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Pré-Texto

SANTO ÂNGELO - RS

Novos olhares, novas práticas

Aconteceu no dia 25 de feve-
reiro de 2011, no Teatro Mu-
nicipal Antônio Sepp, com a 

presença de autoridades e de um 
público de aproximadamente 500 
professores, a abertura oficial do 
Ano Letivo da Rede Municipal de 
Ensino de Santo Ângelo – RS. Após 
as solenidades de abertura com as 
falas do Secretário Municipal de 
Educação, Délcio José Possebon de 
Freitas, e do Prefeito em exercício, 
Adolar Queiroz, a Rede Municipal 
de Ensino teve a honra em ouvir a 
eminente palestrante Profª Drª Jane 
Haddad, a qual abordou o tema “O 
que quer a escola” Novos olhares 
possibilitam a construção de novas 
práticas”. A palestra objetivou refle-
tir sobre o papel do professor-educa-
dor. Quem é este aluno contemporâ-
neo que fala? Queremos formar um 

aluno – sujeito crítico e reflexivo? 
Para isso teremos que começar a re-
inventar a relação professor-aluno, 
o que implica em nos colocarmos 
como pesquisadores da nossa pró-
pria prática, começando pela sala 
de aula.

Durante a sua fala, a professora 
Jane focou o cenário atual em que se 
encontra a educação, a necessidade 
de resgatar a relação de confiança 
entre professor e aluno, enfatizando 
que no mundo em que vivemos hoje, 
há uma ausência de humanização  e 
esta ausência é uma guerra civil;  às 
vezes conhecemos virtualmente pes-
soas do mundo todo, mas ignoramos 
nosso vizinho, não sabemos quem ele 
é, salientou também que devemos sim 
viver em rede, mas sejamos humanos.

Em alguns momentos da pales-
tra, a professora Jane foi bem en-

fática ao destacar que “se eu não 
gosto da educação, eu tenho que 
fazer um favor a mim e ao meu alu-
no, isso se chama ética com o meu 
trabalho. Não posso ser um ponti-
nho vermelho deslocado.” 

DEPOIMENTOS

É necessário que trabalhemos 
em rede e, para isto, esta Secretaria 
estará sempre aberta para interagir 
com os professores, pois são estes 
que fazem à diferença no univer-
so da educação. É preciso antes o 
professor apostar na construção do 
saber ilimitado, não esquecendo de 
que se desejamos uma sociedade 
mais justa e feliz grande parte está 
em nossas mãos. É preciso que o 
professor liberte o pensamento e 
desenvolva maneiras de pensar a 
educação como alguém que escre-
ve uma poesia, pois nosso cérebro 
também funciona em rede e por 
isso cada professor deve apostar na 
construção continuada do saber e de 
conceitos ilimitados para uma edu-
cação cada vez melhor. Parabeniza-
mos a professora Drª Jane Haddad 
pela excelência na formação de pro-
fessores e pelo tema abordado que 
muito contribuirá para a reflexão de 
nossos professores e consequente-
mente para a melhoria da qualidade 
do ensino.

Prof. Délcio José Possebon de Freitas 
- Sec. Municipal de Educação 


