional construtora de significados em comum, através, sobretudo do diálogo, pois a
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palavra é ação e somos seres de linguagem, assim também seres de cultura, construtores do amanhã
firmados em uma perspectiva evolutiva. Estamos em constante processo de transformação. Processos de
construção de identidades, em todos os ambientes em que vivemos, por isso a escola não é nem deve ser
a única interessada na educação do aluno, mas tem papel de grande importância na formação da
identidade ou identificação do mesmo.

O professor deve assim enxergar além do que vê, além do que se apresenta, pois dentro de todos existe a
busca pelo novo, pelo desconhecido, a busca pelo conhecimento, e instigar esse desejo no aluno para que
este saiba encontrar por si as respostas para as questões que procura. Aquilo que o aluno vai desejar irá
depender do que ele vê no outro, devendo haver trocas constantes de aprendizado para que haja evolução
no pensamento e na ação educativa.

Evolução é muito mais do que adaptação, é arte, é criatividade possível em sala de aula, é surpreender a
si mesmo diante dos obstáculos que a vida lhe apresenta. Evolução é olhar o infinito e desejar alcançá-lo,
é caminhar sem olhar para trás para contar os passos dados, ou se arrepender dos passos perdidos no
meio do caminho. Pode o homem evoluir-se a si próprio Por que não Por que não poderia caminhar rumo
ao infinito, dando pequenos passos, mas tendo em mente o seu destino, mesmo que imprevisto,
impreciso, o seu destino seja “o infinito”, o seu destino seja evoluir, como educador, como ser humano.
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