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DEDICATÓRIA 

À Professora Janaina Damasceno 

 

Janaina, Mulher Menina. 

Não tem como esquecer 

A alegria dos seus sorrisos 

Sua força em viver. 

 

Janaína, mulher de fé,  

resistência, resiliência. 

Janaina, alegria vivida e compartilhada. 

Sorriso, presente. 

Voz, potente. 

Pulsante! 

Janaína, presente! 

Simpatia, garra e simplicidade definem: Janaina Damasceno. 

Símbolo de garra, personalidade, força e fé.  

Corujas, Fluminense, solidariedade lembram essa mulher. 

"Isso é marmelada..." -foi a frase que ficou na memória  

Sua vida se eterniza em cada trecho dessa história. 

Cursos, palestras, seminários, ela sempre estava lá... 

Buscando aprender cada vez mais,  

gostava de saberes compartilhar. 

Na escola, na vida, um vazio ficará. 

Sua memória jamais esquecida,  

em forma de poesia se eternizará.  

 
Poesia escrita coletivamente em um dos Grupos de WhatsApp que 

ajudou na gestação deste livro. Poesia in memorian e homenagem à 

Professora Janaina Damasceno da Rede Municipal de São Gonçalo, 

que estava conosco no grupo “quando fez sua passagem para o 

outro plano”. Janaina e sua história de vida são sementes que nos 

ajudam a lutar por uma Educação Pública de qualidade. 
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PREFÁCIO 

Olá 

Sou Helena 

Sou professora 

Sou da FFP UERJ 

Amo o que faço 

Sou mãe e avó 

Enamorada pela vida 

Ciclista Sambista Espírita 

Honrada por este convite 

Prefaciar este lindo e encantador livro me deixa muito feliz e ao 

mesmo tempo desafiada a inovar. Podemos inovar na Academia? 

SIM!!!!!!!!!! Uma pitada de Pó de Sim... Pode sim!!!! Aqui 

temos prosas, poesias, teorias, experiências produzidas e 

revisitadas em tempos de recolhimento, de sustos, de 

transformação planetária. 

Chamei para dialogar um amor antigo, Leonardo da Vinci1. Uma 

pessoa para quem o tempo era outro, que falava de invenções, 

que pintava, esculpia, vivia nas brechas do constituído, 

rompendo, inovando, desafiando. O que desejo que nossas 

pedagogas e nosso pedagogos sejam capazes de viver e fazer... 

Para nosso amigo em diálogo, a transformação da lagarta em 

borboleta fala de uma lagarta que trabalha para tecer em si uma 

habitação, que calcula com esmero magnífico e que sai de dentro 

dela para subir em direção ao céu. Que sejamos lagartas-

borboletas nesse processo de construir nossos casulos, ter um 

tempo de feiura, e alcançar sonhos possíveis, voos altos, escolher 

a vida de borboletas. 

Em princípios postulados por Da Vinci, podemos refletir na 

tessitura desse prefácio. 

 
1 DA VINCI, Leonardo. Da Vinci por ele mesmo. Tradutor Marcos Malvezi. 

São Paulo: Madras, 2004. 



 

Princípio 1: busque a verdade (curiositá), fala da curiosidade 

que nos impulsiona a desenvolver estratégias para encontrar 

nossas verdades, que sabemos temporárias e fugazes, mas 

necessárias para estruturar pensamentos e ações. 

Princípio 2: assuma a responsabilidade (dimostrazione), 

ganhar senso de clareza e responsabilidade, tomar nossa vida em 

nossas mãos, sem culpar, trabalhando na cooperação. 

Princípio 3:  aguce a percepção (sensazione), descoberta de 

modos de abrir as portas da percepção e aguçar a consciência 

sutil, analisar o que está aparente e o que pode não estar, trabalhar 

com todos os sentidos. 

Princípio 4: enfrente a sombra (sfumato), assimilar aspectos 

considerados negativos, sentimentos contraditórios; ao aceitar 

que somos luz e sombra integramos nosso ser uno. 

Princípio 5: cultive o equilíbrio (arte/scienza), propõe desfrutar 

a harmonia interior que resulta do equilíbrio dos masculinos e 

femininos, da arte e ciência, entre outras aparentes dicotomias.  

Princípio 6: alimente a integração (corporalitá), receber as 

bênçãos de grande energia e bem-estar ao integrar espírito, corpo 

e mente é um caminho possível e que se estende ao universo. 

Princípio 7: pratique o amor (connessione), aprofundando a 

experiência de dar e receber amor. Da Vinci diz que os 

abreviadores causam prejuízos ao conhecimento e ao amor, pois 

o amor por qualquer coisa é o germe do conhecimento, sendo 

esse amor mais ardente à medida que o conhecimento é mais 

certo.  

Buscar a verdade com curiosidade que temos, assumir a 

responsabilidade por nossas atitudes, aguçar nossas percepções, 

nossos sentidos, enfrentar nosso lado sombra, do que não 

sabemos, aprendemos a viver com alguns ‘não-saberes’, buscar 

equilíbrio, escolher,  cuidar de nossa corporalidade, integrando 

alimentação como uma forma de ingerir o mundo que nos cerca, 

cuidando de nós com atenção, regar os processos com generosas 

doses de amor a si e ao próximo, em conexão com o outro, 



 

podemos então viver  mais de acordo com uma sociedade 

planetária na qual se pratique princípios de fraternidade, 

solidariedade e justiça social.  

Da Vinci nos aconselha a nunca imitar ninguém, sugerindo que a 

produção de cada um/a seja como um novo fenômeno da 

natureza. Há muitos anos na Academia, sempre tentando sair das 

mesmices de escrever variações em torno do mesmo tema, com 

esse texto tenho o propósito de falar de um lugar que nos ajude a 

refletir processos de escrita de diversas formas, o que 

encontramos nesse livro lindo. 

Celebro essas reflexões aqui trazidas, esperançando um mundo 

mais fraterno, e muitas leituras instigantes como o presente livro. 

Gratidão pelo convite. 

Helena Amaral da Fontoura 

Professora Titular 

Faculdade de Formação de Professores 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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APRESENTAÇÃO  

As escritas que compõem o presente livro nasceram em 

plena pandemia de 2020, mobilizando os seguintes sujeitos: 

professoras da educação básica das redes de São Gonçalo, Niterói 

e Petrópolis; estudantes de Pedagogia e alguns Grupos de 

Estudos e Pesquisas da FFP/ UERJ. A proposta nasce 

considerando os diálogos formativos promovidos pelo COLEI 

(Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação 

Infantil) e pelo GLIFo (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Linguagens Infância e Formação), convidando, encorajando e 

apoiando para o exercício daquilo que Madalena Freire nomeia 

como escrita reflexiva das experiências pedagógicas 

desenvolvidas, antes e durante a pandemia, principalmente por 

professores/as de redes públicas que interagem com nossos 

projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

Assim, ao longo do ano de 2020, construímos uma rede 

formativa virtual, que acompanhou, dialogou e orientou, sempre 

que necessário, o exercício de escrita reflexiva de profissionais 

que estavam envolvidos em atividades educativas com a 

Educação Infantil, com o Ensino Fundamental I, nas atividades 

de Gestão e/ou de Orientação Pedagógica na Educação Básica. 

Propomos este exercício de escrita, dialogando com os estudos 

de Regina Leite Garcia, como processo de reflexão da própria 

prática e das teorias estudadas nos encontros formativos 

promovidos por nossos grupos de estudos e pesquisas, na 

compreensão de que o exercício de escrita pode nos dar 

visibilidade dos modos de ressignificação e de movimentação das 

teorias no que nomeamos como a práxis, em diálogo com os 

estudos de Paulo Freire.  

Entendendo as/os professoras/es como intelectuais e 

autores, o convite inicial foi para que dessem vida a pequenos 



 

artigos entre 6 e 10 páginas que fariam nascer um e-book 

compartilhando nossas experiências. Juntaram-se a este processo 

de “escritura reflexiva e dialógica” alguns estudantes da 

graduação. Estes sujeitos, assim, como os profissionais de 

Educação Básica, escolheram um fragmento de suas práticas ou 

experiências investigativas e praticaram, junto com o COLEI e 

com o GLIFo, o trabalho de escrita e reescrita numa perspectiva 

dialógica, considerando as questões epistêmicas e as 

ponderações formativas mobilizadas por estes dois grupos em 

suas ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Sabemos que escrever coletivamente e considerando 

diálogos com as concepções e apostas epistêmicas é desafiador e 

nos convoca a enxergar nossa própria alteridade: escrever sobre 

si e ler esses escritos coletivamente e dialogicamente revela faces 

estranhas/ocultas de nós mesmos e de nossos saberes-fazeres. 

Formativamente, acreditamos que a consciência desta 

autoestrangeiridade se revela, especialmente, no encontro com o 

outro; neste exercício corajoso de escrever, falar e compartilhar 

nossas experiências, com pessoas que amorosamente nos 

escutam e nos ajudam a fazer o que Bakhtin nomeia como 

exotopia: o exercício de nos enxergar com a ajuda de outros 

olhos, portanto, por outros ângulos/pontos de vista.  

E, o trabalho de escrita reflexiva articulado ao trabalho 

de escrita compartilhada, muitas vezes desvela dois elementos 

que para ambos os grupos são essenciais a qualquer processo 

formativo: a consciência de nossas contradições e nosso 

inacabamento formativo. Parafraseando Paulo Freire em seu 

livro a “Pedagogia do Oprimido”, em que afirma: “ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”, entendemos que: 

“ninguém conscientiza ninguém, nos conscientizamos de 

nossas contradições e inacabamentos, mediatizados pelo outro 

que nos ajuda a enxergar nossas experiências, por meio do 

exercício da exotopia”. 



 

Ao longo desse processo de escrita reflexiva, fomos 

vagarosamente descobrindo que alguns professores/as e 

estudantes sentiam-se mais confortáveis com outros estilos e/ou 

gêneros para se pensarem e se comunicarem, através da escrita. 

Buscando acolher todos os estilos narrativos e discursivos pelos 

quais podemos nos manifestar e porque apostamos no trabalho 

com diferentes gêneros discursivos e com as múltiplas 

linguagens, em nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, 

nasceu o e-book que se encontra em sua tela: PROSAS-

POESIAS-TEORIAS: REVISITANDO E PRODUZINDO 

EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

O livro é composto por 6 contos e crônicas, 55 prosas e 

poesias e 48 micro artigos, que mobilizam reflexões sobre o 

cotidiano escolar, articulação sobre teorias e práticas que 

refletem tanto sobre a formação docente, como o trabalho 

pedagógico e investigativo de professoras/es, gestores e 

orientadores de Educação Básica, estudantes do nosso curso de 

Pedagogia e de Grupos de Estudos e Pesquisas que trouxeram 

escritas que se encontram em diálogos conosco e com as questões 

que investigamos dentro de espaços escolares e em contextos 

urbanos. 

 

Bruna Molisani & Heloisa Carreiro. 
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PROSAS-POESIAS-TEORIAS   1 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

Ô ABRE ALAS, QUE AS CRIANÇAS VÃO SAMBAR 

 

Naila de Figueiredo Portugal 

Patricia Gonçalves 

 

“Alô, Souza Soares!” 

 Qualquer um que passasse pelos corredores da UMEI2 

Geraldo M. Bezerra de Menezes sabia que essa saudação inicial 

do samba, viria acompanhada dos gritos eufóricos das crianças 

da turma do GREI3 4. 

 Diariamente, com os olhos e ouvidos atentos às 

professoras, elas aguardavam ansiosas pelo ecoar da canção que 

agora fazia parte do cotidiano da turma.  

 “Salve as crianças!” 

 Eram elas! Estavam saudando-as naquele enredo, 

escolhido com tanto carinho pelas professoras e recebido com 

apreço por todos os integrantes do GREI. 

 Os pés miúdos disparavam a sambar, e os batuques dos 

instrumentos de sucata confeccionados pelas crianças, 

acompanhavam com entusiasmo a música que tocava no pequeno 

rádio que havia na sala.  

 Havia todo um comprometimento para a Festa da 

Cultura, que acontece anualmente nesta UMEI, envolvendo as 

famílias, crianças e todos os profissionais da escola. Festa, que 

representa as culturas populares, as suas manifestações e 

ressignificações produzidas pelos corpos das crianças e suas 

próprias culturas infantis, inseridas em um contexto que, até 

aquele momento, ainda respirava o carnaval.  

 É no Complexo do Viradouro que este contexto de 

carnaval se revela potente e vivo durante todo o ano. É nele, 

também, que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Souza 

Soares, uma das escolas de samba mais antigas do município de 

 
2 Unidade Municipal de Educação Infantil. 
3 Grupo de Referência de Educação Infantil. 
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Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, foi fundada e resiste até os 

dias atuais, mantendo a sua força, alegria e diálogo com as 

crianças, que experimentam os seus corpos no longo processo de 

elaboração e apresentação dos desfiles, uma vez que o samba, 

este elemento tão importante da cultura popular brasileira, é uma 

constante em seus cotidianos. Estas crianças levaram para a 

UMEI os seus saberes produzidos neste cenário de barracão de 

escola de samba, ensaios da bateria, elaboração das fantasias, 

tantas vezes costuradas pelas mulheres de suas famílias. Foi a 

partir desta relação entre as crianças e o carnaval, que a UMEI 

pôde participar dessa folia intercultural de saberes e encontros 

produzidos nos cotidianos destas duas escolas: a escola da 

pequena infância e a escola de samba. 

 Crianças, adultos e idosos das favelas no entorno da 

escola, têm a “carne de carnaval e coração igual”, como diz a 

canção do grupo “Novos Baianos”, uma vez que estão envolvidos 

na produção cotidiana deste espetáculo tão querido por muitos no 

Brasil e no mundo. 

 O enredo tão representativo para as crianças do GREI 4, 

intitulado de “Mestre Cartola: Divino Poeta do Samba”, trouxe 

além das alegrias durante os momentos dos ensaios, a história do 

compositor imortal, que nos encanta até os dias de hoje com suas 

melodias. 

 Decidiram então construir uma linha do tempo, 

alimentada com fatos sobre o músico, da infância ao final de sua 

vida. 

  Diariamente, crianças e professoras se debruçavam na 

pesquisa sobre o homenageado, aprendendo sua história e 

importância para nossa cultura. 

 Juntos, descobriram que, na infância, Cartola também 

vivia em um ambiente cercado de folia. Todo “Dia de Reis”, 

fantasiava-se com sua família para a festividade, ocasião em que 

o cavaquinho e o violão estavam sempre presentes. 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   3 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

 Descobriram também que, ainda menino, o compositor 

havia se mudado para o Morro da Mangueira, lugar que passou a 

ser tão amado pelo poeta e que ele decidiu fundar junto com seu 

amigo Carlos Cachaça a conhecida escola de samba do grupo 

especial, a Estação Primeira de Mangueira. 

 Eram tantas descobertas! Tantas partilhas.  

 Muito comprometidas com os ensaios, as crianças 

faziam questão de se posicionar tal qual a bateria oficial da 

Escola de Samba Souza Soares, notícia que acabou chegando aos 

ouvidos dos instrumentistas da Escola, que prontamente se 

ofereceram para desfilar junto com elas no dia da Festa.  

 Depois de algumas negociações, a turma decidiu que 

seriam feitos dois desfiles: um só com a bateria infantil, seus 

instrumentos e adereços confeccionados, e outro com as duas 

baterias, para que no dia da Festa da Cultura a atenção ficasse 

totalmente para os pequenos.    

 Ala a ala foi sendo produzida depois de votações sobre 

quais figurinos seriam utilizados a partir do samba enredo. 

Também foi decidido por votação, qual criança representaria o 

Cartola, com especial atenção para o cabelo do ator que deveria 

ser preto e branco – segundo as crianças. 

 - “Os óculos escuros também não podem faltar!”  

 - “O terno também!” 

 Opinavam no alvoroço cotidiano da turma. 

 Entendendo que nem todos poderiam participar do 

desfile no dia, pois muitas famílias trabalhavam no sábado e não 

poderiam levar as crianças, foi proposto pela própria turma que 

fosse feito um convite às crianças dos outros GREIs da escola. 

 Desta forma, as professoras do GREI 4, decidiram 

contatar, primeiramente, as famílias para pedir a autorização para 

as crianças participarem do desfile no dia, antes delas – as 

crianças - aceitarem o convite, pois seria bem frustrante que as 

crianças, ao aceitarem o convite, fossem impedidas de 

participarem por motivos familiares. 
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 Então, chegou o grande dia. Crianças, familiares e 

profissionais da escola se aglomeravam para o aquecimento do 

desfile. Eufóricas, as crianças aguardavam o grande momento, 

no qual poderiam apresentar sua produção que fora feita com 

tanto carinho e empenho. 

 As alegorias estavam impecáveis, e todos admiravam 

com prazer o trabalho que foi realizado pela turma. O samba 

estava na ponta da língua dos integrantes mirins. As vozes do 

público misturavam-se com as das crianças, que com 

empolgação acompanhavam a voz do puxador original, que 

ecoava da caixa de som da escola. Caso houvesse apuração para 

o desfile do GREI 4, harmonia e evolução sem dúvidas seriam 

premiadas com nota 10! 

 O desfile passou, e Cartola, já com a tinta do cabelo 

saindo, se deliciava junto com a sua família dos quitutes 

oferecidos na festa enquanto apreciavam as apresentações dos 

outros GREIs. 

 O sábado passou voando e a sensação de um projeto 

compartilhado era tão grande, que se comparada à alegria de 

conclusão de um desfile oficial em dia de carnaval, não perderia 

em nada. 

 Durante dias o assunto entre as crianças da turma ainda 

era o desfile. Livremente, se organizavam para reproduzir em 

suas brincadeiras o momento que para elas se tornou 

inesquecível.   

 O samba “Mestre Cartola: Divino Poeta do Samba” 

continuou fazendo parte do dia a dia da turma, misturando-se as 

cantigas populares que reverberam no cotidiano da Educação 

Infantil.  

 Com a influência do entorno, a UMEI Bezerra de 

Menezes segue vivenciando o carnaval que se faz presente nos 

corpos de grande parte das crianças que frequentam a escola da 

pequena infância e são oriundas da localidade do Complexo do 

Viradouro. 
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 O samba segue (re)existindo nas pontas dos pequenos 

pés. Os objetos da UMEI seguem sendo ressignificados em 

instrumentos de percussão. Mesa, cadeira, pia, panelinhas, pratos 

são utilizados para produzir batuques festivos. Os corpos e os 

corações seguem sendo força irresistível do carnaval. 

 “- Salve as crianças!” “Salve o Samba!”. 

 

ESPERANÇA 

Maria José Vaz  

 

 Há muito tempo atrás, em uma cidade distante, vivia uma 

jovem alegre, que tinha muitos amigos e contagiava a todos com 

o seu jeito de ser e com suas palavras. Tudo o que ela dizia ou 

sentia, chegava no coração dos que a conheciam e ouviam.  

Naquela cidade tudo era diferente. Todos se visitavam e se 

conheciam. Mesmo os moradores mais distantes recebiam 

visitantes. Ali o tempo passava lentamente.  

 O tempo passou e algo aconteceu e tornou tudo diferente.  

Mudando a todos que ali estavam presentes. Uma doença na 

cidade chegou vinda de uma terra estrangeira. Todos ficaram 

assustados passando a viver isolados dentro de casa. Tudo passou 

a ser feito de outra maneira.  

 Por algum tempo a nossa personagem se viu triste e 

isolada. Se sentindo uma prisioneira. Mas ela, que era muito 

faceira, logo encontrou uma maneira de conseguir falar com a 

cidade inteira. Ela se sentou na janela e começou a gritar: 

- Olá vizinhos, vocês se lembram de mimmmmm? 

- Eu vim lhes lembraaaaarrrr!!! 

- Eu me chamo Esperançaaaaaa!! 

- E tenho uma coisa para falaaaaarrrrr!! 

- Tenham féééé e Esperançaaaaaaa!! 

- Logo tudo isso vai passaaaarrr. 
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 A voz de Esperança foi sendo ouvida, através de um 

grande eco.  Aqueles que não conseguiam ouvir a voz da jovem. 

Recebiam a mensagem por um vizinho que repetia as palavras, e 

muitos repetiam e repetiam. Depois de ouvirem as palavras de 

Esperança, todos na cidade se sentiram melhor e passaram a levar 

dentro do peito essas palavras:  

Fé e Esperança, logo tudo vai passar.             

Fim. 

 

EU, OS LIVROS E A LEITURA 

 

Maria José da Silva Vaz  

 

 Quando penso em Livros me lembro da minha Infância. 

Quantas Saudades! Aprendi a ler bem cedo, aos seis anos de 

idade e nunca mais parei. Nessa época Lia muitos gibis da Turma 

da Mônica e as Aventuras do Tio Patinhas. Já na adolescência, 

lia os livros indicados pela Escola. A partir daí a Leitura virou 

uma festa em minha vida. Li alguns Livros Maravilhosos da 

Literatura Brasileira, que guardo dentro do meu peito como boas 

lembranças. São Eles: Dom Casmurro de Machado de Assis; 

Vidas Secas de Graciliano Ramos; Os Capitães de Areia de Jorge 

Amado; Éramos Seis de Maria José Dupré, dentre tantos outros 

que amei ler. Durante a leitura deles, vivi o amor e o sofrimento 

de Bentinho e Capitu, narrado por Machado; sofri com o amor de 

Riobaldo e Reinaldo (que na verdade era a Diadorim), narrado 

por Graciliano; conheci a Bahia pelo olhar de Pedro Bala de 

Amado; e, por fim, me imaginei sendo uma Mãezona como a D. 

Lola de Dupré. E quando estava em meu momento de lazer, o 

que eu fazia? Eu lia e lia. Mas nestes contextos as leituras eram 

diferentes, eu lia os "Livros Proibidos" da Minha Irmã.  

 Digo proibidos por se tratarem de Romances com um 

toque de sensualidade, que para a minha idade eram proibidos. 

Como sinto saudades dos livros proibidos, que lia escondido. 
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Eram tardes, que se tornavam noites e que num instante eram 

madrugadas. Pelas páginas desses textos viajava por muitos 

Lugares. Grécia, Roma, Turquia, Paris e muitos outros. Mas os 

Romances Proibidos, que mais gostava de ler eram os que se 

passavam no Oriente Médio, pois sabia que o personagem 

principal seria um belo Sheik Árabe. Já adulta e casada, a 

presença dos livros se tornou uma constante em minha vida. Pois 

passei a ganhar livros de presente. Até hoje é um dos presentes 

que mais amo receber. 

 Em um dos meus aniversários ganhei “O Diário de Anne 

Frank”, e confesso que eu não li esse livro. E sim o devorei. Eu 

o li em uma tarde, sentada na rede na varanda de minha casa. 

Com ele vivenciei a triste História da Pequena Judia Anne. E pelo 

seu olhar, vi os horrores da Guerra. Sempre tive uma relação de 

afeto com os livros, eles são vitais em minha vida. Não sei dizer 

o porquê. 

 Mas penso assim: Se estou triste, o remédio é ler uma 

boa comédia. Se estou feliz, vou comemorar lendo uma poesia. 

Se estou amando, um bom Romance cai bem. Se estou 

trabalhando, a Literatura é minha companhia. Enfim, ler é 

preciso. Livros transformam vidas. Leituras e Literatura a 

edificam.  

 

O NASCIMENTO DAS PALAVRAS 

Helô Strega Carreiro 

 Há muitos e muitos anos atrás, quando o mundo estava 

sendo criado e quase tudo estava pronto Deus criou os homens, 

as mulheres e as crianças. No ato da criação, além de colocar 

dentro dos seres humanos todos os órgãos que eram necessários 

para viver, a Suprema Divindade encheu o ser humano de 

sementes. Mas, ela não disse para que serviam aquelas sementes, 

apenas comentou que elas seriam essenciais para a sobrevivência 

humana, ampliando, inclusive os sentidos da sua existência. E, 
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os seres humanos vagavam meio que sem propósito pelo mundo, 

comiam, dormiam, se alimentavam e como podiam se 

cuidavam... Vivendo ainda que junto, em uma aparente solidão... 

Pois, os seres humanos não se comunicavam entre si, apenas 

existiam biologicamente: funcionavam, andavam sobre a terra, 

até o dia em que o Pai Supremo lhes chamava para o sono eterno.  

 Enquanto vagavam, vez ou outra, os seres, esbarravam 

uns nos outros. Esses esbarrões faziam as sementes que tinham 

dentro deles pular boca a fora. Eles olhavam curiosos para elas, 

mas não viam nada nascer. Algumas definhavam, secavam e 

morriam. Mas, vez ou outra, um humano mais atento, conseguia 

observar o seguinte fenômeno: quando os humanos se 

esbarravam em dias de sol quente, as sementes que saiam de suas 

bocas e pulavam no chão, evaporavam com o calor do sol, mas 

antes disso faziam barulhos estranhos, diferentes de todos os que 

escutavam na natureza. Às vezes, as sementes aquecidas 

eclodiam emitindo o seguinte som: AMOR. Outras vezes, 

emitiam bem no ato de eclosão, o som: SAUDADES... e algumas 

emitiam o som da seguinte palavra: MEDO...  

 Os seres humanos, às vezes em dia de sol se esbarravam 

de propósito só para degustar do fenômeno. Ouvir os sons que 

saiam das sementes que tinham dentro de si, quando aquecidas 

em sol forte. O tempo foi passando e o homem descobriu o fogo. 

Vocês sabem para que serve o fogo? – Isso serve, para esquentar 

comidas. Serve para transformar as coisas da natureza. 

 Mas também serve para aquecer os seres humanos.  

 E, os homens, as mulheres e as crianças, passaram a 

manipular o fogo, que no início só aparecia em dias de 

tempestades, através dos raios queimando as florestas. Mas, 

agora, além de usar na alimentação, na transformação das coisas 

da natureza. Os seres humanos faziam fogueiras em noites frias, 

a fim de se aquecer. Contudo, algo incrível passou a acontecer 

quando crianças, homens e mulheres se reuniam em volta da 

fogueira, as sementes que existiam dentro deles se aqueciam... E, 
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aquecidas, as sementes germinavam dentro dos humanos e saiam 

sonoramente de suas bocas dando forma, ao que chamamos hoje 

de palavras.  

 Palavras que permitiam que os humanos 

compartilhassem as experiências vividas durante o dia; as ideias 

que tinham na cabeça e as coisas que sonhavam para o mundo. 

Foi assim que o ser humano aprendeu a falar. Aprendeu todo 

mundo junto: adulto e criança. Foi assim que passamos a 

entender, porque a nossa Divindade Criadora havia nos enchido 

de sementes. Para que nos aquecêssemos ao calor da fogueira e 

para que, aquecidos de calor, preenchêssemos a vida de sentidos 

com as palavras.  

 Tinham humanos que falavam com as mãos, com as 

expressões faciais. Mas, todos tinham dentro de si palavras para 

falar de suas experiências e do mundo, para inclusive inventar 

coisas que melhoravam a existência.  Agora, o ser humano para 

fazer as sementes de palavras germinarem dentro de si, não 

precisam mais de fogueira, basta ter seu coração, sendo aquecido 

pelo “ouvido de escuta de outro coração”, que as palavras 

nascem, ampliando os sentidos de nossa existência para além de 

seres que biologicamente se movem no mundo. Somos feitos de 

muita biologia Divina, assim, como somos feitos de muitas 

palavras compartilhadas entre os seres humanos. As Palavras 

germinadas em gestos e ao som da voz nos livrou do fardo de 

somente vagar pelo mundo, com elas, vamos dando sentido a 

cada coisa, até que chegue o dia que o Grande Pai Supremo nos 

chame para morar junto de si. E até neste dia final, há palavras 

que são ditas por nós e em nossa memória. 

PARA AS MANAS EM SOFRIMENTO 

 Lucilaine Reis 

Mana, talvez a sua angústia, a sua ansiedade, o seu pânico, não 

seja um desequilíbrio bioquímico no seu cérebro. 
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Talvez não seja uma crise existencial, dessas que vêm e apertam 

o peito e a gente não consegue respirar direito. 

Talvez não seja a mudança de lua, nem a “tpm”.  

Talvez, minha irmã, sua vida esteja uma merda mesmo. 

Talvez você esteja trabalhando demais e mal tem tempo pra ver 

seus filhos. Você vive com saudade de alguém que você foi ou 

de alguém que você sonhou ser.  

Talvez seu relacionamento esteja uma porcaria e você está ali 

tentando fazer dar certo, enquanto o embuste só faz te cobrar: 

Que você seja mais magra, mais bonita, mais vaidosa. Que você 

tenha mais energia, mais vontade de sair pra dançar. Que você 

esteja arrumada, maquiada, depilada, penteada, com as unhas 

feitas e perfumada.  

Talvez nem haja um embuste e mesmo assim você se cobre tudo 

isso, porque é o que o patriarcado espera de você.  

Talvez, minha irmã, o que você precise é ir à praia. E tomar uma 

cerveja com as amigas. 

Talvez, minha irmã, o que você precise é ter amigas. Daquelas 

que não te cobram nada, nem te dão conselho. Que riem junto das 

bobeiras que você diz e não te julgam nem quando você é 

absurda.  

Talvez, minha irmã, o que você precise é de um salário melhor. 

É saber que conseguirá pagar todas as suas contas no final do 

mês, sem ter que se humilhar ou se endividar.  

Talvez, minha irmã, sua crise de ansiedade, seja esse peso de 

consignados no contracheque. Seja não saber de onde virá o 

dinheiro pra pagar o aluguel e a luz.  

Talvez o seu pânico de andar na rua não seja sua imaginação te 

fazendo ver fantasmas nas sombras. Mas seja a possibilidade real 

de ser agredida, violentada, estuprada, morta. Pelo simples fato 

de estar na rua e ser mulher.  

Então, mana. Sim. Depressão, ansiedade e pânico existem. São 

reais e precisam de acompanhamento, tratamento e às vezes até 

remédio.  
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Mas talvez sejam apenas sintomas de um mal muito maior.  

Talvez tratar a causa só seja possível coletivamente. Reconhecer 

que essa sociedade nos adoece. E que não tem como dar conta de 

tudo.  

Talvez seja recusar a solidez desse mundo doente e dizer juntas 

a muitas vozes, que outro mundo é possível. 

 

 

A DUAS MÃOS: (COM)PARTILHANDO  

EXPERIÊNCIAS COM PROFESSORAS DAS INFÂNCIAS 

 

Maria do Nascimento Silva 

Fabiane Florido de Souza Lima 

 

Niterói, 12 de agosto de 2020. 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo,  

lá, onde a criança diz:  

eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não 

Funciona para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

E pois. Em poesia que é voz de poeta, 

que é a voz de fazer nascimentos  

-O verbo tem que pegar delírio. 

(Manoel de Barros, 1993) 

 

Caras colegas professoras das infâncias, 

A iniciativa de escrevermos esta carta a duas mãos tem 

uma razão principal que emerge da proposta de partilharmos com 

vocês nosso processo pessoal investigativo, que vem nos 

provocando a pesquisar, com crianças e adultos, em uma escola 

de educação infantil pública popular do município de Niterói, 

situada no Estado do Rio de Janeiro. Abrimos nosso texto com a 

beleza do poema de Manoel de Barros, pois esse tem sido um 
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autor que nos ajuda a olhar para a potência das crianças com as 

quais dialogamos cotidianamente.  

Diante disso, (com)partilhar os desafios e possibilidades 

que vimos enfrentando no cotidiano da Unidade Municipal de 

Educação Infantil (UMEI) Vinicius de Moraes, na tessitura de 

nossas práticas pedagógicas e nas reflexões que temos elaborado 

em nossas pesquisas de doutorado. Tais pesquisas têm como 

princípio comum buscar compreender a participação das crianças 

através dos diversos modos que se utilizam para expressar seus 

pontos de vista no contexto escolar, contemplando a dimensão de 

suas ações e suas significações no percurso investigativo. 

Nossa investigação é orientada pelo referencial teórico 

da Sociologia da Infância (CORSARO, 2011; SARMENTO, 

2007, 2008, 2009; FARIA & FINCO, 2011), referencial esse que 

tem nos ajudado na compreensão da infância como uma 

construção histórica e cultural, bem como o reconhecimento das 

crianças que compõem o coletivo infantil como atores sociais 

constituídos na cultura e construtores de cultura. O referencial da 

Sociologia da Infância tem defendido uma epistemologia 

dialógica, fomentando a criação de metodologias de investigação 

com as crianças e não sobre as crianças, nos desafiando a 

contemplar as perspectivas delas. 

Trazendo uma visão detalhada sobre o processo de 

constituição desse campo de pesquisa, Maria Letícia Nascimento 

(2011), em seu artigo "Reconhecimento da Sociologia da 

Infância como área de conhecimento e campo de pesquisa: 

algumas considerações", mostra que os primeiros estudos sobre 

infância e crianças partiam de paradigmas adotados pela 

psicologia ou pedagogia em que hegemonicamente os estudos 

sobre a criança visibilizavam as tensões nas relações geracionais 

do adulto sobre a criança. 

Desta forma, compreendemos que a constituição do 

campo da Sociologia da Infância emerge da crítica à maneira 

através da qual se compreendia a criança e a infância. Ainda, 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   13 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

segundo a autora, as crianças reconhecidas como dependentes e 

subordinadas na relação adulto-criança são sempre representadas 

pelos adultos - da família e da escola -, relacionada a uma lógica 

de socialização, proteção e controle, uma lógica que não 

reconhece os direitos das crianças, sua voz e sua participação na 

sociedade. A crítica à infância que é considerada como tempo de 

passagem dentro de uma perspectiva que vê a desimportância da 

infância se comparado à “adultez”. Com o desdobramento dos 

estudos sociológicos sobre a infância e as crianças, surge um 

movimento político e científico que vem a reconfigurar a 

sociologia, denominando-a de a nova sociologia da infância. 

Já os estudos contemporâneos no campo da Sociologia 

da Infância revelam a criança no presente, no convívio social 

com adultos e com outras crianças. Assim, no entendimento de 

Nascimento (2011, p. 40), "trata-se, então, de estudar relações 

entre sujeitos contemporâneos e não mais entre seres maduros e 

em devir". Com sentido, a autora traz uma nova ideia que 

considera as crianças como participantes de uma rede de relações 

que vai além da família e da escola ou creche. Crianças como 

sujeitos sociais, capazes de produzir mudanças nos contextos aos 

quais estão inseridas. Da mesma forma que são influenciadas em 

seu cenário social, político e cultural, as crianças também passam 

a influenciar esse contexto. Nesse sentido, pode-se entender a 

infância formada por sujeitos ativos e potentes, com 

características diferentes dos adultos. [...] atuam em famílias, nas 

escolas, nas creches e em outros espaços, fazem parte do mundo, 

o incorporam e, ao mesmo tempo, o influenciam e criam 

significados a partir dele. (NASCIMENTO, 2011, p. 41). 

Ana Lucia Goulart de Faria e Daniela Finco (2011), no 

livro Sociologia da Infância no Brasil – obra organizada pelas 

autoras - assinalam a necessidade de abordar um ator social, a 

quem as ciências sociais ainda não deram a devida atenção: as 

crianças pequenas. Indicam a construção social da infância como 

um novo modelo, destacando a necessidade de elaborar a 
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reconstrução desse conceito marcado por uma visão ocidental e 

adultocêntrica da criança. Trazem uma proposta para que se 

compreenda “o espaço e o tempo chamado infância” e para que 

se perceba “como as crianças ocupam esse lugar”, assim como 

conceitos de “criança contemporânea, criança presente, criança 

singular e criança múltipla”.    

Trazemos para este diálogo o sociólogo Manuel Jacinto 

Sarmento (2008), quando o autor apresenta a ideia de visibilidade 

das crianças na educação infantil. Diante desse fato, a infância 

assume um caráter distintivo e constitui-se como referência de 

um grupo humano que não se caracteriza pela imperfeição, 

incompletude ou miniaturização do adulto, mas por uma fase 

própria do desenvolvimento do ser. Por muito tempo as pesquisas 

afastaram-se das crianças, focalizando o estudo às instituições e 

aos processos de socialização das infâncias. Nesse sentido, surge 

a necessidade de um olhar atento que seja capaz de enxergar a 

criança como sujeito participante ativo na construção da 

sociedade, que produz cultura quando se apropria criativamente 

do mundo (SARMENTO, 2009; CORSARO, 2011). 

Na UMEI intencionamos projetos pedagógicos que têm 

como pressuposto a participação dos sujeitos que habitam esse 

cotidiano, acerca dos princípios da igualdade (KOHAN, 2019) e 

da democracia (TIRIBA, 2018). Dessa forma, vimos nos 

questionando: De que forma as crianças participam desse 

movimento no contexto escolar? 

Abrindo essa conversa, pensamos ser interessante fazer 

uma apresentação do nosso percurso pessoal investigativo que 

nos faz entender as articulações da nossa pesquisa no curso de 

doutorado com a pesquisa anterior no curso de mestrado, assim 

como o trilhar da nossa vida profissional tecida nesse município. 
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A iniciação na docência da professorapesquisadora4 

(ESTEBAN e ZACCUR, 2002) Maria do Nascimento no campo 

da educação infantil se deu no ano de 2009 ao ingressar na creche 

universitária da UFRJ.  

Não havia feito a escolha de ser professora de crianças, 

me tornei professora “no susto”. O concurso que realizei no ano 

de 2009 para a creche universitária da UFRJ era para o cargo de 

Técnico em Assuntos Educacionais. Ao realizar o certame, 

acreditava que iria atuar como Pedagoga na instituição. Foi 

somente após a posse e apresentação na creche que eu e as demais 

candidatas ficamos sabendo que seríamos professoras. Passado o 

susto inicial, pude vivenciar momentos prazerosos com os bebês 

e descobrir que é possível compartilhar inúmeras aprendizagens 

com eles. Vivemos muitas aventuras juntos através das histórias 

inventadas e contadas, cantamos, brincamos.  

As inquietações e reflexões provocadas por tal 

experiência me mobilizaram a retornar à Universidade, por 

considerá-la um dos espaços significativos de construção do 

conhecimento. Sendo assim, busquei o Programa de Pós-

Graduação em Educação – Processos Formativos e 

Desigualdades Sociais (PPG-EDU), da Faculdade de Formação 

de Professores de São Gonçalo (FFP), da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) na intenção de cursar o Mestrado. 

Na dissertação retomei uma inquietação que surgiu 

quando me vi diante de um grupo de bebês ao assumir o concurso 

para creche da UFRJ. Na pesquisa busquei investigar as 

possibilidades educativas do trabalho pedagógico com os bebês 

num espaço público de educação infantil, considerando as 

experiências e as múltiplas relações/ interações que estes 

vivenciam no cotidiano de um berçário público. O referido 

 
4 No campo dos estudos com cotidianos, a justaposição de termos possibilita 
uma apropriação plural dos seus significados, uma vez que, separados, afirmam 

a lógica dicotômica da ciência moderna. A juntabilidade das palavras é uma 

tentativa de romper com as dicotomias e provocar sentidos outros. 
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trabalho intitulado “O que aprendemos com os bebês? Uma 

experiência de pesquisa no berçário de uma creche pública de 

Niterói” foi orientado pela professora Drª Maria Tereza Goudard 

Tavares e defendido em maio de 2016.  

Foi durante a pesquisa do Mestrado para elaboração da 

dissertação que fui me dando conta que o contato com as crianças 

me mobilizava, elas me desafiavam, me deixavam cheia de 

inquietações com seus questionamentos, curiosidades, sorrisos e 

olhares. Fui percebendo que era o momento de voltar a atuar na 

educação infantil.   

Os processos formativos vivenciados no Mestrado em 

Educação iniciado em 2014 na UERJ/FFP, os movimentos da 

pesquisa para elaboração da dissertação, as leituras realizadas, as 

reflexões construídas a partir de tais leituras, a experiência 

compartilhada com os bebês durante o trabalho de campo, com 

suas famílias e as professoras, tudo isso contribuiu para a tomada 

de decisão de realizar em 2016 o concurso para professora da 

rede municipal de Niterói. Foi uma escolha ser professora nessa 

rede, diferente da experiência de docência que vivenciei na 

UFRJ.  

Venho me construindo professora, cotidianamente, nas 

diferentes interlocuções que tenho feito, nas múltiplas relações 

que tenho estabelecido com meus pares, com as crianças e suas 

famílias, no grupo de pesquisa GPPF5 - Grupo de Pesquisa em 

Práticas Educativas e Formação de Professores ao qual estou 

vinculada, nas lutas e assembleias do sindicato. 

Desde a conclusão do curso de graduação em Pedagogia, 

venho buscando refletir sobre o meu fazer num movimento 

constante de me constituir como professora pesquisadora, sendo 

mobilizada por questões e inquietações que atravessam a minha 

 
5 Coordenado pelas professoras Carmen Sanches Sampaio e Maria Luiza 

Süssekind. Grupo vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa: Práticas 

Educativas e Cotidiano (NEPPEC/PPGEdu/UNIRIO). 
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prática profissional, entendendo que era tempo de 

aprofundamento e sistematização dos estudos. 

Agora, movida pelo desejo de aprofundar as questões 

que surgiram em minha prática, busquei o Programa PPGEDU, 

da UNIRIO, mobilizada a seguir pesquisando no doutorado sob 

a orientação da Professora Doutora Carmen Sanches Sampaio. 

Nesse sentido, venho me desafiando a pesquisar minha 

prática de professora de crianças inserida no contexto da 

educação infantil de uma escola pública de Niterói. A pesquisa 

tem como princípio buscar compreender a participação das 

crianças através dos diversos modos que se utilizam para 

expressar seus pontos de vista no cotidiano da creche.  

A investigação busca refletir sobre a possibilidade da 

construção do currículo com as crianças de cinco (5) anos dos 

grupos de referência (GREI 5) em que tenho atuado como 

docente. É possível construir o currículo com as crianças? 

Pensar um currículo com as crianças tem sido desafiador 

tanto para mim quanto para as professoras6 com as quais tenho 

compartilhado a docência. Currículo esse que possibilite 

envolver a curiosidade e o interesse das crianças, como também 

criar condições para elas conhecerem, descobrirem e darem 

novos significados para suas experiências e os seus sentimentos, 

valorizando, assim, as suas culturas e ideias. 

Desta forma, através das narrativas infantis, busco trazer 

as reflexões que venho tecendo nesse processo de construir 

cotidianamente e coletivamente o currículo com as crianças. Que 

pistas as crianças apresentam que me ajudam a pensar nas 

propostas de trabalho a serem desenvolvidas com elas? 

Para isso tenho me desafiado a ouvir as crianças para 

além de uma escuta meramente biológica, uma escuta atenta que 

 
6 No município de Niterói as Unidades Municipais de Educação Infantil - UMEI 
adotam a bidocência, que consiste na atuação de duas (ou mais) professoras por 

grupo de referência - ambas responsáveis pela dinâmica no e com o cotidiano 

das crianças. 
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me ajuda a compreender as crianças nas suas inteirezas de 

pensamentos, movimentos e emoções. 

Inicialmente, achei que ouviria as crianças apenas nas 

rodas de conversa, pois, no meu lugar de adulta, estava 

organizando aquele momento e “garantindo” que todas as 

crianças pudessem falar. Mas eu estava enganada, e foram elas, 

as crianças, que me mostraram isso. 

Tenho buscado construir uma relação dialógica com elas 

através de vários momentos de escuta, seja nas brincadeiras livres 

na sala de aula, no parquinho, na quadra, no refeitório, na hora 

da entrada, ou seja, venho procurando praticar uma escuta 

sensível, como sugere Barbier (1998), sobre as falas das crianças 

em qualquer espaço ou momento. Essa escuta compreende ouvir 

as vozes infantis garantindo-lhes autonomia de fala, de 

pensamento, legitimando suas escolhas, desejos e opiniões, 

reconhecendo-as enquanto sujeito de conhecimento. Nesse 

sentido, tenho pensado junto com a outra professora um 

planejamento aberto que busque contemplar as curiosidades e 

pistas que as crianças vão nos dando no dia a dia. 

Quanto mais escutamos as crianças, maiores são as 

possibilidades de criação de vínculo e de desenvolver propostas 

significativas e potentes com elas e para elas. Escutá-las na sua 

potência considerando sua infância em suas muitas 

possibilidades e não enquanto um vir a ser.   

Connelly e Clandinin (2015) apontam que as anotações 

de campo são as formas mais importantes que temos de registrar 

“os pedacinhos de nada que preenchem nossos dias”. O trecho 

me remeteu ao poema de Manoel de Barros “o apanhador de 

desperdícios”. Nessa poesia o autor traz a beleza das coisas 

simples e “desimportantes” que transbordam de alegria e beleza 

o mundo das pessoas sensíveis. Assim penso que são as 

narrativas infantis cheias de detalhes e momentos de sutileza que 

dão vida à minha pesquisa.  
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A professorapesquisadora Fabiane Florido que está na 

direção da referida UMEI pretende em sua ação investigativa 

ampliar seus estudos iniciados no Mestrado sobre a participação 

dos sujeitos cotidianos (FERRAÇO, 2003), principalmente a 

participação dos meninos e meninas de dois (2) a cinco (5) anos, 

na gestão de uma escola de educação infantil pública popular. É 

possível pensar na efetiva participação das crianças na gestão 

da escola? Que desafios vivenciaríamos a partir desse 

movimento que se pretende ser cotidiano? O que, no cotidiano, 

o trabalho pedagógico nos provoca a pensar/fazer/conversar 

com as crianças e com os adultos? 

No ano que se iniciava (2013), eu planejava concorrer a 

uma vaga no Mestrado em Educação, pois gostaria de estar 

investindo na minha formação acadêmica e vislumbrava, 

também, desenvolver um novo trabalho numa escola de educação 

infantil, onde vivenciaria outras experiências, novas apostas com 

um novo grupo.  

Nesse momento, com a mudança no governo municipal 

e simultaneamente na Secretaria de Educação (SME) / Fundação 

Municipal de Educação (FME), surgiram novas frentes de 

trabalho pedagógico e administrativo. Ao novo governo, 

interessava expandir a educação infantil com o diferencial de 

tornar todas as UMEIs em escolas de horário integral, no 

atendimento às crianças. Novas unidades já estavam prontas para 

iniciar suas atividades e outras sendo construídas, e ao mesmo 

tempo, a gestão da SME/FME vislumbrava diretoras para essas 

novas escolas.  

Nesse contexto, chego à UMEI Vinicius de Moraes em 

julho de 2013, uma das cinco unidades de educação infantil 

inauguradas para trabalhar, inicialmente, com crianças de 3 a 5 

anos da comunidade do Sapê, em horário integral. Assim, já 

municiada pela “dúvida como método” e pelo desejo de assumir 

o desafio de estar em pesquisa, assumo a função de diretora e 

professora-pesquisadora (ESTEBAN e ZACCUR, 2002) da 
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minha própria prática. Compreendendo-me como 

professorapesquisadora, desafiei-me a estar, ao mesmo tempo, 

como pesquisadora e gestora nessa escola de educação infantil 

que veio a ser o campo de minha pesquisa de mestrado e, 

atualmente, do doutorado. 

Quando cheguei ao mestrado na Faculdade de Formação 

de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(FFP-UERJ), estava provocada a pesquisar com as crianças e não 

sobre elas. O desafio era pensar em práticas educativas que me 

mobilizassem a construir coletivamente o cotidiano que as 

crianças de 3 a 5 anos vivenciavam numa jornada de nove horas 

diárias nesse espaçotempo da UMEI, através de uma 

epistemologia de escuta às vozes das crianças. 

Nesse movimento de investigação, as questões teórico-

metodológicas da pesquisa com crianças me instigavam o tempo 

todo e, assim, me indagava: Como eu, estando na direção da 

UMEI, poderia estar nesse movimento de pesquisa com as 

crianças? Por onde e como começar? Como pesquisar com as 

crianças da educação infantil? 

Confrontando essas minhas fragilidades, iniciei a 

pesquisa com algumas inquietações quanto à metodologia a ser 

utilizada com as crianças. Primeiramente, ao pensar no desafio 

em que me coloquei ao pesquisar com as crianças e não sobre 

elas. Como a intenção de desenvolver uma pesquisa que 

priorizasse a criança pequena como sujeito principal do estudo, 

que reconhecesse e valorizasse a participação infantil, dando 

destaque aos seus dizeres, olhares e perspectivas nos tempos e 

espaços habitados por elas dentro dessa escola da infância. Isso 

demandaria a escolha de um referencial teórico-metodológico 

que, de modo geral, dialogasse com o que eu pensava e estivesse 

em sintonia com as minhas escolhas políticas e epistêmicas. 

Atualmente, continuo buscando modos outros de fazer pesquisa 

nos quais posso estar com, posso escutar essa pluralidade de 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   21 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

vozes com todos os meus sentidos, no cotidiano dessa escola de 

educação infantil. 

Nesse caminhar investigativo, quando cheguei ao curso 

de doutorado da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) sob a orientação da Professora Doutora 

Carmen Sanches Sampaio, segui mobilizada a continuar 

pesquisando na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) 

Vinicius de Moraes, ampliando meus estudos sobre a 

participação desses sujeitos que estão imbricados nesse 

cotidiano. Posso falar, aqui, das crianças que lá estão, dos adultos 

profissionais da escola e das famílias que nos compõe. Esses 

sujeitos cotidianos, como caracteriza Carlos Eduardo Ferraço 

(2003), são os que me ajudam a investigar a gestão dessa escola 

de educação infantil de horário integral que é comprometida com 

essas crianças. 

Os estudos que venho fazendo no Grupo de Pesquisa em 

Práticas Educativas e Formação de Professores (GPPF), ao qual 

faço parte no curso de doutorado, estão me possibilitando a 

ampliar meu referencial teórico, considerando as contribuições 

da Filosofia da Infância. Esse referencial alarga a concepção de 

infância não a restringindo às crianças. O adensamento é na 

maneira como se pensa a criança para além de um ser 

biopsicossocial e pertencente a uma categoria geracional. 

Compreende-se a criança enquanto um ser plural, potente, 

criativo. Pensa-se a infância enquanto experiência. 

Colegas, rememorando o início da minha vida 

profissional, percebi que algumas questões vivenciadas nas 

escolas nas quais trabalhei na rede municipal de Niterói me 

provocaram a apostar na pesquisa da minha própria prática na 

direção da UMEI Vinicius de Moraes. Assim, venho 

compreendendo a UMEI como um campo de luta por uma 

educação infantil que aposta na construção de uma escola 

pensada e (com)partilhada com os sujeitos que habitam e 

trabalham nesse cotidiano.  
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Penso, nesse sentido, na educação infantil como um 

espaçotempo de resistência. Mas, diante dessa afirmativa, 

preciso compreender melhor o sentido que essa resistência se 

mostra nesse campo. Resistência a que? Seria pelo sentido 

político da pesquisa com as crianças? Ainda assim, também 

poderia estar pensando esse estudo como uma pesquisa-formação 

para o coletivo da escola, ou seja, para adultos e crianças? 

Reconstruindo, a minha trajetória, a partir da memória, 

penso que as marcas em mim deixadas das experiências vividas 

nos diferentes espaçostempos que atuei vêm me constituindo 

como professora-diretora. Esse movimento que venho fazendo 

quando me questiono e procuro dar um novo sentido à minha 

própria prática acredito que seja significativo nesse percurso. 

Como dizem Maria Teresa Esteban e Edwiges Zaccur, é um 

movimento que me provoca a estar em permanente diálogo com 

a prática-teoria-prática. (ESTEBAN e ZACCUR, 2002). Neste 

contexto, percebia a prática refletida nas questões como: querer 

estar no campo da educação infantil, buscar novos desafios em 

uma escola de educação infantil e a fazer novas apostas no 

trabalho pedagógico com a participação das crianças. A teoria, 

por sua vez, me ajudou a pensar em possibilidades outras de ação 

na direção de uma nova escola. Uma escola com novas 

indagações, que me alimentam e me mobilizam na pesquisa e no 

estudo. 

 Ao entrar para o curso de mestrado, e simultaneamente 

estar vivenciando uma nova experiência na direção de uma 

UMEI de horário integral, pude apostar no envolvimento das 

crianças na ressignificação dos espaços, e agora, ampliar meus 

estudos no curso de doutorado. 

 O trabalho inicialmente realizado, com os grupos 

infantis, possibilitava que as crianças participassem das 

propostas pensadas na escola. A participação infantil foi 

acontecendo, por exemplo, com a decisão das crianças sobre o 

nome do seu grupo de referência, na organização dos espaços e 
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de algumas questões inseridas no cotidiano. Ainda que de forma 

tímida, escolhiam o que desejavam fazer em determinado 

momento, o que queriam pintar no ateliê de arte, quais materiais 

iriam utilizar. Conversávamos com as professoras para que o 

desenvolvimento das atividades acontecesse na perspectiva de 

participação das crianças nas propostas apresentadas por elas, 

mas, ainda assim, a liberdade e a oportunidade de escolha nem 

sempre aconteciam. Por que isso? Por que não conseguíamos 

soltar as amarras? Por que tanta resistência da participação das 

crianças nas propostas que eram pensadas para elas?  

 Lembro-me de uma situação ocorrida numa roda de 

conversa com crianças de cinco anos, quando iniciamos esse 

movimento de ouvir suas vozes. Durante uma assembleia feita 

com as crianças do grupo de referência da educação infantil de 5 

anos (GREI 5), duas professoras propuseram que as crianças 

conversassem e decidissem sobre o que precisava ser 

mudado/transformado na escola, com relação aos espaços, para 

torná-los alegres, divertidos, desafiadores e, também com relação 

ao tempo, pois, precisávamos pensar nas rotinas. Assim, durante 

uma roda de conversa, uma das questões apontadas por um grupo 

de crianças foi a de que às sextas-feiras não precisassem ir de 

uniforme para a escola. E agora, que atitude tomar diante dessa 

decisão supostamente colocada pelo grupo? Como conduzir essa 

situação? Transgressora?! Simplesmente não sabíamos como 

fazer, o que pensar e o que falar. 

Essas situações, dentre tantas atitudes, colocações, 

hipóteses e suposições que as crianças nos apresentam 

cotidianamente, me fazem perceber a capacidade de participação 

política e envolvimento, principalmente nas questões que lhes 

dizem respeito. As crianças nos desestabilizam e nos colocam em 

movimento o tempo todo. Costumo dizer que vivo, respiro e 

penso educação infantil cotidianamente. É densa, intensa e 

imensa! 
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Pensando nessas questões que as crianças trazem é que 

me sinto instigada a pensar a participação das mesmas na gestão 

da UMEI Vinicius de Moraes. Que limites, tensões e desafios 

crianças e adultos vivenciam nesse movimento cotidiano? O que, 

no cotidiano, o trabalho pedagógico me provoca a 

pensar/fazer/conversar com as crianças e com os adultos? 

Um dos principais aprendizados, durante minha pesquisa 

de mestrado, foi o exercício da escuta das diferentes vozes da 

escola procurando ser sensível a essa polifonia. Atualmente, no 

curso de doutorado, além de escutar as vozes cotidianas da 

UMEI, me desafio a possibilitar a participação, principalmente 

das crianças, no dia a dia da escola. 

Caros colegas, a minha intenção foi de partilhar com 

vocês um pouco das experiências que vivi até o momento. Hoje, 

o que vem me desafiando é praticar no cotidiano da UMEI uma 

gestão participativa e democrática com os sujeitos, 

principalmente com as crianças. Mobilizo-me a buscar com as 

crianças como elas “vivem” o cotidiano dessa escola. O que elas 

querem para essa escola? Nos despedimos agradecendo por 

poder partilhar com vocês dessa experiência inovadora que foi 

escrever essa carta experiência. Pode-se assim dizer? 

Um grande abraço, Fabiane Florido e Maria do 

Nascimento. 
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PROFESSORES E PROFESSORAS  

Maria José da Silva Vaz 

A Primeira Professora ninguém esquece 

Ou ninguém deveria esquecer 

A minha se chamava Edna, tinha cabelos longos  

e usava mini-saia 

Eu adorava abraçar a "Tia Edna". 

Depois vieram muitos outros Professores,  

que fizeram parte da minha Vida Escolar 

Não me esqueço do Professor  

Mário Viana de Ciências Biológicas, 

Conheci e Li a Divina Comédia de Dante Alighieri  

por indicação do Professor Hélio de História. 

Encantei-me com a Matemática ensinada  

pelo Professor Pedro Lima. 

Fugia, literalmente, das aulas de Educação Física  

do Professor Cacau. 

Amava os Professores de Português,  

mas não consigo me lembrar do nome deles, 

Acho que só me lembrei de guardar os nomes  

dos Livros que eles pediam pra Ler. 

Na Faculdade, conheci outros tantos Professores  

que deixaram marcas em mim, 

Não posso me esquecer: de André,  

que explicou o que é Alfabetização Geográfica. 

Da Priscila Petito, que me ensinou como ensinar a Matemática. 

De Beatriz, que me explicou a Gramática das Palavras. 

De Pedro, que me explicou o Poder da Oratória. 

De Adelcides, que me ensinou o Ser Social da Psicologia. 

De Ruidglan e Tânia que me apresentaram a Ludicidade  

e o brincar na Pedagogia. 

De Sônia e Marilene que contaram a História da Educação. 

De Denise e Vânia, que falaram  

da Psicologia de Jung, Vygotsky e Piaget. 

De Bruna, que me ensinou que para alfabetizar não podemos 

aplicar somente o conteúdo,  

mas sim entender a perspectiva sociocultural da criança. 

De Pamela, que me apresentou o Amor Líquido de Bauman. 

De Rogério, que me ensinou a Arte e a Informática. 

De Mônica, que explicitou as diferenças sociais na Sociologia. 

De Monique, que me explicou o que é o Currículo Escolar. 
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De Maria Cristina e Daniela, que explicaram  

que é possível fazer aulas de Ciências práticas e alegres. 

De Adriana, que me ensinou que a melhor idade  

deseja e quer aprender. 

De Vânia, que explicou a Didática de um PPP. 

De Márcia, que me ensinou a pensar  

e conhecer diferentes formas de avaliar um Estudante. 

De Glaúcia, que conquista a todos com o seu sorriso. 

De Helô, que me apresentou as Concepções de Infâncias  

e ensinou a Amar ainda mais as Crianças.  

E a me reencontrar com a Literatura e a Escrita. 

Enfim, aprendi tantas e tantas coisas  

com os Professores que tive. 

E sei que tenho muito mais a aprender,  

com outros tantos Professores que 

ainda irei conhecer e dialogar. 

Espero ser uma Professora que consiga inspirar os meus 

estudantes, assim como esses Professores me inspiraram. 

Agradeço muito a Todos Eles.  

PROFESSORES  

Yngrid Medeiros 

Aqueles que fazem o que amam, que mesmo sem 

receber muita grana fazem tudo com amor. 

Batalhadores, carinhosos e preocupados, com as 

crianças que sempre lhe recebem com aquele abraço 

gostoso e um grande sorriso no rosto. Professores 

são aqueles que vão lhe proporcionar novas 

experiências, que podem ser chatos às vezes, mas 

quem não é chato de vez em quando? Homens e 

Mulheres que veem o potencial de cada um de sua 

turma e que ajudam as crianças a superar suas 

dificuldades e seus medos. Professores, essa palavra 

me lembra luta, por uma educação melhor, por 

reconhecimento de seu trabalho, por um salário 

justo, mas muito mais que isso pelas crianças, que 

são o futuro de nossa nação. 

 

PROFESSOR  

Ingrity Leandro 
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Falar de professor é falar de alguém que marca nossa vida para 

sempre, seja em momentos bons ou ruins.  

Falar de professor é falar da Virgínia, José Antônio, Luís Otávio, 

Leandro, Glaúcia, Helô, Vânia, Patrícia, Nilze Lene, Jarlene, 

Ivanildo, Rosemery, Flávia. É falar das pessoas que te instigam 

a ser uma professora/professor melhor, que te impulsionaram e 

impulsionam para o futuro. 

Falar de professor é falar da profissional que pretendo me tornar, 

desejo olhar com sensibilidade para meus estudantes, sabendo 

que cada um tem suas diferenças e que é isso que o torna único. 

Professor, aquele que forma outras profissões, mostra 

possibilidades e compreende que a educação muda histórias, 

buscando sempre valorizá-las. 

Que possamos valorizar essa profissão e que venham a se formar 

profissionais que buscam a cada dia ser melhores professores. 

A ESCRITA NOS TRANSFORMA  

Dani Fritiz 

 

Tem gente que diz que escrever é um dom, 

Mas também há os que dizem que é uma construção 

Tem gente que não teve a oportunidade de aprender a ler e 

escrever, gente essa que aprendeu  

desde muito cedo a trabalhar para sobreviver.  

Tem aqueles que só aprenderam o básico, mas que mesmo 

assim conseguiu ultrapassar os obstáculos.  

Pessoas como Maria Carolina e Cora Coralina  

que mesmo que tenham partido,  

conseguiram deixar rastros nos corações alheios.  

Que nos emocionaram e nos encantaram  

e se eternizaram com suas escritas. 

Escrever é deixar pegadas nos corações alheios, é dizer com as 

mãos o que a boca as vezes não consegue pronunciar.  Escrever 

é viajar, é se perder e se encontrar.  É expor os sentimentos, e 

até pensamentos e coisas que as vezes nos deixam tristes e que 

nos pesam o coração. Tem escrita que sempre nos emociona e 

que nos faz refletir. Tem escritas que viram melodias, 

produções artísticas, que ganham vida,  

vozes e interpretações diferentes.  

Escritas que sobrevivem ao tempo.  

Escrever é ousar, é viver 

e se reinventar, por isso,  
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Escreva, quando estiver triste, alegre,  

apaixonado ou descrente. Escreva mesmo que  

ninguém leia.  Porque cada palavra que nasce  

    Transforma um pouco    

A gente 

PROGRESSO  

Ingrity Leandro 

Uma evolução em mim que nem  

sei descrever como aconteceu 

Mas, me fortaleceu! 

Não, não foi do dia pra noite, 

Busquei, busco e sempre buscarei, 

Meu progresso. 

Otimismo, força, paciência e perseverança. 

É possível ser melhor, é possível se transformar. 

Talvez, resiliência seja a palavra. 

Maravilhoso! Ah, maravilhoso  

é quando sabemos o que éramos, 

E o que estamos nos tornando. 

Maravilhoso é saber que não foi rápido,  

nem fácil e que o processo  

ainda está acontecendo. 

Uma construção sim!  

Construção que guardarei para sempre dentro de mim. 

 

MEMÓRIAS DO JARDIM DE INFÂNCIA  

Helô Strega Carreiro 

Eu amava aquele lugar tão grande. 

Tinha tanto espaço para correr, 

as pernas chegavam cansar, 

era diferente de minha casa 

que com seis passos já se mudava de lugar... 

Era de verdade um jardim de infância,  

as salas eram cercadas de jardins, 

eu me lembro do colorido das folhas e das poucas flores. 

Tinha uma flor rosa, linda, especial, 

que nascia de uma folhagem roxa, 

que aprendi que tinha cheiro de aranha. 

Eu ainda nem conhecia o cheiro de aranha, 

Mas foi cedo que aprendi, 
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que era o mesmo daquelas folhas roxas. 

Eu me lembro da tia Carminha, melhor tia do mundo, 

deixava eu me arrastar por aquele chão gigante de taco.  

Aprendi com a minha mãe, 

que eu saía do Jardim mais suja que pano de chão,  

mas era tão bom. 

Eu tinha medo da tia Tereza Cristina, 

toda criança não gostava dela,  

tinha cara de má e até as tias, nos ameaçavam com ela,  

diziam que criança desobediente  

ia pra turma de Tereza Cristina. 

Sempre tive pena das crianças  

que eram obrigadas a estudar com ela. 

Fique um dia de castigo lá, não lembro o que fiz, 

sei que chorei, que pedi perdão,  

vi um menino proibido de ir ao banheiro fazer xixi não chão. 

Chorei mais, porque também queria fazer xixi,  

tive medo que rissem de mim. 

Depois desse dia nunca mais desobedeci 

e continuei feliz no Jardim com tia Carminha,  

tia Núbia e tia Vanda. 

Mas sempre tive pena das outras crianças,  

obrigadas a estudar com a Tereza Cristina. 

 

O QUE É AMOR? 

Yngrid Medeiros 

Amor, é respeito, amor vem sem jeito 

Sem intenção, sem explicação, só chega 

e me dá a mão. Mas é preciso cultivar o amor,  

para que não ache dor. 

Quando a semente é plantada,  

é preciso sempre regá-la, 

Preocupação, carinho, amor sem esperar ser amado. 

Amor não é dizer Eu-Te-Amo, como diz o meu amor,  

Amor é ação, é demonstração, é só coração. 

Amor também pode ser palavras, de acalento, 

Elogios, palavras de preocupação,  

de animação, de precaução. 

Não vá, leve um guarda-chuva, fique, tome cuidado, 

Você é demais, você é incrível,  

calma vai dar tudo certo,  

Eu estou aqui, para te dizer que amor não é dor, 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   32 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

amor não é cobrança, amor é esperança. 

Não adianta forçar, amor é lealdade,  

é amizade, é confiar 

sem nem pensar, sem apontar, sem julgar, amor é 

respeitar, é entender o outro,  

é ser humano, não pode ser controlado, só vem e nos 

desconstrói,  

Nos reconstrói e nos transforma, de todas as formas.  

Quando plantamos uma árvore, regamos e esperamos 

animados para vê-la crescer, 

Não vai adiantar gritar, xingar ou maltratar, porque ela 

vai crescer no tempo dela.  

E como o amor, é preciso plantar e esperar para ver o 

que acontece, continue cuidando até que ela dê frutos, 

frutos de amor.  

 

MINHA CHEGADA À FFP-UERJ  

Maria José da Silva Vaz 

 

Como eu sonhei em um dia poder pisar em uma Universidade 

Pública 

Sempre passava de ônibus pela frente da FFP 

Por um tempo me imaginei subindo por essas escadas 

Amo essa Escadaria da entrada da FFP  

E todas as outras que ela tem espalhada por todo o seu Campus 

Mas a escadaria da frente, tem um charme todo especial 

Ela me lembra as escadas de um castelo 

Que está localizado no “Reino da Formação Docente” 

E dentro dele se tem produção de conhecimento 

Gostaria de viver nesse castelo 

A vida seguiu a diante 

Peguei os meus sonhos 

E os guardei 

Bem guardado em meu coração 

O tempo passou  

Casei, me tornei mãe, meus filhos cresceram 

E agora poderia voltar a "Sonhar" 

Fiz o vestibular e passei 

E não acreditei que tinha conseguido entrar 

 

Até o momento da matrícula 

Quando ia começar a estudar 
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Uma greve foi iniciada 

Esperei mais um pouco 

Na verdade, foram alguns meses 

Pra não desanimar 

Fui assistir as palestras  

E os encontros para me enturmar 

Conheci e vi muita gente 

Mas, uma em particular 

Era uma petropolitana 

Com grandes olhos esverdeados, ou azuis?? 

E um largo sorriso 

Que chegava no olhar 

Saía desses encontros com muitas indagações 

O que será que o futuro me reserva?? 

Quando será que as aulas vão começar?? 

Eu vim estudar, conversar ou pesquisar?? 

Será que posso fazer tudo isso no mesmo lugar?? 

O tempo tornou a passar 

E chegou o grande dia 

O primeiro dia de aula!! 

Me senti como uma criança 

Desbravando o desconhecido em algum conto literário 

 

Ao subir a grande escadaria 

Medos, incertezas e dúvidas 

Foram as minhas companhias iniciais 

Mas logo as deixei de lado  

Buscando novos aliados 

Professores, amigos, livros em PDF e xerox. 

E Todos que me cercavam 

Primeiro período!!! 

Quanta informação!!! 

Educação, arte e ludicidade 

Língua portuguesa e matemática com conteúdos e métodos 

Filosofia, psicologia e história tudo sobre educação 

Ufaaaa, é mesmo muita informação!!! 

Segundo período!!! 

Em todas as disciplinas 

Foi uma espécie de continuação 

Mais informação 

Mas o meu íntimo se modificou 

Pois a cada dia que subia as escadas 
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Era como um rito de passagem 

Você se transforma 

Pois ninguém permanece igual 

Ou por muito tempo o mesmo 

Depois de estar na FFP 

 

Ali o ambiente é acolhedor 

Os cachorros nos dão boas-vindas ou não 

Os seguranças se tornam amigos 

Os funcionários dos outros setores também 

Os docentes se preocupam com a nossa formação 

Pesquisas importantes acontecem 

Artigos, livros, vídeos é muita produção 

Laços de amizade nascem 

Outros se perdem 

O amor está sempre no ar 

Como descrever a minha chegada à FFP??? 

Descrevo como a concretização de um sonho 

Como o primeiro passo de um longo caminho 

Hoje, me sinto realizada 

Faço pesquisa no COLEI 

Estudo Educação Infantil, Infâncias e Literatura 

Me descobri como Escritora 

Sou bastante conhecida  

Pelo meu jeito de ser 

Agradeço a FFP que me fez florescer 

Aqui somos tratados sem distinção 

Eu amo a FFP 

E sempre a terei em meu coração. 

MINHA CHEGADA À FFP-UERJ  

Camile Abreu 

Coração apertado e borboletas na barriga  

Subindo as escadas, degrau por degrau, 

tentava controlar minha fadiga. 

O dançar do vento e o arrastar dos chinelos 

faziam eco em meu ouvido. 

Ouvi um latido 

Era feroz  

Estava vindo me receber 

com um quase "seja vem vindo". 
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E feito fada madrinha,  

o cão me guiou até um aviso que dizia:  

GREVE! VOLTE OUTRO DIA. 

Longos meses se passaram  

Aumentando a tensão e o nervosismo 

daquele tão esperado dia. 

Lá estava eu 

Subindo as escadas com o coração acelerado 

e as mesmas borboletas na barriga. 

O lugar estava diferente  

Agora movimentando, animado, cheio de gente. 

Dei alguns passos meio perdida 

E de repente, novamente, fui surpreendida. 

Era minha fada madrinha, 

Que logo veio me dando lambidas, 

me deixando tranquila. 

Por alguns dias, ela foi minha companhia. 

Mas logo me enturmei, me sentindo bem-vinda. 

Na FFP é assim, você entra perdida,  

mas se torna destemida. 

Lá somos todos uma família 

Cuidamos e amamos uns aos outros, 

todos bem acolhidos 

Tanto por humanos 

Ou animais queridos. 

 

CHEGADA NA FFP  

Helô Strega Carreiro 

Chego na FFP UERJ. 

Sou recebida por Batoré. 

Vem com seus latidos. 

E, parece que vem gritando: 

- Quem é?! Quem é!? 

Volto para o carro correndo. 

Nesse dia um novo amigo faço. 

“Seu Roberto" vem em meu socorro. 

Acho que Batoré não gostou da mediação, 

porque sempre que estávamos sozinhos. 

O Danado latia pra mim. 

E, era um latido que dizia: 

me respeita  
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que estou a mais tempo por aqui. 

FFP 

Nayara Nunes 

Misto de sensações, ansiedade,  

medo do novo e animação 

mas, aos poucos, colegas e situações 

me levaram a perceber que deste lugar 

eu fazia parte e não queria sair não 

Aprendizagens únicas 

Tanto para o profissional quanto para o pessoal 

E por isso, a Nayara que entrou, lá em 2016,  

não vai sair a mesma não. 

 

INDO PARA FFP  

Mariana Machado 

Eu queria e não queria estar ali  

Foi a viagem de ônibus mais pensativa que já fiz 

Será que eu ia gostar?  

Cheguei atrasada, confusa e sem conhecer ninguém.  

E eu só conseguia pensar "o que estou fazendo aqui?".  

Era retorno de uma greve, todos sem esperança 

Um sentimento dividido... 

Eu não queria estar ali, mas foi o necessário.  

E hoje digo que foi o melhor para mim  

Foi lá que eu aprendi a ser uma Mariana mais humana 

Foi lá que meus olhos se abriram para as questões sociais 

Foi lá que eu pude sair da bolha  

Ah FFP, hoje eu te peço perdão por não te querer no início  

Mas me encho de gratidão por ter me recebido tão bem e feito de 

mim uma melhor versão. 

 

MEU PRIMEIRO ANO NA FFP  

Yngrid Medeiros 

Assim que cheguei me encontrei com uma menina que conheci 

no facebook da FFP. 

Acabamos descobrindo que iriamos ser da mesma turma, logo, 

viramos amigas. 
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Passamos por muitas situações divertidas, vestimos pijamas na 

faculdade, fomos com roupas de uma única cor, festinha no bar 

da frente e corpos pintados.  

Os trotes eram uma experiência diferente para mim, mas a 

faculdade não. 

Meu primeiro ano foi recheado de experiências diferentes, 

turmas diferentes, pessoas diferentes, conheci uma tribo 

indígena, passei vergonha nos trotes, li textos incríveis, me 

encantei com alfabetização, fiz amizades com pessoas de 

diferentes idades.  De dia, amigos da minha idade, de noite alguns 

amigos trabalhadores que me ensinaram muita coisa. 

MEU CASTELO REAL  

Adriana Guedes Garcia Marins  

Em área de vulnerabilidade social  

Encontramos na UMEI Cremilda  

Um Castelo Real 

Uma ciranda de saberes, cores e amores. 

Manhãs e tardes de muita ludicidade   

Onde adultos se tornam crianças de verdade. 

Brincam, correm, dão as mãos  

Soltam risadas 

Fazem de seu trabalho  

Uma tarefa muito engraçada  

Todos saem felizes e impactados  

E nos olhos das crianças  

Vemos o reflexo de um dia memorável  

Um Piquenique de Conto de Fadas 

Uma equipe vislumbrada 

Onde o sonho se torna realidade 

Trazendo dignidade e pura felicidade. 

Demos uma volta ao mundo 

Através do mundo virtual 

Conhecemos Japão, China, África, etc. e tal... 

Fomos ao Cristo Redentor 

Pão de Açúcar recheado de amor 

Museu do Amanhã e de Arte Contemporânea  

Jardim Botânico não ficou de fora 

Crianças de uma "comunidade" conhecendo toda cidade.  

Príncipes e Princesas de um Castelo Real 

Vivenciando uma viagem sensacional. 
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DESOBEDIENTE  

Fernanda Bortone 

Que me perdoe o sucesso, 

Meu corpo precisa resistir à anestesia 

Do controle remoto, do sapato novo,  

do tranquilizante. 

Ai, que me perdoe a calmaria, 

Existem coisas que eu não tolero: 

Amor que é enquadrado, 

A ata ser mais amada que a conversação, 

Diferença tratada como doença, 

Ter que copiar o que não se sabe ler. 

Isso me tira do sério. 

Que me perdoe a eficácia  

Ou a eficiência (palavras que não quero rimar). 

Sigo gostando de coisas, que não rendem: 

Risada esgarçada,  

Banho de cachoeira, 

Domingo na praça, 

Bate papo de boteco, 

Chupar caramelos, 

Olhos nos olhos, 

Pé no chão, 

Beijo de criança. 

Que me perdoe a burocracia 

Quero agenda-janela, 

Caderno sem pauta, 

Visita sem termo, 

Passeio sem roteiro. 

Ai, que Deus perdoe aqueles  

Que, em nome da fé, 

Matam almas passarinhas,  

Matam gente arco-íris, 

boas de colorir a vida. 

Que Deus perdoe, porque eu não  

perdoo não. 

Que me perdoe o ceticismo, 

Quero um tanto de mistério, 

Para enfeitar minha existência. 

Quero todas minhas orações, 

Velas, arrepios, ervas e crenças. 
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Que me perdoe a exigência de definição, 

Sou devota de Nossa Senhora  

temperada com dendê. 

Vou a culto e também à procissão. 

Que me perdoem as novidades  

do último segundo. 

Outro dia, descobri a engenhosidade  

Do filtro de barro.  

Do gosto bom, minha mãe já sabia. 

Na roça, se aproveita todo tipo 

De vasilhame, se assa bolo 

Em embalagem de marrom glacê. 

Minha filha vê filme 3D,  

Mas, se encanta mesmo é com bolha de sabão. 

Meu corpo não é de menina, 

Mas, sobe em árvore. 

Quando não mais subir, 

Farei delas sombra para contar histórias. 

Acho que cabelos de criança são mais bonitos, 

Enquanto não frequentam salão. 

Que me perdoe a última palavra, 

A resposta clara, a ausência de dúvida. 

Não ando bem, não sou exemplo. 

Tem dias que não sou verão. 

Mas, sigo desprezando o manual. 

Sigo sem saber para onde 

E isso não me condena a ser menos. 

 

CRIANÇA  

Tharcila de Abreu Almeida 

Criança querida, 

chegue mais! 

Não tenha medo de me conhecer, 

atrás dos muros e grades, 

há um mundo lindo para você! 

Sua presença me alegra  

e faz a magia acontecer. 

Entre músicas, brincadeiras e histórias 

ali está você a se envolver. 

Ah, criança! 

Seu sorriso me alegra, 
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seu choro me faz refletir. 

Nesse mundo repleto de possibilidades, 

juntos estamos a construir... 

Como é boa a sua presença 

Para este espaço colorir! 

SOIS  

Helô Strega Carreiro 

 

Acordei, olhei pela janela 

entre a minha cerca e a do vizinho 

vi sois perfumados que revelavam sua beleza. 

No escuro eu podia sentir, 

mas não podia ver. 

 

Agora, com a luz do dia 

posso sentir, ver, entender 

que a vida pode ter 

quantos sois os seus olhos 

forem capazes de ver. 

 

SEM TÍTULO 

Fernanda Bortone 

Ipês roxos e amarelos 

disputam a minha retina, 

tonta de beleza, 

escorre poesia. 

Na mata da minha infância mora o espanto; 

bambus conversam com o meu silêncio, 

malacachetas incendeiam meus riachos, 

carrapichos ousam ser mais do que espinhos; enfeites. 

Nessa trilha habitam a beleza  

desesperada dos cogumelos, 

a luz divina dos vitrais de sereno, teia e sol. 

Neste instante, borboletas azuis  

pousam no meu coração, ele voa. 

Sapos infames espantam meu mau humor; sorrisos. 

O cheiro de chão  

me abastece de bom sentimento; suspiros. 

Caracóis são anzóis que me  

prendem a terra amorosamente. 
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Coisas estranhas invadem meu sossego; 

bicho de pau, grilo, esperança e medo. 

Margaridas sem vergonha, 

seduzem meus cabelos, indecentemente. 

Encarno libélulas lambendo o sol no espelho d'água. 

Com as Contas de Nossa Senhora, brinco de paraíso. 

Na mata da minha infância, 

sou um pouco bicho, criança e planta. 

SAUDADE  

Cinthia Silva 

Que a saudade sentida 

vire apenas lembranças, 

tempo de quarentena 

Longe das crianças. 

 

A saudade, no entanto, 

é um bom sinal. 

Tem função de resgate, 

de momentos e encantos 

que no peito bate. 

 

Toda saudade precisa 

de experiência pra existir, 

um sentimento ambíguo 

Estranho até de sentir. 

Às vezes, lágrimas no rosto 

tem horas que faz a gente sorrir. 

 

Ai que saudade, crianças! 

Travessuras no corredor, 

brinquedos espalhados 

presente em forma de flor. 

 

Beijinho molhado, 

olhar de esperança, 

Abraço apertado, 

pureza da criança. 

Mãos sujas de tinta, 

modelagem de massinha, 

desenho livre, 
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encaixe de pecinhas. 

 

Fila do balanço, 

festa na casinha, 

descida no escorregador... 

Corre, pula, grita, 

um enorme suador. 

 

Cantigas de roda, 

dobradura de papel, 

recorte e colagem, 

pintura com a esponja e o pincel. 

 

Hora da história, 

quanta imaginação! 

Tem príncipe, princesa, 

herói e dragão. 

 

Que tudo passe logo, 

e possamos nos reencontrar. 

Resiliência será o nome, 

Quando este dia chegar. 

 

De todos os protocolos 

Uma coisa não pode faltar: 

Uma cortina do abraço, 

pra gente se abraçar! 

 

Momento mágico, cheio de emoções! 

Sorriso estampado no rosto, 

O encontro de dois corações. 

 

AS DOCES ALEGRIAS DA INFÂNCIA 

Milena Guerra Maia 

Pulo para brincar de ser pipoca; 

Corro para sentir o vento no rosto enquanto pego alguém; 

Requebro para balançar o esqueleto; 

Assobio para cantar com os pássaros; 

E assim vou resgatando as alegrias de ser criança! 
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TOMATE CEREJA  

Fernanda Bortone 

Recolhia nos campos de minha infância 

um punhado de vermelhas emoções 

eram tesouros brotando alegria 

na simplicidade verde de minhas manhãs 

 

Encontrar o cereja no terreno 

de baldio sentimento 

era atrasar o relógio 

e permanecer criança 

 

De saias, fazia bolsa 

cortando pernas com urtigas invejosas 

para catar demoradamente 

o que eram para mim menina; jóias. 

 

Hoje, como pronto com azeite fino 

o que antes era caro 

hoje, só a lembrança 

faz do insignificante tomatinho 

fruto raro. 

RECEITA PARA SE CRIAR UMA PROFESSORA  

Helô Strega Carreiro 

Para criar uma professora é preciso: 

No mínimo 5 mil horas de formação; 

12 colheres de coragem; 

9 xícaras de comprometimento político;  

7 colheres de sensibilidade; 

1 gota de paciência infinita; 

3Kg de criatividade; 

8Kg de encantamento pela literatura; 

1 colher de desejo infinito de brincar; 

e uma boa dose de 100 linguagens. 

Modo de preparo: 

Mexa todos os ingredientes e coloque para aquecer no eterno 

forno da formação continuada. 
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SEM TÍTULO  

Mariana Machado 

Na infância é uma das primeiras profissões  

que as crianças passam a ter contato,  

admiram e até dizem "quando  

eu crescer eu quero ser pepessora".  

Professor é aquele que todos admiram,  

mas poucos querem ser.  

Não basta gosta de ensinar,  

é também preciso aprender.  

O professor nos abre um caminho de possibilidades 

É a luz que nos guia na jornada da vida 

Que nos mostram o caminho,  

cabe a nós querer seguir. 

Nos inspiram e nos ensinam,  

deixando suas marcas  

em cada ser humano  

Ah! Se todos soubessem o seu real valor, 

Lhe dariam muito mais amor. 

 

SEM TÍTULO 

Milena Guerra Maia 

A pele pode ser negra, morena, branca. 

Os cabelos podem ser crespos, cacheados,  

ondulados, lisos. 

A cor dos olhos pode ser verde, azul, preto, castanho. 

Algumas vivem em casas, apartamentos e condomínios. 

Outras vivem em ocas e casas de palafita. 

Tem também as que estão nas ruas e ficam pelas ruas. 

Em cada lugar do país são chamadas de um jeito peculiar:  

menino, curumim, guri, garota e tantos outros nomes. 

Algumas vivem brincando de inventar brincadeiras 

Já outras, fazem de conta  

que brincam enquanto trabalham. 

Essa é a multiplicidade de crianças  

que reinventam a cada dia  

a arte de ser criança! 

PROFESSORA STREGA 

Nayara Nunes 
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Sobre humanidade revela muito, 

Ensina e mostra como ir muito além dos conteúdos. 

Sobre empatia revela muitas entrelinhas, 

Não é só se colocar no lugar do outro, mas estar 

disponível, dar voz e ser sensível. 

Sobre autenticidade, ahhh... como sabe. 

Tem jeito único e as viradas de olho...  

Essas podem dizer muito. 

Sobre organização nos põe o pé no chão, 

Afinal como viver em confusão? 

Sobre sensibilidade faz abrir os olhos para “n” 

possibilidades. 

Espero um dia, ter um pouco dessas qualidades, 

para nos corações dos meus educandos 

também conseguir plantar boas lembranças. 

 

INFÂNCIA  

Tharcila de Abreu Almeida 

Imaginação vagando, 

Nas férteis terras do pensamento 

Resgate de memórias construídas por muitas histórias! 

Na simplicidade da fala, 

Na pureza do sorrir, 

No choro sentido ao cair, 

No brilho dos olhos ao ganhar um doce e degustar,  

como se o último fosse! 

Foi-se o tempo da criança,  

Agora restam lembranças, 

Das brincadeiras vividas na tessitura da vida, 

Pular corda, jogar queimada, pique esconde e muito mais. 

Coisas da infância que não volta jamais! 

FARÓIS 

Camile Abreu 

Faróis vermelhos  

É preciso assumir o controle e saber, quando parar ou seguir. 

Às vezes é necessário avançar o sinal vermelho 

ou diminuir o ritmo e seguir com atenção. 

Desacelerar um pouco também faz bem. 
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SEM TÍTULO  

Mariana Machado 

Daqui eu ouço  

O cair das águas  

A velocidade e a força que ela tem. 

Tão brusca, mas tão serena. 

Em busca da paz interior, 

Me embalo no seu som, 

Buscando o equilíbrio como dom. 

SEM TÍTULO  

Janine de Souza Siqueira 

Quero falar de criança... 

Criança é como chuva caindo. 

Faz florescer alma. 

Criança é como boa melodia. 

Alegra a vida. 

 

Criança é como festa. 

Mistura de emoções. 

 

Criança é conhecimento, 

Revela-nos os segredos da vida. 

 

Criança é como Pirulito  

Nos traz um sabor doce. 

Criança, ah, criança... 

Como gostaria que a minha alma  

não perdesse sua essência. 

Como gostaria que sua esperança  

se tornasse eterna no meu viver. 

Essa criança adormece,  

com sonífero potente. 

Preciso de antídoto. 

Preciso que acorde, para eu viver melhor. 

QUANDO VEJO O MAR  

Nayara Nunes 

Quando vejo o mar, 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   47 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

Sinto todo o meu corpo arrepiar. 

A vontade, é de os pés salgar. 

Quando estou no mar,  

A sensação que dá, é de o stress expulsar, 

De deixar a paz me encontrar. 

Quando sou o mar, 

Ponho-me a dançar,  

dois pra lá e dois pra cá. 

Com o desejo de no outro despertar  

O mesmo prazer, de quando eu vejo o mar. 

SAUDADES  

Maria José Vaz 

Saudades sem fim 

Do que se viveu 

Do que não vivi 

  

Queria rever 

Queria reviver 

Queria ter vocês 

Perto de mim 

  

Me lembrei de vocês 

Mas agradeço a Deus 

Por não estarem presente 

Aqui nesse instante 

A angústia reveste a minha alma 

Nesse momento 

Me sinto presa nesse sentimento 

Como viver com este tormento 

  

Busco compreender 

Tento não enlouquecer 

Busco o esquecimento 

Ressignificando meus pensamentos. 

SEM TÍTULO  

Fernanda Bortone 

No terreno de baldio sonho, 

morava o coração do menino. 
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Nele se encompridava o tempo, 

esticado tal qual lagartixa, 

sobre a pedra morna. 

No jardim de sua infância, 

borboletas recém paridas, 

ensaiavam vôos tontos. 

Sapos bem humorados debochavam  

do que fosse pressa. 

Pirilampos eram pedaços de sol, 

brincando no escuro. 

Nesse chão povoado de mistérios, 

o menino se fartava de solidão. 

Namorava marias - sem - vergonha, 

sorria dentes - de - leão. 

Comungava com os bichos, 

o amor na exatidão. 

Suas dormideiras não careciam de mão. 

Sua libélula era a primeira bailarina, 

a mais linda diva da estação. 

A chuva entre pedras, 

inventava barquinhos de papel. 

Florzinhas que cresciam sem feitio, 

ensinavam a ver beleza,  

naquilo que não se ordena. 

Girinos eram sua aula de ciências. 

Ali, aprendeu a língua das maritacas,  

dos sábias e dos curiós. 

Hoje, as cigarras não mais adivinham o tempo. 

Diante do prédio 

com nome de le jardin, 

ele vê formigas carregadeiras 

plantando no velho coração, 

uma dura flor de cimento,  

o tal progresso 

e devastação. 

 

OLHAR PARA O LUGAR 

Ingrity Leandro 

Olhar para o lugar. 

Lugar que me acalma,  

olhar para o lugar que me faz descansar. 
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Como se eu flutuasse,  

como se a esperança a mim chegasse.  

Como voar em direção a algo bem maior e melhor, 

Maior do que meus olhos podem contemplar. 

Minha alegria é saber que logo isso vai passar. 

 

ESPAÇO 

Janine de Souza Siqueira 

Que espaço é esse? 

Percebo memória. 

Percebo casa. 

Mas não o reconheço como lar, 

Que nos acolhe e dá segurança. 

 

Que espaço é esse? 

Percebo conhecimento. 

Percebo sabedoria. 

Mas não o reconheço como biblioteca. 

Que faz com que os livros  

nos proporcionem viagens imaginárias. 

 

Que espaço é esse? 

Percebo diversão. 

Percebo alegria. 

Mas não reconheço como parque. 

Que nos encanta e traz emoção. 

 

Que espaço é esse? 

Percebo ser humano. 

Percebo pessoas. 

Mas não reconheço como uma estação de metrô, 

não leva para muitos lugares. 

 

Que lugar é esse? 

Espera! Têm crianças. 

Agora reconheço... 

Esse espaço se chama escola.    

SEM TÍTULO 

Camile Abreu 
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Ontem estava meio desanimado,  

um sentimento estranho,   

que te coloca pra baixo,   

te deixa pensativo... 

Talvez um sentimento de reflexão ou algo parecido.  

Passei o dia cabisbaixo, pensativo,  

os pensamentos iam e vinham no decorrer do dia.  

Cabeça a mil, coração palpitando e a alma vazia! 

Há dias que são escuridão e outros, alegria...  

Não me sinto mal por isso, é normal em nossos dias... 

O importante é aprender o que cada dia ensina... 

E viver cada sentimento oferecido. 

 

ESPERANÇA  

Mariana Machado 

Mesmo que pareça o fim  

Quando não vemos solução  

No fundo há de existir  

Uma força capaz de extinguir 

O medo dentro de mim, Esperança! 

Dias melhores virão. 

Não vejo, mas sinto.  

Não ouço, mas acredito. 

Dizem que ela é a última a morrer  

Se for, que não morra em mim. 

Mas que fique bem viva  

Todos os dias dentro de mim. 

ESPERAR EM TEMPOS DE QUARENTENA  

Helô Strega Carreiro 

Uma quarentena...  

Quarentena...  

Uma quarentena que já passa de quarenta dias. 

Chegaremos a oitenta?  

Tenho esperança que não.  

Mas se for preciso esperarei...  

Contarei os dias para abraçar cada um do COLEI...  

Aliás, os dias são contados desde 16 de março, 

e hoje, dia 22 de maio, já fazem 67 dias.  

É, a Zezé do COLEI tinha razão 
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na sua aflição sobre a quarentena. 

Eu dizia "só" quarenta dias,  

dizia meio que séria e meio que de mentira. 

Fazendo as contas,  

agora acho que chegaremos a 80  

Então, agora... 

É sonhar, esperar que a gente não chegue a 120 dias.  

Mas se chegar, 

com pesar eu digo que tudo bem...  

Só espero que a linha de mortos não cresça. 

Oro por proteção para mim e para os meus.  

Quando digo os meus, 

refiro-me a todos os humanos, como eu.  

TENHO ESPERANÇA 

Yngrid Medeiros 

Espero que nós possamos mudar,  

que os seres humanos se tornem algo melhor 

Mais unidos, mais sensíveis, menos egoístas e mais solidários. 

Tenho esperança que as pessoas se abracem mais  

Se importem mais e se ajudem mais. 

Tenho esperança que quando isso tudo acabar 

Possamos ser melhores, melhores para os outros, 

Melhores para o mundo. 

Tenho esperança que depois que a quarentena acabar, 

possamos cuidar melhor do nosso mundo, 

e espero que quando pudermos colocar nossos pés fora de casa,  

possamos dar mais valor à vida, às pessoas e ao mundo que 

vivemos. 

LEMBRANÇA  

Ingrity Leandro 

Como uma lembrança. 

Lembrança do tempo em que ia pela estrada 

Observando as belezas que a mim eram 

proporcionadas 

Lá ia eu! Ia eu em direção ao meu sertão… 

Chegar lá era o que me bastava. 

Era o que me alegrava. 

Ao pisar meus pés sobre aquela cidadezinha,  
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me sentia preenchida e nada mais me faltava. 

E meu coração! Ah meu coração transbordava. 

 

RIMA E DANÇA  

Nayara Nunes 

Note que esperança rima com confiança. 

Note também que esta rima deve embalar uma dança. 

A dança do educador, que com muita segurança, 

Se reinventa, encanta, demonstra sapiência e perseverança, 

E quando os percalços ousam atrapalhar a sua dança, 

Ele mostra a todos que nunca deixou de rimar  

esperança com confiança. 

 

TEMPOS DE ESCOLA  

Camile Abreu 

O dia passou... 

As nuvens tomam conta embaçando  

minha memória. 

Memórias da escola... 

Que vontade de voltar no tempo. 

Vontade de rever pessoas. 

Rever lugares... 

Sentir cheiros e aromas.  

Tanta saudade da escola... 

Lembro-me que o vento sopra e memórias  

o vento leva. 

Mas cores, cheiros e sabores  

trazem de volta aquele tempo... 

Tempo que não volta. 

Tempos de escola... 

MEMÓRIAS DA ESCOLA  

Yngrid Medeiros 

Me lembro de correr pelo parquinho  

De fazer uma fila e cantar meu lanchinho 

De brincar de massinha  

De pintar com as mãozinhas 

De ouvir histórias e musiquinhas. 

De ensaiar a dança para festa Junina  
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e de morder os amiguinhos. 

Eram muitos dias de brincadeira, muita diversão,  

mas me lembro de chorar muito quando mamãe  

mordeu a minha mão,   

porquê os amiguinhos não aguentavam mais as mordidinhas, 

que levavam da menininha que estava doida por atenção.  

E a minha mãe já estava com medo de apanhar das outras mães 

na frente do portão da instituição. 

 

MEMÓRIAS DA ESCOLA  

Maria José Vaz 

Quando eu me lembro da Escola 

Logo penso em cola. 

Mas não a cola do papel, 

Ou a cola da prova, 

Penso em como a escola cola na gente. 

O que passamos naquele ambiente, 

Fica colado na gente. 

Como se fossem tatuagens, 

Tem umas que a gente ama ter, 

Outras que se arrepende de fazer. 

Tem aquelas que deveríamos ter feito, 

Outras que guardo no peito. 

Mas as "colas" que guardo na lembrança 

São aquelas que vivi com emoção, 

O meu primeiro livro; 

A primeira Professora; 

O amor não correspondido; 

As Amizades que perduram. 

Guardo todas as minhas "colas" no meu coração. 

MEMÓRIAS DA ESCOLA  

Nayara Nunes 

Correr, pular, jogar bola e até fugir da escola. 

Eeeh! tempo bom que não volta. 

Todos já para a coordenação! 

Ouvi com tanta repetição  

Que em alguns momentos parecia até alucinação. 

Já a parte de estudar, 

É melhor nem recordar, 
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Deixa pra lá. 

O melhor de todo esse tempo foram as amizades e amores, 

Que deixam até hoje o meu mundo cheio de cores e sabores, 

Me emociono ao pensar que estes pela vida vão me acompanhar. 

E que as más lembranças de lá, 

Eles me ajudam a apagar. 

O ENCONTRO COM O LIVRO  

Mariana Machado 

Um dia me apresentaram você, 

Quando eu ainda nem sabia ler. 

Mas eu amava te folhear, ver sua arte,  

E me encantar. 

Um dia eu me aproximei de você, 

Quando eu já sabia ler, 

E esta relação você me fazia crescer. 

Era só te abrir que eu podia viajar sem sair do lugar,  

fugir da realidade que estava a me cercar, 

e então entender que com você  

eu podia conhecer, aprender e crescer 

Tudo isso com muito prazer. 

 

SEM TÍTULO  

Fernanda Bortone 

 

Eu não tenho sossego mesmo quando pareço,  

assim como as coisas com que brinquei no meu quintal. 

Uma lagartixa se estica sobre a pedra, e ninguém nota. 

Um pássaro inventa a arquitetura entre dos galhos secos  

e o dia segue registrando as horas. 

Uma libélula aproveita pocinhas distraídas da última chuva, 

como espelho e camarim e nada muda. 

Uma flor que ninguém sabe o nome  

cresce entre frestas da janela  

arregaçando o cimento, mas não coloriu o dia. 

Um sapo encosta na árvore e os dois parecem um,  

numa comunhão divinal, mas ninguém agradece. 

Dormideiras se recusam a imobilidade,  

e ambicionam dedos, mas seguem sozinhas. 

O balanço range ao vento e chora sua solidão. 

A cabeça da boneca abandonada pede criança. 
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Formigas vermelhas incendeiam o verde,  

e só percebem quando dói. 

Frutas ensinam sobre compor e decompor,  

metáforas da existência sem nenhuma reparação. 

O som dos gravetos, o cheiro de chão,  

a sedução das bromélias entre as nesgas de sol  

e as gotas de orvalho, convidam pra festa. 

Tudo se move, tudo muda, tudo se agita. 

Nada tem sossego, nesse chão da infância nada se conforma.  

Assim é o coração,  

Ninguém é capaz de imaginar  

o que ali cresce, quando seu silêncio é quintal. 

 

LIVROS  

Yngrid Medeiros 

Tem um mundo inteirinho dentro dele, 

Fantasia, terror, ação e livros que  

aquecem o coração.  

Livros grandes, pequenos, coloridos,  

pretos e brancos. 

Foram tantos os livros que tive o prazer de ler, 

Livros esses que me ensinaram a viver  

e a crescer com o coração cheio de amores. 

Romeu e Julieta, um sabiá, uma normalista  

e até uma boneca que sabia falar. 

Foram os muitos personagens  

que me encontraram, ou foi eu que os encontrei? 

Dentro de seus mundos coloridos  

e cheios de viver eu mergulhei. 

 

OS PODERES DE UM LIVRO  

Nayara Nunes 

Meu sonho é que um dia 

todos pudessem conhecer os poderes de um livro. 

Pudessem experienciar as mil e uma 

transformações que ele é capaz de fazer. 

De pessoais a interpessoais,  

mas todas com pitadas emocionais. 

Ele é capaz de nos fazer recordar ou criar. 

De trazer à tona algumas saudades ou habilidades. 
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De fazer questionar e por direitos lutar. 

Mas independente do conteúdo que vem nele, 

É certo que ele vai  

Te transportar para algum lugar. 

RELAÇÃO  

Ingrity Leandro 

Quando leio 

Ah! Quando leio parece que entro em outra 

dimensão 

Que exercita meu cérebro e aquece meu coração. 

Em pensar que demorei tanto para começar a ler... 

Na infância não fazia, 

Na adolescência não gostava. 

E aí!? Aí quando adulta me apaixono. 

Me apaixonei porque compreendi  

Que ler é arte, ler muda histórias/vidas, 

Que ler mudou a minha. 

E quem diria que me tornaria mediadora de leitura e 

faria parte 

De um coletivo que promove a literatura?! 

Ah! Esse destino prega tantas peças na gente  

Peças que montaram e montam meu quebra-cabeça 

E é com lábios cheios de amor que digo que 

literatura hoje faz parte de quem sou. 

LEITORA DE MAPAS 

Helô Strega Carreiro 

O mundo era grande 

e seu desejo era caminhar por toooodo o mundo. 

Bem cedo passou a gostar de ler mapas,  

adorava imaginar os lugares,  

pensando pouco na distância 

e no que precisava para ir lá ou ali. 

 

Seus pés tinham coragem. 

Desejo não lhe faltava, 

mas faltavam outras coisas que ela não controlava:  

uma tal de grana. 
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Então, além de ler mapas, 

passou a incluir em suas leituras, 

as literaturas de aventuras. 

Adorava viajar com personagens até a China, 

Não tinha medo de atravessar os sete mares, 

Só pensava em chegar. 

 

A leitura a levou ao passado, 

e foi lendo que conheceu 

um pouco da Roma e do Egito. 

 

Lendo caminhou por Londres, 

foi ao seu lugar mais sonhado: o Peru, 

já até andou pela confusa e gigantesca Cidade do México. 

Andou por paisagens, 

que nunca nem foi capaz de sentir a temperatura:  

Irlanda, Leon, Canadá e até Rússia. 

 

Ela até hoje adora ler mapas, 

ama leitura de aventuras,  

que abordam temáticas sobre culturas... 

Foi bem assim, 

lendo mapas, que ela descobriu o amor pela literatura.  

MINHA QUERIDA CIDADE  

Adriana Guedes Garcia Marins 

São Gonçalo uma cidade tão populosa,  

tão explorada.  

Um celeiro de talentos.  

Precisa ser encarada com seriedade,  

compromisso e afetividade.   

Que possamos plantar sementes de dignidade  

e colher felicidade.  

Respeitar profissionais que tenham  

compromisso com o ser humano, 

Que façam do espaço público  

um lócus do saber e do prazer.  

Que haja transparência, decência e eficiência.  

Sabemos que a vida é curta 

e as oportunidades são concedidas por Deus. 

Que deixem legados que se eternizem.  
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Que façam diferença na vida das pessoas.  

Aqui fala uma gestora,  

mãe de gestora, 

mãe de um rapaz com necessidades  

especiais e de um contador.   

Todos passaram pela rede municipal de SG.  

Que se respeite quem faz diferença  

na rede pública municipal.  

Daí, teremos uma cidade que gera felicidade. 

 

LEMBRANÇA FELIZ 

Vitória Caetano 

 

Minha última lembrança mais feliz, foi uma bem recente:  

minha viagem a Búzios.  

Ah que viagem... 

Aquele mar  

Aquela água  

Aquela brisa. 

Aquela areia. 

Como foi bom. 

Senti tanta paz, paz na alma, paz de espírito  

Boa companhia. 

Comida gostosa. 

Gente simpática  

Não completou nem um mês dessa viagem  

e eu sinto como se fosse uma eternidade,  

daria quase tudo pra estar lá,  

novamente, do mesmo jeito.  

Terminando o dia sentindo pingos de chuva, 

sentada no pier olhando o mar... 

 

EL CAMINO A LA FELICIDADE 

Ingrity Leandro 

Quando desço do ônibus 

Encontro o que passei tanto tempo buscando 

Sorrio pelas noites em claro, sorrio pelos estudos sozinha,  

e pela realização do meu sonho. 

Eu sabia que iria para faculdade, só não sabia qual seria, 

Mas sabia que conseguiria. 

Meu sonho, minha vitória, 
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Meu crescimento pessoal. 

E vinha tudo a minha mente como flashs, 

Direito, Moda, Arquitetura, Odontologia,  

Designer de interiores, 

Na fila da matrícula tudo vinha a minha mente  

e no final era a Pedagogia. 

Ah, que alegria se encontrava em meu coração 

 

Quem diria que, afinal, 

Pesquisaria o conhecimento. 

Mas naquele dia sabia que algo em mim mudaria 

e me transformaria pois estava finalmente 

conseguindo meus objetivos e sonhos  

encontrando e dando início a minha jornada. 

O meu! Sim o meu camino a la felicidade. 

DELEITE 

Fernanda Bortone 

Puro deleite, 

As balas da minha infância. 

Compradas na venda, 

Pesadas na rangente balança. 

Pedaços de paraíso, 

Dançando no céu da boca. 

De olhos fechados, 

Doce som se ouvia, 

Eram estalos da língua, 

Regendo a infância. 

Com tempo para provar 

A maciez que a bala trazia, 

Enquanto os dedinhos percorriam a vasilha. 

Balinhas carregadas de histórias despretensiosas 

Da senhora grisalha que dava o ponto no doce. 

Fada disfarçada pelo peso do tacho de cobre. 

Da moça, que embalava meu sorriso. 

Enquanto olhava o rapaz vestido de sonho e 

alfazema. 

Do velho, que trocava as moedas que herdei. 

Meu tesouro a escorregar pelos buracos do bolso. 

Tempo deleite, que agora se refaz, 

Pela força do lugarejo, 
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Pelo gosto do açúcar, 

Pela lambança de criança. 

Memória, em que insiste: 

- Sou hoje, aquela menina de tortas tranças. 

RELAÇÃO COM A ESCRITA 

Vitória Caetano Xavier da Silva 

A escrita pra mim nunca foi algo difícil, sempre produzi bem, 

estando triste ou feliz, mas nunca com bloqueio, bloqueios são 

quando toda nossa mente se embola em conflitos pessoais e 

internos onde nada tem um formato e nem mesmo desabafos são 

possíveis.  

Às vezes, nascem bloqueios dependendo do tema que nos 

convidam a escrever, onde não sabemos como iniciar um texto 

por não saber o tema ou mesmo a forma de escrita esperada pela 

parte que nos pede. Mas o pior bloqueio é de conflitos maus 

resolvidos, este me trava muito, me trava a fala, me trava a 

felicidade e me trava a escrita.  

A escrita sempre foi muito presente em mim, sempre tive diários, 

sempre anotei tudo que ia fazer, datas, calendários, resumos de 

aula, resumos de textos para estudar para a prova, cartas de 

sentimentos, até uma carta de despedida da vida eu já escrevi.  

A escrita às vezes é mais fácil que a fala oral, às vezes mais seca 

e às vezes pode ser mal interpretada por quem ler, mas sempre 

será a escrita que fará com que os sentidos, as palavras, as 

experiências continuem as mesmas com o passar do tempo e não 

se percam em nossas memórias e experiências vividas.  

A escrita com a qual mais tenho dificuldade é a acadêmica, os 

moldes, o quanto refinar ela me causa travas, é ruim, mas creio 

e espero que eu consiga fluir como estou fluindo ao escrever 

este texto, com sentimentos e leveza. A leveza que a escrita 

sempre me trouxe e trará. 

 

EXPERIÊNCIA NA UNIVERSIDADE  

Dani Fritiz 

Experiência da Universidade 

Sempre ouvi dizer que a Universidade  

nos marca e nos muda para sempre.  

Que seria uma fase decisiva e que marcaria a gente. 

Quando eu entrei pra faculdade, eu cresci, amadureci,  
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conheci pessoas com sonhos, pensamentos e objetivos 

diferentes. 

Tive professores que me inspiraram, me motivaram  

e até me desafiaram, a sair da caixinha.  

E a olhar o mundo por perspectivas diferentes. 

Tive amigos, amores, funcionários que levarei pra vida toda.  

Momentos marcantes que fazem parte do que eu sou. 

 Sei que cada pessoa que encontrei levou um pouco de mim  

e deixou um pouco também. 

A Universidade vai muito além dos textos e seminários.  

É uma troca constante e a cada semestre que passa  

é um momento que marca. 

A Universidade abriu portas que até então estavam trancadas,  

nos faz refletir, se emocionar e até nos revoltar.  

Nos faz querer mudar e transformar a sociedade  

que vivemos, a querer inspirar as futuras gerações  

a querer viver esse momento. 

Sei que a formatura vai chegar, e nesse dia eu me encontrarei  

com meu eu do passado. E direi que eu vivi, sobrevivi, me 

construi e,  

também me desconstruí. 

Sei que estar na Universidade é uma fase da vida,  

e que depois desta, outras muitas virão,  

mas sempre guardarei na lembrança as coisas boas vividas.  

E espero que esse universo lindo e desafiador possa mudar 

outras vidas,  

assim como mudou a minha. 
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UM DIÁLOGO A PARTIR DAS ESCREVIVÊNCIAS DE TRÊS 

PROFESSORAS NEGRAS 

  

A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias 

para  “ninar” os da casa grande’ e sim para incomodá-

los seus sonos injustos (Conceição Evaristo, 2007). 

  

                                                                                      Adrielle Lisboa 

Elane Neves  

Érika Figueiredo  

Em 1995 durante a escrita da sua dissertação de mestrado 

em literatura brasileira na Pontifícia Universidade católica do Rio 

de Janeiro (PUC), que teve como título: Literatura Negra: uma 

poética de nossa afro-brasilidade, a escritora negra Conceição 

Evaristo brilhantemente munida da arte das palavras fez um jogo 

de sentidos com os verbos escrever e viver, buscando formas 

ortográficas de nomear a sua vivência carregada de clivagens 

sociais, pois, como sujeito, a autora ocupa um corpo mulher-

negra-pobre. Entretanto, o processo de construção do conceito se 

antecede em seus escritos, como nos aponta a autora: “Talvez na 

escrita de Becos, mesmo que de modo quase que inconsciente, eu 

já buscasse construir uma forma de escrevivência” (EVARISTO, 

2017, p. 9). 

Para além da estética literária frisada de uma 

perversidade poética, com marcas representativas de linguagem, 

Conceição Evaristo vem pensando em suas obras politicamente, 

a escrevivência a partir das histórias e perspectivas da população 

negra, sobretudo de mulheres negras. Uma escrita que se dá 

associada à nossa vivência, que é particular e coletiva. Portanto, 

para Evaristo, qualquer escritor/a tem a escrita inevitavelmente 

contaminada pela sua subjetividade. 

Em seu ensaio com título “Da representação à auto-

apresentação da mulher negra na literatura brasileira”, a autora 

ressalta que: 
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Se há uma literatura que nos inviabiliza ou nos 

ficcionaliza a partir de estereótipos vários, há um outro 

discurso literário que pretende rasurar modos 

consagrados de representação da mulher negra na 

literatura. Assenhoreando-se “da pena” objeto 

representativo do poder falo-cêntrico branco, as 

escritoras negras buscam inscrever nos corpos literários 

brasileiros imagens de uma auto-representação. Criam, 

então, uma literatura em que o corpo-mulher-negra deixa 

de ser o corpo do “outro” como objeto a ser descrito, para 

se impor como sujeito-mulher-negra que se descreve, a 

partir de uma subjetividade própria experimentada como 

mulher negra na sociedade brasileira. (EVARISTO, 

2005, p. 54) 

 E é neste diálogo com o conceito de “escrevivência” da 

Conceição Evaristo que apresentamos distintas lembranças de 

professoras negras, a partir de memórias construídas em 

vivências familiares, na comunidade onde moram, no ambiente 

escolar e nos espaços de trabalho, nos quais essas relações se 

constituem e configuram os desenhos que formam o quadro que 

representamos hoje: mulheres, negras e professoras. 

UMA INFÂNCIA ENTRE A RUA E A ESCOLA: ESPAÇOS QUE 

ATRAVESSAM MINHA “ESCREVIVÊNCIA”       

  Resgatando minha infância na cidade de São Gonçalo, 

infância cercada de brincadeiras na rua. Lembro-me que desde 

muito pequena, antes dos cinco anos de idade, já gostava bastante 

da rua como espaço prazeroso de diversão e nela não via 

diferença na relação que estabelecia com os meus pares, as 

crianças. Situação que não se repetia no ambiente da escola. 

Ainda na “pré-escola” tive minha primeira experiência 

com o racismo, quando em uma situação de conversa com 

algumas coleguinhas, elas me chamaram de feia fazendo menção 

à cor da minha pele. E isso fez com que eu me sentisse um pouco 

triste. Digo um pouco, pois eu não entendia o porquê de elas não 

gostarem da minha cor e principalmente do meu cabelo. 
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Lembro que sofria sozinha e não contava nada para a 

professora. Percebia que a minha imagem não era a imagem que 

simbolizava beleza naquele grupo em que eu fazia parte. Por que 

será? Já ali, na educação infantil, começavam a serem delineadas 

algumas marcas do contato com aqueles que tinham o sentimento 

de superioridade em relação à outra pessoa. É certo que estes 

conceitos pré-estabelecidos tão nefastos iniciam-se no lar e 

perpetuam-se no ambiente escolar, como diz Cavalleiro (2000). 

Passado este episódio, as condições que se colocavam 

após a separação dos meus pais, fomentavam ainda mais o meu 

gosto de estar em contato com outras crianças. Pois, via nas 

brincadeiras com os colegas da vizinhança, que eram muitos, a 

estratégia perfeita para deixar de lado toda a responsabilidade 

que nossa mãe nos atribuía todos os dias ao sair de casa para 

trabalhar. Onde meu irmão mais velho, com 11 anos e eu com 

nove anos, tínhamos que olhar a casa, cumprir pequenas tarefas 

domésticas e cuidar da nossa irmã de quatro anos. Isso quando as 

coisas já estavam melhor definidas. 

Sempre muito moleca, por vezes, esquecia o arroz no 

fogo, pois a brincadeira engrenava e eu perdia o tempo de 

cozimento. E aí já sabia que iria ouvir poucas e boas quando 

minha mãe chegasse. Mas, isso não era impedimento para que eu 

deixasse minha rotina de brincadeiras e sessões de disputa com 

meu irmão, para ver o tempo que cada um iria ficar com a minha 

irmã para o outro ir brincar, pois, não queríamos ficar dentro de 

casa. Quase sempre eu o convencia de ficar com ela, pelo simples 

fato de que ele era vidrado nos desenhos que passavam na TV, e 

eu nem tanto. 

Flashes vão me trazendo a memória do tempo em que o 

meu pai morava conosco, e de alguma forma a nossa identidade 

era valorizada positivamente. Pois ele sempre se mostrou 

inquieto com as condições impostas a nossa raça, ou seja, 

impostas aos indivíduos negros. Minha mãe, talvez por falta de 

informação, não conversava com a gente sobre o assunto, mas 
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tinha uma postura de resistência contra as atitudes 

discriminatórias em seu cotidiano. 

Penso que estes retalhos de memórias e alguns outros, 

não explicitados aqui, foram se configurando em motivo para não 

nos conformarmos com a condição que vivíamos. E seguimos em 

frente lutando com a minha mãe, sem deixar as molecagens para 

trás, pois estas que nos aliviavam. Como esquecer os piques; as 

corridas que os cachorros nos davam ao pegar manga no quintal 

do vizinho; as rifas que passávamos para comprar bata-doce, que 

culminava em uma festa em que todas as crianças participavam; 

as noites nas quais a criançada junto com o pai do “Tonho”, 

improvisava lanternas de lata de leite para ir caçar rã e depois 

fazíamos a farofa que minha mãe tinha um enorme nojo que 

preparássemos na panela dela, mas enfim. Como conter a 

criançada? 

Ao lembrar dessas histórias, me dá uma grande vontade 

de voltar a minha infância, mesmo com todas as adversidades 

vividas que não foram poucas. Na adolescência, as imagens e 

impressões da escola em que estudei, eram de uma escola onde 

pouco ou nada se falava sobre as relações que eram travadas 

diariamente entre os sujeitos que ali frequentavam. A esse 

respeito, a autora Nilma Lino Gomes nos leva a refletir: 

Para que a escola consiga avançar na relação entre 

saberes escolares/ realidade social/diversidade étnico-

cultural é preciso que os(as) educadores(as) 

compreendam que o processo educacional também é 

formado por dimensões como a ética, as diferentes 

identidades, a diversidade, a sexualidade, a cultura, as 

relações raciais, entre outras. E trabalhar com essas 

dimensões não significa transformá-las em conteúdos 

escolares ou temas transversais, mas ter a sensibilidade 

para perceber como esses processos constituintes da 

nossa formação humana se manifestam na nossa vida e 

no próprio cotidiano escolar. Dessa maneira, poderemos 

construir coletivamente novas formas de convivência e 

de respeito entre professores, alunos e comunidade. É 

preciso que a escola se conscientize cada vez mais de que 
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ela existe para atender a sociedade na qual está inserida. 

(GOMES, 2005, p. 147) 

Como toda “boa” escola tradicional havia por parte de 

alguns professores, a intenção da prática da domesticação dos 

corpos adolescentes, a disciplinarização, a tentativa de controle e 

homogeneização dos indivíduos. Muitas vezes sem considerar os 

muitos conflitos existentes naquele ambiente. Xingamentos, 

apelidos pejorativos proferidos por colegas brancos, tendo como 

tentativa inferiorizar e desqualificar o menino ou a menina negra, 

essas eram situações corriqueiras. E normalmente aquele que 

sofria a discriminação a recebia calado. Sempre me pareceu que 

as ações eram articuladas para minar as nossas reações e dos 

nossos pares. Como afirma a autora: “o silêncio que atravessa os 

conflitos étnicos na sociedade é o mesmo que sustenta o 

preconceito e a discriminação no interior da escola.” 

(CAVALLEIRO, 2000. p. 98).  

Não me recordo de nenhuma aula que tenha levantado 

alguma discussão coletiva sobre discriminação, preconceito ou 

algo parecido. E assim o silêncio caminhava junto com o foco 

que a escola dava aos conteúdos escolares em detrimento de uma 

ênfase na constituição humana, onde além do intelecto 

precisávamos nos tornar conscientes de nossas diferenças, 

emoções, identidades, representações, valores, como afirma 

Gomes (2005).  

E é nesse contexto que me pego buscando ser uma 

estudante dedicada e comportada para fugir do alvo daqueles que 

se utilizavam das piadinhas irônicas para encobrir o preconceito 

latente. Alguns colegas, também negros, eram tidos como os 

desajustados por reagirem a essas situações limite, onde a falta 

de respeito era absurda. 

Ser adolescente negra/negro tendo seu processo de 

construção identitária cercado por práticas excludentes e mesmo 

assim conseguir oferecer resistências, possuir suas táticas para se 

manterem íntegros, não é algo simples nem inédito dentro da 
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sociedade em que vivemos. Por isso, hoje busco entender que 

memórias como estas nos fornecem pistas para pensar as 

crianças/adolescentes como sujeitos historicamente situados, que 

não precisam de um ambiente escolar que reproduza o padrão 

tradicional desta sociedade. Mas sim de uma escola que 

possibilite a esses sujeitos conhecer e resgatar o passado 

significativo que todos nós temos.  

REFLEXÕES SOBRE O SILÊNCIO FAMILIAR E ESCOLAR ACERCA 

DO RACISMO AINDA NA INFÂNCIA 

 A representação social do negro/negra no Brasil nos 

impulsiona a refletir sobre as relações étnico-raciais 

estabelecidas desde os primórdios da nossa história. Tais 

representações traduzem a visão estereotipada e preconceituosa 

em relação à população afrodescendente. 

Segundo Cavalleiro (2000) “A discussão das relações 

étnicas em território brasileiro é uma questão antiga, complexa e, 

sobretudo polêmica. Porém, trata-se de uma discussão necessária 

para a promoção de uma educação igualitária” (CAVALLEIRO, 

2000, p. 9). A referida autora faz uma defesa política às 

discussões étnicas afirmando serem necessárias ao modelo 

educacional democrático promotor da igualdade e da cidadania. 

Em sua pesquisa sobre negros no sistema de ensino, afirma que: 

“A relação diária com crianças de quatro e seis anos permitiu-me 

identificar que nesta faixa de idade, crianças negras já 

apresentam uma identidade negativa em relação ao grupo étnico 

ao qual pertencem.” (CAVALLEIRO, 2000, p. 10). A questão do 

pertencimento étnico ainda é muito forte num modelo de 

sociedade hierarquizada que escamoteia o valor o e potencial da 

criança negra na primeira infância. Nesse sentido, a escola deve 

trabalhar a identidade e autoestima no seu processo de formação. 

Estabelecendo um diálogo com Conceição Evaristo, que nos 

convida a uma escrita “contaminada de subjetividades”, vou 

remexendo nas gavetas da memória e relatando fatos e 
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“escrevivências” da minha infância que demonstrem a 

necessidade de socialização inicial da criança negra e a 

importância da escola nesse contexto. 

Recordando a infância aos sete anos de idade quando 

minha irmã mais velha trançava meu cabelo e me arrumava para 

ir à escola. Ter o cabelo trançado era uma forma de mantê-lo 

arrumado por mais tempo. Minha mãe, não dispunha de tempo 

para tal tarefa por estar cuidando da casa, dos meus irmãos 

menores e lavando roupas para fora atendendo a uma 

considerável clientela de famílias residentes em bairros nobres 

de Niterói, a fim de ajudar meu pai com o orçamento doméstico. 

Em minha casa quase nunca se ouvia comentários sobre racismo, 

preconceito e discriminação, embora tenha nascido num período 

de grande turbulência política promovida pelos movimentos 

sociais, dentre os quais estava o movimento negro. 

Dessa forma cresci numa família de afrodescendentes 

onde o silêncio sobre o assunto parecia torná-lo inexistente. Na 

escola fui me adaptando aos poucos conhecendo os professores e 

em especial as crianças, porém sempre com medo das 

“implicâncias” não só pela timidez, mas também pela cor da pele. 

É extremamente importante a socialização e o desenvolvimento 

da criança nesta fase da vida, abarcando um modelo de 

aprendizagem pertinente às diferenças e a diversidade étnica. “A 

socialização torna possível à criança a compreensão do mundo 

por meio das experiências vividas ocorrendo paulatinamente à 

necessária interiorização de regras afirmativas pela sociedade.” 

(CAVALLEIRO, 2000, p. 16). 

Dialogando com Eliane Cavalleiro entendemos a 

importância da formação social da criança sobre as questões 

raciais, aliada às agências formadoras, família e escola no sentido 

de prepará-la à inserção em grupo social. Com o passar dos anos 

as caraterísticas fenotípicas confirmarão sua origem de matriz 

africana. O diálogo aberto com a criança contribuirá ao processo 

de construção identitária quando adulta. Ao negar a sua raça, o 
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negro/negra também nega a sua honra, seu valor e sua 

humanização. 

A CONSTRUÇÃO DA AUTOESTIMA NEGRA A PARTIR DA 

PERSPECTIVA DO CABELO  

Meus irmãos herdaram o tipo de cabelo da minha mãe 

que se assemelha ao liso e eu nasci com a textura do cabelo 

parecido com a do meu pai, que por sinal sempre optou pelo 

cabelo raspado. Meus pais falavam: Esse cabelo bom dos 

meninos tinha que ser dela, que é menina. Desde muito pequena 

tenho recordações do empenho da minha mãe em arrumar o meu 

cabelo com penteados que doíam, pois eram muito apertados, 

para evitar que soltasse. 

Além dos penteados variados, que não faço ideia de onde 

a minha mãe tirava tantas ideias, ela também contava com ajuda 

de produtos químicos que prometiam cabelos soltos e maleáveis. 

Lembro-me de um episódio de alisamento feito em casa sem 

sucesso em que precisamos retirar o produto às pressas. Quando 

reclamei da ardência que o contato com a água estava causando 

no meu couro cabeludo, que tinha ficado ferido com a química, 

minha mãe prontamente me lançou a pergunta: “Você não quer 

ser bonita? Pra ser bonita tem que sofrer!”. Com isso, desde 

muito cedo aprendi a passar por sofrimentos em nome da beleza, 

foram anos mantendo a todo custo um cabelo liso ou relaxado e 

que fosse aceitável socialmente. 

A construção da autoimagem de mulheres negras, 

normalmente está atrelada a consciência política, como um 

processo potente e gradual. Para nós, mulheres negras que 

passamos anos tentando alcançar um determinado padrão de 

beleza, castigando nossos corpos por não gostar da nossa 

imagem, por nos acharmos feias. Demoramos a entender que isso 

está imbricado ao fato de fazermos parte de uma raça que é 

representada historicamente por conotações negativas. O cabelo 

das pessoas negras tornou-se a marca da servidão durante o 
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período de escravização, sendo visto como símbolo de 

inferioridade e desordem. Nesse contexto, o cabelo passou a ser 

instrumento de luta importante, transmitindo fortalecimento 

racial e um protesto contra as opressões raciais (KILOMBA, 

2019). 

Percebemos o quanto a imagem da mulher negra está 

socialmente atrelada no Brasil ao que é feio, gerando uma busca 

incessante a um ideal de beleza representado pelo padrão 

fenotípico europeu. Portanto, quando acontece esse processo de 

libertação, assumimos uma luta contra o padrão estabelecido 

como ideal e aceitável. Para a autora Mônica Sacramento (2016) 

“Os conceitos de ‘cabelo bom’ e ‘cabelo ruim’ estão localizados 

em um mesmo contexto de significação cultural para todas as 

economias de plantação colonial [...] sendo o cabelo (corpo) o 

lócus principal da luta de raça para milhões de mulheres.” 

(SACRAMENTO, 2016, p. 126). 

(IN)CONCLUSÕES  

Somos mulheres negras e atualmente professoras 

militantes sobre a questão racial e a educação antirracista de 

crianças, jovens e adultos negros/negras, sabedoras que durante 

muitas décadas a população negra foi (e ainda é!) roubada do 

direito à cidadania, gerando discriminação e desigualdades. Para 

entender melhor a questão racial e a educação democrática, 

consideramos fundamentais as contribuições do sociólogo 

Florestan Fernandes, presentes no artigo da professora negra 

Eugênia Da Luz Silva Foster, quando afirma: 

Florestan não nega a existência de preconceito de cor no 

país e tampouco, em seus estudos, realiza uma junção 

mecânica entre a questão de classe e a questão racial, 

apesar de analisar a segunda em sua ligação com a 

primeira. Ele matiza essa relação e mostra-nos que a 

questão racial no Brasil precisa ser compreendida no 

interior da sociedade de classes que hierarquiza, 

discrimina, dificultando o acesso ao mercado de trabalho 
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e destituindo, dessa forma, a população negra de seus 

direitos de cidadania. (FOSTER, 2005, p. 136) 

Partindo dessa análise, com base nos estudos da 

sociologia da infância, percebemos a possível elucidação dos 

problemas relacionados às questões étnicas e sociais como: o 

preconceito de cor, a marginalização, a subalternidade e a 

discriminação, estes encontram-se arraigados num modelo de 

sociedade escravocrata e capitalista imposta pelas elites. Nesse 

sentido, buscamos engajamento político propondo inéditos 

viáveis para uma educação pública de qualidade e antirracista. 

A (In)conclusão deste breve texto tecido pelas mãos de 

três mulheres negras não se esgota aqui, mas articula-se às 

provocações cotidianas das realidades inerentes aos 

negros/negras na luta por seus direitos, pela tão sonhada 

“Democracia racial” e o respeito às diferenças. Pensando acima 

de tudo na criança negra em sua constituição de sujeito histórico. 
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ERA UMA VEZ “UM SORRISO NEGRO”, UMA MENINA NEGRA: 

MEMÓRIAS DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA POR UMA NEGRA 

PROFESSORA DA INFÂNCIA 

Cinthia de Oliveira da Silva  

Os primeiros fios de minha história docente na rede 

pública de ensino foram tecidos no ano de 2012 com educandos 

das séries iniciais do ensino fundamental. No ano seguinte tive 

novos desafios com as crianças da educação infantil, as quais 

venho ensinando e aprendendo cotidianamente. 

 No tear acadêmico, aprendi com um provérbio africano 

que “Nunca é tarde para voltar ao passado e apanhar aquilo que 

ficou atrás”. Em outras palavras, retornar ao passado para 

ressignificar o presente. Com esta filosofia de vida africana 

compartilho uma, experiência marcante vivenciada no ano de 

2018 em uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI), 

com crianças pequenas de 5 anos da Pré-Escola, no município de 

São Gonçalo-RJ. 

 Baseando-me no que Conceição Evaristo chama de 

“escrevivência”, ou a escrita que nasce do cotidiano, das 

lembranças, da experiência de vida, trago ao presente uma 

narrativa vivenciada intensamente. 

  Certa vez, Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba, 

adentrou à nossa sala de aprendizagens logo pela manhã. 

Convidada a trazer alegria aos corpos inquietantes das crianças 

que demonstraram grande entusiasmo sobre o samba ao 

relatarem suas vivências de Carnaval. Sendo assim, como forma 

de desvendar o mundo mágico das letras que nos cercam, 

apresentei a vogal I através de um batuque. Por sempre ficar 

atenta ao que as crianças demonstravam interesse, neste dia “deu 

samba”!  Pandeiro emprestado de uma colega professora, 

rebolado e gingado dos pequenos bambas, alegria estampada no 

rosto e uma grande fuzarca ao som da música “Sorriso Negro”.  
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 Tudo começou com a contação de história, do livro “A 

Rainha da Bateria” de Martinho da Vila e, após uma roda de 

conversas com uma atividade de escrita e ilustração, 

homenageando esta mulher negra que superou o preconceito 

contra as mulheres no samba. Vale ressaltar que dona Ivone Lara 

havia voltado para o Orum (espaço infinito, céu) em abril do 

corrente ano. 

 Durante o momento de homenagem, uma bela fotografia 

foi projetada na parede através da linguagem audiovisual para 

que as crianças conhecessem, ouvissem um pouco sobre a sua 

história de vida, a biografia, e reproduzissem a imagem da 

sambista. O tempo passou, as aulas foram interrompidas por um 

período de três meses devido a uma greve dos profissionais da 

educação, mas, após o retorno desta grande batalha na luta por 

direitos profissionais e melhorias educacionais, adentrei à sala de 

atividades e ouvi por duas vezes o pedido de uma das crianças 

soar como música, com sua voz meiga dizendo: — “Tia, traz 

Dona Ivone Lara!”. Acompanhavam-lhe um brilho nos olhos e 

uma coragem que poucas vezes pude contemplar, pois, a menina 

negra, protagonista desta história, expressava-se frequentemente 

através da linguagem do olhar e do seu sorriso, ao invés de ser 

pela linguagem verbal. Vivia cabisbaixa, raro ouvir a sua voz.  

Durante esta rememoração, eu reencontrei a criança negra 

que fui, minha própria história, que no processo de escolarização, 

na década de 80, muitas vezes, não se ouviu a voz, silenciada, 

apagada e anulada através de uma educação bancária onde o 

educador era quem dizia a palavra e nós, educandos, 

escutávamos docilmente. 

 Nunca tive a oportunidade de conhecer sequer uma 

personagem negra nas histórias infantis que ouvia. Eram sempre 

branquinhas e de cabelos lisos. Cinderela, Branca de Neve, 

Cachinhos Dourados. Lindas, porém, nenhuma com a qual eu 

pudesse me identificar. 
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Dialogando com Zaccur (1993, p. 41) “o próprio 

interesse da criança é a evidência do quanto a atividade é 

significativa”. Diante desta afirmativa, o pedido desta linda 

menina negra mostrou-me a importância e a potência do 

educador, desde a educação infantil, dar visibilidade ao 

protagonismo negro, possibilitando que tenham 

representatividade de forma positiva, pois as crianças estão 

formando sua identidade, seu autoconceito. Logo, o seu pedido 

não foi em vão, estava cheio de sentidos e significados. 

Na escola, a criança negra aprendeu e ainda aprende a 

rejeitar sua cor e suas características, em função de outra, no caso 

a branca. Isso se deve, segundo Oliveira (2001), ao fato de estar 

cercada de valores culturais da sociedade branca dominante e 

sem nenhum referencial étnico racial positivo para fortalecer sua 

autoimagem. Cada vez mais, as crianças negras tentam 

aproximar-se do protótipo de beleza imposto e destacado 

constantemente pela mídia, negando a sua identidade racial. 

Através desta experiência significativa do pedido da 

menina, busquei pistas para compreender o quanto apresentar de 

forma positiva um referencial negro pode ser fundamental na 

vida, especialmente das crianças negras. Diante das reflexões de 

minha própria prática docente, o protagonismo negro passou a 

fazer parte com mais frequência de nossas histórias, brincadeiras, 

rodinhas de conversas. Isto me lembra Romão (2001), quando diz 

que uma educação que promove a autoestima da criança negra é 

aquela que supera os limites de inserção da temática na escola 

durante tópicos especiais ou datas comemorativas.  

 “Assim, atendendo ao pedido da menina negra, através 

de uma escuta sensível a qual Barbier (2002) associou a ‘ver por 

dentro”, no sentido de colocar-se no lugar do outro, dizendo que 

a escuta sensível se apoia na empatia. Eu, sua fada madrinha, sem 

varinha de condão, mas com poderes mágicos de transformar o 

currículo, desta vez trouxe Dona Ivone Lara para fazer parte da 

nossa rotina cotidiana. 
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 Cantávamos quando percebíamos a tristeza em alguém, 

cantávamos para nos despedir, cantávamos para dançar, 

cantávamos simplesmente para sorrir e, por muitas vezes, 

espontaneamente, presenciei as crianças transmitindo afeto entre 

seus pares cantando: “Um sorriso negro, um abraço negro traz 

felicidade.” Permitindo deste modo que entre nossas 

diversidades nos tornássemos únicos através do abraço.  

A experiência vivenciada na prática contribuiu para a 

reflexão de que é urgente rompermos com o currículo 

eurocêntrico. Pois a educação antirracista tem um longo caminho 

a ser percorrido, caminho este com pedras que tentam 

impossibilitar nossas vozes ancestrais de ecoarem no cotidiano 

de nossas escolas, impedindo que a questão racial seja um tema 

tratado como um conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo.  

Diante disso, por alguns instantes, na convivência de 

contar histórias cotidianamente, permito-me viajar ao meu 

mundinho imaginário da literatura infantil e, indo ao encontro da 

Moça Tecelã, de Marina Colasanti (2004), que entremeando lãs 

e cores, transporta a realidade de seus sonhos para os tapetes, em 

meus enegrecidos sonhos teço o desejo de um mundo, onde quem 

sabe um dia, as pessoas não sejam julgadas pela cor de sua pele, 

a escola apresente a história do povo negro não a partir da 

escravidão, mas através de um movimento de luta e resistência, 

nossas crianças negras representem anjos, heróis, heroínas, reis, 

rainhas, príncipes, princesas e qualquer personagem que desejam 

interpretar. 

Era uma vez, uma professora negra que segue tecendo 

histórias e entrelaçando memórias, onde as vidas negras que 

perpassam o seu caminhar docente importam desde a mais tenra 

idade.  

Que nós, professoras/pedagogas/pesquisadoras da 

infância possamos co-construir caminhos afirmativos para uma 

educação que promova a autoestima da criança negra superando 

os limites de inserção da temática na escola durante tópicos 
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especiais ou datas comemorativas. E assim, como é preciso dar 

as mãos para abraçar um baobá, possamos nos unir nesta luta 

antirracista cotidiana, por um final feliz de uma sociedade mais 

justa, igualitária e equânime. Onde seja possível presenciarmos 

cada vez mais lindos sorrisos negros de crianças orgulhosas de 

suas histórias, de sua ancestralidade e negritude.  
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DOS OLHOS DE VER E DOS OUVIDOS DE OUVIR: 

O NASCEDOURO DE UM PROJETO 

Cristiane Soares 

 
No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo,  

lá onde a criança diz:  

Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não 

funciona para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, 

 ele delira. - E pois. 

Em poesia que é voz de poeta,  

que é a voz de fazer nascimentos - 

O verbo tem que pegar delírio. 

(Manoel de Barros)  

 Manoel de Barros nos ajuda a ver e a valorizar as 

experiências e as curiosidades infantis. As crianças, por meio do 

faz-de-conta mudam a natureza das coisas atribuindo-lhes 

sentidos diversos. 

 Escolhi esse excerto de uma das poesias de Manoel de 

Barros, pois ele traz a dimensão da ação por meio do verbo. 

 É justamente assim que se inicia o projeto que vou narrar 

aqui. Por meio dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir pude 

vivenciar com minhas crianças uma das experiências mais 

bonitas da minha carreira como professora. 

  Mas antes de detalhar o nascedouro do projeto sobre o 

lixo, falarei um pouquinho de mim. Sou funcionária da prefeitura 

municipal de Educação de Niterói, atuando na Educação infantil. 

Minha escolha de formação foi meio que por acaso. Quando 

criança vivia em um local de difícil acesso, sem energia elétrica 

e nem condução. Por esse motivo fui alfabetizada pela minha 

mãe em casa. Só fui matriculada em uma escola quando já estava 

com 9 anos de idade. Uma das estratégias da minha mãe era me 
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colocar para ler para ela. Lia de tudo! Folhas de jornais que 

vinham enrolando os ovos, revistas velhas e tudo que me vinha à 

mão. Meu padrasto possuía uma coleção de livros de bolso, todos 

de faroeste. Eu me tornei uma leitora voraz e li todos os livros 

dele. 

 Essa foi uma das melhores coisas que recebi na minha 

infância.   

 Com as dificuldades da vida, acabei parando de estudar 

na antiga 5ª série do fundamental. Só voltei às salas de aula já 

casada e com filhos. Uma coisa que aconteceu muito bacana foi 

que eu fiz o Curso Normal junto com minha filha mais velha.  Eu 

continuei trilhando esse caminho, ela, porém, descobriu que não 

era o que queria fazer. 

 Com essa bagagem de experiências chego à UMEI Jacy 

Pacheco, que fica no bairro do Barreto, Zona Norte da cidade de 

Niterói. 

 Em 2019 estive responsável, juntamente com a 

professora Tamires, por um grupo de referência da Educação 

Infantil, com crianças de 5 anos. O município adota a bidocência 

na Educação Infantil. Ou seja, nas unidades de Educação Infantil 

de horário integral, há sempre duas professoras. Também 

compunha nosso grupo a professora de apoio educacional 

especializado, Raquel Antunes, pois, na turma, tínhamos dois 

alunos com laudo de transtorno do espectro autista. 

 O grupo era composto por 19 crianças bem frequentes. 

As meninas eram maioria e muito unidas. Todos tinham ótimo 

relacionamento uns com os outros. 

 Certo dia, já no início do segundo trimestre, em um dos 

momentos de brincadeiras no parquinho da escola, uma das 

meninas nos surpreendeu com uma observação. Ela percebeu que 

no pátio havia lixo e isso lhe causou incômodo e estranheza. Ela 

se dirigiu a mim com uma casca de banana pendurada entre seus 

dedinhos e disse: 
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 - “Tia, olha o que eu achei no parquinho!! Isso não pode! 

Jogaram lixos no lugar onde nós brincamos”. 

 Essa atitude causou em mim e na minha parceira de 

trabalho, uma grande inquietação, pois percebemos que poderia 

surgir um grande interesse da turma sobre essa questão, uma vez 

que a criança incomodada com o fato estava mobilizada a 

resolver a situação. Logo em seguida trouxemos para a sala esse 

assunto, que se tornou importante para o grupo todo. 

 Como o projeto da escola em 2019 versou sobre 

“DIREITOS HUMANOS”, resolvemos organizar nossas ações 

pedagógicas no 2º semestre a partir da inquietação trazida pela 

criança. Fiz, junto com minha parceira, a escolha por 

trabalharmos com as crianças o artigo III e o XXVI da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos trazem o 

seguinte texto: “III - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 

e à segurança pessoal. [...] XXVI - Todos os seres humanos têm 

direito à educação...” (Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, online, 1948). 

 Durante as rodinhas7 que se seguiram, combinamos que, 

de início, confeccionaríamos cartazes, dando nome ao projeto 

que acabara de nascer, "lixo é na lixeira". Eles mesmos 

escolheram onde os colariam para conscientizar toda a 

comunidade escolar.  Com isso as crianças levaram o problema, 

também, para uma professora do Ensino Fundamental8, alegando 

que quem fazia aquela sujeira na escola eram seus estudantes 

uma vez que eles, os pequenos, não traziam lanche para a 

merenda, e a maior parte do lixo coletado pelas crianças da turma 

da tia Cristiane e da tia Tamires era, na verdade, resquícios dessa 

 
7 Rodinha é uma das atividades da rotina da Educação Infantil. É o momento 

onde crianças e professoras conversam sobre temas diversos, sobre a 

organização das atividades, estabelecem combinados permanentes ou 

temporários, dentre outras coisas. 
8 A Unidade Municipal de Educação Infantil Jacy Pacheco atende crianças de 2 

a 5 anos e também crianças de 6 a 10 anos, do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. 
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merenda  consumida pelas crianças do Fundamental, tais como: 

copos de Guaravita, papéis de bala, embalagens de biscoitos, 

cascas de frutas, dentre outros. A professora acolheu muito bem 

a argumentação dos pequenos e no mesmo instante convocou sua 

turma para ouvir o que aquela criança do grupo de Educação 

Infantil, do GREI5A9 tinha a dizer. 

 Sofia foi a porta voz do grupo e explicou toda a situação 

do incômodo que sentiu ao ver o pátio com lixo, e logo todos 

estavam em um grande mutirão de limpeza da área comum da 

escola. Juntaram todo o lixo, que foi encontrado nas 

dependências da escola. 

 Após esse recolhimento, estudamos que o lixo é 

separado por categorias. Apresentamos a elas as cestas de lixo 

com as cores da coleta seletiva. Refletimos sobre o tempo de 

decomposição na natureza e sobre isso confeccionamos mais um 

cartaz. 

 Para ampliarmos os conhecimentos da turma, 

apresentamos às crianças, o artista plástico Vik Muniz. Ele é um 

artista que utiliza como matéria-prima para suas obras de Arte, 

materiais que ele recolhe do lixo. Em 2011 ele lançou um 

documentário chamado “Lixo Extraordinário”. Eu e minha 

parceira de trabalho exibimos fragmentos do documentário e 

discutimos com as crianças que do lixo poderiam sair obras de 

Arte, brinquedos e utensílios diversos. Enfatizamos que o 

documentário foi feito com catadores de lixo da cidade de Duque 

de Caxias, no Rio de Janeiro. Mostramos para as crianças que 

muitas pessoas vivem desse mesmo lixo, que muitas coisas que 

não nos servem podem ter utilidade para outras pessoas. Nesse 

momento, além das questões ambientais, passamos a tratar 

também das questões sociais. 

 
9 GREI5A significa: Grupo de Referência da Educação Infantil de 5 anos. A 

letra que acompanha a sigla designa que esta é a primeira turma dessa respectiva 

idade. 
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 Como nossa escola não realiza nada sem a companhia da 

leitura literária, apresentamos à turma o livro “Donana e 

Titonho” escrito por Ninfa Parreiras e ilustrado por André Neves. 

Esse livro traz uma narrativa de uma família que vive da coleta 

seletiva do lixo. A partir dessa leitura, nossas crianças fizeram 

vários relatos sobre o fato de conhecerem pessoas dali da 

comunidade que vivem como os personagens da história lida. Da 

rodinha desse dia, saiu a decisão de juntarmos materiais 

recicláveis para doar para catadores da comunidade do entorno 

da escola. Também juntamos material reciclável para realização 

de uma oficina de brinquedos em nossa turma. 

 Ainda sobre a questão ambiental, trouxemos para as 

crianças, o caso da jovem sueca Greta Thumberg, que em agosto 

de 2018 começou a faltar aulas toda sexta-feira para protestar em 

frente ao parlamento sobre as questões climáticas. Fizemos “um 

gancho” para a poluição dos rios e mares e sobre as enchentes. 

Essa situação de alagamentos, inclusive, as crianças conhecem 

de perto, pois ao lado da escola há um valão, que já foi um rio e 

quando chove muito a rua fica alagada a ponto de entrar água em 

algumas casas e estabelecimentos comerciais. 

 Logo percebemos que esse lindo projeto não poderia 

ficar apenas dentro das dependências da escola. As crianças 

estavam muito motivadas a resolver algumas situações 

observadas por elas como problemas. A situação do lixo no pátio 

foi resolvida por meio da campanha que as crianças realizaram 

em todas as turmas da UMEI. Os cartazes produzidos pelo 

GREI5A ficaram espalhados por todas as dependências da 

escola. Mas as crianças queriam realizar mais ações de 

conscientização. Assim, montamos um questionário e saímos 

com as crianças da turma pelo entorno da escola para eles 

descobrirem como os comerciantes faziam o descarte do lixo no 

bairro, se havia coleta seletiva, como era realizada a limpeza das 

ruas e praças. Depois disso, nossa turma foi convidada, pela 

Equipe de Articulação Pedagógica, a participar da Feira 
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Municipal de Ciência e Tecnologia, que acontece anualmente no 

mês de outubro, na cidade de Niterói e que é organizada pela 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(SEMECT). 

 Para essa participação, fizemos maquetes do lixão, pra 

onde é levado o lixo da cidade; um “burrinho sem rabo”10 

literário inspirados pelo livro literário “Donana e Titonho”, onde 

colocamos tirinhas de poesias no lugar de lixo; um caminhão 

coletor de lixo; uma caçamba, daquelas que são colocadas em 

locais estratégicos da cidade para recolhimento de grandes 

quantidades de lixo; brinquedos, para mostrar como o lixo pode 

ser reutilizado; uma mini horta, onde plantamos tomate, girassol, 

quiabo e couve; e muitos cartazes explicativos com fotos de cada 

etapa do projeto. Tudo foi devidamente documentado. 

Finalmente, lá fomos nós para a apresentação na Feira Municipal 

de Ciência e Tecnologia. Nossa apresentação foi um sucesso! 

Todos que visitaram nosso estande de exposição ficaram 

encantados com o trabalho e com a desenvoltura das crianças ao 

explicarem todo o projeto. Dias depois recebemos uma 

premiação na categoria Educação Infantil pelo trabalho 

apresentado. 

 Nossa última ação vinculada ao projeto foi confeccionar 

um livro com a turma, para apresentar na Feira Literária11 da 

nossa escola. 

 Todo o livro foi feito com as etapas do projeto e 

acrescido com uma última experiência, que foi a técnica de 

fabricação de papel reciclado, na qual as próprias crianças foram 

 
10 Nome dado ao conjunto, carrinho de coleta de lixo e à pessoa que puxa o 

carrinho, deslocando-se pelos bairros a fim de coletar material reciclável para 
vender. 
11 Maior evento pedagógico da UMEI Jacy Pacheco. Neste evento cada turma 

expõe trabalhos artísticos sobre as leituras que fizeram ao longo do ano, 

realizam uma apresentação cultural também sobre uma leitura que fizeram e 
lançam o livro produzido com destaque para uma sessão de autógrafos 

protagonizada pelas crianças escritoras. O livro produzido pelas crianças pode 

ser individual ou coletivo. 
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os fabricantes. Esse papel foi utilizado para fazer a capa e a 

contracapa do livro da turma. 

 Sobre todo esse percurso que trilhamos com as crianças 

do GREI 5A de 2019, refletimos teoricamente que “o trabalho na 

escola das infâncias deve ser visto não só como um meio 

didático, mas como uma prática ligada à vida e ao contexto social 

das crianças” (SILVA e MACEDO, 2020, p. 25). 

Ao percorrermos todo o processo vivenciado, 

percebemos que a atuação docente é importantíssima para 

garantir que as crianças tenham liberdade para dizer o que 

querem dizer. Neste sentido: 

 

O papel da professora das infâncias é fundamental em 

todo o processo. A problematização de seu olhar sobre as 

lógicas das crianças, a relevância desta no processo de 

produção do conhecimento e a forma de acolher o que se 

diz ou o que se faz, é o que promoverá a capacidade de 

costurar essa imensa colcha de retalhos construída a 

partir da interação entre crianças-adultos e criança-

criança, enriquecida com as múltiplas leituras de um ou 

mais temas nela assumidos e discutidos (SILVA e 

MACEDO, 2020, p. 28). 

 

A experiência narrada aqui materializa a potência e as 

múltiplas possibilidades para o trabalho pedagógico, com as 

infâncias, a partir da escuta sensível e do olhar atento. 

 Em Barbier (1992) encontramos uma categoria de 

análise que representa bem o que vivemos no segundo semestre 

de 2019. Essa categoria refere-se à “sensibilidade ecológica, a 

sensibilidade ética e a sensibilidade estética”. Assim ele as 

define: 

A sensibilidade ecológica faz com que nos sintamos 

envolvidos, implicados, por fatos, acontecimentos, 

situações que se referem ao equilíbrio da vida na terra. 

Essa sensibilidade ecológica leva a uma sensibilidade 

ética. O sentido da ligação (reliance) desperta para o 

sentido da bondade. É “bom” aquilo que se pode ligar à 

vida em seu conjunto dinâmico. Esse sentimento ético 

pode obrigar-nos a comportamentos contestadores e 
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perturbadores, que discordam da “moral” dominante. A 

sensibilidade ética leva à sensibilidade estética. Será 

“belo” aquilo que se tinha achado “bom” no sentido 

anteriormente definido (BARBIER, 1992, p. 206-207). 
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REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE NO UNIVERSO LITERÁRIO 

INFANTIL: NARRATIVAS PARA REFLETIR 

Ana Carolina Paulo da Cruz 

Débora Baptista Mendonça Braga 

Maria Aparecida de Oliveira 

INTRODUZINDO A CONVERSA SOBRE LITERATURA E 

INFÂNCIA(S) 

 Começamos essa conversa, falando sucintamente, sobre 

a Literatura infantil como fonte de reflexão, pois, a literatura 

como um campo de sentidos nos remete a sentimentos profundos. 

Um dispositivo de formação de subjetividades, que conquistou 

relevância e autenticidade enquanto ferramenta pujante na 

formação de leitores, capaz de nos conduzir a pensamentos e à 

construção de conhecimentos, sentimentos e emoções. Diante 

disso, veremos algumas narrativas reais e imagéticas para melhor 

compreender como a literatura pode auxiliar-nos a entender o que 

se passa dentro, fora e ao nosso redor. 

HISTÓRIAS, REPRESENTATIVIDADE INFANTIL  

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 (FREIRE, 2000, s/p). 

 Pensando nas histórias infantis, contos de fadas, enfim, 

na literatura infantil, percebemos que as obras literárias 

desenvolvidas para os pequeninos têm alcançado dimensões cada 

vez maiores, proporcionando ao público infantil um 

desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutível. 

Nomes como os de Monteiro Lobato, Ana Maria Machado, Lygia 

Bojunga, Ziraldo, e outros, compõe um riquíssimo leque de 
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autores consagrados nesse ramo. Sabemos que os primeiros 

livros escritos para o público infantil surgiram na escola com a 

função de auxiliar no processo de aprendizagem sendo usados 

como pretexto para ensinar outros pontos da matéria.  Os livros 

de literatura infantil inicialmente estiveram mais ligados à 

pedagogia do que a arte. 

 Apesar de a Educação Infantil ser garantida pela 

Constituição de 1988, a maioria das crianças do nosso país não 

tem acesso às obras de literatura infantil, sofrendo com a 

desigualdade social, com a má distribuição de renda e com uma 

distribuição desigual do patrimônio cultural. Os profissionais que 

atuam na área da educação e no campo das políticas sociais 

voltadas à infância têm enfrentado grandes desafios ao longo dos 

últimos tempos. Questões relativas à situação política, 

econômica e social atravessam o cotidiano das escolas fazendo 

com que os educadores/as travem uma luta contra a exclusão 

cultural em busca de caminhos para que crianças e adultos pobres 

possam vivenciar a cidadania.  

 Observamos que os arranjos apresentados nos contextos 

educativos através do texto verbal e imagético dos protagonistas 

nas obras para crianças refletem as representações de infância 

que circulam num dado espaço e tempo.  Ao olharmos 

atentamente para algumas narrativas expostas aos nossos 

pequeninos, perceberemos que muitos textos apresentados nos 

livros infantis favorecem o processo de formação dos seus 

leitores, pois as mensagens contidas em seu interior nem sempre 

são neutras e independentes, quase sempre reproduzem 

características do meio social no qual as crianças se (de)formam. 

 Em meio a essa complexa rede de conexões e 

articulações, faremos uma breve analise das narrativas de 

crianças, professores e textos de literatura infantil, para melhor 

compreender a importância dos personagens infantis e as 

imagens da infância na estruturação das narrativas. Não obstante, 

devemos reconhecer que os dilemas que envolvem os 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   88 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

personagens das histórias infantis muito se diferem das 

complexidades dos relatos reais vivenciados nas infâncias.  

 Destacamos o livro infantil, “Meninos carvoeiros de 

Manoel Bandeira que foi agraciado com o Prêmio Jabuti de 

Melhor Livro Infantil do ano, que narra a infância dura e cinzenta 

dos pequenos carvoeiros [...], tendo como narrador o 

marimbondo, que observa o menino em seu trabalho e em suas 

brincadeiras" (MELLO, 2009, s/p). Enquanto busca uma lagarta 

para alimentar seu ovo, o marimbondo (cuja presença confere à 

obra o status de fantasia moderna) também relata o que observa 

em relação ao trabalho dos meninos carvoeiros, trabalhando em 

fornos de barro, suas conversas, seus estratagemas para fugir da 

fiscalização e sua busca do que se considera habitualmente como 

a vivência infantil por excelência - a brincadeira.   

 O texto acima evidenciado nos remete a uma infância 

que sofre em razão de sua família. Entretanto, as agruras dos 

personagens infantis apontados em certas obras de literatura 

denominada infantil surgem do desamparo social, da pobreza, 

das experiências com a família e com o espaço ao seu redor, 

frequentemente evidenciados na vida real. Os medos infantis 

ainda constituem um tema bastante visto em algumas narrativas 

que seguem a tradição oral, e que trazem em suas histórias 

personagens como: madrastas, bruxas, lobos e outros com o 

objetivo de passar condutas e normas sociais através do 

imaginário da criança. O contato da criança com a literatura 

auxilia no processo de compreensão e ordenação de sentimentos 

e pensamentos, dialogando com sonhos medos e anseios. 

UM PONTO, UM CONTO, UMA NARRATIVA, UMA HISTÓRIA: O 

QUE APRENDEMOS COM VINÍCIUS, A “TIA” E O AMIGO “LIMÃO 

GALEGO” 

 Afinal de contas o que vem a ser um conto? Entendemos 

que pode ser uma narrativa e nela um universo de seres que 

poderá ser criado na imaginação ou baseados em fatos reais desde 
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que existam o narrador, personagens, argumento e pontos de 

vistas. E se tratando da escrita referente à Educação Infantil, 

Lúcia Rabello de Castro diz: “[...] penso que escrever sobre a 

infância significa escrever com a infância dentro de si – como se, 

me utilizando de uma metáfora, estivesse controlando com o 

remo na proa o caudal de tempestades e ventos que vêm da popa” 

(CASTRO, 2013, p. 33). 

 Longe de ser uma contista e que não cheguem ao 

conhecimento de Machado de Assis ou Clarice Lispector, 

apontados como maiores contistas do país, nos valemos da 

experiência de sala de aula de uma de nós como professora de 

educação infantil numa UMEI – Unidade Municipal de Educação 

Infantil localizada em uma das áreas de vulnerabilidade social em 

Niterói nos anos de 2011. Para fins desse artigo, compartilhamos 

aqui um causo, uma história ou um conto, em diálogo com o 

escritor português Eça de Queiros:  

 

No conto tudo precisa ser apontado num risco leve e 

sombrio: das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante 

e definidora que revela e fixa uma personalidade; dos 

sentimentos apenas o que caiba num olhar, ou numa 

dessas palavras que escapa dos lábios e que traz todo o 

ser; da paisagem somente os longes, nunca a cor unida 

(QUEIRÓZ, 2009, p. 198). 

 

 Assim sendo pedimos licença a meninada e vamos à 

narrativa! Antes, porém, é necessário destacar para reflexão: 

 

Se a educação não transforma sozinha a sociedade, sem 

ela tão pouco a sociedade muda. Se a nossa opção é 

progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, 

da equidade e não da injustiça, do direito e não do 

arbítrio, não temos outro caminho senão viver 

plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim 

a distância entre o que dizemos e o que falamos 

(FREIRE, 2000, p. 67). 
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A escola ficava no alto do morro e para chegar até lá teria 

que ser através de um moto-taxista ou a pé, quando não houvesse 

confrontos entre policiais e os considerados “fora da lei”. Quando 

tal fato estivesse acontecendo havia sempre alguém avisando que 

não seria aconselhado subir. A instituição escolar era muito bem 

cuidada, e de cara, ao chegar, já era possível ver lençóis alvos no 

vasto pátio, esvoaçavam pendurados sempre pela manhã como se 

estivesse a confirmar que ali era um “santuário de pequenos 

estudantes”. A Educação Infantil presente! Adentrando 

podíamos perceber o zelo nos pequenos detalhes e o espaço se 

compunha de biblioteca com cantinho para leitura, refeitório 

apropriado com mesinhas baixinhas, e cadeiras da mesma altura, 

revestidos de fórmica em tom nude, as salas arejadas, banheiros 

com pias e toalhas para secar as mãozinhas, murais pelos 

corredores bem informativos e a direção prezava muito pela 

interação entre a comunidade e o espaço escolar. Dessa forma, a 

própria direção junto à equipe pedagógica recebia todas as 

crianças e seus pais no portão principal que em seguida era 

fechado com diversos cadeados, o ano era 2011. 

 A turma era composta por crianças de 5 e 6 anos e dentre 

eles o Vinícius. Magrinho, pele de cor branca numa sala onde a 

maioria de seus colegas tinha a pele preta. Falava muito pouco e 

uma tristeza estranha apresentava-se no seu olhar. Não tinha 

cabelos, completamente careca. Era raspada por máquina a sua 

cabeça para evitar piolhos. Sempre reservado procurava sentar 

colado na parede e no final da sala dando a impressão de que 

estava sempre escondido e, nas atividades, procurava 

desenvolver sozinho e apertava-se quando, raramente, um colega 

chegasse perto, assim como nas brincadeiras do pátio. O Vinícius 

estava sempre só. A professora inquieta procurou ouvir das 

colegas de profissão algo sobre seu comportamento já que a 

criança estava na escola há anos e pertencia a comunidade, e 

ouvia das mesmas: “melhor você deixar pra lá e fingir que não 

está vendo”. Outra chegou a dizer, “você não pode esquecer de 
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onde você está, então não se mete a questionar nada sobre aluno 

nenhum” se referindo a geografia da escola e a violência brutal 

onde a mesma estava inserida. É como se tivesse um limite, uma 

barreira invisível e a questão da afetividade era exercida só no 

pensamento, praticamente entre a criança e o professor e assim 

sendo, a questão social da infância na escola, o problema visível 

do Vinícius já que ele era bem presente em carne e osso jamais 

poderia ser investigado, porque era perigoso para quem desejasse 

“entender”, nesse caso, a educadora. Daí o que nos leva a 

interagir e pensar novamente conforme Lucia Rabello de Castro 

quando diz:  

 

A infância foi colocada na perspectiva do que ainda virá, 

assumindo justamente a função de sinalizar a distância 

entre o hoje e sua superação no amanhã pelo progresso. 

Entre o presente e o futuro, há um percurso a ser feito, 

uma espera a ser vivida, uma construção a ser 

empreendida no amanhã (CASTRO, 2013, p. 49). 

 Aos poucos o contato foi surgindo entre professora e 

criança, na hora do pátio era solicitado para que a professora 

auxiliar ficasse com a turma vez ou outra enquanto o Vinícius e 

a “tia” ficassem juntos para que ela ganhasse de fato sua 

confiança e pudesse ouvi-lo, compreendê-lo, ajudá-lo e ela 

mesma aprendesse com aquela situação tão incômoda. Na hora 

das atividades era ele sempre chamado para auxiliar as tias 

porque havia também certo distanciamento entre alguns 

coleguinhas e ele. Claramente, era observado que a maioria das 

crianças não se aproximava dele e quando o mesmo se 

interessasse por qualquer brinquedo, quem tivesse usando saia 

vagarosamente. Em um determinado e inesperado dia, bem no 

horário do pátio veio a primeira pergunta: 

 - “tia, quando os homens bater lá em casa onde eu devo 

mim esconder?”. A tia escuta e questiona cuidadosamente um 

tanto quanto assustada. – “Quais homens? Do que você está 

falando?” Ele responde áspero de testa franzida como se 
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estivesse diante de uma pessoa totalmente incompetente ou um 

“extraterrestre”, - “A polícia tia! Minha mãe guardou a arma 

dentro do pote de arroz para que eles não achem. Meu pai tá 

preso!”. 

 Há um silêncio entre ele e a “tia”. Decorrido algum 

tempo, pequeno, mas com sintomas de uma eternidade, a tia diz 

que vai estudar a resposta e que voltaria a falar com ele sobre o 

assunto e para alívio e respiro da tia, no mesmo momento ouve-

se tocar a campainha avisando que se acabara o horário do pátio 

e todos entram para as salas para que continuassem as atividades 

rotineiras. A professora não sossegou e no mesmo dia procurou 

a direção para conversar e entender a tão incômoda declaração 

e/ou pedido de socorro da criança.  

 A diretora muito atenciosa pede para fechar a porta e em 

tom baixo confirma que o Vinícius e outras crianças que ali 

estavam eram filhos de “bandidos, traficantes e usuários de 

drogas” e o que ele havia falado é verdadeiro, pois eram comuns 

as “batidas” de polícia em sua residência à procura de coisas 

ilícitas. E quanto ao que podíamos fazer para beneficiar a criança 

em especial o Vinícius era apenas o que já fazíamos na escola. 

Ou seja, acolher, alimentar, “cuidar”, educar sem, no entanto, 

envolver-se com fatores que levam a criança a ter um silêncio 

estranho, comportamento antissocial no espaço escolar, e os 

sentimentos dessas crianças devem passar despercebidos. Fazer 

de conta que nada está vendo ou ouvindo em relação a qualquer 

coisa de fato, ela então fechou o assunto advertindo quanto ao 

“perigo” em saber demais sobre a vida dos alunos daquela 

comunidade. Abriu a porta da sala e caminhou do lado da 

professora que estava de cabeça baixa e lhe disse, “é a vida 

professora! Ela é assim mesmo”, num tom de voz sem esperança, 

dolorida, o que leva a reflexão outra vez da Lucia Rabello de 

Castro quando a autora nos diz que: 
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A escola é uma das experiências mais marcantes na vida 

de uma criança. Ir para a escola constitui o aspecto 

primordial que, a partir de nossa história recente, tem 

caracterizado estes dois momentos da vida humana – o 

da infância e o da juventude, que passaram a ser vistos 

como etapas de formação do indivíduo (CASTRO, 2013 

p. 109). 

 A tia preparou-se para responder à pergunta que tanto o 

Vinícius queria saber, qual o local que ele deveria se esconder. 

Diria para ele que quando soubesse ou visse a polícia chegar 

procurasse a casa de um vizinho seguro e se não desse pra sair 

procurasse em casa um lugar bem seguro que poderia ser 

embaixo de sua caminha, no banheiro, atrás do sofá, e quando lá 

chegasse, que fechasse os olhinhos e procurasse “respirar” 

igualzinho era feito nas rodinhas de conversas que fazíamos na 

sala de aula antes de começar as atividades rotineiras. Que ele 

imaginasse uma flor bem bonita e da cor que ele quisesse e dessa 

flor iria sair um perfume bem gostoso cada vez que ele respirasse 

e todo medo sairia quando ele soprasse, que também podia 

imaginar uma vela de aniversário. Mas o Vinícius sumiu por mais 

de uma semana e quando voltou para a escola, o aspecto era de 

profunda tristeza, a pele opaca recusando inclusive a merenda 

oferecida pela escola. 

 Foi novamente convidado pela tia a ficar com ela na sala 

se não quisesse ir ao pátio com a professora auxiliar, sobre o 

pretexto que seria necessário trocar o mural da sala e ela 

precisava de sua ajuda. O convite foi aceito e quando o horário 

estava quase acabando ele resolveu desabafar com a própria após 

inúmeras tentativas sem sucessos por parte dela. 

 E falou ele: - “tia, você disse que quem morre vai morar 

nas estrelas né, e quando a gente sentir saudades é só olhar para 

elas que elas veem a gente!?”. 

 Sim, respondeu a tia, pois ela contava muitas histórias e 

contos nas rodinhas matinais especialmente sobre a morte, como 

por exemplo, “Para onde vamos depois que desaparecemos” 
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(2011) de Isabel M. Martins e Madalena Matoso; “A árvore das 

lembranças” (2014) de Britta Teckentrup, dentre outros. 

 Continuou ele: - “mas eu tenho um amigo que foi morar 

no sol”! Os olhinhos começaram a lacrimejar e de cabeça para 

baixo como era seu hábito, continuou a falar: - “todo dia, tia, ele 

subia o morro, era um cara bonitão e tinha um cabelo maneiro, ai 

ele passava na frente da minha casa dava um tapinha na minha 

cabeça e sorrindo dizia, qual é limão galego e eu também 

chamava ele de limão galego, tinha uma prancha bonitona.”. 

 A tia então perguntou: - “mas por que você acha que ele 

foi morar no sol?” Ele respondeu: - “Porque ele era dourado igual 

o sol”. Houve um silêncio e depois continuou: - “e o rabecão veio 

buscá-lo ouvi os caras falar perto de minha casa”. 

 A tia insiste para melhor compreender: - “O rabecão que 

você fala é aquele carro grande que remove as pessoas mortas?” 

Ele automaticamente e de forma afirmativa e rude diz: - “É tia!”. 

A tia questiona novamente: “Mas o que houve com seu amigo 

limão galego?”. A resposta é surpreendente: “Não sei não, acho 

que ele caiu do beliche e bateu com a cabeça”. A tia pergunta: - 

“Então foi por isso que você faltou à escola muitos dias?”. Ele, 

que continuava de cabeça baixa, apenas balançou de forma 

afirmativa. Ela diz: - “posso te abraçar?” E abre os braços. Ele 

sem nada dizer corre para os braços da tia e desaba num choro de 

soluçar, necessário, ela o leva para o banheiro a fim de lavar seu 

rostinho para melhor se recompor e voltar para sala, refeito. 

 Esse relato reitera que melhor compreendemos os 

pequenos quando “a condição existencial das crianças sinaliza 

uma forma de estar no mundo atravessada pelo reconhecimento 

de sua dependência em relação ao adulto” (CASTRO, 2013 p. 

131). 

 No dia seguinte lá se foi a tia buscar informações, tirar a 

limpo aquela história do limão galego, sondando dessa vez o 

entorno da comunidade, questionando alguns pais e parentes das 

crianças antes de questionar a direção da escola. E sim, outra vez 
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o Vinícius estava falando a verdade, assim como era verdadeira 

a sua dor, a sua saudade e a falta de seu amigo que se tratava de 

um jovem de nome desconhecido, surfista de cabelos longos e 

louros (daí a comparação dada ao fato de ele ir morar no sol e ser 

dourado) que subia o morro para comprar e usar suas drogas 

ilícitas antes de ir para o mar e ao invés de bater com a cabeça e 

cair do beliche, conforme descrito pela criança, havia morrido de 

overdose. O equívoco do Vinícius foi apenas esse. 

 

A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO E DA LITERATURA NAS 

INFÂNCIAS COMO FERRAMENTA DE ESTREITAMENTO DE 

LAÇOS E RESSIGNIFICAÇÃO DA VIDA EM MEIO A BARBÁRIE 

SOCIAL 

 Infelizmente, numa sociedade violenta e excludente 

como a brasileira, vivemos momentos diversos no decorrer da 

nossa vida onde a violência nos atravessa causando o 

silenciamento direta ou indiretamente, que independe na nossa 

posição de testemunha ou vítima. O breve relato sobre as 

vivências do e com o menino Vinícius nos oferece uma reflexão 

que nos leva a pensar sobre a importância do olhar sensível e do 

cuidado do educador, assim como a capacidade que as práticas 

literárias e sensíveis nos possibilitam para a criação de 

alternativas que apostem na superação do possível quadro 

apinhado de dramas e tragédias, vividos nas infâncias, não só 

dessa criança, mas de várias outras infâncias das classes 

populares. 

 As ações violentas vividas pelo menino Vinícius 

destruíam sua paz, causavam tristeza, abalavam o seu equilíbrio 

emocional, suprimindo seu direito de fala, porém, podemos 

evidenciar a magnitude que os momentos de diálogo e contação 

de histórias e contos trouxe para a criança no percurso de sua 

busca existencial por respostas no ato de interpretação e 

ressignificação do contexto em que estava inserido. Abramovich 

(1995) nos coloca que: 
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[...] é ouvindo histórias que se pode sentir (também) 

emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, 

o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 

tranquilidade, e tantas outras mais, e viver 

profundamente tudo o que as narrativas provocam em 

quem as ouve - com toda a amplitude, significância e 

verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar ... Pois é 

ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário! 

(ABRAMOVICH, 1995, p. 17). 

 E nesse contexto, os dramas apresentados dialogavam 

com os contos em seu mundo íntimo e colaboraram para dar 

sentido ao turbilhão de sentimentos pelo qual estava passando, 

geradas pela ausência de seu pai, perda de seu amigo e violência 

social em sua vida cotidiana. 

 Na história “Para onde vamos depois que 

desaparecemos?” (2011) de Isabel M. Martins e Madalena 

Matoso, as autoras abordam temas como as perdas, ausências e 

desaparecimentos de forma sutil e sensível, trazendo uma leveza 

poética que dá asas à imaginação, oferecendo várias 

possibilidades na busca de compreensão de assuntos tão 

dolorosos e difíceis para abordar com as crianças, mas, 

necessários. 

 Quando Vinícius fala que o limão galego foi morar no 

sol por ser dourado como ele, o mesmo demonstra muita emoção 

e uma interpretação suave e criativa, para explicar o 

desaparecimento do corpo físico do seu amigo, que se 

transformou, se mantendo em outro lugar, mesmo que 

desconhecido. 

 Na atualidade percebemos o quanto é importante não 

tentar ocultar ou omitir o sofrimento das crianças, e sim 

trazermos os assuntos que, a todo o momento, nos atravessam no 

percurso da vida de forma mais simples e “certa”, através de 

palavras e mediações necessárias, apesar de não haver uma 

receita para isso. 
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 Outra literatura infantil que ajudou a trazer um 

abraçamento ao menino foi “A Árvore das Lembranças” (2014) 

de Britta Teckentrup, que nos mostra a sua abordagem a 

celebração da vida, das lembranças e como podemos relembrar e 

manter viva a memória de quem amamos, mesmo quando não 

estão mais presentes, aquecendo assim o coração e 

transformando a dor da saudade em alegria, pelo tempo que 

puderam compartilhar juntos. Assim, como no conto, o Vinícius 

resgata doces lembranças daquele amigo que ele ama, narrando 

para a sua professora como se davam os seus encontros e 

diálogos, em meio a suas emoções. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS, AINDA QUE PROVISÓRIAS 

 Para finalizar esse texto tecido por três professoras em 

formação, gostaríamos de ressaltar que literatura infantil exerce 

um importante papel formativo na vida da criança, pois revela e 

retrata o que chamamos de realidade, permitindo que as crianças 

ressignifiquem o mundo através de suas emoções e sentimentos 

nas inúmeras possibilidades de aprendizagens. Pela literatura, 

pelas histórias, a criança pequena vai sendo capaz de refletir, 

indagar, questionar, articular e reformular seu pensamento para a 

resolução de seus problemas. Contudo, o ato de ler não representa 

apenas a decodificação e resolução de problemas. Afinal, como 

nos faz pensar Paulo Freire antes mesmo de aprender a falar, a 

ler e a escrever já somos capazes de ler o mundo, pois: "Ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens e as 

mulheres se educam entre si, mediatizados pelo mundo" 

(FREIRE, 2000). 
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A ATUAÇÃO DE ORIENTADORES EM CONTEXTOS INÉDITOS: 

APRENDIZAGENS E DESAFIOS DE UMA EDUCAÇÃO EM TEMPOS 

DE PANDEMIA 

 

Cirleno Alves da Silva 

A escola que conhecemos ficou no passado, precisamos 

nos adaptar a uma situação nunca experimentada por nenhum de 

nós aqui da Prefeitura de Petrópolis, e mundo a fora. Porém, nem 

tudo está perdido. Estamos tendo oportunidades de nos 

reinventarmos e nos comunicarmos melhor. Nunca a internet foi 

tão utilizada para troca de informações e conhecimentos. 

Sentimentos que antes estavam intrínsecos, hoje parece que 

transbordam nas redes sociais. Não podemos mais dizer não às 

tecnologias digitais, devemos usá-las, mais do que nunca, como 

ferramentas de aprendizagem que antes eram vistas como 

inacessíveis, hoje são primordiais ao nosso trabalho, como o 

“google Meet” e “Zoom” que nos possibilitam uma interação 

com diferentes grupos de maneira virtual. 

E por falar em grupo, nossas reuniões têm sido 

extremamente interessantes, pois preparamos uma pauta e 

sempre que precisamos suprimir alguns assuntos por conta do 

término do tempo inerentes a essas ferramentas. Planejamos 

reuniões de uma hora e trinta minutos e só conseguimos uns 

quarenta minutos de assuntos constantes da pauta, deixamos algo 

para a próxima reunião, qual seria o motivo dessa mudança de 

planos? Sim, somos seres humanos e precisamos de contato 

social, devemos estar sempre interagindo de alguma maneira e, 

como está sendo impossível o contato físico, não temos outra 

oportunidade de expor nossos sentimentos, alegrias, angústias, 

frustrações, essa última foi a mais frequente, porque planos 

foram interrompidos, encontros adiados e outros nunca mais 

serão concretizados. É através desses momentos de “Meet” ou 

“Zoom” e dos famosos “WhatsApp” e “Facebook” que as coisas 
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são colocadas para fora, as pessoas não suportam mais tanto 

distanciamento.  

Em uma de nossas rodas de conversa convidamos um 

amigo professor, que é psicanalista e psicoterapeuta para trocar 

experiências conosco. O mesmo apresentou a filosofia de vida 

Ubuntu, que surgiu na África e se baseia nos princípios 

de lealdade, humildade, empatia e respeito. A lenda africana 

sobre Ubuntu aborda a cooperação e evidencia como, através 

dela, podemos chegar à igualdade, à harmonia e, por 

consequência, à felicidade. Jamais precisamos tanto cooperar e 

pensar coletivamente como agora, neste período difícil para 

todos. Convidamos os professores e funcionários para participar. 

O encontro foi muito dinâmico. O professor convidado fez sua 

apresentação e foi bem aceito por todos, mas como todos sabiam 

de sua formação, o mesmo foi sobrecarregado com tantos 

questionamentos a respeito de como superar o atual contexto, que 

é tão conturbado, como superar as perdas, como conviver sem ter 

mais certeza de nada. Foi bom o encontro e ficou com gosto de 

quero mais. As pessoas estão carentes de encontros físicos e o 

virtual é o mais próximo de uma interação social. Então, por que 

não o fazer com mais frequência? É o que temos feito sempre que 

possível, um encontro profissional que se transforma em roda de 

conversa com profissionais distantes. O virtual é o novo normal 

e devemos nos adaptar e seguir adiante até estarmos confiantes 

de que podemos voltar a viver o mais próximo do normal 

possível. 

Outra roda de conversa marcante foi quando escolhemos 

o tema “A importância da leitura em tempos de pandemia”. 

Todos estão lendo muito neste período de isolamento, e isso é de 

vital importância para momentos ociosos. Não nos é 

aconselhável deixar nossos lares, mas também não queremos 

ficar muito tempo em frente a televisão (mas nem todos, os 

profissionais que estão como gestores disseram que já leram 

mais, antes da função atual). As falas eram sobre lembranças de 
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leituras não só em tempo de pandemia como o tema inicial 

propunha, mas leituras marcantes em nossas vidas. Foram tantos 

relatos, tantas indicações de livros, tantas histórias inesquecíveis. 

Conversamos tanto que não queríamos mais parar, as 

experiências de leitura eram diversas e a professora convidada 

para interagir conosco já havia trabalhado em nossa escola 

quando atendíamos o segundo segmento do Ensino Fundamental. 

Então, estávamos bem à vontade para lembrar de nossas 

experiências literárias e compartilhá-las. Interessante também os 

relatos de professores que aderiram à leitura de exemplares de 

maneira virtual. Definitivamente, a cultura de livros online está 

transformando o perfil dos leitores. Livros através de celulares, 

tablets, e-books, têm até um “tal” de Kindle, que é um leitor de 

livros digitais que permite aos usuários comprarem, baixarem, 

pesquisarem e, principalmente, lerem livros, jornais, revistas e 

outras mídias digitais. Realmente, uma descoberta tecnológica 

sensacional para leitores assíduos, os livros online oferecem 

várias vantagens. Uma delas é a facilidade de transporte. Você 

pode “carregar” várias unidades ao mesmo tempo, grandes ou 

pequenas, volumosas ou não. Elas não têm peso extra na sua 

bolsa ou mochila, ou seja, melhor opção para o momento atual. 

Além de nossas rodas de conversas, também tivemos 

trocas importantíssimas como as reflexões e avaliações que os 

professores faziam sobre a plataforma on-line “Educa em Casa” 

para prepararmos o relatório quinzenal quantitativo e qualitativo 

solicitado pelo setor responsável na Secretaria de Educação. 

Cada professor acompanhava as postagens respectivas das suas 

turmas e nos passava para compilação e preparação do 

documento pedido. Costumamos conversar via grupo de 

“WhatsApp” para compartilharmos nossas observações sobre o 

conteúdo, e nem sempre estávamos de acordo, inclusive os 

responsáveis, às vezes, nos passavam suas observações. Nossos 

relatórios foram como uma produção coletiva em prol da 

educação de nossos pequenos estudantes.  
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Não podemos nos esquecer dos momentos inesquecíveis 

das entregas do material impresso aos responsáveis 

quinzenalmente (pois a maioria não tem acesso à plataforma 

devido à carência de rede de internet na região) que, na maioria 

das vezes, levavam seus filhos juntos, nossos estudantes, que 

demonstravam muita saudade da escola ao nos ver entregando 

suas atividades, todos usando máscaras, mantendo distância, com 

o sorriso escondido e expresso nos olhos. Muito emocionante 

esses momentos.  

    Muitos professores e educandos estão sonhando 

ansiosamente por um retorno aos dias normais de escola. 

Infelizmente isso não deve acontecer, ainda nesse ano de 2020, 

não da maneira que estamos acostumados. Como será realmente 

a escola pós-pandemia? Infelizmente essa escola pode exigir um 

distanciamento que a escola nunca precisou passar. Significa que 

todos nós teremos que ser criativos, principalmente ao trabalhar 

com crianças que sentem necessidade de estarem interagindo, 

bem próximos. No momento não temos uma resposta, mas 

podemos garantir que docentes e estudantes não serão mais os 

mesmos. Paralelamente precisaremos de cuidados extras com o 

estado emocional de nossos meninos e meninas no retorno, ao 

que chamam por aí como “novo normal”. Se ao retornarmos 

cobrarmos de maneira global o uso desse ensino híbrido, 

continuaremos o processo de exclusão visto atualmente, pois o 

ensino online não atende aqueles alunos a margem da tecnologia, 

sem acesso as mínimas condições de uma vida digna. A escola 

pública tem o objetivo de oferecer um ensino de qualidade a 

todos, sem exceção.  
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DE CONTO EM CONTO CONSTRUIMOS OUTRA COSMOLOGIA12 

 Aline Moura da Rocha  

Lucinda Porto da Mata 

  
“Quem conta um conto, aumenta um ponto”;  

“Em cada canto, um toque novo”. 

(Ditados Populares) 

 Optamos por iniciar nosso relato trazendo à memória 

esses dois ditados populares relacionados aos contos, aos 

“causos”, tão presentes na oralidade popular, para destacar a 

importância dessa dimensão no trabalho pedagógico com as 

crianças na Educação Infantil. 

 Consideramos a dimensão da oralidade uma das 

atividades guia do fazer docente na Educação Infantil, 

principalmente na faixa etária inicial13 atendida na UMEI Jacy 

Pacheco. 

 Em 2019 o projeto da UMEI foi sobre “DIREITOS 

HUMANOS”. No início do ano estudamos e discutimos, 

coletivamente, como cada grupo de referência poderia abordar 

essa temática ao longo dos trimestres. 

 Dada nossa percepção sobre a raiz africana tão presente 

em nossa sala de aula e na comunidade atendida pela escola, 

optamos por trabalhar o artigo 27 da Declaração dos Direitos 

Humanos, que afirma que os direitos econômicos, sociais e 

culturais são indispensáveis à dignidade humana e ao 

desenvolvimento da personalidade e se fazia urgente para que 

todas as crianças se sentissem representadas nas metodologias, 

materiais, atividades, histórias e personagens que a elas eram 

 
12 Este relato de experiência refere-se ao trabalho desenvolvido no ano de 2019 
com crianças de 3 anos. 
13 Na UMEI Jacy Pacheco as crianças ingressam na Educação Infantil com 2 

anos. 
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apresentados no currículo da Educação Infantil para o grupo de 

referência. 

 Com o objetivo de promover a representatividade e o 

reconhecimento da importância de pertencimento, iniciamos um 

trabalho de pesquisa com as temáticas de arte popular, contos 

africanos, brincadeiras populares, cores, ancestralidade, 

formação do povo brasileiro, de modo a construir com aquele 

grupo o reconhecimento de ser parte de uma sociedade, e não 

somente estar inserido em uma. Dessa forma combatendo à 

preconceitos antes mesmo que eles se formassem. 

 Endossando as escolhas, a mediação pedagógica e as 

pesquisas, trabalhamos com o que está estabelecido na lei 10.639.  

A Legislação evidencia que: “[...] § 1º: O conteúdo programático 

a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História 

da África e dos Africanos [...]” (BRASIL, 2003). Dessa forma, 

as crianças mergulharam nas características, nas histórias e nos 

personagens do continente africano.  

 Para realizar esse processo foram trabalhadas atividades 

manuais, tais como pintura, escultura em barro, músicas, 

cantigas, histórias e contos e brincadeiras culturais pertinentes ao 

tema. 

 Usando materiais de artesanato comuns no Brasil, como 

o tecido Chita, penas, grãos de milho, foi possível desenvolver 

atividades bastante diversificadas, dentre elas recortes, pintura, 

texturas, experimentação de novas cores, além de musicalidade, 

expressão corporal, brincadeiras, expansão de vocabulário e 

oralidade.  

 Um material muito simples, o barro, nos proporcionou a 

inspiração de uma coleção de galinhas da Angola e tantos outros 

objetos da nossa cultura, feitos com esse material.  

 Trabalhar com as cores terrosas foi um momento de 

muitas descobertas e encantamento, as crianças perceberam que 

não é só o azul, o amarelo, o verde e o vermelho que são belos. 

Neste contexto trabalhamos a arte manual, compondo com 
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figuras geométricas as galinhas da Angola, numa atividade de 

desenvolvimento motor e desenvolvimento de sensibilidade 

artística. 

 Sobre o desenvolvimento da dimensão estética pelas 

crianças, Sisto (2017) amplia nossa visão dizendo-nos: 

 

Na medida em que se familiarizam com a arte (...), as 

crianças vão percebendo os elementos estéticos – os 

elementos que fazem daquele “objeto” um objeto de arte. 

Elas vão, desde cedo, criando critérios de valoração 

(mesmo que de forma simples), de comparação, de 

classificação, fruição (...). A convivência e familiaridade 

com a arte faz surgir a necessidade de torná-la cada vez 

mais presente no cotidiano, no dia-a-dia, na vida (SISTO, 

2017, p. 3). 

 

 Demos início à apresentação dos Contos Maté e as 

crianças puderam se deliciar com uma cultura tão rica, que está 

presente em suas faces e tom de pele, porém, nem sempre, em 

seu cotidiano, as referências africanas são destacadas de maneira 

positiva. Ao entrar nesse universo foi possível perceber o quanto 

era importante ver-se, ver seus pais, avós, irmãos representados 

em páginas dos livros, comumente habitados por príncipes e 

princesas tão diferentes deles. Sobre essa imersão no mundo 

mágico que a leitura literária pode proporcionar, Reyes (2017) 

nos diz: 

Os livros não mentem nem mudam de tema para nos 

distrair; não nos mandam brincar quando temos vontade 

de chorar, nem batem à porta no nosso nariz. Fazem, 

apenas, nos “co-mover”: nos dão a permissão de sentir 

com os outros, nos emprestam a experiência, a longa 

experiência da espécie para que possamos ver como 

outros viveram” (REYES, 2017, p. 85). 

 Dando continuidade à temática, trabalhamos os livros do 

autor Pedro Bandeira, explorando a sonoridade das rimas. Com 

os livros trouxemos os animais da savana.   

 Unindo cinema e literatura, utilizamos o filme “O Rei 

Leão”, que nos proporcionou material para a criação de um mural 
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multicolorido, ilustrando a savana e os animais africanos. Contos 

sobre o majestoso baobá também foram utilizados neste 

momento. As crianças estavam entrando, pela primeira vez, na 

atmosfera da fauna e da flora do continente africano, que como 

sabemos e as informamos, não é somente feito por savanas, mas 

elas são as que mais aparecem nos contextos literários clássicos 

que nos chegam. 

 Como ampliação de sentidos organizamos uma aula 

passeio ao Museu de Arte Popular Janete Costa, que fica na 

cidade de Niterói. Foi um momento de total encantamento e 

absorção de arte sendo oferecidas a muitos de maneira inaugural. 

Foi mágico ver como os olhinhos das crianças brilhavam por 

cada metro quadrado do espaço e por cada obra de arte exposta. 

 Outro momento áureo em nossas atividades foram as 

experiências com as brincadeiras populares. Num oposto a um 

mundo extremamente cibernético, as crianças tiveram contato 

com brincadeiras simples, onde sua ferramenta de diversão era 

estar com os amigos, era a presença, a expressividade, o toque e 

os sorrisos, na extrema simplicidade e, ao mesmo tempo na 

complexidade de ser criança. 

 Mais um ponto alto do trabalho foi a criação de uma 

ilustração que ocupou a porta da sala de aula. Num primeiro 

momento montamos uma boneca nomeada por Chitinha. Essa 

montagem teve a participação das crianças em um trabalho de 

colagem de retalhos de Chita, outros tecidos que também 

entraram na temática e a culminância ocorreu na Festa da 

Cultura. Nesta ocasião, as crianças dançaram o Carimbó, ritmo 

característico da região Norte do Brasil. Em outro momento 

tivemos a criação de uma nova obra de arte que também ocupou 

a porta da sala. A nova criação foi a representação do Baobá e 

das crianças representando leões. 

 Ao longo de todo esse processo de conhecimento e 

descoberta, realizamos inúmeras pesquisas e muitas, muitas 

escritas, sempre enredados por afetos, produzimos muitos textos 
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coletivos. Rosa (2017) nos ajuda a refletir sobre essa dimensão 

que a leitura e a escrita devem ocupar cotidianamente em nossos 

grupos de referência da Educação Infantil. 

 

Lemos para os pequenos para provocar e desenvolver 

neles o gosto pela leitura, estimulando assim a sua 

criatividade – e também para que fiquem íntimos das 

palavras podendo usar e abusar delas em qualquer 

contexto. É uma forma de fortalecer a amizade com a 

palavra escrita, o que facilitará a sua comunicação com 

as pessoas ao longo da vida. Lemos para que não tenham 

medo de se colocar no mundo, construindo a sua própria 

maneira de dizer e de se anunciar; para que vivenciem 

através de sua imaginação muitas outras experiências que 

só a história contada de um livro de literatura pode 

provocar (ROSA, 2017, p. 25-26). 

 Através dessas ações nosso maior objetivo a ser 

alcançado não era imediato. Objetivamos a construção de 

cidadãos conscientes de seu valor para a sociedade. Temos 

trabalhado para que a tomada de consciência de si e do outro, do 

ponto de vista étnico-racial, vá se consolidando à medida que as 

crianças vão tendo experiências éticas, estéticas e políticas que 

façam referência à cultura ancestral africana.  
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CARTOGRAFANDO O TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Delma Marcelo dos Santos Costa 

 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música não 

começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos 

juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os 

instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a 

beleza da música, ela mesma me pediria que lhe 

ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas 

sobre cinco linhas. Porque as bolinhas pretas e as cinco 

linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza 

musical. A experiência da beleza tem de vir antes. 

(Rubem Alves, 2008) 

 

INICIANDO A TESSITURA... 

Trago para começar esta conversa, como quem lança 

mão de linha e de agulha, prontas para costurar um belo traje, um 

diálogo com Rubem Alves (2008), que nos chama atenção para a 

beleza da experiência que é compartilhada! 

 Ensinar e aprender são ações humanas magníficas, que 

muitas vezes ficam subjugadas, tornando-se reféns de 

planejamentos estéreis e que só servem a eles mesmos. 

 Sou uma pessoa que ama a vida e uma profissional 

encantada com a arte de ensinar e de aprender. Para mim não há 

momento mais mágico do que quando presencio que a criança se 

descobre conhecedora de algo que antes não dominava. 

Ensinar/aprender, não necessariamente nesta ordem, a meu ver 

são ações que se unem como faces de uma mesma moeda, 

acontecendo no mesmo tempo e espaço. Também tenho uma 

ligação visceral com a leitura literária! Não vivo sem leitura! Ler, 

para mim, é como respirar! É o que dá fôlego à minha alma. Sem 

dúvida, meu trabalho como pedagoga está prenhe dessas marcas 

que me constituem e me fazem ser quem sou! 

 A escola que abriga a materialidade desta narrativa, 

situa-se na zona norte da cidade de Niterói, região metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro, no bairro do Barreto, mais 
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precisamente aos pés da comunidade chamada de Buraco do 

Boi14, de frente para a estrada BR – 101. 

 A esta altura você, leitor, deve estar curioso para saber o 

motivo pelo qual esta comunidade tem esse nome! Confesso que 

eu também fiquei assim quando lá cheguei. E esta curiosidade 

também foi objeto de investigação dos professores e da equipe 

pedagógica junto às crianças e suas famílias. 

 Ao chegar à UMEI Jacy Pacheco em fevereiro de 2015, 

levei em minha bagagem toda experiência e vivência acumuladas 

em um pouco mais de 16 anos atuando como professora e 

orientadora pedagógica no Ensino Fundamental. Logo de início, 

fui desafiada a (co)construir uma identidade pedagógica em um 

espaço que estava iniciando sua trajetória. Ambos (eu e a escola) 

estávamos (e ainda estamos) construindo saberes múltiplos.  

A UMEI havia sido inaugurada há poucos meses15. Boa 

parte dos docentes eram profissionais contratados pela prefeitura 

e não concursados. O que já me indicava uma provisoriedade 

no/do trabalho pedagógico.  O atendimento se daria, naquele ano 

de 2015, a crianças de 2 a 5 anos e 11 meses e também seria 

estendido para crianças de 6 anos que cursariam o 1º ano do 

Ensino Fundamental. Atualmente a UMEI possui 20 turmas: 10 

de Educação Infantil realizando o atendimento às crianças na 

mesma faixa etária da ofertada em 2015; e 10 turmas de Ensino 

Fundamental atendendo crianças de 6 a 10 anos, 

aproximadamente, do 1º ao 5º ano de escolaridade. 

 Busquei olhar para aquele coletivo de profissionais 

docentes e não docentes, bem como o espaço físico da escola, 

 
14 O nome Buraco do Boi tem a ver com a história local. O Barreto no passado 
foi um grande espaço de fazendas. Levantamos por meio de fontes orais e 

escritas que exatamente onde está erguido o prédio da escola, havia uma 

fazenda que possuía gado de corte, que era vendido para muitos lugares. E o 

lugar onde fica a comunidade, os bois eram abatidos, ou seja, eles iam para o 
“buraco do boi”. No pátio da escola há um artefato histórico, que é um dos 

fornos onde eram incinerados os ossos dos bois abatidos. 
15 A inauguração se deu em 1º de setembro de 2014. 
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como nos indica Rubem Alves no excerto supra citado, ou seja, 

ver para além do que compõe a experiência, valorizando o que 

acontece, o que altera os envolvidos nela. Comecei a observar 

com olhos de quem tenta encontrar as miudezas nas relações das 

pessoas e das estruturas e enxergar, assim, as múltiplas 

possibilidades do que poderia ser ofertado de experiências 

pedagógicas partindo do perfil dos “donos da casa”. Trocando 

em miúdos: os “donos da casa” eram (e são) as crianças. E o que 

caracteriza as crianças se não as brincadeiras e as relações com o 

que está ao seu redor? 

 Este foi, portanto, o eixo condutor das práticas 

pedagógicas que ali nasciam. As brincadeiras juntamente com as 

interações e a leitura literária se tornaram os princípios do 

trabalho docente da UMEI Jacy Pacheco. 

 Hoje, olhando lá para 2015, percebo que minhas escolhas 

do que ofertar e o modo como optei por olhar para aquele grupo 

de professores e não professores foi acertada! Ao mesmo tempo 

em que os docentes iam constituindo novas práticas a partir dos 

saberes que já possuíam, eu também ia alterando meu “modus 

operandi” como pedagoga. Tardif (2007) nos ajuda a perceber 

esse movimento de (re)construção quando nos diz que “todo 

saber implica um processo de aprendizagem e de formação” 

(TARDIF, 2007, p. 35). 

 Pouco a pouco ia me constituindo como uma 

profissional das infâncias e não mais como uma pedagoga do 

Ensino Fundamental e/ou da Educação Infantil. Apoiando-me 

em Arroyo (2017) quando discute a especificidade do “saber-

fazer educativo” constato o refinamento das práticas pedagógicas 

e, portanto, do fazer docente do conjunto de professores, que vai 

propondo contextos de aprendizagem cada vez mais ajustados ao 

atendimento dos objetivos de desenvolver a autonomia e a 

autoria das crianças, de cidadãos que saibam se posicionar diante 

de situações diversas, que respeitem as diferenças e as 
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considerem como fator relevante para nossas aprendizagens. 

Sobre isso Arroyo (2017) nos diz: 

 

Uso o termo “ofício de mestre” tentando aproximar-me 

destes processos que me parecem extremamente 

significativos para a construção social do magistério 

básico. Recuperando esse termo, quero destacar que está 

em jogo a defesa do seu antigo significado, que vê no 

pedagogo, no educador ou no mestre um homem, uma 

mulher que tem um ofício, que domina um saber 

específico (ARROYO, 2017, p. 21). 

 

Conseguimos, apesar de muitos reveses, consolidar um 

“modo de fazer” só nosso e que resistiu à grande mudança na 

composição da nossa equipe docente que ocorreu no início de 

2019 com a saída dos professores contratados e a chegada dos 

concursados. Os poucos professores mais antigos da UMEI e os 

nossos registros pedagógicos foram muito importantes para que 

nosso “modo de fazer” fosse partilhado e apropriado pelos novos 

que chegavam. Como numa grande aldeia, os mais velhos foram 

sendo os guias dos mais novos! 

Começávamos ali uma cultura de formação continuada 

em serviço baseada em redes formativas, onde as ações 

pedagógicas se dão no grupo e pelo grupo. Sobre isso Proença 

(2018) esclarece que: 

A opção de trabalhar a formação dos professores por 

meio de redes de palavras e de imagens conectadas a 

projetos e portfólios partiu da necessidade de ampliar a 

metodologia utilizada na formação em serviço, no 

sentido de socializar avanços realizados por alguns 

professores, divulgar conquistas, “provocar” a percepção 

de outros, a fortalecer a aprendizagem do grupo como um 

todo. (...) O trabalho com redes, por seu aspecto coletivo 

e socializador, oportuniza a clareza e a concretização do 

papel do professor na construção da Pedagogia de 

Infância, assim como propicia o contato com a 

diversidade de pensamentos e a ampliação de referenciais 

individuais (PROENÇA, 2018, p. 110 – 111). 
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 Incentivei as professoras a registrarem em seus cadernos, 

além do planejamento em si, as falas das crianças, observações 

delas próprias sobre as interações das crianças com os adultos de 

referência, das crianças com seus pares, com o uso dos materiais 

disponibilizados e com os espaços. Já que a escola possui a 

estrutura de um prédio de CIEP, havia uma multiplicidade de 

espaços a serem explorados. 

 Todo esse conjunto de registros tornou-se objeto de 

nossa análise nas reuniões de planejamento coletivo às quartas-

feiras, das 15 horas às 17 horas e nas conversas individuais que 

tinha com as professoras. 

 Um dos mais belos registros de diálogo que tenho em 

meu diário de bordo foi uma conversa que tive com uma 

professora que atuava em 2015 no Grupo de Referência da 

Educação Infantil 2A (GREI 2A). 

 

Professora: - Delma estou muito preocupada com minha 

turma. Sei que preciso fazer diferente, mas não sei como. 

O que sinto é que não estou trabalhando nada com minha 

turma.  

Delma: - Professora, você está com seu caderno de 

planejamento aí com você? 

Professora: - Sim. 

Delma: - Deixe-me ver! Analisando seus primeiros 

registros de planejamento com os de agora, percebo que 

você já percebe que precisa organizar-se não em torno 

das atividades, mas dos interesses das crianças. Percebo 

que tem dado um destaque para as experiências com a 

leitura literária. Isso é excelente! 

Professora: - Mas não vejo um projeto! 

Delma: - Vamos ver os registros das falas das crianças. 

(pausa na conversa para leitura). Professora, vejo aqui 

uma narrativa belíssima! A aluna Luíza fez a seguinte 

pergunta: “tia, mas o que tem no escuro?” Como isso se 

deu professora? 

Professora: - Ela falou isso quando li para a turma, na 

rodinha, uma história que falava sobre o medo de 

monstros que a menina da história tinha. Principalmente 

quando a luz era apagada. 
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Delma: - Professora, essa fala de Luíza poderá ser o 

projeto da sua turma! Experimente conversar com as 

crianças sobre o que há no escuro, que medos elas têm. 

Você vai anotar tudo e depois conversaremos novamente. 

(Diário de bordo da pedagoga, 2015, p. 10). 

 

 Essa narrativa corporifica como se deram, em 2015, 

nossa observação, escuta e olhar atento às falas das crianças no 

cotidiano, transformando-os em “objetos” de conhecimento e de 

pesquisa. 

 

ENCORPANDO A TESSITURA... 

 Com a proposta de projeto e da metodologia de formação 

continuada por meio das redes formativas aceita pelo grupo de 

professores de 2015, precisávamos pensar sobre as intenções 

pedagógicas da escola em nível macro e micro. Valendo-me de 

mais dois princípios metodológicos que depois foram também 

incorporados ao nosso “modo de fazer”, a escuta atenta e o olhar 

sensível, tornaram-se importantes ferramentas para que eu 

levantasse que concepções permeavam as práticas daquelas 

professoras. 

 Por meio dessa observação, percebi que o planejamento 

daquele conjunto de professoras vinha de uma experiência 

marcada pela listagem de atividades que não necessariamente 

guardavam uma ligação entre elas. Eram sempre as professoras 

que faziam a escolha do que seria oferecido como contexto de 

aprendizagem para as crianças. Muitas atividades eram formadas 

pelos chamados “trabalhinhos” impressos em folhas. A 

mensagem que tais “trabalhinhos” passavam era a de que para 

aprender, as crianças precisavam passar por “exercícios” de 

repetição e prontidão. Era comum entrar nas salas e ver várias 

imagens pintadas de uma única cor, por ser a “semana” do 

vermelho, por exemplo.  

 Ao fazer a leitura dos cadernos de planejamento das 

professoras, lia os objetivos de formar cidadãos críticos, de 
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construir um comportamento leitor, de desenvolver gosto por 

apreciar obras de Arte, de desenvolver a autonomia das crianças, 

entre tantos outros, mas ao confrontar tais objetivos ao que às 

crianças era oferecido, percebi a tamanha disparidade e a 

urgência de conversarmos sobre concepções de criança, de 

infância, de uma escola da e para a infância, de planejamento e 

de como tudo isso poderia ser convertido em contextos de 

atividades ajustados aos objetivos que se pretendia alcançar. 

  Levei para discutirmos nas reuniões de planejamento 

textos teóricos, textos legais e o Referencial Curricular da rede 

municipal de Niterói. A partir daí apresentei ao grupo uma ficha 

de planejamento criada pela professora Doutora Andréa Fetzner16 

em 2007 por ocasião de um curso de formação de professores na 

rede municipal de Mesquita. Essa ficha tem um cabeçalho onde 

se coloca o grupo a ser atendido pelo planejamento proposto, o 

título do projeto e o registro dos Eixos da proposta curricular da 

rede municipal de Niterói. Ocupando a centralidade da ficha há 

uma tabela dividida em três colunas com as seguintes frases nessa 

ordem: Estudo de Realidade, Conhecimento Sistematizado e 

Aplicação do Conhecimento. 

 O Estudo de Realidade é definido como sendo o conjunto 

de estratégias e/ou perguntas iniciais que podem ser geradoras de 

debates entre os docentes e destes com as crianças e suas 

famílias, que serão feitas para se iniciar o projeto. O 

Conhecimento Sistematizado refere-se às áreas de conhecimento 

já produzido que serão consultadas para se atender ao 

levantamento das questões formuladas no Estudo de Realidade. 

E por último a Aplicação do Conhecimento busca dar 

visibilidade ao que se pesquisou e ao que se construiu de saberes 

com o grupo em questão. 

Abaixo colocamos uma réplica da ficha descrita. 

 

 
16 Professora da Faculdade de Educação da UNIRIO. 
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 Aliada à análise dos registros docentes, juntamos a busca 

pela caracterização da comunidade e do perfil das crianças e de 

suas famílias atendidas pela UMEI. Isto incluiu também um 

estudo sobre o significado do nome da comunidade, bem como 

da história e geografia local. Estas informações nos seriam 

preciosas também para realizar a escrita do Projeto Político 

Pedagógico num momento mais adiante. 

 Assim nascia o primeiro projeto da escola, que se 

chamou “BRINCANDO A GENTE APRENDE”. 

 Em nossos estudos, durante os momentos de 

planejamento coletivo e individual, constatamos que não existia 

“uma” infância, mas sim diversas infâncias que coexistem nos 

espaços/tempos e que as crianças tinham que ser ativas, 

(co)participantes dos processos de ensino e aprendizagem. 

Percebíamos um grande potencial de aprendizagens múltiplas 

nos organizando pedagogicamente por meio de projetos. 

 Depois de alguns meses de trabalho e de estudos, 

conseguimos estabelecer alguns marcadores de nossa ação 

pedagógica, a saber: 

 A leitura literária faria parte da rotina diária de cada 

grupo de referência atendido na UMEI; essa leitura não deveria 

estar atrelada à necessidade de se ter que fazer uma atividade 

sobre o texto lido; a leitura deveria ocupar o lugar da fruição; a 

brincadeira, as interações e a concepção de criança como sujeito 

ativo e que produz conhecimentos seriam os elementos que 

garantiriam a unidade do trabalho pedagógico e o olhar atento 

FICHA DE PLANEJAMENTO TRIMESTRAL 
UMEI JACY PACHECO 
PROJETO: ___________ 1º TRIMESTRE    GREI/GR: ______ 
EIXO: __________________________ 
Observações: 

_______________________________________________________ 
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assim como a escuta sensível seriam nossas ferramentas 

metodológicas para construção e (re)construção das práticas 

pedagógicas. 

 

ARREMATANDO A TESSITURA... 

 Minha narrativa até aqui foi uma tentativa de cartografar 

como foi se constituindo a identidade pedagógica da UMEI Jacy 

Pacheco e como fui construindo meu fazer como pedagoga das 

infâncias. 

 Ao mesmo tempo em que buscava, e ainda busco, 

contribuir, por meio da formação continuada, para a construção 

de práticas e de saberes pedagógicos cada vez mais ajustados aos 

objetivos que temos em nosso Projeto Político Pedagógico (PPP), 

me altero como profissional da Educação, me altero como gente! 

 Em 2016 iniciamos, formalmente, nossos estudos e 

nossa escrita do PPP. A escolha do “como” iniciar a discussão se 

deu por meio do estudo de um texto17 da professora Luciana 

Esmeralda Ostetto, que trata sobre diferentes formas de 

planejamento. Discutimos que o planejamento da escola e, 

consequentemente, de cada professor, revela concepções de 

criança, de mundo, de infância e de Educação. E que é necessário 

ajustar o que se planeja, dos objetivos gerais e específicos às 

práticas pedagógicas que são realizadas.  Não é possível termos 

uma criança que seja criativa em sua escrita, por exemplo, se ela 

só copia e não é convidada a escrever o que pensa; o que imagina. 

É claro que pensando desse exemplo dado, oferecer às crianças 

repertório de leituras diversas é fundamental. 

 As famílias, crianças e funcionários não docentes 

também foram convidados a participarem das discussões da 

 

17 O texto com o qual iniciamos a construção do PPP foi “Planejamento na 
Educação Infantil - Mais que a Atividade. A Criança em Foco”, que se encontra 

nessa referência: OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e 

encantamentos na educação infantil. Campinas, SP: Papirus, 2000.  
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construção do PPP. Para esse momento, organizamos uma 

“Ciranda Literária”18. Dividimos todos por temáticas que foram 

pensadas previamente pela Equipe de Articulação Pedagógica 

em salas separadas e entregamos a cada escriba de grupo um livro 

literário que pudesse subsidiar as discussões. Ao final de um 

tempo previamente combinado, houve uma plenária onde cada 

grupo compartilhou sua produção. Esse resultado foi convertido 

em texto assim como outros registros que já tínhamos acumulado 

para o PPP. Em 2017 a escrita final ficou pronta e foi 

compartilhada com toda comunidade escolar. Constava em nosso 

Plano de Ação deste ano que faríamos a primeira revisão do 

documento em função da mudança radical que tivemos no corpo 

docente e por conta da instituição dos novos referencias 

curriculares da rede municipal de Niterói. Mas, infelizmente, a 

pandemia da COVID-19 não nos possibilitou colocar essa e 

outras ações em prática. 
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18 A Ciranda Literária aconteceu num sábado letivo das 9h às 12h. Contou com 

a abertura da escritora duque caxiense Hellenice Ferreira, que ressaltou a 

importância da leitura literária no trabalho pedagógico com as crianças na 

escola e também no espaço familiar. Em seguida, as famílias, crianças, 

funcionárias não docentes e docentes foram separados da seguinte maneira: 
GREI2: discussão sobre EDUCAR/CUIDAR; GREI 3: discussão sobre 

CURIOSIDADE E CRIATIVIDADE INFANTIL; GREI 4 e 5: discussão sobre 

MEIO AMBIENTE; Fundamental: AFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. 
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. 

FORMAÇÃO E O COTIDIANO ESCOLAR: UM DIÁLOGO 

PERMANENTEPAREI AQUI 

Millena Guerra Lourenço Nunes Maia 

 

 “O olho não é olhar, o ouvido não é o ouvir, a pele não 

é o tocar.” (ALVES e ANTUNES, 2011, p. 15) 

O presente texto foi desenvolvido a partir do convite do 

Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação 

Infantil – COLEI/FFP/UERJ por meio da professora Heloisa 

Carreiro, em busca de diálogos formativos junto à UMEI Dr. 

Paulo César de Almeida Pimentel – Unidade Municipal de 

Educação Infantil, vinculada à Fundação Municipal de Educação 

de Niterói (FME), onde atuo como Pedagoga desde 2014. 

Muitos são os saberesfazeres19 que se fazem no 

cotidiano da escola, ricos em vivências, experiências, diálogos, 

trocas e interações entre os sujeitos que fazem o cotidiano da 

escola, pois, o cotidiano é algo que está em movimento, é 

dinâmico, está em frequente mudança. 

Considerando a amplitude e variáveis que envolvem o 

cotidiano escolar, este artigo tem como objetivo conversar um 

pouco acerca da educação e onde podemos encontrá-la, e sobre 

as políticaspráticas educacionais cotidianas. 

EDUCAÇÃO, ONDE PODEMOS ENCONTRÁ-LA? 

Quando falamos em educação, qual é a primeira imagem 

que vem a nossa mente? Provavelmente seja a imagem de uma 

escola! E tal imagem aparece por vivermos boa parte das nossas 

 
19 Escrita unindo palavras inspirada em Nilda Alves, como tentativa de 

superar as dicotomias herdadas do discurso hegemônico da 

modernidade e, ao mesmo tempo, possibilitar a produção de outros 

sentidos a partir dessa união (FERRAÇO, 2013, p. 3). 
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vidas dentro dela. No entanto, antes de termos acesso à escola e 

até mesmo em paralelo a ela, desfrutamos a educação na família, 

nos espaços religiosos, com os amigos, pelos meios de 

comunicação. Essa educação, realizada em espaços diferentes ao 

da escola, é uma educação que tende a se dar de maneira mais 

casual, sem obrigatoriedade de haver uma continuidade, 

ocorrendo de maneira mais espontânea e descontraída. 

Já no espaço escolar, a educação realizada possui 

objetivos claros e definidos e “depende de uma diretriz 

educacional centralizada, como o currículo, com estruturas 

hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com 

órgãos fiscalizadores do Ministério da Educação” (GADOTTI, 

2005, p. 2). 

Não pretendo, neste artigo, aprofundar a discussão 

acerca das Políticas Públicas que dinamizam socialmente as 

concepções de conhecimento/currículo, mas farei referência às 

mesmas. Porém, é preciso destacar que há um “esvaziamento nos 

sentidos da educação escolarizada em virtude de políticas 

educativas dos governos identificados com o economicismo” 

(GARCIA e RODRIGUES, 2019, s/p). Logo, esse esvaziamento 

tende a afetar significativamente a razão de ser da escola, do 

currículo, da prática docente e do ser discente, pois, para que o 

currículo seja socialmente construído, faz-se necessário haver 

envolvimento em torno da diversidade de realidades, ampliando 

assim o coro das inúmeras vozes que fazem a educação. 

Embora os tipos de educação acima apresentados tenham 

perspectivas diferentes, ambos estão voltados para os seres 

humanos e estão diretamente ou indiretamente inseridos no 

conceito amplo de educação – que é um ato político, sem 

neutralidade e está a serviço das regras da política vigente.   

No entanto, independente do lugar de onde estamos 

fazendo educação,  
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a verdadeira riqueza ou identidade dos lugares não está 

nas suas potencialidades materiais, mas sim na forma 

como são apropriados, percebidos, desfrutados, amados 

e, sobretudo, partilhados. (...) acolher alguém de forma 

hospitaleira significa abrir o espaço próprio sem reservas 

ou desconfianças (BAPTISTA, 2008, p. 7 e 8). 

É possível fazer uma educação que valorize as 

experiências, os interesses e as necessidades que as crianças 

trazem consigo; que possibilite que as crianças interajam de 

maneira dinâmica com seus pares, experimentando uma relação 

mais horizontalizada entre os sujeitos do conhecimento. Ao 

menos, desejamos que os educadores as respeitem enquanto 

sujeitos que pensam, que falam, que reinterpretam a cultura 

(CORSARO, 2011), uma vez que elas são o centro de nossas 

ações pedagógicas. 

Ao discutir educação não é necessário descartar as 

certezas que construímos ao longo do tempo, mas é preciso estar 

aberto para a troca de saberes e perceber que a experiência do 

outro indaga a minha e que a minha experiência questiona a do 

outro.  

É necessária uma educação que olhe para o ser humano 

de maneira holística, que o entenda como um todo integrado; 

uma educação que estimule os seres humanos a serem eles 

mesmos, respeitando desejos e valores que trazem consigo; uma 

educação que ensine a conviver com a diversidade de seres 

humanos.  

 

POLÍTICASPRÁTICAS EDUCACIONAIS COTIDIANAS 

Considerando a realidade de uma Unidade de Educação 

Infantil, fico pensando que a escola é formada por pessoas. Esse 

fator faz com que seja essencialmente um espaço político, ideias 

e visões de mundo se encontram e se desencontram. Sabemos da 

carência de políticas públicas que ressoa nos seus cotidianos, 

buscando qualificar suas ações. Apesar disso buscamos nos 
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reinventar, enquanto reinventamos esse cotidiano e, nesse 

caminhar vamos criando condições de conduzir perspectivas 

políticas na escola. Assim, vamos enfrentando os desafios da 

prática, que ora nos leva para o descaminho da 

redução/estagnação da cultura infantil e ora nos provoca a 

caminhar para o exercício de diálogo com os meninos e meninas, 

ampliando de modo mais significativo suas experiências 

culturais.  

As políticas públicas educativas no Brasil ainda são 

elaboradas com a ideia de que o conteúdo prevalece sobre as 

metodologias de ensino e que estas estão em dissonância com os 

conteúdos curriculares, ainda têm a visão de que ensinar é apenas 

transferir conhecimento, no entanto, é importante descolar-se na 

direção do ensinar para além disso, mas considerando os valores, 

as práticas e as formas de comunicação. OLIVEIRA (2013) 

defende a junção das palavras políticas e práticas pois, 

não há prática que não interage uma escolha política e 

que não há política que não se expresse por meio de 

práticas e que por elas não sejam influenciadas. [...] 

dissociar políticas e práticas como se fossem campos 

diferenciados, com sujeitos e lógicas próprias e 

excludentes é uma má escolha epistemológica-teórica e 

política na medida em que ambas se interpenetram 

permanentemente e não existem enquanto tais 

(OLIVEIRA, 2013, p. 376-378). 

Diante do exposto, é indispensável pensar a importância 

das formações continuadas e seu impacto na prática desses 

educadores. CANDAU (1996) assegura que a educação 

continuada é um trabalho de análise crítica acerca da prática 

profissional e a “(re)construção permanente de uma identidade 

pessoal e profissional, em interação mútua” (p. 150). Pois, para 

que, ocorra a transformação da escola é preciso que haja antes a 
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transformação do processo de formação desses educadores, de 

forma que a mudança ocorra nas práticas pedagógicas.  

Então, penso nas formações experimentadas ao longo da 

minha vida profissional. O valor que elas tiveram para mim. De 

que forma contribuíram para meu crescimento 

pessoal/profissional?! A indagação persiste considerando o 

modo como elas chegaram até mim: se foram/são pacotes 

fechados e impostos por alguma instituição; se foram realizadas 

apenas para cumprir carga horária em função de um certificado. 

Muitos são os questionamentos, mas creio que no presente 

momento, para além das propostas/pacotes de formação que 

recebi, venho me indagando principalmente sobre o que tenho 

levado enquanto proposta de formação para as educadoras da 

UMEI onde trabalho no diálogo com as políticas de formação 

propostas pelo município e com que elas reivindicam como 

necessidade formativa em relação ao que lhes desafia o cotidiano. 

É preciso proporcionar formações continuadas que 

olhem para os educadores como protagonistas, que têm suas 

vozes escutadas e que compreendem o momento da vida de cada 

um; que valorize a experiência dos sujeitos que vivem e fazem o 

cotidiano acontecer. 

Pensar a formação continuada como algo em permanente 

movimento, que mantenha diálogo entre a teoria e prática, e que 

faça sentido para o momento de vida que cada educador esteja 

experimentando. Fazendo assim, com que a formação continuada 

seja um momento de diálogo que intensifica práticas mais 

autônomas em seu próprio exercício. E que tragam para o espaço 

escolar experiências, vivências e práticas que despertem nas 

crianças o desejo do saber; que a aprendizagem seja atraente, seja 

prazerosa; que o saber seja um desafio “porque o que não sei é 

desafio, é aventura, é caminhada, é busca, é esperança, é 

descoberta, me faz acordar de manhã com vontade” (ANTUNES 

e ALVES, 2011, p. 13). Que procurem conhecer a realidade em 

que vivem suas crianças para que possam ter acesso à forma 
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como pensam, e assim busquem bases teóricas que enriqueçam 

sua compreensão acerca das realidades das crianças. Educadores 

que busquem uma educação “que conota horizonte amplo, de 

longo alcance, isto é, que interessa objetivamente não apenas a 

indivíduos ou a pequenos grupos, mas à coletividade e até à 

humanidade inteira” (NOSELLA, 1992, p. 14).  

Enfim, que a escrita deste texto nos convide a refletir 

acerca das formações e os cotidianos escolares e assim, possamos 

desenvolver políticaspráticas educacionais cotidianas que 

convidem os educadores a olhar, a ouvir e a tocar, provocando 

nas crianças a curiosidade pelo mundo. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS NA CONTINUIDADE 

FORMATIVA DOS EDUCADORES COMPROMETIDOS COM A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Thaís Marques dos Santos 

Sistematizar experiências e vivências no percurso da 

docência e pensar a prática docente de maneira reflexiva é a 

consistência da formação continuada. Aprofundar 

conhecimentos, estar inteirado do que acontece no mundo e quais 

interações se estabelecem no cotidiano da escola e das crianças, 

são aspectos norteadores do fazer pedagógico dando sentido a 

dualidade do ensinar e aprender. O educador excelente é o 

ensinável, o eterno aprendiz da sua vocação, é o que está 

disponível e atento para as interferências dos ensinantes que o 

cercam. Formação continuada na docência é sobre o que esse 

artigo propõe a reflexão.  

A partir da minha prática acadêmica e profissional venho 

compartilhar algumas perspectivas educacionais relacionadas à 

formação continuada dos educadores. Começando pela minha 

trajetória, iniciei a minha formação no Curso Normal, no 

Instituto de Educação Clélia Nanci em São Gonçalo, já decidida 

que o magistério seria a minha profissão. Um ano depois de ter 

concluído o Ensino Médio, ingressei na Faculdade de Formação 

de Professores (FFP/UERJ), dando prosseguimento a minha 

formação cursando Pedagogia. A Universidade, além de 

promover a formação acadêmica, nos possibilita à formação 

social através das relações e trocas, desenvolvendo novos saberes 

paralelos ao currículo acadêmico, em colaboração com a leitura 

de mundo. Assim, a criticidade e a reflexão são práticas 

constantes na construção de conhecimentos para constituir a 

verdadeira práxis. 

No meu sexto período fui selecionada como bolsista de 

monitoria na disciplina de Educação Infantil e passei a 
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acompanhar a professora Heloisa Carreiro nas atividades de 

planejamento e nas aulas. Ali pude desenvolver uma consciência 

e vivência mais acadêmica. Com uma rotina de leitura, escrita de 

artigos, intervenções nas aulas, ministração de aulas, 

participação de seminários e conferências, dentre outras 

atividades. Pude perceber a necessidade e a importância da 

formação continuada, e adquirir a compreensão dessa 

responsabilidade, que é um compromisso individual do 

profissional consigo e com seus educandos. Esse entendimento 

mudou meus hábitos e me fez intensificar estudos para outras 

áreas da minha vida, assim, tomei para mim que estamos sempre 

em formação e precisamos ser aprendizes da vida.  

Durante meu último período, já exercia a função de 

professora numa pequena escola, no bairro vizinho de onde 

moro. Nesse período, a minha prática já estava construída por 

fundamentos teóricos formados na graduação, meu olhar para as 

necessidades escolares era sensível e ao mesmo tempo 

sistemático. Para mim, não cabia uma prática “conteudista” e a 

mediação passou a ser característica da minha relação com as 

crianças. Antes dessa escola, já havia passado por outras, mas 

pude perceber mudanças na minha prática. 

No ano de 2020, fomos atingidos pela pandemia da 

COVID-19, nos levando a um novo estilo de vida. Nesse período, 

também recebi um novo desafio, fui convidada a integrar a 

coordenação pedagógica de uma escola privada, e, se tratando de 

uma escola pequena, a orientação educacional passou a estar sob 

meus cuidados. Em tempos de crise a flexibilidade e a resiliência 

passaram a fazer parte da nossa rotina, saí da minha zona de 

conforto, fui em busca de conhecimentos sobre gestão, e uma das 

informações adquiridas foi que a formação dos professores era 

função do coordenador pedagógico. Esse seria um grande 

desafio. No ano letivo anterior, a assistência pedagógica 

incentivava a formação acadêmica, porém, não promovia estudos 

para discussões e reflexões teóricas. As reuniões pedagógicas 
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eram voltadas prioritariamente para questões de calendário e 

avaliação, mas o que fundamentava as práticas escolares? Por 

diversas vezes ouvi o oposto do discutido na academia, como por 

exemplo: “Família educa e escola ensina”, não se discutia sobre 

indisciplina na sala de aula, a Educação Infantil estava presa a 

livros e xerox.  

Percebi que a falta de conhecimento e de incentivo para 

a busca de ampliação do mesmo, leva o professor a copiar outros 

professores, outras práticas, outras escolas que vivenciam outras 

realidades e necessidades, que não são necessariamente as do 

local, e que não atendem ao que a comunidade escolar necessita, 

podendo não chegar ao resultado esperado ou ir além do que foi 

projetado. Cheguei à conclusão de que até podemos ser bons 

profissionais, mas o que fundamenta nossa prática? Por que 

fazemos o que fazemos? Seguiremos nossas reflexões a partir de 

fundamentações teóricas sobre a temática: Formação continuada 

à docência. 

DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

PARA A FORMAÇÃO PERMANENTE DOS EDUCADORES NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 

 Ainda no contexto pandêmico, as aulas remotas 

evidenciaram as necessidades teóricas encaradas pelo corpo 

docente. Agora, suas práticas estão registradas e o acesso não 

pode ser restringido.  No entanto, esses registros também podem, 

e devem, servir de ferramenta para construção de reflexão sobre 

o cotidiano docente e sua prática, pois, os próprios educadores 

podem observar suas ações sendo ouvintes de si mesmos. 

 Pela forte representatividade do conhecimento como 

parte heterogênea da figura do professor, se colocar no lugar de 

avaliado e avaliador da sua prática, exige uma consciência de ser 

humano, ou seja, a compreensão da formação infinda e de sua 

incompletude, como nos orienta Freire, (1996, p. 44), que 

“quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
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razões de ser e de porque estou sendo assim, mais me torno capaz 

de mudar, de promover-me [...]”. Que não diminuem ou 

desvalorizam o profissional, pelo contrário, aprimora a sua ação 

a partir da prática reflexiva, trazendo novos significados e 

aprendizados que contribuem no processo de 

ensino/aprendizagem tanto do educador quanto do educando e 

seu real potencial transformador. 

 É compreensível que muitos dos obstáculos postos no 

caminho do professor, que fazem parte da crescente luta desses 

profissionais por melhores condições de trabalho, crescimento 

pessoal e valorização profissional solidificam um contexto 

desmotivador do setor, abafam a necessidade de formação, para 

superar esses e outros desafios. Considerando esses fatos na 

história da classe, a ação interventora para transformação dessa 

realidade é a formação continuada dos professores e o 

autoconhecimento de sua individualidade e coletividade. Nesse 

sentido, desenvolver também, a autoconfiança e motivar o 

crescimento de uma nova concepção de si e do todo que é a 

educação, viabilizando a compreensão dos conceitos/categorias 

do pensamento freireano como: autonomia, participação, 

diálogo, relação teoria-prática e formação permanente.  

 Uma das experiências que vivi recentemente como 

coordenadora pedagógica, foi pedir para as professoras que 

respondessem um questionário bem curto para conhecer as 

vivências teóricas delas e tive somente um retorno no prazo. Fui 

percebendo as dificuldades na interação com os conteúdos 

teóricos propostos ao longo da semana. Conclui que a formação 

permanente dos professores, também faz parte da cultura da 

escola, sem essa continuidade, as práticas ficam sem 

fundamentos e sem propósito. Pois o exercício da reflexão é 

também um exercício de interpretação das orientações. A leitura, 

a pesquisa, o pensar, nos ajudam a ouvir com mais sensibilidade 

tanto os pares como as próprias crianças, sendo possível não só 

ouvir, mas interpretar, ideias, sentidos, cenários e 
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acontecimentos, sendo atravessados por outras compreensões e 

permitindo a interferência em nossa prática. 

 

HUMILDADE E HUMANIDADE, CARACTERÍSTICAS DE UM 

PROFESSOR “EXCELENTE” 

 

 O professor excelente é aquele que é muito bom. É 

aquele que se compreende como sujeito de formação no processo 

educativo, sabe a sua importância na sociedade. Não é detentor 

do saber, mas mediador na construção de conhecimentos, 

flexibiliza suas práticas metodológicas para atender as 

necessidades dos grupos, tem o compromisso de buscar 

promover novos desafios e motivar a superação deles. O 

professor excelente projeta o processo, acompanha o processo, e 

assim aumenta sua probabilidade de sucesso na conclusão do 

processo de aprendizagem do educando. 

 O saber fazer docente, não está estagnado, inerte, é um 

movimento contínuo que consiste em criar e recriar ferramentas 

e práticas através de reflexões sobre o cotidiano. E nessa 

constante transformação onde a prática é feita e refeita, a 

formação inicial não dá conta, se fazendo necessária uma prática 

pedagógica atrelada à compreensão do próprio conhecimento em 

si. A excelência do professor está na consciência e na 

compreensão de humanidade, para isso Freire diz: 

A educação é permanente não porque certa linha 

ideológica ou certa posição política ou certo interesse 

econômico o exijam. A educação é permanente na razão, 

de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da 

consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo 

fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua 

natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia 

e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a 

formação permanente se fundam aí. (FREIRE, 1993a, p. 

22-23). 

 De todos os seres vivos, o ser humano é o que mais 

precisa aprender a ser humano, e de maneira constante, pois tudo 

ao seu redor muda continuamente. E o educador precisa aprender 

a ser educador humano permanentemente, pois o ato de educar 
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está na amplitude de áreas de conhecimento que contemplam 

essa formação e mesmo assim, o foco do processo é o humano. 

INTERVENÇÕES E REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DO PROFESSOR 

 

 Ao ser convidada para atuar na coordenação pedagógica, 

tive que aprender de novo. A formação que eu possuía até o 

momento, precisava ser aprofundada e aprimorada, pois tive que 

compreender melhor a cultura da escola para planejar as minhas 

ações. Além da perspectiva pedagógica, tive que buscar 

conhecimentos em liderança e gestão. Nessas pesquisas e estudos 

pude me atentar melhor para integralidade dos profissionais, para 

além das práticas pedagógicas, passei a me preocupar com 

demandas emocionais da vida pessoal que refletem no campo 

profissional, dando suporte de apoio e direcionamento. No 

contexto pandêmico, principalmente, já que temos vivido com 

muita apreensão, com maiores demandas, elevando o grau de 

ansiedade que afeta também a disposição física. Fazê-los 

entender sobre a necessidade de flexibilidade – para estarem 

abertos ao aprendizado de novas tecnologias, por exemplo - e 

preparação para um novo tempo, ainda tem sido um desafio, pois 

estamos atravessando um marco histórico e devemos nos 

preparar para o mundo pós-pandemia. 

 A construção da identidade do professor, caminha de 

forma conjunta com as construções das práticas docentes. 

Questionar a si mesmo e sua prática é uma das formas de planejar 

caminhos para a educação do estudante e a formação permanente 

do professor. Esse questionamento deve ser intencional, com 

objetivos específicos e assertivos, para estabelecer metas a serem 

alcançadas. Para isso se faz necessário identificar as situações 

problemas e, a partir delas, estipular metas, prazos e soluções. 

Encontrando assim, o propósito da educação, considerando as 

características do grupo e a realidade da instituição, construindo 
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um planejamento em direção ao propósito e reduzindo a margem 

de erro, promovendo uma educação assertiva. A educação 

assertiva é carregada de atos de coragem, pois, há convicção da 

realização dos planos, mesmo não sendo possível, ainda, ver os 

resultados. 

 Na construção da identidade do professor, se faz 

necessário, também, identificar os pontos altos a serem 

aprimorados e os pontos baixos a serem desenvolvidos. 

Considerando essa potencialidade, é notória a necessidade da 

formação continuada. Lembrando-se da ideia de sermos seres 

inacabados, mencionada desde o início da escrita, a contínua 

formação passa a ser entendida como necessidade essencial. O 

objetivo da formação permanente, fornecida pela instituição de 

ensino, é de contribuir com as próprias ideias do educador 

produzindo cada vez mais autonomia na sua práxis, tornando-o 

um colaborador proativo que inspire pessoas e influencie o 

ambiente, promovendo um aprendizado significativo tanto para 

si quanto para seus educandos. 

 Falamos sobre escuta sensível, e hoje, mesmo com o 

aprimoramento dos meios de comunicação, as falhas na 

comunicação são recorrentes em nosso cotidiano. Segundo 

Leandro Moreira (2019), Empresário  CEO/Sócio da ZION, 

Escola de Entretenimento e Autor do Best Seller: “SEJA UM 

LÍDER DE HERÓIS”, “o segredo da comunicação é a 

sensibilidade para perceber a necessidade e o desejo do outro, e 

assim, responder de maneira eficaz.”, esse é o princípio da 

comunicação, escuta sensível, como via de mão dupla. Na 

construção da identidade do educador, desenvolver a 

comunicação em suas diferentes instâncias, com seus pares e 

educandos, é vital para o aproveitamento e rendimento do 

currículo escolar e do currículo oculto, a troca de saberes nas 

relações na comunidade e se aproveitar delas para uma educação 

interdisciplinar e integral. 
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 Como últimas considerações, afirmo que a construção da 

identidade do educador deve estar pautada nas ações pedagógicas 

da coordenação escolar. Com olhar afinco a individualidade do 

educador e identificar como a equipe se move. Além da 

construção da individualidade, deve caminhar junto à construção 

da identidade coletiva. Podendo assim estabelecer uma cultura a 

partir das relações da comunidade, que dará o ponto de partida 

para as estratégias a serem tomadas para o desenvolvimento 

escolar em todas as instâncias desse processo. A formação 

permanente e assertiva, não é linear, mas constante e inacabada, 

promovendo uma perspectiva além de pedagógica, também 

filosófica e sociológica, possibilitando a leitura de mundo e a 

sensibilidade de se permitir ser afetado por ele para agir sobre 

ele. 
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COMPLEXIDADES E DESAFIOS COTIDIANOS 

DE UMA PEDAGOGA EM UMA UMEI DE NITERÓI 

 

Millena Guerra Lourenço Nunes Maia 

Quando somos receptivos e acolhedores, autorizando a entrada 

do outro, essa presença humana acaba por nos “tirar do nosso 

lugar”, chamando-nos para a aventura da solidariedade por 

força de um misterioso poder de interpelação e de apelação. 
(BAPTISTA, 2008, p. 7).  

O presente texto nasceu com o convite do COLEI FFP 

UERJ (Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e 

Educação Infantil) que conheci através da professora Heloisa 

Carreiro, em busca de diálogos formativos para a UMEI Dr. 

Paulo César de Almeida Pimentel, um diálogo que foi difícil 

conseguir, mas que com insistência foi possível.  Então, durante 

a quarentena de 2020, ela partilhou o sonho de fazer um livro em 

diálogo com professoras da Educação Básica, tendo também 

participação da Comunidade Acadêmica da FFP. Posso dizer que 

vivi certa euforia diante da responsabilidade de ser uma das 

convidadas a realizar o sonho de alguém. E que privilégio, ser 

convidada para esse momento tão especial para ela! E sabem de 

uma coisa? No momento em que inicio uma graduação em 

Psicologia - um grande sonho meu, hoje realidade na minha vida 

- e vivo as sensações do primeiro amor, com esse convite e com 

a escrita desse micro artigo, começo a redescobrir o meu velho 

amor – o de ser Pedagoga! 

Mas quero dizer que minha primeira graduação foi pela 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) no 

ano de 2000. Naquele momento conheci professores que foram 

cruciais para minha formação enquanto profissional, enquanto 

cidadã e enquanto ser humano, e de lá para cá, tenho aprendido a 

ler o mundo (FREIRE, 2001), as pessoas, a sociedade e a vida 
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com um olhar mais crítico sim, mas sem deixar de ter o olhar do 

amor, do carinho, do respeito e do acolhimento/afeto ao outro. 

Parece que foi ontem, mas é preciso dizer que vinte 

anos já se passaram desde que ingressei na Universidade, muitas 

coisas eu vivi ao longo desse período e enquanto profissional da 

área educacional de algumas instituições, que em muito 

contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional.  

Ao longo desse tempo passei por instituições de 

Educação Infantil onde lecionava e por uma instituição de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio para profissionais 

que atuavam na área da Saúde, mas que ainda não tinham 

formação para atuarem em sua área. Nessa Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, atuei como Pedagoga elaborando Guias 

Curriculares para os cursos que eram oferecidos pela Escola e 

ministrando Oficinas de qualificação profissional para docentes 

que iriam lecionar nos nossos cursos. Também atuei em 

instituições de Nível Médio para Formação de Professores - onde 

lecionei variadas disciplinas pedagógicas para os educandos do 

Ensino Médio. Depois dessa trajetória volto para a Educação 

Infantil – atuando como Pedagoga, mas numa outra vertente de 

atuação que a profissão possibilita, com atuação direta com toda 

a comunidade escolar envolvendo docentes, discentes, 

familiares, profissionais da escola, o entorno escolar e o nível 

central ao qual a escola onde trabalho está vinculada, neste caso 

a Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME). 

No presente artigo pretendo discutir a partir de minhas 

experiências a complexidade que envolve o trabalho do 

Pedagogo dentro de uma UMEI (Unidade Municipal de 

Educação Infantil), considerando a trama de relações que estão 

em jogo: a) na dinamização do exercício da função e; b) os 

múltiplos sujeitos com os quais me relaciono. 

A COMPLEXIDADE DE SER PEDAGOGA EM UMA UMEI 
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O retorno à Educação Infantil nunca esteve nos meus 

planos, mas estar de volta onde tudo começou tem um adorável 

sabor e cheiro de boas lembranças. Retornar à Educação Infantil 

me fez e me faz relembrar e resgatar a criança que fui; me faz ter 

uma atenção especial para as minhas filhas e faz ampliar meu 

olhar para todas as crianças que passam em minha vida seja de 

maneira frequente ou esporádica. Retornar à Educação Infantil 

representa investigar o impacto da sociedade atual na formação 

da sociedade no presente. Fazer referência à Educação Infantil é 

fazer referência à infância de várias épocas e variadas culturas, 

sem deixar de considerar as infâncias individuais de cada ser 

humano. Conhecendo, entendendo e escutando a essa 

diversidade de infâncias nos faz ampliar o olhar para as crianças 

de modo que possamos aprender com elas e assim sermos adultos 

e pessoas melhores.  

No entanto, o desempenho das atividades de Pedagoga 

em uma instituição pública de Educação Infantil não é nada fácil, 

pois, lidar com direção, docentes, educandos, responsáveis e a 

multiplicidade de realidades e valores que envolvem esses 

sujeitos é extremamente desafiador. Confesso que muitas vezes 

me sinto dispensável na Escola, desvalorizada e acabo me 

envolvendo em pensamentos e sentimentos que me fazem refletir 

sobre o verdadeiro valor da minha prática profissional. 

Fui convocada em 2014 pela FME e desde aquela data 

atuo como Pedagoga na mesma Unidade Escolar. Muitos têm 

sido os desafios vividos na UMEI ao longo desse período, como 

diversas trocas de direção até intervenção da FME; o nível central 

ora nos apoiando e ora nos deixando a própria sorte; famílias nos 

incentivando, mas também tentando entender pouco das 

especificidades do nosso trabalho. E, assim, oscilo entre a 

empolgação/desmotivação e vice-versa. Embora acredite que o 

ser humano seja movido por desafios, muito dessa oscilação se 

dá, principalmente, pela grande demanda de trabalho do 

Pedagogo.  
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Em Niterói, o Pedagogo acumula atribuições do 

Coordenador Pedagógico e do Orientador Educacional, além de 

estar em contato frequente com os familiares das crianças e 

reuniões periódicas com a FME. Ainda, o Pedagogo possui uma 

demanda burocrática bastante significativa que acaba por tomar 

boa parte da sua carga horária de trabalho. Cabe salientar que 

nossa carga horária é de 20 horas semanais, sendo que 16 horas 

são na escola e 04 horas são de planejamento externo. Mais 

desafiador ainda é atuar em uma Unidade Escolar Infantil de 

horário integral, isto é, recebemos diariamente crianças de 1 ano 

a 5 anos e 11 meses, das 08 horas às 17 horas, com apenas um 

Pedagogo, para atender toda a escola e com uma carga horária 

incompatível ao horário de funcionamento e as múltiplas 

necessidades da Unidade Escolar.  

Enfim, tenho lidado com os desafios vividos na Escola 

de maneira oscilante que me faz ir para frente, mas que me faz, 

muitas vezes, ficar parada também diante de decisões advindas 

das instâncias superiores, que me impossibilitam de ter 

autonomia diante de determinadas situações. 

No entanto, ainda que a demanda de trabalho seja intensa 

dentro de uma Unidade Escolar de Educação Infantil, em linhas 

gerais sempre há uma atenção, um cuidado e um acolhimento 

especiais para as crianças. E com o meu retorno a esse segmento 

educacional comecei a refletir muito sobre a atenção, o cuidado 

e o acolhimento que se tem dado aos docentes e aos responsáveis 

dessas crianças. Quem dialoga com os docentes e com os 

responsáveis? Quem os ouve? Quem os olha? 

A TRAMA DA AFETIVIDADE NA QUAL ME ENVOLVI ENQUANTO 

PEDAGOGA 

Gosto muito de oferecer para a minha equipe leituras 

reflexivas e formações ministradas por mim ou por colegas de 

outras instituições como possibilidade de provocar no grupo 

sentimentos e sensações que nos motive a crescer, a seguir em 
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frente deixando para trás tudo aquilo que nos desanima e nos 

endurece enquanto pessoas/profissionais. Aprendi que uma das 

formas que posso acolher a equipe é convidando pessoas e 

disponibilizando materiais que sejam relevantes para suas vidas, 

pois sei que por meio dessas pessoas e desses materiais 

estabeleço e fortaleço uma relação de confiança, amizade, 

profissionalismo e parceria com o grupo. 

Embora estejamos em contato direto com as crianças e 

elas nos tragam coisas boas que nos fazem crescer, nem sempre 

nos permitimos ser sensibilizados por elas a ponto de nos 

tornarmos adultos/pessoas melhores, pois, a atuação docente é 

composta de alegrias, tristezas, sucessos, fracassos, ânimos, 

desânimos, desejo de seguir em frente com o desejo de voltar 

para trás ou quem sabe o desejo de parar e refletir, questionar e 

reavaliar o seu fazer. E se nem sempre os adultos se permitem 

crescer a partir das experiências com as crianças, como suscitar 

nesses adultos a alegria, o desejo de brincar, o olhar de 

cumplicidade com seus educandos, com suas crianças?  

Vivemos em uma sociedade adoecida; convivemos com 

pessoas doentes fisicamente e também com pessoas adoecidas 

mental e emocionalmente. O excesso de informação, a violência, 

o consumo excessivo de coisas supérfluas tem levado milhares 

de pessoas ao estresse, à ansiedade, ao pânico, à depressão, ao 

suicídio. Essas são apenas algumas mazelas que têm contribuído 

para o adoecimento da nossa sociedade.  

E cabe salientar que esse adoecimento tem estado cada 

vez mais presente nos espaços escolares. Nós, profissionais da 

educação, muitas vezes levamos para dentro da escola a dureza 

da vida; muitas vezes não conseguimos separar o pessoal do 

profissional e acabamos colocando sobre as crianças as nossas 

frustações. E quando essa separação não ocorre, percebe-se a 

constante e excessiva alteração da voz com as crianças, 

denunciando a falta de paciência, por vezes, chega até a afetar o 

direito de brincar, retirando constantemente o direito interativo 
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da criança com o parquinho, chegando a colocar para pensar, esse 

nome infeliz que no cotidiano é dado ao “castigo de interdição da 

interação com os pares infantis”. Dessa forma, o espaço 

educativo que deveria ser agradável, lúdico e facilitador de novas 

aprendizagens, muitas vezes torna-se enfadonho tanto para os 

adultos quanto para as crianças. Em nossa instituição recebemos 

crianças de diferentes idades e que fazem parte de famílias em 

diferentes condições sociais. Essas crianças estão em interação 

com esses adultos em diferentes instituições sociais: escola, 

espaços religiosos, família. Nesses contextos institucionais, 

sabemos que as crianças, pela educação formal e informal vão 

aprendendo modos de ser e estar no mundo, através do que 

observam e de experiências que lhe são impostas. Dizemos 

impostas, porque compreendemos que essas instituições: escola 

- espaços religiosos - família, pouquíssimas vezes consultam os 

meninos e as meninas sobre seus desejos, aprendizagens e 

sentimentos diante das experiências educativas que lhes 

oferecem. O que queremos dizer é que sabemos que as interações 

que as crianças estabelecem com seus pares e com os adultos a 

sua volta não determinam, mas podem influenciar seus modos de 

viver e interagir com o mundo. Diante disso nos questionamos 

por que algumas crianças gritam, chutam, batem e cospem nos 

colegas, nos professores ou em qualquer outro profissional da 

escola como se fosse algo comum e corriqueiro em suas vidas? 

Será que fazem isso com os outros adultos e crianças com os 

quais tem contato em outras instituições? Onde aprendem essas 

formas de interação? Por que preferem esse caminho, que sabem 

que de algum modo causa dor no outro ou a si mesmo? Como 

podemos pensar em cuidar dos contextos onde as crianças se 

educam formalmente e/ou informalmente? Como podemos 

cuidar das mídias que elas têm contato, dos contextos 

institucionais, dos sujeitos adultos e infantis que se encontram 

em interação com elas? Como fugir de uma educação que desde 

pequenos educa para a barbárie?   
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Retomando a questão do adoecimento da sociedade e, 

consequentemente, do espaço escolar como dito anteriormente, 

penso que tal adoecimento esteja diretamente relacionado ao 

medo. Medo do sucesso, do fracasso, medo de não ser aceito, de 

perder o emprego, medo de morrer, medo, medo e mais medos. 

Quando falamos e sentimos medo, logo nos remetemos a coisas 

ruins, algo desagradável. Segundo o Psicanalista Dunker, “o 

medo é um afeto, e envolve o modo como um estímulo nos afeta, 

e também o que ele evoca em nós em termos de resposta, ou seja, 

de emoção” (DUNKER, 2018, s/p). 

É a partir do medo que o ser humano sai em busca de 

situações que o faça sentir segurança. E como nós adultos 

lidamos com o medo? Dunker afirma que o adulto utiliza 

diversos mecanismos demonstrando-o por meio da raiva, do 

grito, da tristeza. Afirma que experimentar o medo deve ser visto 

como uma conquista, pois nos faz sair da situação de angustia. E 

para sair da angustia é preciso ter coragem, pois a coragem não é 

ausência de medo, mas é a travessia do medo. O medo é 

fundamental para o amadurecimento do ser humano, desde que 

ele (o ser humano) consiga controlá-lo de forma a não ficar 

paralisado diante dele. 

Embora professores sejam seres humanos e estejam 

suscetíveis ao medo apresentado em seus diversos mecanismos, 

é necessário destacar que tais mecanismos não lhes cabem 

quando estão na sua prática profissional. O professor no exercício 

de sua prática deve provocar na criança a curiosidade, a busca 

pelo novo, deve trazer a criança para perto de si, mas, para isso 

precisa desejar conhecer o mundo delas. 

Mas, por que sentimos tantos medos?! Fico pensando 

que talvez seja em virtude da falta de afetividade. Diferentes 

autores discutem o conceito de afetividade, mas gosto muito dos 

escritos de Rubem Alves, e em uma de suas falas, ele aborda 

sobre o “sentido da voz mansa, que é capaz de amansar qualquer 

pessoa; a necessidade de educar os ouvidos para aprender a ouvir 
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o que não é dito e a importância do olhar manso, pois o olhar 

manso não produz medo” (ALVES, 2013, s/p). Saber falar, saber 

ouvir, saber olhar são características fundamentais para o 

exercício da minha atuação profissional, pois é por meio desta 

tríade que tenho, ao longo dos anos, feito o exercício de estimular 

e encorajar docentes e responsáveis a se permitirem ser afetados 

por mim e, assim, afetarem outros também. 

Desse modo tem se dado o meu fazer pedagógico, 

mediando demandas docentes, demandas da direção, demandas 

das famílias e demandas da FME; estabelecendo e fortalecendo 

relações de confiança de forma a ampliar o meu ouvir para as 

confissões pessoais e profissionais da equipe como um todo, pois 

muitas vezes assumo o papel de “Psicóloga” para a equipe, por 

verem em mim uma possibilidade de resolução de conflitos, por 

confiarem que terei uma escuta sensível (BARBIER, 1998). E 

mesmo sem formação para o exercício de tal função, acabo 

aceitando o desafio de ter a fala mansa, educar os ouvidos e 

desenvolver o olhar manso por me sentir sensibilizada e afetada 

com as histórias de vida que os sujeitos da escola trazem consigo. 
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AULA PASSEIO:  

PROPORCIONANDO VIVÊNCIAS ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 

Tharcila de Abreu Almeida 

 

Sou Tharcila de Abreu Almeida, formada em Letras, pós-

graduada em Língua Portuguesa e Gestão Escolar, pertencente a 

Rede Municipal de Niterói desde 2007, na qual exerço a função 

de professora, atuando desde 2018 na Educação Infantil, em uma 

UMEI de tempo integral. Este relato refere-se às experiências 

vividas nos anos de 2018 e 2019, com crianças de 3 e 2 anos 

respectivamente. 

Passar o dia todo dentro de uma Unidade de Educação 

Infantil, em tempo integral, é a realidade de muitas crianças, 

matriculadas no sistema público de Educação em Niterói. 

Normalmente, elas chegam às 8h e saem às 17h. Logo, na jornada 

diária de suas vidas, 9 horas diárias são dedicadas à instituição 

educativa, semanalmente esse quantitativo é de 45h. Neste 

espaço de educação formal, as crianças experienciam interações 

e vivências, elas vão aos poucos se desenvolvendo e construindo 

parte de sua história. 

Assim, penso que propiciar vivências além dos muros da 

escola torna-se relevante, principalmente para a criança na 

Educação Infantil de tempo integral. Tal experiência torna-se 

enriquecedora para o desenvolvimento da autonomia, ampliação 

da visão de mundo e enriquecimento do repertório cultural. 

Contudo, ao pensar sobre essa questão, levanto algumas 

indagações: como proporcionar essas vivências para além do 

espaço escolar? Como lidar com algumas questões, tais como, o 

medo dos educadores de sair do ambiente escolar com crianças 

tão pequenas? Como viabilizar verbas públicas que garantam às 

crianças a interação com atividades culturais e com o 

reconhecimento de mundos físicos, para além dos muros da 

escola? 
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No enfrentamento diário dessas questões vamos 

aprendendo sobre a importância de se ultrapassar os muros 

escolares, vamos de encontro às aulas passeio. E, vamos 

estudando pedagogias que nos encorajam nesse exercício. Assim, 

motivados por Freinet (1996) e suas propostas educativas, 

oportunizamos às crianças momentos mágicos, onde podemos 

despertar a sensibilidade, a curiosidade e a criatividade delas, 

além de nos proporcionar uma reflexão de nossa prática enquanto 

educadores engajados no desenvolvimento integral de nossos 

educandos. 

Com uma proposta voltada para a cooperação, 

sociabilidade, comunicação, autonomia, sensibilidade e 

afetividade Freinet (1996) nos estimula a ousarmos em prol de 

uma prática educativa na qual os alunos estejam no centro do 

processo.    

De acordo com Freinet: 

 

[...] Não tenha medo de sujar as mãos, de se machucar 

com uma martelada, de hesitar nos casos em que a criança 

mais viva domina a situação, de tatear, de se enganar, de 

recomeçar. Assim é a vida, e é o esforço que fazemos 

lealmente, para dominar seus incidentes, que constitui o 

principal elemento da nossa educação (FREINET, 1996, 

p. 92). 

Assim, como já refletido nos questionamentos acima, 

sabemos que sair com as crianças da escola implica em maiores 

responsabilidades e cuidados, o que acaba deixando muitos 

educadores receosos, porém, deixar de fazê-lo acaba por tolher a 

criança de experimentar algo novo, que trará experiências 

marcantes para ela.  

Ao proporcionarmos vivências ao ar livre 

desenvolvemos a sensibilidade da criança, que pode explorar os 

elementos da natureza e aprender de forma significativa. Para 

Freinet: 
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A aula-passeio constituía para mim uma tábua de 

salvação. Em vez de me postar, sonolento, diante de um 

quadro de leitura, no começo da aula da tarde partia, com 

as crianças, pelos campos que circundavam a aldeia. Ao 

atravessarmos as ruas, parávamos para admirar o ferreiro, 

o marceneiro ou o tecelão, cujos gestos metódicos e 

seguros nos inspiravam o desejo de os imitar. 

Observávamos os campos nas diversas estações: no 

inverno, víamos os grandes lençóis estendidos sob as 

oliveiras para receber as azeitonas varejadas; na 

Primavera, as flores de laranjeira em todo o seu encanto, 

as quais pareciam oferecer-se às nossas mãos; já não 

examinávamos, como professor e alunos, em torno de 

nós, a flor ou o inseto,a pedra ou o regato. Sentíamo-los 

com todo o nosso ser, não só objetivamente, mas com 

toda nossa sensibilidade natural. E trazíamos as nossas 

riquezas: fósseis, nozes, avelãs, argila ou uma ave morta 

(FREINET, 1975, p. 23). 

Tendo como fonte de inspiração a pedagogia de Freinet 

(1975), estimular as saídas do ambiente escolar torna nosso 

trabalho mais dinâmico e prazeroso. 

 Muitas crianças não têm oportunidade de conhecer 

novos ambientes além da rotina casa/escola, dessa forma, quando 

essa possibilidade é oferecida pela instituição escolar, podemos 

perceber o quanto ficam ávidos de felicidade e curiosidade por 

tudo o que encontram pelo caminho, o que evidencia o quanto é 

necessário que o acesso a outros ambientes fora do espaço escolar 

seja pensado e facilitado pelo poder público, a fim de que os 

educandos da escola pública possam ter oportunidades de viver 

novas experiências na coletividade e ampliar sua leitura de 

mundo. 

 Conhecer novos espaços com seus pares é importante 

para que a criança possa socializar-se, enfrentar medos e 

descobrir mundos mediados por adultos e em diálogo com os 

pares. Sabemos que isso fortalece vínculos, desenvolve 

habilidades e amplia as experiências sociais e cognitivas, 

despertando ainda mais a sensação de pertencimento ao grupo. 
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 Como professora na Educação Infantil e trabalhando 

com projetos, pude vivenciar algumas experiências com crianças 

pequenas e que certamente contribuiram não só para o 

crescimento dos educandos, mas também para o meu enquanto 

profissional. 

Ao observarmos atentamente as crianças durante as aulas 

passeio vamos também conhecendo melhor nossos alunos e 

estreitando o relacionamento com os mesmos. 

 Participar de novas descobertas da criança, da sua 

ampliação de conhecimento de mundo e de ver o quanto ela 

desenvolve a autonomia em novos espaços, acompanhada do 

grupo, é maravilhoso e gratificante! 
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A BRINCADEIRA LIVRE-EXPRESSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

DA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ÀS CRIAÇÕES INFANTIS 

Júlia Abreu Machado Martins  

Nos documentos oficiais que orientam o trabalho 

pedagógico na Educação Infantil, a brincadeira é considerada 

como um dos eixos norteadores das práticas educacionais, 

inclusive segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2009), já segundo a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017) é contemplado como um 

direito de aprendizagem. Porém, apesar da importância 

reconhecida em tais documentos, a brincadeira ainda aparece, em 

muitos contextos, como um momento de menor valor na rotina 

escolar, de simples distração e diversão, especialmente se nos 

referimos às brincadeiras livres, nas quais as próprias crianças 

decidem como e com quem brincar.  

 Seja no pátio ou na sala do grupo, a brincadeira livre 

costuma ser um momento de distanciamento entre o professor e 

as crianças. Ele as observa de longe, com a preocupação de 

garantir a segurança física delas e, enquanto isso, diversas ações 

passam despercebidas aos seus olhos: as crianças criando 

histórias e formas de brincar, expressando sentimentos e 

conhecimentos, manifestando-se em diferentes linguagens.  

Se concebermos a escola como um espaço de partilha e 

de relacionamentos, em que “fazer educação significa cuidar do 

outro, considerando-o sujeito ativo e afetivo” (GUIMARÃES, 

2012, p. 89), vemos que, para além de garantir a segurança física 

das crianças nos momentos de brincadeira livre, é preciso cuidar 

para que elas estejam seguras afetivamente.  

 Nesse sentido, um ambiente seguro e acolhedor, 

acompanhado de um olhar verdadeiramente interessado pelas 

ações e brincadeiras infantis, permite ao educador ver e ser visto 

pelas crianças. Esse olhar atento, além de contribuir para a 
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construção de vínculos baseados no afeto e confiança mútua, 

fornecerá pistas para a construção de um trabalho pedagógico 

que dialogue com os interesses das crianças e que amplie suas 

experiências. 

 Em Vigotski (2007, 2008), encontramos reflexões que 

apontam para a brincadeira como uma atividade guia do 

desenvolvimento infantil, fundamental para a constituição 

psíquica e para os processos de aprendizagem das crianças. 

Enquanto brinca, a criança aprende e se desenvolve, pois, 

O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal 

da criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta 

além do comportamento habitual de sua idade, além de 

seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela 

fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma 

lente de aumento, o brinquedo contém todas as 

tendências do desenvolvimento sob forma condensada, 

sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento 

(VIGOTSKI, 2007, p. 122) 

 Se, ao brincar, a criança atinge níveis de comportamento 

além dos seus habituais, isto é, além do seu nível de 

desenvolvimento real que, segundo Vigotski (2007), é definido 

por aquilo que a criança já sabe e consegue fazer com autonomia, 

podemos inferir que a brincadeira é fundamental para um 

trabalho pedagógico voltado a ampliar as experiências e 

possibilidades de ação e criação das crianças.  

Sob essas premissas, importa que os espaços e tempos de 

brincar sejam organizados, valorizados e acompanhados pelo 

adulto como observador ou parceiro das brincadeiras.   

Neste trabalho, apresentaremos reflexões sobre a 

brincadeira livre-expressiva na escola em relação com os 

processos de aprendizagem, criação e imaginação das crianças. 

Daremos destaque às brincadeiras de faz de conta iniciadas pelas 

crianças, analisando falas, movimentos e enredos criados por 

elas. Para isso, faremos um recorte de pesquisa realizada com 
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crianças na faixa etária de 2 e 5 anos de uma escola da rede 

municipal de Niterói – RJ, durante o ano de 2018.  

Ao longo desse ano, acompanhamos o cotidiano de duas 

turmas – um grupo de crianças com 2 anos e um grupo com 5 

anos, buscando observar as possibilidades de expressão das 

crianças nas práticas pedagógicas e construir relações de 

confiança com elas e com as professoras. Após um período 

inicial de acompanhamento das turmas, realizamos oficinas com 

as crianças.  

Em nossas primeiras observações das turmas e de suas 

rotinas, sentimos falta de momentos que privilegiassem e 

enriquecessem a brincadeira livre-expressiva das crianças. 

Acreditamos que, para enriquecer esse tipo de brincadeira, 

precisamos cuidar dos tempos, espaços e materiais que 

disponibilizamos a elas.  

O modo como organizamos os espaços na instituição 

escolar revela concepções pedagógicas dos educadores e, 

portanto, não é neutro (HORN, 2004). A depender do que o 

educador acredita como sendo importante para o trabalho 

pedagógico com as crianças, ele pode organizar espaços que 

funcionem como um convite à brincadeira, ao movimento, à 

interação e à investigação das crianças, ou pode organizar 

espaços limitadores de liberdade, com pouco espaço de se 

locomover, com poucos materiais para explorar e exercer sua 

criatividade. 

Para planejar nossas primeiras oficinas, tomamos como 

base teórica a abordagem pikleriana e a abordagem italiana de 

Reggio Emilia para pensar o papel do educador como 

organizador dos espaços e dos materiais para a brincadeira. Em 

ambas as abordagens, entende-se que a criança é um sujeito 

competente, autônomo, com desejo de aprender e de criar desde 

bem pequena.  

Na abordagem italiana, o espaço é visto como o terceiro 

educador (EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 2016a, 2016b). 
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Segundo Gandini (2016a), os espaços são organizados de modo 

a favorecer os relacionamentos das crianças e delas com os 

adultos, que comumente se envolvem em atividades e projetos 

coletivos, em um movimento de aprender juntos. Também são 

organizados espaços para garantir privacidade às crianças que 

desejam trabalhar sozinhas durante algum tempo. Os materiais 

disponibilizados são cuidadosamente selecionados e estes são 

flexibilizados de acordo com o interesse, níveis de 

desenvolvimento e necessidade das crianças.      

 Na abordagem Pikler, voltada às crianças de 0 a 3 anos, 

os espaços convidam, especialmente, ao movimento livre e às 

ações autônomas. Por esse motivo, os espaços de brincar são 

amplos e possuem um chão firme para que as crianças se sintam 

seguras ao explorar seus movimentos corporais (FALK, 2016; 

KÁLLÓ, BALOG, 2017; SOARES, 2017). Os materiais 

disponibilizados são pensados em termos de qualidade e 

quantidade para que as crianças possam realizar escolhas sobre 

quais materiais lhes interessam explorar e brincar e para que 

possam “sentir os materiais, estabelecendo uma relação íntima 

com as qualidades e possibilidades de cada um deles” (SOARES, 

2017, p. 80). Nesse sentido, acredita-se que, ao explorarem 

objetos com propriedades e possibilidades distintas, as crianças 

terão melhores condições de desenvolver suas capacidades de 

aprender e criar.  

 Por valorizarem as ações criativas e transformadoras das 

crianças sobre os objetos, o uso de materiais não estruturados é 

recorrente nas duas abordagens. Materiais como potes e caixas 

de diferentes tamanhos, tecidos, rolos e cones de papelão podem 

servir à exploração livre das crianças e também à brincadeira de 

faz de conta, assumindo uma função simbólica. 

  Assim, inspiradas nas duas abordagens, que destacam o 

papel do educador como organizador dos espaços e materiais, 

realizamos nossas primeiras oficinas em uma sala ampla, na qual 

retiramos as mesas e cadeiras, dispondo os materiais - muitos 
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deles não estruturados, sobre o chão. Cuidamos da qualidade e 

também do número de objetos disponibilizados, de forma que 

não fosse em excesso e pudesse dificultar a mobilidade das 

crianças no espaço e que não fosse em número insuficiente e 

pudesse facilitar a ocorrência de conflitos por objetos. 

Buscávamos, nessas oficinas, favorecer a movimento livre das 

crianças, suas atividades autônomas, suas interações com os 

colegas e suas manifestações em diferentes linguagens.  

 Estabelecemos como combinado entre os adultos não 

intervir diretamente nas brincadeiras das crianças, participando 

se fôssemos convidados por elas. Acreditamos que “à medida que 

o adulto, nesse caso o parceiro mais experiente, alia-se a um 

espaço que promova descentração de sua figura e que incentive 

as iniciativas infantis, abrem-se grandes possibilidades de 

aprendizagens sem sua intermediação direta” (HORN, 2004, p. 

16).   

 Na oficina realizada com o grupo de 2 anos, percebemos 

que as crianças, em sua maioria, usaram os objetos 

disponibilizados para exploração de suas propriedades, 

realizando ações como encaixe, construção, coleta. Na oficina 

com o grupo de 5 anos, por sua vez, observamos que as crianças 

deram novas funções aos objetos, construindo enredos de faz de 

conta com eles.   

IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO NA BRINCADEIRA DE FAZ DE CONTA: 

DIÁLOGOS COM VIGOTSKI 

Por volta dos 3 anos de idade, as crianças desenvolvem 

sua capacidade de simbolismo sobre os objetos. Essa habilidade 

é o que torna possível que uma criança transforme uma simples 

folha de árvore em uma comidinha na brincadeira de faz de conta, 

um pedaço de tecido em uma capa de super-herói e tantas outras 

possibilidades. Isso se deve a um processo de amadurecimento 

dos desejos não-realizáveis das crianças, o que as conduz a este 

tipo de brincadeira (VIGOTSKI, 2007, 2008).  
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Assim, desejos impossíveis de serem realizados 

imediatamente, como o desejo de uma criança ser mãe ou dirigir 

um automóvel, passam a ser realizáveis através da brincadeira, 

na qual a criança faz uso de sua imaginação e criatividade para 

criar enredos no faz de conta.  

Segundo Vigotski (2007, 2008), só há brincadeira de faz 

de conta quando há uma situação imaginária e, em cada situação 

desta, estão regras sociais e de comportamento que as crianças 

assumem para representar papéis e ações sobre os objetos. É o 

cumprimento dessas regras que traz satisfação para a brincadeira 

de faz de conta. Segundo o autor, 

 

A brincadeira dá à criança uma nova forma de desejos, 

ou seja, ensina-a a desejar, relacionando o desejo com o 

“eu” fictício, ou seja, com o papel na brincadeira e a sua 

regra. Por isso, na brincadeira são possíveis as maiores 

realizações da criança que, amanhã, se transformarão em 

seu nível médio real, em sua moral. (VIGOTSKI, 2008, 

p. 33) 

   Ao criarem regras para suas brincadeiras, as crianças 

recorrem à memória e as suas experiências anteriores, mas fazem 

isso combinando fantasia e realidade, pois “a brincadeira da 

criança não é uma simples recordação do que vivenciou, mas 

uma reelaboração criativa de impressões vivenciadas” 

(VIGOTSKI, 2009, p. 17). As crianças têm modos próprios de 

compreender e recriar papéis sociais, padrões de comportamento, 

falas, gestos e movimentos. Em cada um desses processos de 

(re)criação, fazem uso do que Vigotski (2009) denomina de 

atividade criadora (ou combinatória) do cérebro. 

 A base dessa atividade é a imaginação, que torna 

possível toda forma de criação humana. A imaginação se 

alimenta de elementos extraídos da realidade e presentes na 

experiência anterior da pessoa. Sendo assim, quanto mais 

experiências a pessoa tiver, mais possibilidades ela tem de criar.  
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 As reflexões de Vigotski (2009) sobre os processos de 

imaginação e criatividade na infância apontam a necessidade de 

investir em espaços que favoreçam e valorizem o faz de conta na 

escola, entendendo essa forma de brincar em seu potencial de 

ampliar as experiências das crianças e de reconhecê-las enquanto 

sujeitos criativos e inventivos, que se constituem nas relações 

sociais que vivem, sujeitos que fazem história, deixando suas 

marcas nas brincadeiras, nas relações e nos espaços que ocupam.  

 Pensando nisso, organizamos nossas primeiras oficinas 

de livre-expressão com as crianças na faixa etária de 5 anos em 

um espaço organizado que favorecia a possibilidade de escolha 

das crianças sobre o quê e com quem brincar: um canto contendo 

livros, outro contendo materiais não estruturados, um contendo 

cestas e elementos da natureza e outro com tecidos e itens de 

fantasia, como chapéus, aventais, óculos, dentre outros.  

 

Ao chegarem à sala da oficina, as crianças foram se 

dividindo nos cantos. Giulia, Kamylle e Nanaíra foram 

até o canto com tecidos e itens de fantasia e, em pouco 

tempo, elas começaram a representar personagens. Giulia 

se aproxima de mim, pedindo que eu amarre um tecido 

em seu corpo e me diz que irá casar. Pergunto: - “Você 

vai casar?” Ela responde: - “Sim, estou com isso” - 

aponta para o arco de noiva com véu que está sobre o seu 

cabelo. Kamylle e Nanaíra iniciam um diálogo entre as 

duas. Nanaíra, que está usando uma tiara de princesa, 

pega um leque e começa a movimentá-lo, produzindo 

vento. Kamylle pede o objeto emprestado, no que 

Nanaíra responde: - “Mas eu to usando.” Kamylle 

insiste no pedido, mas Nanaíra argumenta: - “Eu 

vou brincar de Cinderela. Eu vou ser a madrasta”. 

[...]  Agora, Nanaíra tenta fazer com que Kamylle vista 

um avental, dizendo - “Cinderela, Cinderela... Limpa a 

casa.”. No início, ela se recusa a vestir, mas logo, entra 

na brincadeira da colega e se abaixa usando um dos 

tecidos como se fosse um pano de chão. - “Enquanto isso, 

eu faço um vento em você...” – diz Nanaíra à Kamylle. 

[...]  Giulia segue vestida de noiva, até que é advertida 

por Nanaíra: - “Você só tem 10 anos. Você acha que já 

tem idade para casar?”. Nanaíra tira o arco de noiva da 
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cabeça de Giulia. Enquanto recebe a repreensão da 

colega, Giulia ri muito.  

 Na cena acima, vemos que os materiais disponibilizados 

ajudam a construir um ambiente que favorece a atividade 

criadora das crianças. Giulia, ao usar um véu de noiva, 

rapidamente se transforma em uma. Quando afirma que irá casar 

porque está com o véu, ela demonstra retomar elementos 

extraídos de sua cultura, na qual as noivas usam véus e, ao 

mesmo tempo, ela tem a possibilidade de, por meio da 

brincadeira, recriar o que é ser noiva, com originalidade e 

criatividade.  

As interações de Nanaíra e Kamylle apontam para esse 

mesmo aspecto ao recriarem personagens do conto clássico da 

Cinderela, de forma distinta da história original. Nanaíra, que 

antes usava uma tiara de princesa, ao encontrar um leque, se 

transforma na madrasta da Cinderela. O leque, símbolo de poder 

e elegância em algumas culturas no passado, vira alvo de disputa 

entre Nanaíra e Kamylle na brincadeira e é esse objeto, carregado 

de significados, que Nanaíra deseja para atribuir sentido ao seu 

papel de madrasta. Mais uma vez, vemos que “a fantasia não se 

opõe à memória, mas apoia-se nela” (VIGOTSKI, 2009, p. 23). 

As experiências prévias das crianças com os objetos culturais, 

seja através de livros, filmes ou outros meios, constituem 

material para a sua imaginação criadora.  

Piorski interessado nas brincadeiras livres das crianças, 

em especial aquelas construídas em relação com os elementos da 

natureza, tece importantes considerações acerca da imaginação. 

Nas palavras do autor, “a imaginação é a verdade da criança, o 

corpo semântico, a camada predileta, a fonte primordial de seus 

recursos de expressão. É um tempo e um espaço fantástico, 

conhecedor de origens” (PIORSKI, 2016, p. 25).  

Através das brincadeiras de faz de conta, as crianças 

usam sua imaginação para criar tempos e espaços fantásticos, 

vividos por elas com seriedade e verdade, com sentimentos e 
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sonhos. Essas brincadeiras, que tomam por base a experiência 

anterior da criança, servirão de base para novas criações delas, 

num processo de constante reelaboração.  

Se entendemos a brincadeira como uma atividade 

fundamental para a infância, cuidando dos tempos e espaços de 

brincar na escola, favorecemos as possibilidades de imaginação, 

criação e livre-expressão das crianças.  
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OLHA QUE ENGRAÇADO, 

 UM JACARÉ SURGIU NO PÁTIO! 

Larissa Barros 

O PONTAPÉ PARA O ENCONTRO COM O JACARÉ 

 Sou a Larissa Barros, Pedagoga pela FFP/UERJ e 

professora da Educação Básica. Fui bolsista de iniciação 

científica do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Linguagem 

Infância e Formação (GLIFo), por 2 anos. Durante o período de 

pesquisas como bolsista realizei juntamente a pesquisa para meu 

trabalho monográfico.  No presente texto, trago alguns 

desdobramentos a partir do que produzi em minha monografia, 

fios que, depois de formada, venho alinhavando para aprofundar 

as análises das situações de pesquisa.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, eu acompanhei 

um grupo de crianças com idades de 2 e 3 anos ao longo de 2018 

e 2019 em uma Unidade Municipal de Educação Infantil em 

Niterói/RJ. A unidade funciona em horário integral e, pela 

manhã, pouco tempo depois da chegada, esse grupo de crianças 

tinha um tempo para brincar no pátio que é um enorme espaço 

físico que permite uma ampla circulação das crianças.  

A partir dos movimentos de pesquisas realizados, 

construí o meu trabalho de monografia, quem tem como título: 

“Crianças pequenas: o diálogo com as múltiplas linguagens no 

cotidiano da creche” que teve como objetivo analisar as crianças 

pequenas como sujeitos de múltiplas linguagens no cotidiano da 

creche. Para isso, usei como base teórica o autor Vigotski (2007), 

para pensar a criança como sujeito histórico-cultural e de 

linguagem, entrelaçando com os olhares de Guimarães (2011), 

pensando o cuidado como atenção às manifestações infantis.  

Fui observar e escutar as crianças e para tal pude contar 

com dois pontos de observação: a ida à escola uma vez por 

semana para acompanhar o cotidiano do grupo e as oficinas de 
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Livre Expressão organizadas pelo GLIFo. Ao longo dos dias 

participando com as crianças e as observando, cheguei à 

conclusão de que elas se comunicam por diversos modos. E que 

a brincadeira para elas é linguagem, um espaço de se dizer e dizer 

o mundo.  

Para alinhavar a discussão no presente texto trago a voz 

das crianças para conduzir os fios do presente trabalho. Serão 

elas nos mostrando quem são e como produzem linguagem. 

 

A BRINCADEIRA COMO LINGUAGEM: ESCUTAR E ASSUMIR 

RESPONSABILIDADE PELO COMPARTILHADO 

Abaixo temos um registro do meu caderno de campo. O 

episódio ocorreu em um momento de brincadeira livre enquanto 

as crianças estavam no pátio. 

 

“Situação do Jacaré” - Parte I - Local: Pátio. 

 

Com entusiasmo e um sorriso no rosto, Arthur vem 

correndo em minha direção e diz:   

Arthur: - “Tiaa, vem ver o jacaré?” 

Eu: - “Onde?” 

O menino segura a minha mão e me leva até um canto do 

pátio, em que havia uma espécie de vala com bastante 

mato e sombra em volta. Apressado, Arthur me puxa pelo 

braço e, no mesmo instante, outras crianças se juntam a 

nós. Chegando no local:  

Arthur: - “Aqui tia, o jacaré mora aqui.” 

Eu: - “Onde será que ele está? Eu tenho medo de jacaré!” 

Arthur: - “Ele deve estar escondido, vamos jogar comida 

para ele aparecer.” 

Samuel: - “Lá vem ele, cuidado tia!!!” 

GRITOS!   

Arthur: - “Socorro! Ele vai pegar a gente! Joga comida! 

Joga comida!” 

Arthur: - “Toma a comida, pode ir embora!”  

Passado o momento do intervalo, as crianças retornaram 

para a sala e tiveram um momento de brincadeira livre 

com os brinquedos disponíveis na estante da sala. Nesse 

momento, Arthur escolhe um celular de brinquedo e me 

chama:  
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Arthur: - “Tia Larissa, o jacaré quer falar aqui com você.” 

 

Parte II  - Local: Sala 

 Quando Arthur, empolgado, me entrega o celular, 

converso com o jacaré. Outras crianças também pegam o 

aparelho e dão uma palavra com o animal. A cada hora, 

mais crianças se envolviam naquele contexto e se 

aglomeravam ao meu redor para saber o que eu falava no 

celular com o jacaré. Perguntavam muito, principalmente 

se o animal tinha se alimentado bem, quando voltaria 

para fazer uma visita.  

A brincadeira imaginária perpassou bom tempo 

pelo grupo. Conforme o jacaré nos “visitava” nos 

momentos de intervalo, ele se tornava cada vez mais 

pertencente do ambiente escolar, ocupando falas e 

brincadeiras das crianças.  

Na semana seguinte ao episódio, ao chegar na 

sala do grupo, as crianças logo me entregam o celular e 

dizem que o jacaré quer falar comigo. Enquanto eu falo 

com ele, elas aguardam ansiosas para saber o que ele 

havia me dito. No mesmo dia, pouco mais tarde, ao 

descer para o parquinho, proponho uma visita ao local em 

que o jacaré costumava aparecer. Enquanto 

aguardávamos se ele ia ou não aparecer, outros detalhes 

foram surgindo na brincadeira, como o fato de o local ter 

peixinhos e que eles jogavam sementes para alimentá-lo.  

(Caderno de Campo, jun. 2019) 

Enquanto as crianças estavam em brincadeira livre, eu 

como adulto, estava observando o que elas estavam fazendo, 

entendendo a observação como alicerce de trabalho para pensar 

cada vez mais em acolher as especificidades do grupo e 

potencializar a fala das crianças. Quando eu me coloco aberta 

para escutar, no caso a brincadeira livre, posso perceber o 

brilhante processo imaginativo criativo das crianças. 

As crianças me fazem o convite para a brincadeira delas, 

eu aceito e demonstro empolgação com aquele que fala e vou 

junto com eles ver o local onde o jacaré se encontrava. Enquanto 

pesquisadora, eu sabia da importância de estar disponível 

corporalmente e afetivamente para as crianças. Então, eu me 

posicionei próximo a elas e as olhando. 
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Os pequenos percebem quando, nós, adultos, 

demonstramos interesse pelo que estão fazendo e criando. 

Mostrar-se disponível a eles ajuda a conhecer melhor o grupo e 

criar uma relação de confiança com eles, mostrando estar aberta 

a receber um convite como esse que recebi para conhecer o jacaré 

que eles criaram.  

Já quando trazem o jacaré para a brincadeira de faz de 

conta, isso vem de algum outro contexto pessoal em que 

conheceram ou viram o animal - que pode ser em um filme ou 

em um livro. As crianças combinam elementos de suas 

experiências anteriores para criar a brincadeira (VIGOTSKI, 

2018). 

Quando chegamos ao local indicado pelas crianças, 

pergunto onde o jacaré está. Arthur me responde: “Deve estar 

escondido” e diz que deveríamos jogar comida para o animal 

aparecer. Alguma experiência anterior deu referências para ele 

que a ação de colocar comida para o animal pode ser atrativa e 

um convite para o jacaré aparecer. Veja que nesse momento 

podemos relacionar quando Vigotski (2018) diz que a 

imaginação pode nascer na combinação de elementos primários 

(realidade) e elementos de cunho fantástico, criando uma 

brincadeira imaginária. 

Lembro de me posicionar fisicamente muito perto de 

onde o jacaré poderia estar. Samuel, que estava posicionado um 

pouco mais afastado, me diz: “cuidado, tia”. Ou seja, o animal 

ainda não tinha aparecido, poderia estar com fome, já que pelas 

narrativas durante a brincadeira estar naquele espaço 

alimentando o jacaré era uma prática brincante frequente deles e 

eu estava recém-chegada na brincadeira. Sendo assim, o jacaré 

faminto poderia pegar o meu pé. Samuel me deu um alerta. 

Enquanto ia me afastando, eles jogavam a comida e 

Samuel dizia: “Lá vem ele, cuidado!”. Como quem diz: “Jogue a 

comida e se afaste, pois ele deve estar com fome.” E logo depois 

os “GRITOS!”. O grito surge como um modo de expressão de 
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quem está com medo da aproximação do animal. Logo depois há 

o pedido de “SOCORRO!”. Usou a palavra para comunicar que 

eles ainda estavam em perigo e nesse clima de tensão que se 

aproximara na brincadeira, faz uma súplica para os colegas: 

“Joga a comida!”. Quando diz para jogar a comida, repete a frase 

duas vezes como se quisesse afirmar o perigo instaurado se não 

se apressassem para “jogar” a comida. 

As crianças são cuidadosas e organizam a brincadeira de 

forma atenta e sublime. Podemos pensar nisso quando o alimento 

do jacaré foi escolhido. No chão do pátio da creche, havia folhas 

secas e sementes que caíam de uma árvore próxima e, para a 

brincadeira, só valia o uso das sementes. As crianças tinham 

olhares atentos e de muita seriedade, cuidando com sutileza de 

tudo que envolvia a construção daquela narrativa.  Pouco depois, 

Arthur conversa com o jacaré como quem diz que agora com o 

objetivo alcançado, que, no caso, era comer, o animal pode ir 

embora.  

- “Toma a comida e pode ir embora”. 

Chega o fim do tempo no pátio, hora de voltar para sala. 

Seria esse momento o fim da brincadeira de faz de conta? 

Continuemos a leitura para descobrir. 

O TEMPO CONVIDA  

 Com tempo de pátio finalizado naquele dia, retornamos 

para sala, e as crianças ficaram no momento de brincadeira livre 

com os brinquedos da sala. Continuei próximo a elas, agora 

estava sentada no chão brincando, quando Arthur pegou o celular 

de brinquedo, me chamou e disse: “Tia Larissa, o jacaré quer 

falar com você”. Nesse momento, o jacaré já não era somente 

aquele animal que alimentamos. Agora ele tinha voz e o menino 

veio eufórico me dizer que o jacaré queria falar comigo. Sendo 

assim atendi a ligação.  

- “Oi, jacaré, tudo bem? O que gostaria de falar comigo?” 
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As crianças do grupo foram cada vez chegando mais 

perto, seus corpos agitados e ansiosos, e com olhares curiosos. O 

corpo delas falava, desejando saber o que o animal me dizia. 

Usaram a expressão verbal para relatar a curiosidade e gostariam 

de saber se o jacaré havia se alimentado bem e quando voltaria 

para visitá-los. Percebemos que o ambiente mudou e a 

comunicação com animal precisou ser modificada, acontecendo 

por outro canal comunicativo. E as crianças trouxeram esse 

elemento real que é o celular que, a partir de situações ocorridas 

em outros contextos pessoais delas, fazem-nas compreender que 

o objeto celular possibilita uma comunicação com aqueles que 

estão longe. Quando fomos para a sala, mudou o cenário. Ou seja, 

nos afastamos do cenário que as crianças criaram como local 

onde eles podem ver o jacaré. Subimos uma rampa e chegamos à 

sala. Nesse espaço havia um celular, objeto que permite criar 

outra forma de comunicação. 

Na semana seguinte, assim que abri a porta da sala, as 

crianças me entregaram o celular porque o jacaré queria falar 

comigo. Será que essa brincadeira só aparecia quando eu estava 

com eles? Só eu posso falar ao celular e mediar a conversa? 

Naquele momento eu nasci com uma função naquela brincadeira 

de faz de conta: virei mediadora do diálogo que eles desejavam 

ter com o jacaré via aparelho celular. 

 Se, por ventura, no dia em que eu estivesse com elas, 

essa brincadeira não aparecesse eu perguntava para elas como 

estava o jacaré e se elas o têm visto. Partindo do princípio que o 

tempo é fundamental para as crianças aprimorarem suas criações 

e cabe ao adulto possibilitar espaços para tal, no caso, eu, por não 

estar todos os dias da semana com eles, no dia em que eu me 

encontrava lá, eu perguntava, abria espaço para escutá-los. 

Durante os dois anos com esse grupo de crianças 

entendendo-as como sujeitos de múltiplas linguagens. Escolhi 

falar sobre a brincadeira. Sendo assim, ao compreender a 

brincadeira como linguagem, ressalto alguns alicerces que dão 
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para as crianças estrutura para criar toda a sua brincadeira. Assim 

como, por exemplo, alguém que as escute e esteja disponível com 

e para elas, um local como convite ao ato de criar tempo para 

ressignificar a linguagem, que no caso era a brincadeira, são 

aspectos fundamentais. 

 Debruçada sobre os olhares de Rinaldi (2016), ressalto 

quando a autora diz que para escutar é preciso que nós 

reconheçamos a amplitude de linguagens e códigos utilizados 

pelos sujeitos para se comunicarem. 

 Os locais podem e devem ser convidativos para as 

crianças, oferecendo-lhes aconchego, segurança e que as 

instiguem. O pátio onde a pesquisa foi realizada convidou as 

crianças para criarem aquela brincadeira e as fizeram combinar 

com diversas experiências pessoais anteriores. De algum modo 

aquele local ofereceu elementos para as crianças imaginarem que 

um jacaré poderia estar ali. Tinham alguns matos, um pouco de 

água, espaço úmido. Vigotski (2008) diz que os elementos 

trazem referências para que a brincadeira aconteça. 

Já na sala não tinha nenhum desses elementos, eles 

poderiam até imaginar que tivesse. Mas fizeram uma escolha de 

que enquanto estivessem na sala, a comunicação seria somente 

via o aparelho celular, afinal, eles se distanciaram fisicamente de 

onde alimentaram o jacaré e voltaram para sala. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após o tempo de pesquisa com as crianças, entendo que 

o ato de observar é escuta. Para Rinaldi (2016), escutar é 

curiosidade, requer tempo, além de retribuir a expectativa de 

quem quer ser escutado.  

Quando eu escuto as manifestações infantis, possibilito 

às crianças criarem significado para suas vidas e afirmarem a 

própria identidade. Enquanto adulto e pesquisadora acredito que 

a disponibilidade física deve ser vista como princípio de trabalho. 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   160 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

Para escutar e criar um diálogo é necessário, por exemplo, ficar 

na altura das crianças. Imagine que desconfortável pode ser para 

elas se comunicarem com os adultos esticando o pescoço para 

nós que somos mais altos, tentando alcançar nossos olhos.  

Buscar dar sentido para aqueles que se comunicavam 

comigo por meio da brincadeira livre no pátio e na sala 

compreendendo a brincadeira como linguagem. Os adultos, nas 

relações cotidianas nos espaços de educação, devem ter um 

compromisso de escutar as crianças de maneira geral para pensar 

o trabalho com elas. Assim, quando escutamos as crianças, 

elaboramos um planejamento em diálogo com suas vozes, e as 

especificidades do grupo serão respeitadas e potencializadas. 

Afinal, o que faz um professor que não escuta? 
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. 

O PEIXE MORREU  

“COMO PODE UM PEIXE VIVO, VIVER FORA D’ÁGUA FRIA?!” 

Deise de Azevedo Parreiras Brito 

 

“Como pode um peixe vivo, viver fora d’água fria?!” 

(Canção Folclórica – Peixe Vivo) 

No ano passado cheguei à UMEI Dr. Paulo César de 

Almeida Pimentel destinada a atuar na Sala de Recursos 

Multifuncionais, sendo professora das infâncias compreendi que 

a abordagem que melhor funcionava era dividir meu tempo de 

atendimento educacional especializado individual, com os 

momentos que fazem parte da rotina das crianças atendidas, 

desse modo além de criar um vínculo de pertencimento não 

apenas com a criança, mas com todo o grupo, vou colhendo 

informações que me auxiliam a planejar estratégias de 

intervenção em nossos encontros individuais. Sempre me 

pareceu estranho pegar a criança na sala sem que ela tenha 

construído uma relação de confiança comigo, há situações, 

inclusive, em que levo a criança público alvo do atendimento e 

um coleguinha, mas, para que isso seja possível considero 

importante participar do dia a dia do grupo. 

Em umas dessas visitas ao grupo de referência, a 

professora me procurou desesperada: - “Como vou falar sobre o 

folclore se envolve morte? Curiosa, indaguei: como assim, não 

pode falar sobre morte na escola?”. O assunto morreu quando, 

então, falei sobre a linda borboleta que fotografei no dia anterior 

no jardim da escola, eis que me contam que a borboleta que todos 

fotografaram na verdade estava morta. Nossa! Era tão linda, não 

poderia supor que estava morta. Ainda espantada com a notícia 

não demora muito vem outra professora com um peixe nas mãos 

e exclama: - “o peixe morreu!”.  As risadas das professoras foram 

inevitáveis. 
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Em um momento a professora estava preocupada em 

falar sobre a morte presente em algumas histórias do folclore, 

sendo que a morte que a preocupava rondava pelo espaço escolar 

em diferentes formas deslumbrantes, como a morte da borboleta 

e como a curiosa morte do peixe. 

- “E como estão as crianças?”. Pergunta a preocupada 

professora que estava com receio de falar sobre a morte. Elas 

estão curiosas, é claro! Querem compreender como o peixinho 

morreu se ele vive debaixo d’água. Alguns acreditavam que foi 

fome e outros excesso de comida. Alguns achavam que o aquário 

era grande demais, colorido e barulhento, já outros acharam o 

contrário, comparado à imensidão dos oceanos. Todos estão de 

algum modo sentidos pelo ocorrido e compartilhando indagações 

interessantes sobre a vida e a morte. 

No final das contas todos aprendemos que a morte é 

universal e inevitável, na escola ou fora dela, aprendemos que 

uma das características dos seres vivos é que eles nascem, 

crescem, às vezes, se reproduzem, mas, para todos a morte é 

certa. Assim, falar ou não da morte não vai impedir que ela 

aconteça. Talvez o mais trágico da morte seja o fato de não 

tratarmos o assunto como algo que nos afeta e que instiga afetos, 

medos, tristezas, lágrimas. Quando tratadas com verdade as 

crianças conseguem lidar com seus sentimentos, na escola elas 

sentiram a morte do peixinho, afinal ele já fazia parte da rotina e 

da vida deles, diariamente uma delas era responsável por 

alimentá-lo e todas o observavam, já tinham criado histórias e 

produzido muitos desenhos sobre o peixinho, mas elas 

compreenderam a morte dele e fizeram dela um objeto de estudo 

para compreender um pouco mais sobre a sua própria vida. 

A morte do peixinho veio como resposta à indagação da 

professora e nos ensinou que podemos falar sobre o assunto na 

escola para crianças de todas as idades e ao tratarmos o tema não 

podemos negar os sentimentos que produzem como tristeza, 

saudade, beleza, renascimento, esperança, dentre outros. 
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ESCUTAR AS CRIANÇAS: UM CAMINHO PEDAGÓGICO 

Ingrid Gomes  

O presente trabalho tem o objetivo de compartilhar 

reflexões construídas no Grupo de estudos e Pesquisas sobre 

Linguagem, Infância e Formação (GLIFo) da Faculdade de 

Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, o qual faço parte como bolsista de monitoria. No 

momento, estou cursando o 8° período de Licenciatura em 

Pedagogia na FFP. As experiências que forneceram as bases para 

as reflexões foram vivenciadas no período do estágio no ensino 

fundamental – anos iniciais, em uma escola municipal da rede de 

São Gonçalo/RJ e, em entrevista com uma professora da rede 

municipal de Niterói/RJ. Tais reflexões fazem parte do meu 

estudo para o desenvolver da minha monografia que tem como 

tema central a pedagogia da escuta nos anos iniciais. 

Nesse caminhar, a partir dos encontros com o grupo de 

pesquisa, surgiram algumas reflexões baseadas nos estudos de 

Vigotski (2009) e que entrelaçaram com minha pesquisa 

monográfica. Segundo Vigotski (2009), o que criamos e 

imaginamos tem como base as nossas experiências anteriores. 

Isso nos ajuda a compreender que as inúmeras experiências dos 

sujeitos têm muita riqueza e significado para o desenvolvimento 

de sua criatividade e imaginação.  

Dessa forma, quando olhamos para as vivências na 

escola e as práticas docentes que se faz necessário nela realizar, 

podemos perceber a necessidade de planejar e favorecer o acesso 

das crianças aos materiais, experiências e interações que 

valorizam sua imaginação e participação ativa nas suas 

produções, produzindo significados para seu imaginário e para a 

criatividade e autonomia das crianças.  

A conclusão pedagógica a que se pode chegar com 

base nisso consiste na afirmação da necessidade de 

ampliar a experiência da criança, caso se queira criar 
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bases suficientemente sólidas para a sua atividade de 

criação. Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, 

mais ela sabe e assimilou; quanto maior a quantidade de 

elemento da realidade de que ela dispõe em sua 

experiência, mas significativa e produtiva será a 

atividade de sua imaginação. (VIGOTSKI, 2009, p. 23) 

Posto isto, é fundamental que as práticas pedagógicas 

sejam uma atividade criadora, inventiva e humanizadora, capaz 

de promover experiências significativas para as crianças e, 

consequentemente, favorecer suas capacidades de imaginar e 

criar. 

Dessa maneira, a criança que é compreendida, 

respeitada, escutada e que o docente, com o qual interage, 

proporciona um ambiente educativo favorável à criação e à 

autonomia, a exploração corporal e a liberdade de expressão, 

poderá ter melhores condições para se construir enquanto sujeito 

competente. Ao ver que sua voz é escutada, a criança vai 

percebendo que também precisa ouvir e dialogar com a opinião 

do outro, respeitar a diversidade existente. Quando é oferecida a 

possibilidade de abertura para as vozes infantis, para as 

experiências que elas trazem, a interação com o docente e o meio 

escolar torna-se fortalecido, com significado, e a criança fica 

motivada a colaborar e participar do que é proposto.   

Diante do que foi exposto, é importante que o docente, 

ao planejar as práticas educativas, busque refletir sobre a 

importância de favorecer espaços e atividades em que as crianças 

sejam convidadas a criar, seja através de desenhos, brincadeiras 

ou outra manifestação de linguagem. 

Da mesma forma, superar a percepção das etapas da vida 

da criança como produto da idade cronológica e adotar a 

situação social de desenvolvimento como um indicador 

dos níveis efetivo e próximo de desenvolvimento da 

criança, permite ao/à professor/a coloca-se o desafio de 

organizar situações e ambientes promotores do 

crescimento cultural e intelectual das crianças. (MELLO; 

SINGULANI, 2014, p. 886) 
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Na escola, ainda é comum que as crianças façam 

atividades padronizadas e recebam folhas 

mimeografadas/fotocopiadas e repletas de atividades que dão 

pouca ou nenhuma abertura para que elas se expressem e 

exerçam sua criatividade. Se, nesses casos, a criança é limitada a 

realizar as atividades individualmente, sem espaço para 

questionar e dialogar com seus pares e professores, ela tende a se 

acostumar com reproduzir modelos pensados sob a ótica do 

adulto e esperar comandos, tendo, assim, sua capacidade de 

autoria e suas produções desvalorizadas. 

A criança nasce aberta às experiências que o mundo pode 

proporcionar, então, é importante enaltecer as autorias, os atos 

infantis livres em um ambiente provocador e potencializador de 

suas produções. Nesse sentido, investir em atividades que abram 

possibilidades para a criação contribui para que as crianças se 

sintam capazes e importantes em seus processos de construção 

do conhecimento e não meras reprodutoras do que lhes é 

apresentado como modelo padrão. Pois, o cérebro tem a 

capacidade de reelaborar e criar, assim não sendo apenas um 

reprodutor do que foi exposto como modelo, mas tem a 

habilidade para buscar elementos e acontecimentos marcantes e 

criar novas situações e experiências. 

Trago uma experiência durante um estágio em uma 

escola municipal de São Gonçalo:  

No caminhar do estágio percebi que as crianças eram 

apaixonadas por literatura infantil. Um dia as crianças 

solicitaram que eu fizesse a leitura de um livro e, desde 

então, em cada encontro com elas fazíamos o movimento 

com leitura, eu trazia alguns livros e elas também 

escolhiam. Com o tempo, começamos a fazer o 

movimento de elas fazerem a leitura uns para os outros. 

Certo encontro com as crianças levei o livro 

Chapeuzinhos Coloridos, eles ficaram maravilhados com 

as diversas formas de releitura. Como forma de explorar 

esse momento, escutá-los, significar o encanto pela 

produção literária e estar com eles em um projeto 

conjunto, surgiu à proposta entre as crianças de 
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montarmos outra versão de Chapeuzinho. Abracei a 

ideia, e junto com eles, começamos a desenvolver. 

Começou uma movimentação na sala. “H20” expressou 

que não queria fazer sua produção em grupo, e sim 

sozinho, respeitei sua vontade. “H” possui o transtorno 

do espectro do autismo. As crianças iam finalizando suas 

produções e gostavam de contar suas narrações sobre 

cada detalhe traçado. Fui até “H” e fiquei observando, ele 

olhou para mim e disse: - “Gostou, tia? Fiz igual ao jogo 

free fire, aqui são os matadores para pegar o lobo, estão 

no campo de batalha, no canto os jogadores com os fones. 

Todos para proteger a Chapeuzinho.”. Fiquei encantada 

com sua produção, mais ainda pela sua forma de contar e 

sua autoria. 

Partindo das considerações deixadas por “H”, a 

imaginação não procede do vazio, ela é fruto das experiências 

anteriores (VIGOTSKI, 2009, p. 20). Assim, até as produções 

mais fantasiosas são baseadas na reelaboração da imaginação e 

na combinação de elementos novos do presente, dessa maneira 

criando novas composições. Como observamos no desenho de 

“H”, a imaginação apoia-se em materiais absorvidos da realidade 

e experiência da criança, como exemplo o vídeo game, sendo 

assim constatamos o atravessamento da fantasia e realidade. 

Assim, como destaca Vigotski (2009, p. 18), “a criação é 

condição necessária da existência”. 

Nesse movimento, percebemos que “H” fez uma 

dissociação do jogo de vídeo game de contextos vividos e uma 

associação com os elementos que foram reorganizados na sua 

produção para compor a história, tendo assim se cristalizados 

(VIGOTSKI, 2009, p. 39), tornando-se o produto final da sua 

atividade criadora. 

Assim, a criança que vivencia um ambiente escolar com 

propostas e experiências favorecedoras da criação e imaginação, 

aprende e se desenvolve enquanto sujeito competente e criativo. 

 
20 Para preservar a identidade das crianças optei por colocar apenas a letra 

inicial do nome da cada. 
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Como afirma Friedmann (2020, p. 78) “Além da cultura herdada, 

as crianças são tanto atores sociais quanto produtoras de cultura 

– não só consumidoras”. Sendo assim, é primordial a convivência 

social e relação com a cultura para a formação humana e 

aprendizagem. 

Desse modo, é favorável que o docente auxilie as 

crianças a serem criadoras, produtoras e investigadoras, que 

realcem os olhares infantis que questionam, interrogam e 

experimentam, entendendo-as como sujeitos histórico-culturais 

(VIGOTSKI, 2007), capazes de questionar e criar, seja na escola 

ou fora dela.  

Como relatado, as crianças estão constantemente criando 

e imaginando e, quando incentivadas e mediadas, vão cada vez 

mais longes nas suas produções individuais e coletivas, sendo 

criativas, elaborando releituras, ressignificando e questionando 

seus trabalhos. Dessa forma, é um equívoco acharmos que as 

crianças precisam sempre de um modelo pronto, um passo a 

passo para execução da sua atividade.  

Diante do que foi exposto, as crianças são produtoras, 

participantes, ouvintes e sujeitos de sua aprendizagem, obras e 

criações. O desenvolver da atividade criadora das crianças é um 

valioso processo de autonomia, escuta de si, experiência, pois, 

como expressa Vigotski (2009, p. 16), são inventores 

desconhecidos, porém com enorme significado para a construção 

do conhecimento individual e coletivo. 

 

Se a atividade do homem se restringisse à mera 

reprodução do velho, ele seria um ser voltado somente 

para o passado, adaptando-se ao futuro apenas na medida 

em que este reproduzisse aquele. É exatamente a 

atividade criadora que faz do homem um ser que se volta 

para o futuro, erigindo-o e modificando o seu presente. 

(VIGOTSKI, 2009, p. 14) 

Partindo dessas considerações, durante a entrevista com 

a professora da rede de Niterói, dialogamos que o docente aberto 
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à aprendizagem, enriquecimento de sua prática, criação do seu 

fazer docente com base nos estudos que abrangem a área 

educacional e pedagógica, perceberá que é um eterno 

pesquisador de sua prática, buscando, assim, um olhar 

questionador, provocador de seu fazer docente, que procura 

sintonia com o outro, ouvindo-o e se colocando em uma postura 

de aprendiz que se escuta, observa e questiona a si.  

Assim, é importante que o docente esteja disposto a criar 

e recriar suas práticas, entendendo que, assim como o ser 

humano, é mutável e se constitui a partir dos tempos e espaços 

em que vive, há a possibilidade de as práticas serem: flexíveis, 

dialógicas e construídas socialmente, fazendo-se necessário uma 

atividade criadora (VIGOTSKI, 2009, p. 23). O cotidiano escolar 

nos coloca desafios e nos provoca a recriar e reelaborar nossas 

práticas que nascem pela abertura e escuta ao outro, suas 

inquietações e questionamentos, assim nos deslocando para uma 

reelaboração nas propostas que se adequem ao cotidiano, em 

interação com as crianças e experiências que ali nos mobilizaram. 

Como afirma Vigotski (2009), 

 

Se a vida ao seu redor não o coloca diante de desafios, se 

as suas reações comuns e hereditárias estão em equilíbrio 

com o mundo circundante, então não haverá base alguma 

para a emergência da criação. O ser completamente 

adaptado ao mundo nada desejaria, não teria nenhum 

anseio e, é claro, nada poderia criar. Por isso, na base da 

criação há sempre uma inadaptação da qual surgem 

necessidades, anseios e desejos (VIGOTSKI, 2009, p. 40). 

Diante disso, um docente pesquisador estará ampliando 

seus conhecimentos e podendo oportunizar novas experiências e 

aprendizados para/com as crianças. Além disso, é imprescindível 

dar voz aos saberes e práticas docentes, valorizando os 

professores como autores e produtores junto às crianças, que 

compartilham experiências e vivências que emergem no 

cotidiano.  
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1. Essa perspectiva deixa-nos o desafio da importância do 

ato de escutar as crianças, a necessidade de trazer que é 

possível viver a escuta como um caminho pedagógico junto 

com elas. Corroborando com esta afirmação, ressalto que 

as crianças tem um potencial e cabe a nós, docentes e 

futuros docentes, oportunizar a exploração e valorizar suas 

experiências, significar suas descobertas e fazer um espaço 

educativo com ampliação social, cultural e de troca. 
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. 

O ESTÁGIO COMO POSSIBILIDADE DE PESQUISA: REFLEXÕES SOBRE 

AS CRIANÇAS E SUAS INTERAÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tatiane Oliveira Santos Pereira Abreu 

 “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2019, p. 

95). 

INTRODUÇÃO  

         O artigo em questão nasce de uma experiência de estágio e 

pesquisa, a qual gerou reflexões sobre: a criança como ser social 

que “[...] interfere, interpreta e coproduz cultura [...]” 

(CARREIRO, 2018, p. 226); o desenho infantil como processo 

de desenvolvimento refletindo sobre quais as suas finalidades e 

potências, no que concerne ao desenvolvimento humano; e o 

fazer docente sendo o professor um sujeito em formação 

constante, conforme salienta Pantoni et al. (2011) “o educador 

mesmo já sendo adulto, também é um ser em desenvolvimento 

[...]” ( p. 33).   

 As experiências vividas, e aqui narradas, ocorreram no 

meu sexto período do curso de Pedagogia da Faculdade de 

Formação de Professores (FFP-UERJ), na disciplina de Estágio 

em Educação Infantil, em uma escola que se localiza no 

município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, com crianças 

da faixa etária de 3 a 6 anos.  

 Enfatizo também que o estudo foi desenvolvido em 

diálogo com outras disciplinas do curso de Pedagogia e da minha 

atuação em grupos de pesquisas, que contribuíram para a 

concepção de infância e trabalho pedagógico que tenho hoje. 

As perspectivas metodológicas que foram usadas para 

elaboração desta pesquisa são: a) revisão bibliográfica; b) 

observação de campo articulando teoria e prática; c) o uso de 

fichas para registro tais com: Ficha de Identificação das turmas 
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de Estágio em Educação Infantil e um Diário de Itinerância de 

Campo Pessoal (BARBIER, 2002); d) entrevistas com 

professoras e profissionais da escola; e) realização de uma 

intervenção, por meio de oficina de desenhos em uma turma. O 

presente artigo faz o seguinte percurso: (I) a criança 

contemporânea como ser social; (II) professor sujeito em 

constante formação; (III) estágio como fonte de pesquisa; e (IV) 

a importância do desenho na Educação Infantil. 

As referências teóricas com as quais dialogamos e que 

nos ajudaram em nossas reflexões juntamente com a experiência 

de pesquisa e estágio foram: Derdyck (1988) e Albano (2013) 

para aprofundar questões relativas ao estudo do desenho; 

Pimenta (2006) nos ajudou a discutir as múltiplas dimensões 

sobre o papel do estágio na formação docente; Qvortrup (2011); 

Alves (2016) e Carreiro (2018) foram autores que nos ajudaram 

a pensar questões relacionadas às concepções de crianças e 

Infâncias. Para refletir sobre o desenvolvimento do pensamento 

e da linguagem com Vygotsky (2018); Pantoni et al (2011), 

Alves (2016) e Freire (2019) nos provocaram a compreender o 

papel exercido pelo professor na escola. Tecemos também 

diálogos com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (2010) para pensar as concepções pedagógicas que 

devem nortear o trabalho nesse segmento educacional. 

A CRIANÇA CONTEMPORÂNEA COMO SER SOCIAL 

 “Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a vê-

la [...]”  (ALBANO, 2013, p. 20) 

 

 Barbosa (2000), em seus estudos, destaca que para a 

sociedade europeia ocidental num primeiro momento as crianças 

eram consideradas como miniaturas de adultos, no entanto com 

a descoberta de um novo mundo e os habitantes que lá moravam, 

aos quais atribuíram o nome de bárbaros e selvagens, houve uma 

associação no comportamento das crianças e desses sujeitos, 
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atribuíram-lhe a ambos o mesmo tipo de tratamento (sem voz ou 

direitos). Desta maneira durante muito tempo os pequenos foram 

vistos sob uma lógica adultocêntrica sendo completamente 

submissos aos adultos, como seres que nada sabiam ou 

contribuíam socialmente sendo até pouco tempo excluídos do 

mundo, não sendo reconhecidos como atores sociais 

(QVORTRUP, 2011), até o século XX. 

Segundo Ariès (1978 apud BARBOSA, 2000) na Idade 

Média as crianças viviam misturadas aos adultos, neste período 

a vida não era dividida em faixas etárias. Durante o 

Renascimento as crianças passaram a ser vistas como puras, 

devido ao Cristianismo. A partir dos anos 80 as concepções sobre 

a infância começaram a se modificar no âmbito nacional, por 

meio da Carta Magna de 88. Com o advento da Constituição 

Federal de 1988 a educação foi assegurada a todos, uma vez que 

foi incluída como direitos e garantias fundamentais, se tornando 

um dever da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal garantir essa prerrogativa. De acordo com Alves (2016) 

a “[...] Constituição Federal de 1988 representou para a educação 

infantil uma abertura da política educacional do país, ao 

considerá-la como direito da criança e da família e dever do 

Estado [...]” (ALVES, 2016, p. 172). A partir dos anos 90 outros 

documentos foram criados e corroboraram com a Constituição de 

88, fundamentando a educação como direito da criança e dando 

a ela a característica de cidadã, sendo eles: a Lei 8069/90, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), a Lei 9394/96 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB), (ALVES, 

2016). Com a criação de tais leis foram elaborados vários 

documentos e legislações para essa primeira etapa da Educação 

Básica (Educação Infantil), cabe ressaltar que tais documentos 

deram a educação infantil um papel educativo com a finalidade 

no desenvolvimento da criança, considerando princípios éticos, 

políticos e estéticos, assim como as interações e as brincadeiras, 
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constituindo assim a tríade da educação infantil: educar, cuidar, 

brincar.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI’s) de 2010 definem as crianças como sujeitos 

históricos que possuem direitos, constroem a sua identidade de 

forma individual e coletiva e produzem cultura. Carreiro (2018, 

p. 226), salienta que “[...] meninos e meninas pensam, refletem e 

interagem no/sobre/com o mundo social”. Apesar de viverem um 

mesmo tempo cronológico e ambiente social as crianças não 

vivem a mesma infância, a infância é única para cada sujeito. 

Embora ocorra variação quanto às definições de crianças de 

cultura para cultura, as mesmas devem ser consideradas como 

sujeitos sociais e de direitos e a infância como categoria social e 

permanente, pois nunca deixam de existir, modificando de 

acordo com o período do tempo em que se vive, assim como o 

contexto social.  

Os estudos de Qvortrup (2011, p. 204) enfatizam que 

“[...] a infância persiste: ela continua a existir como uma classe 

social, por exemplo – como forma estrutural, independentemente 

de quantas crianças entram e quantas saem dela. [...]”. A criança 

contemporânea se constitui como ser social e ativo, possuidor de 

direitos, pensante, produtor de conhecimento de si mesmo, 

sujeito que em todo momento por meio de suas relações cria e 

recria o ambiente ao seu redor, ser que fala e vê de maneira 

singular e que contribui socialmente para a sua categoria (a 

infância).  

A VOZ QUE ECOA NO INTERIOR DA ESCOLA: O PROFESSOR 

 Ao iniciar o estágio não sabia ao certo o que iria 

encontrar, tinha em mente que teria um olhar mais sensível para 

os pequenos, no entanto ao adentrar no ambiente escolar me 

deparei também com outro ator social que ali está sempre 

presente: o professor. O papel exercido pelos professores na 

escola foi mudando ao longo do tempo, tradicionalmente 
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praticavam uma educação bancária, depositando os saberes na 

mente dos educandos, onde em lugar da comunicação era feito o 

comunicado, sendo o educador quem educa e o educando quem 

recebe essa educação (FREIRE, 2019). 

Na contemporaneidade o professor, no entanto perdeu o 

status de único detentor de todo o saber, sendo agora mediador 

deste saber para os educandos. Quem é o professor atual?  O 

professor atual é aquele que compartilha o seu saber com o 

educando e tem com o mesmo um olhar e escuta sensíveis, é 

aquele que está em formação constante, que se reinventa, Freire 

(2019, p. 86) diz que o educador deve “[...] ser um companheiro 

dos educandos, em sua relação com estes.”  

 Em todas as turmas com as quais estive fiz questão de 

manter um diálogo com os docentes, em um primeiro momento 

de cunho investigativo para o estágio e a pesquisa que ali estava 

fazendo, contudo, percebi uma riqueza naquelas falas e que os 

mesmos tinham e tem muito a transmitir, corroboro com Bakhtin 

(2003, 2009 apud ALVES, 2016, p. 24) que diz reconhecer os 

professores como “produtores de conhecimento, sujeitos de 

linguagem que produzem discursos e por eles são produzidos 

[...]”. Nas primeiras reuniões que tive na escola falou-se muito 

nas práticas pedagógicas dos professores que ali trabalhavam em 

relação ao tradicional e a perspectiva adotada pela escola, que 

possuía aspirações construtivistas, tive a oportunidade de 

vivenciar ambas as práticas apontadas, afirmo que a perspectiva 

pedagógica não precisa ser apenas uma, não existe algo 

absolutamente certo ou errado,  não existe uma receita como a de 

um bolo, indicando o passo a passo do ser docente, porém 

acredito que todos os saberes e práticas podem ser combinadas, 

transformando-se em novas práticas para a obtenção do  pleno 

desenvolvimento da criança, por uma educação de qualidade sem 

autoritarismo.  

Destaco que embora os requisitos atuais para a atuação 

na educação básica presentes na LDB/9394-96, seja no mínimo 
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o nível superior (PANTONI et al. 2011), em decorrência das 

demandas atuais a formação tradicional tornou-se insuficiente 

para atender as necessidades das crianças, logo, os professores 

devem sempre estar em um processo de atualização constante. 

Enfatizo também que tais formações possam ser oferecidas na 

própria escola, e que além de formação pedagógica a escola leve 

em conta as observações, discussões e reflexões produzidas pelos 

professores dentro das salas de aula.   

Pantoni et al. (2011) salientam que as formações 

continuadas devem ter um olhar que enxergue o professor em sua 

totalidade, pois a identidade pessoal e profissional anda juntas, 

pois cada um leva consigo um currículo oculto, sendo de suma 

importância a autorreflexão de suas ações por parte dos 

professores de forma contínua. O investimento na escrita dos 

relatos das experiências dos docentes se constitui, de acordo com 

Alves (2016), em uma experiência de formação necessária e o 

professor deve ser visto como profissional reflexivo e 

pesquisador. Frisa-se que na escola deve haver um espaço de 

formação, mas também de escuta dos professores e 

compartilhamento de suas práticas, esse espaço deve ser de 

diálogo. 

O ESTÁGIO COMO FONTE DE PESQUISA 

Um dos momentos mais temidos para os profissionais de 

todas as áreas acredito que seja o estágio, pois é o momento em 

que a teoria se transforma em prática, assim como evidencia que 

está próximo ao fim do curso. Tal experiência é imprescindível 

para formação de qualquer profissional e não deve ser vista 

apenas como um requisito necessário para conclusão do curso, 

pois sua importância vai para além de cumprir carga horária. 

O estágio na área da docência pode ter significados 

diferentes, destaco como grande potência a atividade de pesquisa 

com caráter prático da teoria aprendida; como atitude produtora 

de investigação, que envolve o futuro professor num processo 
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reflexivo do seu saber, saindo do modelo tido tradicionalmente 

como “artesanal” e reprodutor de práticas tradicionais de ensino, 

deixando as formas de técnicas pré-moldadas para a execução de 

formas mais livres e construtivas no desenvolvimento das 

necessidades das crianças, a fim de desenvolver suas capacidades 

e habilidades de acordo com a realidade a qual vivenciam. 

Pimenta e Gonçalves, (2005/2006 apud PIMENTA e 

LIMA, 1990, p. 13) definem a finalidade do estágio da seguinte 

forma: “[...] propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na 

qual atuará. [...]”. O estágio também deve ser visto como uma 

ferramenta de pesquisa e o estagiário como também como 

pesquisador, contribuindo para a formação desse futuro 

profissional, trazendo ao mesmo um olhar de criticidade, um 

olhar de pesquisador.  Ao iniciar a disciplina de estágio, tive 

vários pensamentos e indagações, dentre eles a sensação de estar 

próximo do fim da faculdade, e se estaria preparada 

suficientemente para exercer a função. Será que a escola continua 

da mesma forma de quando fui estudante? Como seria a recepção 

da escola, crianças e professoras. 

A EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: ALGUMAS REFLEXÕES 

 A experiência de estágio ocorreu em uma escola pública 

que se localiza no município de Niterói, próxima de uma 

comunidade no Estado do Rio de Janeiro, com crianças de faixa 

etária entre 3 a 6 anos. Quanto aos aspectos físicos e estruturais 

a escola pareceu ser um ambiente acolhedor, com mobiliário 

adequado para o uso dos pequenos como mesas, cadeiras, 

parquinho, vaso sanitário de acordo com a estatura das crianças 

da educação infantil, além disso, demonstrou ser um ambiente 

limpo. Conta com uma biblioteca, sala de informática com 

equipamentos de ótimas condições de uso, sala de brincar com 

uma variedade de brinquedos, sala de recursos multifuncionais 

com uma professora especializada para atender as demandas das 

crianças com necessidades especiais, todas as salas da educação 
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infantil possuem colchonetes e lençóis para a hora do descanso, 

um espelho que fica na altura das crianças, além também de 

possuírem aparelho de TV, ar condicionado e ventilador. 

Certamente todos os aspectos físicos descritos acima 

contribuem de forma significativa não só para o conforto das 

crianças, mas também para a sua aprendizagem. De acordo com 

as professoras que tive contato, a maioria das crianças que 

estudam nessa escola faz parte de uma comunidade que fica no 

morro que se localiza atrás da instituição, é possível perceber que 

elas são pertencentes às classes populares. Contudo, a instituição 

também recebe crianças de bairros próximos à escola. Percebi 

também que algumas são filhas de professores e outras embora 

possuíssem poder aquisitivo melhor, preferiram estudar nessa 

escola pelo fato de os pais considerarem o ensino e a instituição 

de qualidade. Antes de ter o primeiro contato com as crianças das 

turmas estava me sentindo um pouco aflita, pois embora já tenha 

passado pela escola como estudante há mais de vinte anos, e 

como mãe atualmente, a condição quanto ao papel assumido 

agora era outra. Pensei na ética que deveria ter em todas as 

minhas atitudes, tanto no respeito para com as práticas das 

professoras quanto na sensibilidade de respeitar o espaço das 

crianças. Além disso, refleti que deveria me aproximar de forma 

natural e que seria necessário me reinventar, ou seja, buscar me 

desfazer do olhar adultocêntrico, a fim de obter um melhor 

entendimento de como as crianças enxergavam naquele ambiente 

e como faziam a troca de experiências entre si e com as 

professoras. 

Para registrar tudo que foi observado foram tiradas fotos 

do ambiente escolar como um todo, das atividades realizadas 

pelas crianças e dos registros feitos por meio da Ficha de 

Identificação das turmas de estágio em educação infantil e um 

diário de itinerância de campo pessoal (BARBIER, 2002); assim 

como entrevistas com as professoras e profissionais da escola e 

também a escuta sensível ao que as crianças queriam falar. É 
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importante salientar que todo e qualquer registro realizado levou 

em consideração aspectos como a não exposição das crianças, 

assim como a permissão das mesmas e dos professores para fazê-

los. Optei por não nomear as crianças e professoras, a fim de não 

as expor.  Campos (2017) afirma que assim como 

observamos as crianças, também somos observados por elas. E 

assim foi enquanto eu as observava elas também me observavam, 

alguns até perguntavam porquê eu estava ali, e se espantavam 

com minha resposta: - “Estou aqui para aprender com vocês”. A 

todo o momento os pequenos pediam ajuda, ou queriam brincar 

e mostrar as atividades que estavam desenvolvendo. Observei 

algo comum em todas as turmas: a ótima receptividade das 

crianças e seu olhar de curiosidade. O sujeito que também merece 

destaque na sala de aula é o professor, pois a chegada de um 

estagiário pode ser vista pelos professores de diferentes 

maneiras, dentre elas: atrapalhar o andamento das aulas que já 

foram previamente planejadas; interromper a concentração das 

crianças, visto que o estagiário poderia interromper as aulas com 

perguntas e julgamentos de suas práticas. Em contrapartida, 

alguns professores veem o estagiário como ajuda e suporte para 

desenvolver algumas atividades em sala de aula. Acredito que 

passei por cada tipo de professor mencionado, destaco a todos 

eles que sou imensamente grata, pois sempre pratico o exercício 

de me colocar no lugar do outro, todos esses professores abriram 

a porta de suas salas e de alguma maneira compartilharam seus 

saberes e experiências. 

Ao sentar com as crianças fui transportada para o tempo 

em que era aluna na educação básica, especificamente na 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental na rede 

pública de ensino, confesso que tive medo de me deparar com o 

autoritarismo ao qual éramos submetidos na escola ou com a falta 

de recursos e estrutura o que nos distanciava e muito de uma 

educação de qualidade. 
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Ao contrário do que esperava encontrar, a educação 

pública evoluiu tanto em aspectos físicos quanto em 

metodológicos, assim me deparei com um bom ambiente físico, 

profissionais com propostas pedagógicas que proporcionavam às  

crianças o acesso a aprendizagem em diferentes linguagens, o 

direito à saúde, à dignidade, à liberdade, à brincadeira, e a 

convivência com os seus pares, também vivenciei práticas que   

garantiram  o direito ao conhecimento de culturas afro-brasileiras 

e a cultura indígena, que nas escolas tradicionais só  eram 

evidenciadas em datas comemorativas. 

Vi que não é tão utópico oferecer atualmente uma 

educação de qualidade para as nossas crianças na esfera pública, 

mas nada disso seria válido se não houvesse um 

comprometimento dos profissionais ali envolvidos, que dão a 

essas crianças uma oportunidade de não mais serem excluídas no 

interior da sala de aula, que trazem um capital cultural que 

durante muitos anos foi negado por uma sociedade opressora. 

Àquelas crianças eu vi ser garantido o direito à educação, as vi 

sendo tratadas com dignidade, pois foram lhes oferecidos livros, 

esperança, conhecimento e uma possibilidade de estarem onde 

quiserem.  

Quanto às interações e às brincadeiras, era perceptível 

que na maioria das turmas ocorria a valorização e prática quanto 

à tríade presente na educação infantil: educar, cuidar, brincar. 

Outro fator importante a ser destacado são os recursos 

pedagógicos usados pelas professoras como: a TV, jogos 

educativos, lego, massinha e quebra-cabeça, tais recursos são de 

suma importância também para o processo de aprendizagem, 

pois auxiliam de várias maneiras as possibilidades de ampliação 

das culturas infantis. 

Embora a rotina escolar seja corrida e que alguns 

professores se vejam realizando as mesmas práticas ano após ano 

como num efeito looping. As crianças todos os dias são 

diferentes, então, as propostas que lhes oferecemos também 
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devem ter elementos inéditos. As experiências anteriores devem 

nos servir sempre de inspiração, mas nunca para reprodução. Daí 

que cada planejamento é sempre único e deve ser desenhado 

considerando as características do grupo infantil, que se encontra 

na mediação com o docente, que é sempre extraordinária, ou seja, 

irrepetível. Acredita-se que para um melhor aproveitamento do 

tempo e da aprendizagem das crianças os professores devem 

desenvolver um trabalho de planejamento sempre em diálogo 

com os pares infantis e tendo seus resultados como revisão de 

suas práticas. 

O DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nas escolas o desenho geralmente está presente na 

disciplina de educação artística, o mesmo vem sendo pesquisado 

ao longo do tempo por professores, artistas, psicólogos e pelos 

demais especialistas na área. Quanto a sua classificação e em 

relação aos estágios gráficos do desenho infantil, segundo 

Derdyk (2015) varia quanto a parâmetros sociais, culturais, 

psicológicos e pedagógicos. A autora enfatiza que quando a 

criança desenha expressa como se sente e “[...] passa por um 

intenso processo vivencial e existencial.” (DERDYK, 2015, p. 

57). No processo de iniciação ao desenho a criança se expressa 

por meio de garatujas que são rabisco e/ou traços feitos por elas, 

tais desenhos são realizados por todas as crianças independente 

das suas condições social e cultural. As garatujas de acordo com 

Derdyk (2015) não devem ser supervalorizados e nem 

desvalorizadas. 

Ao desenhar a criança expressa a sua imaginação, no 

entanto a grande maioria das escolas super valoriza a escrita e a 

matemática, ficando a expressão artística de lado. O desenho 

então se transforma em um instrumento com fins pedagógicos, 

com base em exercícios que visam apenas “[...] o controle motor 

o domínio da observação, o equilíbrio, a cópia. [...]” (DERDYK, 
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2015, p. 110) perdendo a finalidade lúdica e criativa da criação 

da criança. 

Segundo Albano (2013) o desenho pode ser considerado 

como a primeira escrita para as crianças, visto pelas mesmas 

como uma linguagem assim como a fala ou o gesto. A autora 

afirma ainda que o desenhar pode ser visto como ato terapêutico, 

podendo ser usado para contar a história da criança pela própria 

criança. Ao desenhar estamos expressando pensamentos e 

sentimentos simultaneamente, aos pequenos além dessas 

expressões também é possível a possibilidade de brincar e falar. 

A observação do desenho é um dos caminhos que pode nos 

possibilitar a percepção do desenvolvimento infantil pelo qual a 

criança está passando no momento em que realizam o desenho. 

A criança bem pequena, recorrentemente, desenha de maneira 

prazerosa produzindo marcas, as quais nem sempre são 

compreendidas pelos adultos, os quais denominam esses 

desenhos como garatujas. O que chamamos por garatujas são as 

produções gráficas infantis que, muitas vezes, num primeiro 

momento não assumem formas definidas aos olhos dos adultos.  

Albano (2013) afirma que o desenho possui estágios e 

que cada estágio tem uma característica única, no entanto podem 

ocorrer semelhanças quanto a maneira de desenhar de cada 

criança em um determinado estágio, embora as mesmas sejam 

diferentes uma da outra. A autora destaca as fases do 

desenvolvimento do desenho como sendo: período sensório-

motor; desenho-jogo simbólico; desenho de jogo-regulado. O 

período sensório – motor é a gênesis da produção de desenho 

para a criança, sendo as garatujas que o constitui, as cores nesses 

desenhos nem sempre são usadas de forma intencional, mas por 

estar próxima da criança no momento em que realiza o desenho. 

O desenho-jogo simbólico é o período no qual as 

crianças vão criando intimidade com a produção das garatujas, 

elas começam a ganhar formas, surgem como produção das 

crianças que traduzem a necessidade de nomear esses desenhos, 
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a criança passa a desenhar para dizer algo, a partir desse 

momento passa a ser considerado como uma forma de 

comunicação, como linguagem. Ou seja, a partir do momento em 

que o desenho começa a tomar formas, surgem também as cores 

de modo intencionais pelas crianças, sendo essa nova fase feita 

de forma analógica pelas crianças. Quando o desenho começa a 

tomar estrutura de linguagem, pode ser considerado como “[...] 

pensamento pré-operacional” (ALBANO, 2013, p. 39), no 

entanto nesse período a cor ainda não está obedecendo nenhum 

tipo de regra.  

Já no período do desenho de jogo-regulado surge o 

começo de desenhos que envolvam o compromisso com o real 

em suas representações, a cor começa a ser usada com a 

pretensão de se assemelhar a cor do objeto, o desenho nesta fase 

começa a “[...] assumir regras e convenções definidas” 

(ALBANO, 2013, p. 41), a criança passa então para a fase 

operacional concreta, na qual há compromisso com o real.

 O desenho não deve ser visto como uma cópia, 

reproduzindo fielmente o desenho original, deve ser visto como 

tradução de um conceito ao qual a criança quer transmitir suas 

percepções em relação ao observado, sendo a recriação daquilo o 

que a criança aprendeu, envolvendo a observação, a memória, e 

a imaginação que vai se traduzindo em releituras, das próprias 

experiências do olhar infantil. “O desenho não reproduz as 

coisas, mas traduz a visão que delas se tem” (FRACASTEL, 

1975 apud DERDYK, 2015, p. 114). Assim a atividade 

reprodutiva está ligada diretamente a memória, reproduz ou 

repete situações anteriormente vivenciadas, sendo essas 

atividades plasticidades, por alterarem e conservarem a 

reprodução de fatos aprendidos e observados. (VIGOTSKI, 

2018).   Embora o cérebro permita conservar as experiências 

anteriores o mesmo também permite as ações de combinar, criar 

e reelaborar novas experiências a partir das que foram 

conservadas na mente. A imaginação é a base de toda a atividade 
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criadora, capacitando a construção de novos elementos a partir 

de antigos, combinando o velho e refazendo de maneiras novas, 

que se dá a base da criação. É importante destacar que para que 

o desenvolvimento da criação artística da criança ocorra é 

necessário que haja liberdade quanto às práticas das mesmas, 

pois “A criação de uma personalidade criadora, projetada para o 

futuro, é preparada pela imaginação criadora que está encarnada 

no presente” (VIGOTSKI, 2018, p. 122). Vigotski (2018) nos 

leva a reflexão sobre o brincar e desenhar na infância, tais atos 

ocorrem a partir das vivências desses indivíduos com o ambiente 

que os cercam, com base em suas experiências com os seus pares 

e com os adultos. Assim surge a necessidade da investigação para 

se compreender qual é o lugar do desenho na educação infantil e 

como os mesmos têm sido produzidos, nas escolas. 

 

APROFUNDANDO ALGUMAS REFLEXÕES DAS OBSERVAÇÕES 

FEITAS EM CAMPO 

Durante o estágio pesquisei de que maneira os desenhos 

são feitos na escola em que estive, como eram propostos pelas 

professoras, quais os materiais que elas disponibilizavam para as 

crianças, como os desenhos eram expostos no ambiente escolar. 

O material disponibilizado pelas professoras independente da 

série era o mesmo, geralmente giz de cera, lápis de cor, canetinha 

e em alguns casos tinta guache, quanto ao tamanho de papel 

variava, desde tiras a cartolinas, mas sempre na cor branca.  

A forma de trabalhar os desenhos também variava em 

alguns poucos casos de forma livre, outros para fins pedagógicos, 

alguns casos em construção coletiva, outros de maneira 

individual, algumas professoras passavam o passo a passo do 

desenho, enquanto outras já traziam os mesmos prontos apenas 

para as crianças realizarem a pintura. Quanto à frequência de 

realização do desenho também variava, em alguns casos as 
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professoras afirmavam que não trabalhavam o desenho com 

regularidade.  

Cabe ressaltar que nessa escola o compromisso maior era 

com a literatura, em todas as turmas eram desenvolvidos 

trabalhos mais voltados para a literatura do que para a expressão 

artística, sendo os trabalhos realizados com os desenhos de uma 

a três vezes por semana, ou até mesmo sem uma frequência. 

Quanto aos outros ambientes aos quais as crianças também 

frequentavam como a sala de brincar e a biblioteca, não ocorriam 

trabalhos voltados para o desenho, os quais eram executados 

quando as crianças solicitavam. A exposição de alguns desenhos 

assim como as demais atividades realizadas pelas turmas 

ocorriam nas portas e nas paredes da escola e em alguns casos 

dentro da sala de aula. Poucas professoras permitiam que as 

crianças desenhassem livremente, observei nos desenhos dessas 

crianças variações quanto ao que desejavam reproduzir. 

Embora ainda não estivessem formalmente em processo 

de alfabetização do código da língua, algumas crianças além do 

desenho, também faziam algumas letras pretendendo contar 

histórias, outras reproduziam situações vivenciadas 

anteriormente, ou imagens de alguém próximo como familiares, 

professores ou colegas de turma. As cores presentes nos desenhos 

eram das mais variadas, mas percebi que muitas cores estavam 

sendo relacionadas a gêneros, isto é, segundo algumas crianças 

determinadas cores eram de meninas e outras de meninos, por 

isso não as utilizavam. Em uma das turmas a qual estive, propus 

uma atividade de desenho com a autorização prévia das 

professoras responsáveis pela turma, para serem realizados em 

grupo a partir de uma música, que tinha por objetivo trabalhar o 

conhecimento das partes que compõem o corpo.  Deixei as 

crianças livres para formarem os grupos, as mesmas fizeram a 

divisão por afinidade, um grupo era composto só por meninos 

enquanto os demais eram mistos. Os materiais disponibilizados 

para as crianças foram: canetinha, lápis, lápis de cor, giz de cera 
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e um papel pardo grande por grupo. A proposta era que 

desenhassem uma pessoa com todas as partes do corpo no papel 

e para isso deveriam escolher um dos colegas e colocá-lo deitado 

sobre o papel e fazer o contorno em torno do corpo do colega. 

Observei que algumas crianças tinham problemas em trabalhar 

em grupo, outras faziam tranquilamente, enquanto outras 

assumiram a liderança de seu grupo e direcionavam os demais 

colegas.  

Os desenhos que ali nasceram eram completamente 

diferentes entre si, um grupo reproduziu um super-herói, outro 

fez uma menina, enquanto os outros fizeram meninos, todas as 

crianças tinham em comum a preocupação com os detalhes em 

seu desenho, um dos desenhos tinha a presença das assinaturas 

das crianças que o fizeram.  

Destaco que trabalhei com as folhas em branco, para que 

fizessem de forma livre na folha, quanto ao material que seria 

usado e as cores, ficaram por conta das crianças a escolha. Foi 

perceptível o prazer das crianças em realizar o desenho, via em 

seus olhos a satisfação em realizar os traços, riscos, rabiscos, 

pintura e ao criar o desenho. Com a autorização da professora, 

enquanto as crianças realizavam a atividade na área externa, 

organizei os desenhos lado a lado e as crianças chegaram e uma 

por uma passava pelos desenhos e olhavam apontavam as 

diferenças de um para o outro e as semelhanças. Ao 

desenvolver essa atividade e por meio das reflexões que tive ao 

observar as crianças em seus fazeres durante a pesquisa de 

estágio, assim como o diálogo com autores os quais pesquisei, 

concluo que o desenho é fundamental para o desenvolvimento 

humano, servindo também para exteriorizar aquilo que a criança 

deseja transmitir e expressar por meio de sua criatividade. 

Acredito que o desenho possa ser trabalhado de diversas 

maneiras, no entanto a principal delas deveria ser o desenho livre. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A experiência de estágio se constitui mais do que um 

requisito para a obtenção de uma certificação, ela concretiza a 

articulação entre teoria e prática e também pode ser um campo 

importante de pesquisa-ação (MORIN, 2004). O estágio para o 

futuro professor é a primeira oportunidade de retorno ao 

ambiente escolar, uma vez que agora em alguns casos só 

frequente a faculdade. Ao retornar para escola atual o estudante 

aspirante à docência se vê em uma perspectiva diferenciada, pois 

antes sua condição era apenas de aluno, agora se vê na condição 

de aluno-professor. Logo, se debruça em suas dúvidas e receios 

quanto às práticas que deveria adotar, mas a escola no lugar que 

hoje se coloca de evolução política, crítica e epistemológica logo 

vêm mostrar o lugar dos atores sociais ali presentes e que se 

reinventam a cada geração. 

Professor agora também pode ser aluno, não exerce mais 

a sua prática de maneira “bancária” e imposta, agora ele também 

está em um lugar de aprendizado constante e de renovação e 

reinvenção de si para o outro para si e para além. É uma voz que 

tem potência e experiências, sua função também pode ser de 

pesquisador dos seus fazeres, dos fazeres do outro, dos fazeres 

para elas (crianças) e por elas para que constantemente se 

desenvolvam. Sua escuta agora é sensível, o seu andar não deve 

ser à frente e nem atrás, mas sim ao lado do educando, a fim de 

que juntos construam novos saberes, sem jogar fora os outros 

saberes, deve combinar todos e os reinventar. Entendemos que 

sua formação deve ser sempre constante e sua fala e 

relacionamento com os educandos dialógica e reflexiva. 

A criança contemporânea  outro ator presente na escola 

que por muitos e muitos anos foi subordinada, calada e 

aculturada de um saber adultocêntrico, se constitui e se reinventa 

no ambiente social e escolar como sujeito de direitos, que pensa, 

age, opina e ensina também, que melhor pode falar sobre si e sua 

categoria social. 
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O desenho infantil está presente na vida dos pequenos antes 

mesmo de entrar na escola, a pesquisa - estágio possibilitou ver 

como essa expressão artística vem sendo usada no ambiente 

escolar na educação infantil. Durante o estágio constatei que o 

desenho não tem um lugar específico nesse segmento 

educacional como parte importante para o desenvolvimento 

humano e da criatividade das crianças, tem na verdade um lugar 

de intencionalidade pedagógica, as crianças não são livres para 

expressar-se no desenho como uma possibilidade e expressão de 

criatividade. 

Concluo com a convicção de que o estágio também pode ser 

concebido como lugar de pesquisa e o estagiário como 

pesquisador, pois a escola é um campo vasto para pesquisa de 

interação entre os seres humanos e a sociedade. 
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QUANDO TUDO O QUE TEMOS É A LEITURA DOS CORPOS: UMA 

AVENTURA NO UNIVERSO AONDE AS PALAVRAS TÊM OUTRAS 

FORMAS 

Deise de Azevedo Parreiras Brito 

 

A maior ou menor flexibilidade e habilidade dos corpos 

infantis são narrativas primordiais que contam quem cada 

criança é, o que está vivendo, suas alegrias e sofrimentos, 

sua superação ou seus esforços por transpor barreiras. 

Raramente nos detemos para perceber essas expressões. 

Muito menos as “lemos” para compreendê-las: elas 

dizem – e até gritam no silêncio aparente – muito sobre 

cada criança (FRIEDMANN, 2020, p. 68). 

No ano passado cheguei a UMEI Dr. Paulo César de 

Almeida Pimentel destinada a assumir a função de professora da 

Sala de Recursos Multifuncionais da escola, encontrei um 

ambiente acolhedor que de imediato me deixou muito 

entusiasmada. 

Cheguei em um dia festivo, estava acontecendo a Festa 

da Família na escola, um evento tradicional da instituição e fiquei 

muito encantada com os trabalhos desenvolvidos e apresentados, 

em especial com a participação das famílias nas oficinas 

promovidas em cada turma, naquele momento tive certeza de que 

fiz bem em levar adiante meu desejo de mudança, depois de doze 

anos de profissão, há seis anos na rede trabalhando em uma 

escola do ensino fundamental, tive a coragem de voltar ao 

começo da minha jornada profissional e voltar a atuar na 

Educação Infantil. 

Enquanto conhecia o espaço escolar a professora que me 

recepcionou foi me apresentando as crianças com as quais eu 

trabalharia, cada criança com uma particularidade, mas me 

chamou a atenção que todas tinham em comum o fato de serem 

não verbais, ou seja, ainda não falavam. 

Sai da escola muito pensativa sobre como me 

comunicaria com cada uma dessas crianças quando tudo o que 
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tinha era a leitura de seus corpos? De imediato recordei minha 

experiência materna, pensei em cada encontro com meu filho 

desde o nascimento, chegada em casa, mesmo sem falar fomos 

construindo uma comunicação a partir da leitura de seus gestos, 

expressões, modo de chorar e movimentar-se, assim como ele foi 

construindo o mesmo em relação a mim. Faz parte do ser humano 

a necessidade que tem de se comunicar seja através da 

linguagem, falada, escrita ou gestual. A linguagem é algo 

concreto, lidamos com ela para lidar com o outro, assim, mesmo 

que não usássemos a linguagem oral a lembrança da maternidade 

demonstrou que construiríamos nossa maneira própria para nos 

comunicarmos. 

Nesse sentido retornei à escola no dia seguinte menos 

preocupada e mais confiante de que construiria com cada criança 

uma forma de comunicação e interação. De modo geral, temos 

uma visão muito cartesiana e até mesmo hierárquica das formas 

de expressão próprias do ser humano, como se os gestos e a falta 

de comunicação falada fosse a base, depois assume outro patamar 

a oralidade sem escrita e depois em um último, completo e 

poderoso quando você domina a palavra falada e a escrita, nesse 

momento a pessoa estaria num contexto civilizatório, social e 

evoluído, quando na verdade em todos os estágios da vida nos 

comunicamos de diferentes formas, por isso a completude da 

linguagem, seja ela oral, escrita, gestual, apenas de olhos, 

sentimentos, lágrimas e sorrisos, somos muito mais do que esta 

hierarquização e somos isso o tempo todo, não apenas na fase 

infantil quando ainda não dominamos a oralidade, mas  a vida 

inteira. Segundo Friedmann:  

 

Crianças estão permanentemente falando e se 

expressando, através de inúmeros meios, sentimentos, 

percepções, emoções, momentos, pensamentos, mesmo 

sem consciência. Escutar e observá-las torna-se a pauta e 

necessidade para compreender suas mensagens. [...] 

Algumas crianças têm mais propensão a expressar-se 

pelo corpo, pelos gestos, pelos movimentos; outras têm 
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mais facilidade com sons, com palavras; outras, com 

expressões artísticas e criativas; e assim por diante 

(FRIEDMANN, 2020, p. 93).              

Ao chegar em meu segundo dia na escola, conversando 

com a direção e pedagoga falei da importância de neste primeiro 

momento conhecer as crianças, suas rotinas, para somente depois 

iniciar um trabalho direcionado, compreendendo esta 

necessidade fui designada para ficar em uma turma que tinha 

duas crianças com necessidades educacionais especiais. 

As professoras me receberam sedentas de informações, 

parecia que eu era um “guru” que traria todas as respostas que 

elas tanto necessitavam para que suas aspirações se 

concretizassem, porém, nem de longe isso seria possível, naquele 

momento eu precisava mais delas do que elas poderiam imaginar, 

afinal já tinham passado dois meses com as crianças e tinham 

muito a me contar. 

Ao encontrar as crianças com as quais trabalharia mais 

diretamente, uma menina e um menino, compreendi a ansiedade 

das professoras, eles me fizeram recordar as aulas de física do 

Ensino Médio, quando aprendera que dois elementos iguais se 

repelem, os dois pareciam cão e gato, ao passo que se chocavam 

se encontravam um no outro, em algumas semelhanças e ao seu 

modo se amavam. Parece poético, mas era desafiador.  

Ele um menino faceiro, sedutor e festivo, seu sorriso 

largo e abraço apertado pareciam esconder o fardo de quem 

carrega o mundo nas costas. Ela muito atenta e desconfiada, nem 

perto de mim chegava, mas de longe me observava, custou a me 

aceitar por perto, desprezava qualquer tratamento diferente e 

minha presença parecia lembrá-la que ela de algum modo tinha 

algumas necessidades. Fiquei alguns dias com eles, 

acompanhando suas rotinas me fazendo presente, a menina 

sempre hesitante, às vezes deixava escapar um sorriso, mas de 

imediato fechava o semblante, só começou a se “achegar” 

quando me aproximei das meninas da turma, então começou a 
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sentir que eu era uma figura segura. Ambos ainda não falavam, 

mas tentavam de todo modo ao ponto de às vezes ficarem 

nervosos.  

Ele parecia ter algo engasgado na garganta, seus sons e 

as poucas palavras que ameaçava pronunciar pareciam estar 

presas, como se misturadas a sua dor, que de tão perto e 

dilacerante não conseguia deixar atravessar a palavra. Ele se 

esforça, gesticula, mas ela não sai, esta que ele conhece, sabe os 

movimentos, está ali presa tão perto e tão longe. Há muito dentro 

do menino impedindo, que nem mesmo a sua ânsia por dizer a 

sua palavra, para expressar seu conhecimento, sua curiosidade, 

seu desejo pela partilha, pela vida lhe permite pôr para fora a 

expressão presa que permanece em segredo. É uma criança, em 

essência, carinhosa, nos abraça e envolve calorosamente com os 

olhos, sorri como se desejasse o que há de melhor para cada um 

de nós, pula saltitante diante do conhecimento, tem sede e pressa 

de aprender, bate palmas entusiasmado com cada aprendizado, 

cada tarefa concluída, cada novo desafio que lhe é proposto, cada 

conquista. Tem um amor incondicional aos livros, um em 

especial o Meu livro gigante sobre tudo21, da editora Ciranda 

Cultural (2018), que contém muitas palavras, todas tão desejadas 

e por ele amadas. 

Quando chega na escola seus olhos brilham, algumas 

vezes o encontrei na rua e até mesmo na entrada da escola e em 

sua face sempre uma grande alegria, cutucava seu responsável e 

mostrava orgulhoso a professora. Ao entrar na escola a todos 

abraça, vai correndo e feliz para a sala, que nem sempre é um 

lugar aonde ele permanece o tempo todo feliz, mas é um lugar 

aonde ele sempre demonstra gostar de estar. 

Tem uma habilidade quase artística para se expressar, 

gesticula e mesmo sem falar consegue se fazer entender. Sua face 

 
21 Obs.: Autora do texto informou que o livro não apresenta autoria, há 

apenas ano e nome da editora. 
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demonstra seus sentimentos, se está feliz o sorriso é largo, os 

gestos são longos, os abraços apertados que quase nos levam ao 

chão, mas quando está triste, irritado, não passa desapercebido, o 

cabelo fica ainda mais arrepiado, o chão estremece, a porta bate, 

faz careta como se fosse bravo, e para se sentir forte corre atrás 

das crianças. Nesse momento, só o colo consola, o abraço aquieta 

e a voz que ali permanece trancada faz dos olhos a expressão e 

da lágrima uma confissão. 

Ela por sua vez é arisca, observadora e detalhista. Te olha 

por inteiro, te vira do avesso e até constrange. Tem uma força no 

olhar que pode acolher ou afastar, com ela é preciso saber chegar, 

sabendo ela é até capaz de não te deixar ficar. Gosta de correr, 

subir e saltar, ela tem uma coordenação motora global muito 

desenvolvida, parece até uma maratonista. Tem também uma 

mordida, que por quase todos é muito conhecida! Aprendeu com 

o menino, a usá-la quando não é compreendida, se apropriou do 

conhecimento e sempre que se sente contrariada ou não atendida 

é preciso ter cuidado porque certamente vai deixar as marcas de 

sua mordida. 

Não participa diretamente da rodinha, prefere fazer a sua 

própria com as mochilas dos colegas e neste momento imita, tal 

como acontece ao lado com as professoras e as crianças. Quando 

a música começa na rodinha da turma de imediato abandona seus 

discentes imaginários e se junta ao grupo, dança, pula, canta, 

sorri e chora, nessas horas quase que como um encanto as 

palavras brotam, seu corpo movimenta-se e expressa toda a sua 

alegria, parece transcender na melodia. Segundo Friedmann, 

 

O canto do adulto estabelece um vínculo profundamente 

emotivo – mais ainda, se acompanhado do contato físico, 

do olhar e do seu próprio gosto por cantar.  A música 

possibilita que cada criança perceba e reaja a estímulos 

sonos, que provocam diferentes reações: bem-estar, 

emoções diversas, curiosidade. Essas reações se tornam 

visíveis por meio do olhar, do choro ou de outras 

expressões corporais. Além de escutar e reproduzir os 
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sons, as crianças vão reproduzi-los e produzir os 

próprios. Elas manifestam suas preferências e os corpos 

são importantes “tradutores” do quanto a música as afeta. 

(FRIEDMANN, 2020, p. 74) 

Nesse momento do dia ela se envolve com a música, com 

os amigos e professores, demonstra muita liberdade e encanto, 

porém, às vezes, subitamente este momento é interrompido e ela 

retorna como se nada acontecera ao seu faz de conta com as 

mochilas. Também gosta de colocar as bonecas da sala sentadas 

nas mesinhas e alimentá-las, dispensa sempre muito carinho e 

cuidado. Gosta de brincar sozinha e também acompanhada, tem 

uma amiga especial com quem anda de mãos dadas, faz carinho, 

brinca de princesa e de pega pega. Gosta de se sentir bonita, 

pentear os cabelos, vestir roupa de princesa e de se olhar no 

espelho. Se admira, manda beijinho e faz até pose, gosta do que 

vê refletido e nessas horas está sempre sorrindo. 

Lembro do dia em que ela finalmente me acolheu, pegou 

no cesto um chapéu de festa, um colar de havaiana e me deu, em 

seguida colocou o mesmo traje, me agarrou pelo pescoço e me 

deu um beijinho bem fofo. De imediato peguei o celular e 

registrei, mas não se iludam, nem sempre ela gosta quando eu 

chego na sua sala, mas às vezes quando eu entro vem correndo 

ao meu encontro, salta no meu colo e me puxa para fora. 

Dá para saber de longe quando algo não vai bem, começa 

a coçar a cabeça e a medida do seu mal-estar pode ser percebida 

com a velocidade que coça. Se neste momento não a alcançamos, 

o seu desespero só aumenta, chora feito neném e parece sofrer 

uma dor que lhe corta a carne, às vezes o banho a tranquiliza, 

mas, em alguns momentos, nem isso. Se qualquer coisa sai sua 

rotina, o pneu do carro que fura e atrasa a chegada, a folga da 

professora, o cardápio sem carne, pronto, naquele dia para ela 

tudo fica mais difícil, as brincadeiras perdem a graça, a comida 

fica sem sabor e não há nada que se faça a não ser dar a ela o 

amor, mais uma vez entra em cena o colo que afaga, acolhe e 
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concede calma. Aos poucos fui conhecendo as outras crianças e 

também com elas criando um repertório. 

Conheci outra que não falava nada mesmo, chegava na 

sala, pegava uma gaiolinha com cartinhas e ficava brincando de 

tirar e colocar as cartinhas na gaiola, em outros dias pegava um 

pote com bonequinhos bem pequenos e os colocava todos 

enfileirados. Ainda não se alimentava na escola, então quando 

sentia fome pegava a mochila e procurava o lanche. Dava a 

impressão de que as palavras ditas lhe eram indiferentes, era 

como se, para ela, existir fosse o suficiente, ela não demonstrava 

nenhum desejo em falar. A leitura que fiz era que, talvez, a 

mediação constante de um cuidador zeloso e protetor tivesse 

tirado dela esse desejo, quando necessitava de algo apontava, 

quando não era compreendida por outros, ela mesma buscava se 

resolver, por exemplo, se queria um jogo que está fora do seu 

alcance, e eu não compreendia, ela então pegava uma cadeira, 

subia e alcançava o jogo. 

Sabia que quando os amigos retornavam do almoço se 

aproximava o momento de sua partida, em alguns dias esperava 

pacientemente, em outros com muita aflição. No início, minha 

presença nem era notada, como aparentemente a dos demais, mas 

aos poucos foi me acolhendo como aos seus colegas. 

Ao passar do tempo foi construindo afetos, saindo de si 

ao encontro de duas amigas, as quais não lhe dispensavam muito 

carinho e atenção. Sorria quando as amigas lhe colocavam no 

balanço, passaram a andar de mãos dadas pelo parquinho e a 

ficarem juntas na sala. Certo dia, meio que querendo declarar o 

afeto constantemente recebido ela balbuciou o nome das mais 

novas amigas, neste momento ela usou a linguagem como um 

modo de amar os outros, tal como é definido por Manguel: 

 

A linguagem nos dar a ver por que, afinal, vivemos 

juntos. A maioria de nossas funções humanas é singular: 

não precisamos de ninguém para respirar, andar, comer 

ou dormir. Mas precisamos dos outros para falar, para 
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que nos devolvam o que dissemos. A linguagem, 

declarou Döblin, é um modo de amar os outros. 

(MANGUEL, 2008, p. 17). 

Com o passar do tempo passou a me reconhecer e quando 

eu chegava já me dava as mãos e ia me puxando seguindo comigo 

para sala de recursos, lá parece ter se encontrado, revelou grande 

gosto por dançar, fez da pintura sua forma de expressão e através 

dela sempre se tranquilizava.  

Certo dia ela estava em crise, e quando isso acontecia era 

sempre muito tenso, pois ela batia a cabeça no chão e nada a 

tranquilizava, neste dia resolvi orientá-la de outro modo, sentei 

no chão, encostada na parede, a sentei entre as minhas pernas, 

encostei seu corpo junto ao meu e fiz uma forte compressão com 

os braços, comecei a fazer exercício de respiração, de tal maneira 

que o movimento da minha respiração se juntou ao dela, e aos 

poucos ela foi se acalmando e a crise passou, neste momento ela 

levantou aparentemente cansada e me deu um beijo na face. 

Neste dia fiquei muito feliz em ter conseguido ajudar e por ter 

recebido um agradecimento tão genuíno e sincero. 

Nessa experiência em que passei a conviver no silêncio 

das palavras, tudo se transformou, percebi que calar nos permite 

ouvir o pulsar do coração, o ritmo da respiração, os passos que 

se aproximam da porta, o cantar do galo do vizinho no horário 

equivocado, as intrigas e afetos das crianças, o chiar da panela de 

pressão na cozinha, o sinal da escola ao lado e muitos outros sons 

que se perdem quando não estamos atentos. 

Segundo Friedmann “o silêncio que parte das próprias 

crianças deve ser também respeitado e acolhido: pleno de 

significado, ele é uma experiência que contribui para o contato 

com suas emoções e sentimentos, um momento preciso de 

conhecimento acerca de si mesmo” (FRIEDMANN, 2020, p. 75). 

Desse modo, respeitando o silêncio das crianças aquieto-me para 

conhecê-los e conhecendo-os também me conheço, nossos 

corpos em alguns momentos mais do que as palavras se 
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comunicam, trocamos e então aprendemos. Esses estudantes 

apuraram em mim uma sensibilidade sinestésica, na tentativa de 

compreendê-los tanto aprendi quanto ensinei. 

Percebi que nós, professoras, quase sempre falamos 

demais, por vezes ouvimos de menos, nos perdemos no tanto 

falar e deixamos de ver o que cada criança tem a nos dizer e a 

perceber que eles nem sempre o fazem com palavras, até porque, 

muitas vezes, ainda não dominam o seu uso em razão de estarem 

em fase de desenvolvimento da linguagem. As crianças sempre 

se comunicam, o fazem com seus corpos ora inquietos, ora 

anestesiados frente a uma história encantada, ora trocando afetos, 

ora desafetos. Falam da liberdade que sentem quando rodopiam 

em volta de si sem se preocupar com as coisas a sua volta, corpos 

que correm em direção ao aparente nada que para eles é tudo. 

Aprendi com as crianças que muitas vezes as palavras 

aprisionam e somente os corpos as libertam, as palavras não ditas 

são reescritas em formas, movimentos, em um modo único de ser 

e estar no mundo. 

REFERÊNCIAS 

CIRANDA CULTURAL. Meu livro gigante sobre tudo. 2018 

FRIEDMANN, Adriana. A vez e a voz das crianças: escutas antropológicas das 
infâncias. -1. ed. – São Paulo: Panda Books, 2020. 

MANGUEL, Alberto. A cidade das palavras: as histórias que contamos para 

saber quem somos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   198 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

. 

PROFESSOR, O QUE TEM ALÉM DAS LINGUAGENS ORAL E 

ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL?  

 Janine de Souza Siqueira 

Essa escrita se caracteriza por um momento de reflexão 

na minha atuação como Orientadora Pedagógica de uma 

instituição Municipal de Educação infantil. O diálogo com o 

corpo docente da UMEI é o meu alicerce para levantar algumas 

indagações sobre: Qual a concepção de infância que acreditam? 

Em que consiste a relação escola e família? Como percebem a 

criança mediante as Práticas Pedagógicas que a elas são 

impostas? Percebo-me como parte de um processo de 

aprendizagem constante. Diante disso, quero nessa narrativa 

tentar pensar um pouco, sobre algumas Práticas Pedagógicas, tão 

repetitivas e seletivas, que são impostas às crianças de maneira 

tão incisivas. E por que se perpetuam nos espaços de Educação 

Infantil? Por que são tão evidenciadas, como as mais importantes 

e esquecendo-se de tantas outras fundamentais para o 

desenvolvimento infantil? 

Procurar entender, um pouco desse acreditar na prática 

educativa, possibilita discussões que fomentam um repensar do 

papel do professor e da criança nesse espaço infantil.  E assim, 

quebrar alguns paradigmas tradicionais de educação, em especial 

os que defendem, que as crianças não têm nada a nos oferecer, e 

que somente o professor pode ser um provedor de aprendizagens. 

Acreditar no saber infantil, nos ensina, nos revigora e muitas 

vezes nos constrange diante dos nossos conceitos pré-

estabelecidos.  

Muitas práticas pedagógicas evidenciam uma certa 

“preferência” de linguagens, que são recorrentemente utilizadas 

em atividades oferecidas às crianças. Refiro-me à constante 

exploração das linguagens: oral e escrita, desenvolvidas nas 

experiências de mediação na Educação Infantil. Se a criança, 

como nos ensina Loris Malaguzzi (EDWARDS & FORMAN, 
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1999), é feita de cem linguagens, compartilho as seguintes 

interrogações: qual o porquê dessa perpetuação do uso quase que 

exclusivo dessas duas linguagens nos espaços educativos?  Por 

que o professor de Educação Infantil prefere enfatizar essas 

linguagens e se esquecem de explorar tantas outras? 

Não vou tratar aqui de descrever a importância das 

linguagens na Educação Infantil, que são essenciais para o 

desenvolvimento integral da criança. Reparem, falo de 

desenvolvimento e não de uma lista de conteúdos que 

supostamente se definem, como se isso fosse assegurar um 

desenvolvimento. Não irei nomear linguagens e nem suas 

importâncias, todas são essenciais, inclusive a oralidade e a 

escrita, tão presentes na comunicação humana. O que quero é 

propor uma reflexão do porquê dessa preferência? Quais 

arcabouços históricos que fazem com que isso seja tão 

autenticado nas práticas educacionais? 

Certa vez em uma reunião pedagógica, propus aos 

professores que durante a semana eles registrassem os diálogos 

das crianças, e deixassem que as mesmas se organizassem e 

brincassem espontaneamente. Que só fizessem mediação, se 

houvesse conflitos ou nas horas especificas de organização da 

UMEI (desjejum, almoço, hora do descanso), pois atuo em uma 

UMEI de horário integral. Foi forte a reação dos docentes, 

compartilho abaixo algumas falas: 

 

-Isso não vai dar certo! Eles precisam de orientação. 

Disse uma professora, bem assustada! 

Logo em seguida outra professora complementa: 

- Como vamos fazer anotações se são todos pequenos e 

precisamos estar atentas aos movimentos, às ações e as 

falas? 

E, em instantes, algumas outras professoras fazendo um 

movimento debaixo para cima com a cabeça, como símbolo de 

concordância, expressaram também suas dificuldades em realizar 

tal proposta.  
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Por um momento, acredite, fiquei um pouco sem ação. 

Pois sinceramente achei que iriam aceitar, devido à falta de um 

planejamento mais fechado e “rotineiro”, não que a rotina não 

tenha sua importância nos espaços de educação infantil, pelo 

contrário, é necessária. Já dizia Oliveira (2002), a rotina diária é 

para as crianças o que as paredes são para uma casa, dando 

limites, fronteiras e dimensão à vida. A rotina dá uma sensação 

de segurança. A rotina estabelecida dá um sentido de ordem do 

qual nasce a liberdade. 

 Pensei no que faria... Tentei encorajá-las a realizarem 

essa experiência, que eu acreditava fazer parte, pelo menos em 

alguns momentos do seu fazer diário com as crianças, mas não 

obtive sucesso. 

Como orientadora preciso, em certos momentos, 

procurar entender, sem impor minhas convicções. Naquele 

momento reformulei minha proposta. Refiz a estratégia.  Afinal, 

acreditar numa escuta sensível, é sabe ouvir a crianças, mas 

também o adulto. Isso nos possibilita reconhecer as vozes e 

procurar entendê-las, para que as experiências sejam vividas de 

forma produtiva e prazerosa. Lembrei então de uma afirmação de 

Fillipini (1999), que evidencia que a escola é vista como espaço 

de vida, acredita no potencial das crianças e tem dela uma 

imagem positiva. “Cada um de nós tem o direito de ser 

protagonista, de ter papel ativo na aprendizagem na relação com 

os outros. Esse é o motor da educação” (FILLIPINI, 1999, p. 

124). Percebo que é esse o meu papel, provocar reflexões.  

Foi então que sugeri que promovessem atividades que 

abordassem várias linguagens naquela semana. Senti que a 

proposta foi mais aceita. Mas não deixei de pensar na resistência, 

por parte das professoras, demonstraram não ficar confortáveis 

em deixar a crianças serem protagonista do seu próprio 

conhecimento. Percebi que não acreditar, que as crianças tem 

intencionalidade em suas ações, pode fazer com que o professor 

sinta essa necessidade de sempre mediar essa relação, de forma 
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mais intencional, para que o conhecimento se efetive de fato. É 

claro que sabemos que as mediações entre adultos e crianças são 

importantes e, não estamos abrindo mão delas. Entretanto, minha 

proposta tentava provocar aos profissionais da instituição a 

compreensão de que as crianças e seus pares, não são tábuas rasas 

como pensava John Locke (1999), elas possuem conhecimento, 

interpretam o mundo e co-produzem cultura. Todavia, os adultos-

educadores precisam observá-las brincando, para ver como elas 

estão reinterpretando o mundo em duas linguagens que lhes são 

tão próprias: as interações e as brincadeiras.  

A falta desse conhecimento por parte do professor, a 

respeito do protagonismo infantil, pode subtrair dessa criança a 

possibilidade de encorajá-la a co-construir seu próprio 

conhecimento de forma mais ampla.  Pois o professor certamente 

não conseguirá entender, que ele sim precisa promover um 

ambiente social, propiciando a essa criança fazer um intercâmbio 

com outra criança e também com o adulto. Que através dessas 

práticas sociais e dessas experiências é que podem favorecer o 

domínio de conceitos, valores e formas de comportamentos 

sempre mais ousados e cooperativos.  

 Pensando nessas práticas e experiência, volto a falar da 

proposta lançada aos professores, que seria proporcionar às 

crianças vivências com diversas linguagens. Em seus 

planejamentos e em suas rotinas, quase sempre percebo que as 

linguagens oral e escrita se perpetuavam de forma sistematizada 

em todas as atividades de rotina, como já dito. Desse modo, 

parece que sem essas linguagens o conhecimento não se constrói. 

 Volto à indagação feita no início dessa narrativa: Por que 

o professor de Educação Infantil prefere abordar algumas 

linguagens e esquecem tantas outras? Segundo o RCNEI, 

demanda do profissional: 

[...] uma formação bastante ampla do profissional que 

deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo 

constantemente sobre sua prática, debatendo com seus 

pares, dialogando com as famílias e a comunidade e 
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buscando informações necessárias para o trabalho que 

desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão 

sobre a prática direta com as crianças a observação, o 

registro, o planejamento e a avaliação (BRASIL, 1998, p. 

41, Vol. I). 

É nessa perspectiva que vejo resposta. A formação em 

serviço possibilita esse repensar do fazer pedagógico, da 

ampliação de novos conceitos, de vivenciar novas experiências, 

e de entender e reconhecer as crianças como coprodutoras de 

cultura.  Para que isso aconteça se faz necessário propor de forma 

mais livre que as linguagens, além da oral e escrita, se 

estabeleçam nos espaços de Educação Infantil, inclusive investir 

na formação docente, possibilitando que adultos se reconectem 

com as múltiplas linguagens: musical, verbal, escrita, 

pictográfica, visual e tantas outras que facilitam a comunicação. 

Afinal, elas são uma afirmação da dignidade e da importância 

idêntica de todas as linguagens, e não apenas ler, escrever e 

contar que se evidenciam de forma soberana nas práticas 

educativas. Isso me remete a poesia de autoria de Malaguzzi: 

 

A criança é feita de cem /A criança tem cem mãos/ cem 

pensamentos/ cem modos de pensar/ de jogar e de falar/ 

Cem sempre cem/ modos de escutar/as maravilhas de 

amar/Cem alegrias/ para cantar e compreender/ Cem 

mundos/ para descobrir/ Cem mundos/ para 

inventar/ Cem mundos/ para sonhar/ A criança tem/ cem 

linguagens/ (e depois cem cem cem)/ mas roubaram-lhe 

noventa e nove/ A escola e a cultura/ lhe separam a 

cabeça do corpo (MALAGUZZI s/d apud EDWARDS & 

FORMAN, 1999, p. 7). 

 Promover nos espaços de educação infantil momentos de 

formação em serviço possibilitará com que o professor reflita 

sobre suas práticas, se indagando se elas são produtivas e 

desafiadoras para as crianças. Mas não se pode esquecer que para 

isso acontecer, essa formação precisar ser significativa para o 

professor. Refletir sobre sua realidade ajuda o docente a repensar 

suas atitudes e ressignificar sua prática. E isso que me propus a 
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fazer como Coordenadora Pedagógica. Os professores precisam 

também viver essa liberdade de construção, mas para isso é 

preciso também propor a eles novas experiências e vivencias 

formativas. Pois, entendemos que só assim possibilitaremos que 

essas novas formas de construir conhecimento, em diálogo com 

as crianças, podem atravessar seus conceitos tão sistematizados 

e por vezes engessados. Afinal, que linguagens são essas que os 

professores conhecem? Não são as mesmas vivenciadas por eles 

na infância? Estudar é preciso, e é para sempre, em especial para 

quem tomou a profissão docente, como parte de preencher sua 

existência no mundo. Para esses profissionais, em especial, 

estudar é uma militância constante.  
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REFLEXÕES SOBRE O ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS VINDAS 

DE CLASSES POPULARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA 

ESCOLA EM SÃO GONÇALO 

Thallyssa Nayra dos Santos Pereira 

O convite para a escrita desse texto veio de alguém a 

quem muito admiro, e aceitá-lo foi permitir que me abrisse para 

esse exercício de fazer com que o outro, o leitor, consiga entender 

o que digo de forma clara e objetiva. O meu principal objetivo é 

tornar minha vivência e fala compreensíveis, principalmente para 

você que talvez seja minha colega de profissão, professora, 

coordenadora, você que tem contato com as crianças vindas de 

classes populares que chegam até a escola para vivenciarem 

momentos e trocas na Educação Infantil. 

Sou uma menina de apenas 22 anos que escreve tentando 

tornar claro para si mesma como funciona o mecanismo de 

acolher crianças que vivem em realidades tão diferentes das 

nossas na maioria das vezes, essa foi a indagação que me levou 

a pensar e querer pesquisar sobre crianças vindas de camadas 

populares, em especial as moradoras de favela, no Estado do Rio 

de Janeiro. Moro no município de São Gonçalo, onde a educação 

pública é desacreditada, quando tive a oportunidade de adentrar 

a escola pública que recebe as crianças da Educação Infantil eu 

me surpreendi com o que encontrei, as vivências ali me 

provocaram deslocamentos, me fazendo repensar os modos de 

ser e estar em uma sociedade, me fazendo ver de forma gritante 

como as diferenças massacram crianças de classes populares tão 

pequenas e indefesas. 

Vou dividir aqui, meus relatos, observações e 

experiências, que nasceram a partir do meu estágio em Educação 

Infantil desenvolvido no curso de Pedagogia da FFP-UERJ. O 

que pretendo através dos relatos dessa experiência, é tornar claro 
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para você, leitor, o que acontece no campo, que muitas das vezes 

é diferente do que aprendemos e esperamos quando estamos 

como estudantes na Universidade. O mais importante é dizer que 

pesquiso e penso toda a educação por um viés sociológico, desse 

modo, não sou capaz de trazer respostas, e sim, tornar visível: 

dilemas, questões e inquietações que muitas das vezes a escola 

nos causa, partindo disso, fica claro que colocarei os problemas 

dessa realidade vivida por mim e, talvez modos como agiria 

nesse contexto, porém, cada situação tem suas intencionalidades, 

seus modos de fazer, ser e estar. Logo, cada professor, educador, 

orientador, precisa identificar suas demandas e suas estratégias 

para agir naquela situação. 

A minha escolha pela faculdade pública, mais 

precisamente a UERJ/FFP, foi algo que revolucionou a minha 

vida, pois, enquanto professora e estudante, venho de instituições 

privadas de pequeno porte, mas que entendem a criança e seus 

familiares como clientes. Assim, a escola deve ter a preocupação 

de oferecer um serviço, supostamente, perfeito, no qual os 

“clientes” sempre tem razão. O que nas escolas de rede pública é 

completamente diferente e em certa medida complicado, pois 

muitos dos servidores públicos que conheço, acreditam que 

podem fazer o que bem entendem e, por vezes, se esquecem que 

estão dentro de uma rede pública, que possui uma proposta 

curricular, buscando articular concepções de educação. E, vamos 

sonhar que essas propostas buscam qualificar a educação pública, 

oferecendo excelentes serviços à sociedade, ou seja. Contudo, há 

por parte de alguns servidores que conheço pouco compromisso 

com o serviço público, pensamos que a beleza da educação 

pública é que as propostas político pedagógicas das secretarias 

podem ser construídas mais democraticamente, elas podem 

sofrer tensões dos professores, o que não acontece com o setor 

privado, onde um empresário pensa sozinho o que deseja para 

sua instituição. Mas, para que a educação pública se qualifique, 

é preciso que o servidor tenha compromisso profissional, o que 
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infelizmente, nem sempre ocorre. Assumindo o risco de ter uma 

leitura essencialmente capitalista, percebo que no serviço público 

a estabilidade se revela como uma complexidade, pois dito no 

popular “são raros os casos de demissão, parece que ninguém tem 

o poder de mandá-los embora”. Isso, infelizmente parece 

alimentar a falta de compromisso de alguns servidores, com a 

segurança dos serviços públicos. Entendo que a educação, seja 

ela pública ou privada deve ser levada a sério, tendo o 

compromisso de oferecer à criança, jovem ou adulto, o que ela 

tem de melhor, que é abrir caminhos e possibilidades para o 

conhecimento de si e do mundo. 

  Preciso especificar que usarei nomes fictícios para a 

escola, professora, crianças, bairro, e todos os elementos que 

envolvem o outro, como medida de segurança para os mesmos. 

Logo a escola se chamará Verdear, o bairro Rosa, o morro 

Fortaleza, e a professora Juliana, caso se faça necessário irei 

apresentando outros nomes no decorrer do texto. 

 O meu primeiro contato com a educação pública 

oferecida para Educação Infantil foi na Escola Municipal 

Verdear, onde só existe uma turma desse segmento educacional, 

sendo ela o Pré-II. A sala que acolhe a turma, é bem grande, acho 

que a maior do colégio, possui um banheiro só para eles dentro 

da sala, banheiro esse que também serve para pessoas 

cadeirantes. Lá, eles têm cadeiras e mesas proporcionais ao 

tamanho das crianças, a sala tem brinquedos e tudo o mais. A 

claridade é boa, as janelinhas pequenas que ficam em cima, para 

mim são uma espécie de basculantes. Consigo entender esse 

ambiente como favorável ao processo de aquisição de 

conhecimento das crianças, mas acredito que não é explorado ao 

máximo, pois se o ambiente não é aproveitado e usado ao todo, 

de nada serve. 

 As crianças possuem entre 4 e 5 anos, e são muitas vezes 

as crianças das classes populares, vindas de locais desprovidos, 

muitas delas não levam merenda. Mas fisicamente são todas 
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muito bem cuidadas. O que me deixou perplexa foi perceber 

como são crianças maduras, que conversam e tem clareza de 

assuntos que, supostamente, não competem à idade delas, mas 

sobre os quais falam com propriedade e naturalidade. No período 

que estagiei nessa escola, estavam todos em alerta por causa da 

boneca Momo, que aparecia enquanto as crianças viam os vídeos 

na internet. A boneca tentava assustá-las e as ensinava a se cortar, 

por exemplo, a Momo era colocada aleatoriamente no meio dos 

vídeos. Pude interpretar que apesar da repercussão negativa entre 

os adultos, elas lidavam muito bem, sabendo o que a boneca 

falava e sem medo, explicavam o que acontecia com riqueza de 

detalhes. Enquanto as crianças de 7 e 8 anos da escola particular, 

onde na época eu trabalhava, choravam porque uma amiguinha 

apenas comentou sobre a boneca Momo. A realidade dessas 

crianças de classes populares inseridas em instituições públicas 

parece que as obriga a amadurecer mais rápido e cedo, pois na 

escola pública são encorajadas a resolverem seus problemas em 

diálogo com seu grupo de pares infantis (CORSARO, 2011), sem 

a constante mediação dos adultos. O que interpreto como positivo 

para o desenvolvimento infantil.   

A relação entre a criança de classe popular e o professor 

era estabelecida de forma acolhedora na Escola Verdear, mas, 

por vezes autoritária, o que me deixava receosa, pois já ouvi 

dizer: “Nossa, para com isso, como você está chata!”. Escutar 

esse tipo de frase, para mim era sempre entristecedor. Pois, eu sei 

que, isso magoa uma criança. As repreensões, infelizmente, eram 

sempre feitas dessa maneira, com certo tom de desrespeito às 

crianças. Entretanto, eu acredito que podemos educar de forma 

afetiva e respeitosa. Contudo, o que observei foi o avesso do 

carinho, do diálogo e da atitude de respeito aos meninos e as 

meninas, em especial das classes populares. Assim, se as crianças 

fizessem algo errado, elas eram obrigadas a ficar sentadas para 

pensar. A questão que me parece grave nessa atitude é que a 

criança seja posta sentada, mas sem que esteja um adulto 
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mediando diálogos reflexivos com elas, quantas vezes, as 

crianças são esquecidas em cantos de pensamento, que de 

verdade nada se relacionam ao ato de pensar, são cantos de 

castigos, que alguém achou mais belo chamar de canto de pensar, 

sem posicionamento preciso, não considero a mudança de nome 

positiva. Afinal, essa prática, me leva a compreender o pensar 

como algo ruim, como algo que maltrata, te impede de fazer algo 

que gosta. E, o que mais as crianças gostam de fazer? – Brincar!!! 

A prática do brincar e a relação entre criança e educador 

no espaço da escola, sempre provocou em mim reflexões.  O 

brincar na escola, na qual desenvolvi o estágio de pedagogia era 

liberado, porém se tornava livre até demais, pois não era visto 

como um momento importante e que deveria ser observado com 

atenção pelos profissionais da instituição. Minha leitura era de 

que o mesmo parecia ser um momento do descanso e de 

passagem de tempo para a professora. O parque no qual as 

crianças brincavam era bem acolhedor, mas pelo menos nas 

minhas visitas, só foi usado uma única vez. Logo, observei que 

as crianças passavam todo o tempo na sala de aula, brincando de 

massinha ou com os brinquedos e se brigassem, eram 

repreendidas e, por vezes, eles eram retirados delas. O que me 

faz observar que o brincar na escola não é levado a sério, é visto 

como perca de tempo, ou momento de descanso para o professor, 

o que desqualifica a importância que ele tem na construção da 

vida dessas crianças. 

 

No brincar a criança desenvolve suas habilidades e a 

socialização, se relacionando e interagindo com outras 

crianças ou com adultos, ou seja, no ato de brincar ela 

aprende a conviver socialmente. Por meio do lúdico a 

criança evolui sua sensação e emoção formando assim, a 

sua personalidade (OLIVEIRA, 2016, p. 4). 

 

Os estudos que venho fazendo na Pedagogia revelam que 

a escola deve desenvolver a autonomia da criança e lhes 

proporcionar aprendizagens significativas e, segundo as 
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DCNEI’s (2009) através das interações e brincadeiras. É 

esperado que as instituições educativas as ajudem 

gradativamente a construir sua autonomia: para que elas possam 

aprender respeitosamente a expressar seus desejos, opiniões. 

Mas, sabemos que ela não fará bem isso sem o exercício de escuta 

sensível (BARBIÈR, 2002) às vozes infantis. Infelizmente, a 

escola quer transformar a criança em aluno, às vezes, mesmo que 

sem querer é isso que é feito: controla, dociliza o corpo das 

crianças, educando-as sem uma perspectiva dialógica (FREIRE, 

1994). Educar para a autonomia requer respeito ao outro, aos seus 

tempos de aprendizagens e isso não pode ser feito, colocando 

crianças “sentadas para pensar” sem desenvolver com elas o 

exercício de diálogo.  

Essa reflexão me levou a pensar sobre uma prática que a 

professora tinha no estágio. Todas as vezes que fui, sempre 

tinham umas 5 crianças que não levavam lanche, e nunca eram 

as mesmas, mudam entre elas, diante disso, a professora não 

intervinha, ela só orava, cantava a música do lanche e pedia para 

que quem quisesse e pudesse dividisse com o amigo. Até as 

crianças tem seus pares de preferência, logo, cada uma ficava 

próxima a quem tinha mais afinidade e dividia a merenda. A meu 

ver, é papel do professor, falar e conversar sobre isso em uma 

escola pública, porque sabendo que isso é um problema 

recorrente, ela não forjou um novo modo de fazer. Assim, ficava 

me perguntando: por que não propôs que todo lanche fosse 

coletivo? Ou que tudo fosse de todo mundo? Assim, ninguém 

ficaria sem lanche e constrangido, porque por mais que as 

crianças brinquem, elas não são alienadas socialmente e 

obviamente, percebem as diferenças sociais, talvez tentem 

entendê-las, enquanto percebem as desigualdades sociais em 

suas vidas. Mas é fato que elas se constrangem por estar 

diferentes do grupo. E, penso que é complexo que já na escola, 

as crianças tão pequenas sofram a privação do direito à 

alimentação. Pois, ainda que a escola ofereça a merenda escolar, 
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ao permitir que cada criança traga seu lanche, ela acaba 

evidenciando questões complicadas, tanto referente a qualidade 

nutricional, como as desigualdades econômicas e sociais das 

quais as crianças são vítimas. Mesmo fornecendo merenda no 

refeitório, sabemos que, inevitavelmente, as crianças tem seu 

paladar seduzido pelo desejo de consumir produtos, muitas vezes 

poucos nutricionais, mas fortemente propagados pelas mídias, 

em especial pela televisão. Refletir sobre essa questão do meu 

ponto de vista é emergente em toda escola, seja pública ou 

privada, precisamos nesse momento de merenda, de pensar 

intervenções e mediações solidárias entre as crianças. 

A escola pública precisa, de fato, ser entendida e vista 

como um lugar público, ou seja, é de todos, pais, funcionários, 

estudantes e comunidade, por isso deveria garantir a todos o 

direito de participar de tudo. Desde festas até a administração das 

verbas públicas, incorporando as famílias efetivamente, nos 

conselhos escolares. Pois assim, acreditamos que as famílias das 

crianças acompanham a vida escolar mais de perto, afinal, se 

sentiriam parte dela.  

Pensar a partir desses apontamentos e fragmentos de uma 

experiência minha, que foi singular e particular, me fez perceber 

como somos vistos por estereótipos, a partir daquilo que 

possuímos e da onde viemos, por serem crianças de periferia 

muitas vezes, os profissionais de educação não tem polidez ao 

falar e agir, pois tem a consciência que não serão mandados 

embora, por exemplo, porém tal postura é inadmissível, 

independentemente de serem crianças de periferia, as mesmas 

não merecem ter menos oportunidades e menos acolhimento no 

ambiente escolar. 

A escola Verdear foi capaz de me fazer perceber a 

educação pública como potente, porém me chama atenção pelo 

autoritarismo e reprodução de um lugar de fala que se estabelece 

quando há alguém no poder, que seria a professora. Isso me 

remete aos estudos de Sarmento (2008) sobre o adultocentrismo 
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e, me faz pensar que temos um longo caminho junto à formação 

docente, no sentido de ajudar aos profissionais de educação, na 

compreensão de que é possível educar por outras lógicas, 

construindo uma dimensão de autoridade respeitosa às crianças 

e, isso será construído através do afeto, do exercício de diálogo e 

de escuta das vozes infantis. 

Uma das coisas que me chama muita atenção é pensar o 

professor, como mediador (HOFFMANN, 2000), como aquele 

que auxilia na construção e compreensão de conhecimento, 

aquele que realmente ajuda nesse processo. O professor não é 

aquele ser que tudo sabe e vê, ele também está ali aprendendo, 

porque cada grupo de crianças ensina algo para nós e nos afeta 

de novas formas. Por isso, considero indispensável que o 

professor se coloque nesse lugar e reaja assim, como aquele que 

está ali para problematizar as situações que acontecem.  

 Começo a refletir e a pensar que lugar é esse que esses 

professores recém-formados como eu irão assumir? Um lugar 

humano e de empatia? Ou um lugar de, já fiz minha parte e 

ninguém é obrigado? O que tenho a intenção de problematizar é: 

qual o papel do professor dentro da sala de aula de uma escola 

pública? Diante das desigualdades sociais que gritam dentro da 

escola. Que tipos de aprendizagem significativas estão sendo 

passadas? Considero mais significativo e transformador para o 

indivíduo a compreensão de partilha do lanche porque nem todos 

conseguem trazer todos os dias e um dia pode ser com ele, do que 

a importância de se debruçar sobre um currículo “escolarizante” 

e descontextualizado de questões emergentes da vida e de nossa 

educação enquanto humanos. É necessário, rever a função e 

finalidade da Educação Infantil e o processo formador que está 

se dando naquele lugar. Defendo e prezo por uma Educação 

Infantil que transforme e forme indivíduos que tenham empatia 

pelo próximo, saibam ajudar e viver em grupo. 

 As diversas afetações divididas nesse texto são para 

provocar inquietações tão grandes que formem transformações, 
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para sermos professores capazes de pensar e acolher independe 

de cor, do local de origem e fala. O meu desejo é provocar 

deslocamentos e até mesmo críticas acerca do que escrevo, mas, 

preciso provocar algo, pois isso aguça a sua investigação e 

percepção, fazendo assim que situações como as que descrevi 

acima, nunca mais passem despercebidas por você e por mim, 

que entendemos a educação infantil assim como o autor 

Abramowicz: 

 

A educação de crianças pequenas as coloca no espaço 

público, que deveria ser um espaço não fraternal, não 

doméstico e nem familiar. Queremos dizer com isto que 

o espaço público é aquele que permite múltiplas 

experimentações. É o espaço, por excelência, da criação, 

em que se exercitam formas diferentes de sociabilidade, 

subjetividade e ação, o que não é possível em espaços 

familiares, que priorizam a segurança material e imaterial 

(ABRAMOWICZ, 2011, p. 31). 

 O meu intuito é colocar uma lente de aumento em 

questões que acontecem o tempo todo dentro das nossas escolas 

e muitas vezes passam por nós sem nos afetar, pretendo que você 

professor recém-formado saiba lidar e acolher suas crianças de 

classes populares, e para você que já está na estrada há mais 

tempo, que consiga analisar suas práticas e modos de fazer, afim 

de melhorar. Trago a vocês o que alguém trouxe para mim, 

esclarecimentos e conhecimentos sobre as crianças de camadas 

populares. É diferente receber e acolher crianças de classes 

populares nas escolas públicas, devido a suas vivências e 

afetações, porém é incrível o processo de troca de conhecimento 

que essas crianças são capazes de oferecer a um professor em 

formação ou até mesmo a um professor experiente.  

 Cada criança é capaz de despertar e deslocar em nós 

sentimentos que nunca foram de nosso conhecimento, mas que 

quando são aflorados nos tornam outros, nos tornam melhores, 

seres humanos e profissionais. Mas para que isso aconteça é 

necessário se permitir afetar. Que você seja afetado (a) e 
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transformado (a) para assim ser melhor para a sociedade e para 

si mesmo, as crianças são o futuro e quando as vejo, tenho 

esperança. 
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. 

“CRIANÇAS PRODUZEM CURRÍCULOS?” 

 E OUTRAS INQUIETAÇÕES DE UMA DOCENTE EM FORMAÇÃO 

Luciana Porto da Mata 

 A palavra currículo, etimologicamente, vem de currere, 

que significa “ato de correr, percurso”. O termo me permite 

pensar por quais caminhos a Educação Básica tem seguido e se 

percebemos que as crianças produzem currículos nos percursos 

dos cotidianos escolares nas escolas públicas. Temos percebido 

essas crianças como produtoras de conhecimentos? Temos 

tratado suas produções escolares como currículos? 

Movida pelos encontros com o grupo de pesquisa do qual 

faço parte “Diálogos Escolas - Universidade: Processos 

Formativos, Currículos e Cotidianos”, coordenado pela 

Professora Dra. Alexandra Garcia, no qual me encontro como 

bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa – FAPERJ. Venho buscando responder algumas dessas 

inquietações que emergiram, principalmente, durante o período 

quando cursei Estágios Docentes, com turmas de pré-escolar II e 

alfabetização, em escolas municipais de São Gonçalo e de 

Niterói, respectivamente. Fui estagiária docente durante todo o 

ano de 2019, ao mesmo tempo em que cursava o sexto e o sétimo 

períodos da Licenciatura em Pedagogia na Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (FFP-UERJ), onde concluía o último período letivo do 

curso, bruscamente interrompido pela pandemia do novo 

Coronavírus. É com esperança de dias melhores então, que 

escrevo essas páginas.  

O documento que regulamenta os currículos oficiais no 

Brasil na Educação Básica, atualmente, é a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC, (BRASIL, 2017). Documento este 

que determina os conteúdos a serem ensinados na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, em todas as 
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escolas públicas e privadas do país. Na desconstrução desse 

documento este texto será escrito nas teorias de currículos 

estudadas por mim, currículo é tudo o que compõe a escola, do 

cafezinho dos professores as inquietações dos estudantes com 

suas dúvidas. Currículos, nesta perspectiva, são pulsantes, vida, 

corpo e movimento das/nas escolas. 

Com esse texto, apoiada nos estudos das pesquisas com 

os cotidianos (ALVES, 2008) e recorrendo metodologicamente 

às contribuições das pesquisas narrativas (SOUZA, 2006, 2007), 

pretendo expressar algumas compreensões a que pude chegar, a 

partir do contato com as crianças, no contexto do meu primeiro 

Estágio Docente, em São Gonçalo. Basicamente, os estudos com 

os cotidianos se diferenciam de outros estudos curriculares 

porque “para além da análise das políticas oficiais, se dedicam a 

compreender como cotidianamente são enredados os 

conhecimentos e realizados os currículos (OLIVEIRA; ALVES, 

2008, p. 11). Apoiada em Souza (2007), uso minhas memórias 

de campo, entendendo que “quando invocamos a memória, 

sabemos que ela é algo que não se fixa apenas no campo 

subjetivo, já que toda vivência, ainda que singular e 

autorreferente, situa-se também num contexto histórico e 

cultural” (SOUZA, 2007, p. 63) e ainda que “o pensar em si, falar 

de si e escrever sobre si emergem em um contexto intelectual de 

valorização da subjetividade e das experiências privadas” (idem, 

p. 68).  

 O Estágio Docente é um espaço de formação 

especialmente importante para as graduandas que, como eu, 

ainda não tiveram contato profissional direto com as salas de aula 

e puderam, ao longo dos primeiros períodos do curso, pensar em 

outras imagens escolares para além das que formaram enquanto 

alunas, por meio de leituras de textos e trocas de experiências 

com colegas que já trabalham e com as professoras das 

disciplinas da licenciatura, na faculdade. Nós, graduandas, temos 

nos estágios a oportunidade de construir ou desconstruir ideais 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   216 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

que, muitas vezes, são abordadas teoricamente ao longo do curso. 

Compartilhava com colegas o receio por esse momento porque 

ouvíamos na turma, em relatos sobre primeiras idas ao campo, 

que as impressões do estágio não tinham sido “positivas”. 

Aprendi com Garcia (2013, 2015) que, muitas das expectativas 

geradas nesse período, são reforçadas por idealizações 

reproduzidas na Universidade, em contextos acadêmicos. 

Defendo que os encontros propiciados pelos estágios são capazes 

de provocar deslocamentos de sentidos de desencantos, 

culturalmente produzidos, sobre a escola e a docência. 

Percebo hoje que os cotidianos da Educação Básica estão 

repletos de potencialidades. As crianças produzem currículos nos 

cotidianos, mas o que esperamos ou idealizamos, tanto impede 

quanto possibilita que percebamos isso. A partir disso, trago 

minhas próprias narrativas, fruto de leitura e releitura dos meus 

cadernos de campo da época, no intuito de viabilizar algumas 

questões ressignificadas e que percebo hoje como indícios de 

deslocamentos significativos para pensar e problematizar 

experiências de Estágio, mas sem me esquecer de que existe uma 

dada condição estrutural difícil e que ela persiste: 

Na faculdade, são 3 Estágios. A escola onde eu realizei 

meu primeiro estágio foi numa creche, uma escola de 

Educação Infantil, localizada no município de São 

Gonçalo, que tem um histórico grande de degradação da 

educação pública. A creche atende crianças até 3 anos e 

a pré-escola, as de 4 a 5 anos. Funciona de manhã e à 

tarde. Na época em que estagiei, as professoras 

imploravam salário para a prefeitura. Nem o piso a 

prefeitura pagava. Um município que usa 100% o 

dinheiro do FUNDEB para pagar os professores e isso 

tapando muito buraco com professor contratado e, muitas 

vezes, com professores que cursaram o antigo normal 

médio há muitos anos. O próprio município não dispõe 

desses recursos! Um município com mais de um milhão 

de habitantes! Segundo maior município, que perde só 

para a capital, Rio de Janeiro, nisso e não tem dinheiro 

para pagar professor (Anotações pessoais para relatório 

de Estágio – 2019.1) 
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O descaso com o direcionamento de recursos para a 

Educação, no município, impactou diretamente em uma situação 

que me afeta muito:  

Então na época em que eu estava nesse primeiro estágio, 

tinha uma questão muito importante: as crianças não 

tinham merenda, então os horários estavam reduzidos. As 

crianças estavam entrando nove horas e saindo meio-dia, 

fazendo aí desjejum, que era geralmente um iogurte ou 

um biscoitinho e na hora do almoço, geralmente era 

arroz, feijão e complementado com uma farinha, tipo 

uma vitamina. Não tinha carne, nem legume. Era crise na 

merenda. Todo ano alguma crise nas escolas, no 

município. Quando eu entrei inclusive no projeto do Café 

com Currículo, as professoras estavam em greve porque 

a prefeitura não pagava nem o piso salarial. Muito difícil. 

Sempre penso nisso antes de fazer um concurso 

(Anotações pessoais para relatório de Estágio – 2019.1). 

  E sigo, me ouvindo e buscando compreensão: 

No tempo que eu conseguia, eu brincava bastante com as 

crianças. Elas eram muito criativas. Tenho fotos com eles 

brincando de massinha, de lego. Algumas atividades 

eram muito restritas mesmo, como no dia do índio 

quando as crianças tinham que usar material de lápis 

apontado para a atividade. Eu sentia que as crianças eram 

podadas em coisas de crianças mesmo. Eu e mais duas 

colegas da faculdade tínhamos que fazer um trabalho de 

intervenção. Uma atividade com música, com leitura e 

com desenho. A nossa proposta era fazer leitura de um 

livro e a partir disso, pedir algum desenho ou escrita, o 

que eles quisessem, e no final, uma música para eles 

cantarem e dançarem, se divertirem também. A última 

atividade foi a minha. As crianças não entraram muito na 

atividade, mas uma das crianças, com autismo mais 

severo, participou ativamente. Ficou dançando pra lá e 

pra cá e quando eu percebi que ele estava feliz e a 

mediadora dele estava contendo-o, o que causou 

incomodo em mim e nas minhas parceiras de atividade. 

Uma das minhas colegas, que tem sua pesquisa com tema 

sobre autismo, foi lá ver de perto e a mediadora explicou 

que não era uma atividade pra ele e que eu devia ter 

pensado, também em uma atividade pra ele. Mas eu 

pensei nele também. Eu achava monótono. Elas entravam 
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e tomavam o café da manhã devagarzinho, já eram dez 

horas. Alguma leitura e dez e meia já era o parquinho. 

Onze e meia já era o almoço e eles iam embora. Eu 

achava tão pouco tempo, num espaço tão pequenininho! 

(Anotações pessoais para relatório de Estágio – 2019.1) 

Eu fiz um relatório muito “crítico” para o Estágio 

docente I, entendendo que fazer crítica, de alguma forma, era 

apontar o que faltava – algo que vejo com frequência nos textos 

de Educação, mas que hoje questiono: 

Na turma em que estagiei, tinha uma questão que logo me 

chamou muito a atenção. Era uma turma de pré II. Eram 

22 crianças, mas iam sempre 11, 12. Conversando com a 

professora confirmei que tinham 4 crianças especiais, 

sendo que uma não tinha diagnóstico. 3 eram autistas e 

uma, além de autismo, algum tipo de paralisia. A mãe de 

uma delas tinha levado um relatório para a escola dizendo 

que a filha tinha epilepsia e também esquizofrenia. Ela 

era muito carinhosa, mas bem difícil para se trabalhar. 

Eram muitas questões. Ela tinha 5 anos, fazia uso de 

fralda, não falava, infelizmente. A Maria (nome fictício) 

falava bem pouquinho e era impressionante porque ela 

não podia ficar longe da mãe dela, ou seja: além da 

professora regente e das professoras de apoio, ainda tinha 

mais a mãe da Maria na sala. Imagine só, uma sala 

pequena, de criança, com 5 adultos dentro. A professora 

era muito boa.  Numa manhã em um tom de tristeza me 

disse “às vezes não consigo controlar essa turma; parece 

que eles nunca passaram pela escola”. Isso me chamou 

muito a atenção. Era difícil. Ela levava as atividades e 

muitas vezes não conseguia dar. Ficou marcado para mim 

e era complicado ir muito até ela para querer conversar. 

Era visível o quanto a situação a afetava. Muito atarefada, 

às vezes, ela colocava as crianças para ver televisão. 

Algumas vezes as crianças até estavam brincando entre 

si, querendo pintar e tantas outras coisas, mas eram 

silenciadas e aquilo me incomodava muito e eu escrevi 

isso no relatório. Hoje, relendo meu relatório, eu percebi 

que o modo como eu o escrevi foi inadequado. Além de 

prescritivo, pouco empático às vezes e com julgamento, 

tinha tristeza. Eu acredito na escola pública. Eu acredito 

que as crianças mereçam educação de qualidade. É nosso 

dever devolver a educação que recebemos para essas 

crianças. Mas eu não via isso naquela sala de aula. Eu só 
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via a insatisfação com as condições e senti tristeza 

mesmo. O município massacra a educação e eu sei disso 

porque no município vizinho não é assim. Uma coisa que 

eu notei também relendo o relatório é que eu não tive 

muita preocupação assim com a apresentação do que 

escrevi. Nem as fontes eu ajustei direito. Uma tristeza 

isso (Anotações pessoais para relatório de Estágio – 

2019.1). 

Creio que as crianças mostram para nós o quanto é 

possível trabalhar com elas a partir do protagonismo das mesmas 

e que a experiência do primeiro Estágio me trouxe uma 

importante reflexão de que o cotidiano e os currículos produzidos 

neles, por mais planejados que sejam não saem como o esperado. 

Coube a mim me (re)planejar.  

A imensa expectativa que eu tinha quando entrei na 

escola como estagiária me impediu de ver melhor o que ali havia 

de bom. Eu queria ver na escola o que eu tinha lido nos textos. 

Eu estudei a importância do respeito, das singularidades, do 

ouvir, e o que eu vi foi uma professora “engolida”, saturada, sem 

acolhimento e apoio, principalmente, das suas parceiras de 

trabalho. E ela é uma excelente contadora de histórias. Ela conta 

histórias como ninguém, mas naqueles dias, naquela sala, a 

dinâmica não saiu como previsto e ela acabou voltando para 

aquilo que ela conhecia: uma folhinha, um desenho, usar a régua 

no quadro para escrever.  

Hoje eu consigo reconhecer que além de melhores 

condições de trabalho, faltou afeto e eu, com minhas expectativas 

de como a escola pública deveria ser, não consegui ajudar. 

Percebo que muitas coisas poderiam ser aproveitadas naquela 

turma e que a professora queria fazer melhor. Por que é que 

mesmo desejando que a bússola apontasse para o sul ela era 

levada para o norte? 

Entendo melhor hoje a importância de desde os primeiros 

períodos da graduação, se ter contato com as produções de 

pesquisas. Ter essas de forma contínua no desenho curricular da 
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Pedagogia seria mesmo muito importante. Se eu tivesse 

envolvimento com pesquisa desde o início eu não teria “olhado 

de cima” para a experiência no primeiro Estágio. A gente produz 

muito pouca pesquisa. Tenho colegas com histórias incríveis e 

isso está sendo desperdiçado, no sentido como aprendemos com 

o sociólogo português Boaventura (SANTOS, 2000). 

Me reconhecer “olhando de cima’’, não foi fácil. Precisei 

de muito esforço, leitura e releitura do meu caderno de campo e 

leitura dos autores que me acompanharam até aqui, para me fazer 

entender e chegar até essa escrita, que por vezes não gostaria de 

ter relatado, da forma que fiz, me senti mal e minhas memórias 

voltaram naquele espaço escolar, recorri a fotos, textos, meus 

diários, afim de reconhecer ali produções potentes daquela turma 

e cheias de significados, mas o que encontrei, foi uma estudante 

que se frustrou com as expectativas que produziu anteriormente, 

mesmo já estando envolvida em pesquisa e produção de 

saberfazeres. Se pudesse voltar aos dias que fiquei em estágio, 

escolheria não “olhar de cima’’, poderia ter ficado com as minhas 

frustações, entretanto escolheria acolher aquela professora, que 

tanto se dedicava a turma e estava ali sempre disposta e 

disponível, por mais que seu espaço de produção com as crianças 

fosse curto, ela tentava. Professora! Sinta-se abraçada! 

No segundo momento deste texto quero contar sobre 

quando fui estagiária em uma escola no Município de Niterói, 

escola que fez parte da edição do Café com Currículo de 2019 

(curso de extensão ofertado as professorxs das Redes, pela 

pesquisa da qual faço parte). O ambiente escolar, rostos e nomes 

das professoras já eram conhecidos, mas estar em sala de aula 

com uma das docentes do grupo, seria diferente, bem diferente. 

Era uma classe de alfabetização, as crianças já estavam no meio 

do ano e fui muito bem recebida pela professora, apesar de sua 

resistência em ter novas estagiárias, me relatou brevemente que 

teve problemas com a anterior e não gostaria que o fato se 

repetisse, visto que ela mexe cuidadosamente no seu 
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planejamento para nos receber. Estávamos nas salas de aulas em 

duplas, para que pudéssemos compartilhar nosso ensino-

aprendizagem de forma mais dinâmica e para que pudéssemos 

fazer nossas trocas de experiências (e que experiência!). Com 

duas visões diferentes e depois com as colegas de turma, suas 

escolas e suas experiências num cotidiano escolar, novamente. 

E como tenho feito, sigo me relendo, me ouvindo e me 

(re)compreendendo:  

 

No primeiro dia em que estava na sala da professora 

BXX, pude observar o quanto ela era atenciosa com os 

pequenos, escutava suas histórias do fim de semana e as 

aproveitava para fazer intervenções na sala de aula. 

Iniciamos o dia com uma história, conversas de como 

havia sido o fim de semana anterior (minhas idas na 

escola eram sempre às segundas-feiras). Nos sentamos 

para atividade do dia, era uma sequência numérica de um 

até o número 100. O menino que havia chegado quieto e 

permaneceu quieto todo tempo, sentou-se sozinhos nas 

cadeiras que poderiam ser divididas com até outros três 

amigos, sento ao lado dele e tento conversar das mais 

variadas formas, porém sem sucesso. A professora me 

chama de canto e diz: - “O menino estava inquieto e 

relutante na sexta-feira, conversei com ele sobre 

comportamento, por isso está quieto demais. Ele tem 

muitos problemas em se relacionar com pessoas novas, 

apresenta certa dificuldade de aprendizado, o ajude 

hoje.”. Sento ao lado do menino, procurando interagir e 

ajudar na tarefa, mas ao ajudá-lo acabei atrapalhando, 

queria que ele compreendesse de forma rápida a 

sequência numérica que eu estava mostrando, entendi 

que o modo que ele compreendia melhor era olhando para 

o quadro e copiando, esse era o seu modo de aprender e 

não o meu, cheio de certezas acadêmicas (Anotações 

pessoais para relatório de Estágio – 2019.2). 

 Depois deste dia, tivemos um encontro entre professora 

e colegas de turma, para contar nossas experiências das nossas 

primeiras semanas de estágio, a partir desses encontros, 

pensamos e construímos nossa relação com a escola e com os 

sujeitos que a habitam. A intenção com o trabalho é trazer um 
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modo de fazer, de pensar e de estarmos atentas ao presente 

cotidiano. Nesse encontro acabei tecendo uma crítica à 

professora, sobre os modos como ela havia conduzido a atividade 

da criança, uma vez que ele apresentava dificuldade de 

aprendizagem e necessitava de uma ajuda mais próxima, assim 

considerava e escrevo no meu exercício de (re)compreender: 

 

Durante a roda de conversas no pós-primeiro dia de 

estágio, onde a professora da disciplina de Estágio 

docente II nos convidou a contar o que havia acontecido 

com cada uma, como tinha sido a experiência de estar 

pela primeira vez na escola. No meu relato eu descrevi 

sobre a prática da professora diante de uma determinada 

situação, coloquei a professora como "errada" e não dei 

espaço para perceber a sua prática e muito menos a 

minha, acabei caindo num buraco perigoso e sem fundo 

o do "eu acho que". E diante de tantos achismos não me 

fiz a pergunta mais importante: "por que?”. E, em uma 

perspectiva generalista e julgadora, precisei de uma 

observação da minha parceira de estágio, para me 

deslocar e perceber meu erro e me diz: "parece que 

estamos em salas diferentes, porque eu não vi o que você 

viu... Entendi que naquela situação ela entendeu que já 

que você estava ajudando-o, ela não precisava" 

(Anotações pessoais para relatório de Estágio – 2019.2). 

 O meu “pulo do gato” foi essa troca intensa e cheia de 

saberes compartilhados entre as colegas de turma, essa aula 

reflexiva me trouxe um olhar mais cuidadoso sobre o outro, sobre 

perceber os espaços e os sujeitos como são. Dialogar mais com a 

professora da turma e com os sujeitos que a compõe e não focar 

em algo, mas me construir ali naquele espaço como professora 

em formação. Se continuo somente “olhando do alto”, como os 

que têm poder, vou compreendê-lo muito limitadamente; é 

preciso reconhecer (ALVES, 2015). 

O processo de estagiar está envolvido com o ir além de 

sentar numa cadeira no fundo da sala e registrar sobre o dia no 

caderno de campo. É necessário “entrar na roda”; agir com; 

participar de tudo o que acontece naquele espaço e era isso que a 
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aprendiz de docência fazia no tempo em que estagiou numa 

turma de primeiro ano, de uma professora muito querida.  

A docente aprendiz, que escreve estas linhas estava em 

mais um dia do seu estágio docente, em uma segunda-feira de sol 

quente e céu azul, dia da semana em que a aprendiz ficava na 

turma, a professora sentava-se em roda e ouvia a-ten-ta-men-te a 

todas as histórias vividas pelos pequenos no fim de semana. Entre 

uma história aqui e outra acolá, uma menina cheia de certeza e 

esperteza levanta e diz: 

 

- “Dia 27/09 é aniversário da minha amiga!”  A 

aniversariante, em tom de comemoração diz: - “É dia de 

correr atrás de doce; é dia de São Cosme e São Damião! 

Tia, nesse dia eu não venho para a escola, tá?” (Anotações 

pessoais para relatório de Estágio –2019.2). 

Mas na escola, lugar onde pulsa diversidade, outro 

menino, à vontade para professar a sua fé, diz:  

 

- “Mas esses doces não são de Deus. Na minha igreja 

dizem que não devemos comer esses doces e meu avô diz 

que eles fazem mal.”. (Anotações pessoais para relatório 

de Estágio – 2019.2) 

 

A professora, que ouvia o diálogo das crianças 

atentamente e sem intervir até então, aproveita a roda e a 

conversa das crianças sobre crenças e credos, e com muito 

respeito a todas as manifestações de diversidade religiosa, diz: 

 

- “Vocês sabem que existem muitas outras religiões, como 

o catolicismo, umbanda, candomblé e até pessoas que não 

acreditam em Deus? Eu, por exemplo, sou católica, eu pego 

os doces de São Cosme e Damião, eles não fazem mal a 

ninguém, mas quem não quiser comer os doces, tudo bem, 

o importante é respeitar toda e qualquer religião, senão 

além de desrespeitar o outro, estamos cometendo o crime 

de intolerância religiosa, que é quando há um desrespeito 

com outras crenças.”. (Anotações pessoais para relatório de 

Estágio – 2019.2) 
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 Com os ouvidos atentos, todos ouviram a professora e a 

docente aprendiz ficou admirada sobre como as questões trazidas 

pelas crianças foram (trans)formadas em um momento da aula 

sobre respeito às diferenças. A professora se colocou disponível 

às inquietações dos pequenos; ouviu com atenção antes de 

intervir; deixou que eles dialogassem livremente entre si e só 

então fez sua intervenção. Naquele dia a docente em formação 

aprendeu vivenciando algo que nenhum autor lido durante a 

graduação poderia trazer: uma professora ouvir sensivelmente 

seus alunos e dar espaço para que tivessem seus conhecimentos 

acolhidos, suas práticas infantis reconhecidas – algo que só os 

cotidianos possibilitam ter. 

 Nesse processo de aprenderensinar, os cotidianos 

formam um objeto complexo, o que exige também métodos 

complexos para conhecê-los (ALVES, 2015). Mesmo sem talvez 

perceber esses cotidianos complexos, a professora, por vários 

momentos fez uso desses métodos todas as vezes em que era 

questionada por alguma criança e até mesmo nas propostas das 

atividades que muitas vezes eram trazidas pelos pequenos. 

 Naquela sala, assuntos de extrema importância que 

circulam na sociedade, como intolerância religiosa e racismo, 

ganham atenção, voz e corpo, no espaçotempo onde as crianças 

estavam aprendendo a codificar e a decodificar a linguagem. A 

professora frequentemente levantava assuntos de relevância 

social com os pequenos, que ouviam e dialogavam com ela, “de 

igual pra igual” e comentavam a respeito.  

 Próximo ao dia 20 de novembro, feriado em 

comemoração ao Dia da Consciência Negra, durante o estágio, 

iniciamos a leitura do livro “Zum zum Zumbi”, de Sônia Rosa 

(2016), que conta a história de Zumbi dos Palmares. No pós-

leitura, as crianças são convidadas ao diálogo e rapidamente, 

muitos questionamentos surgem: 
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- “Tia, tia, as pessoas negras têm medo das pessoas 

brancas?” 

- “Por quê?” - Pergunta a professora. 

Uma voz que pouquíssimo se escuta na sala, mas que 

ouve atentamente, responde a pergunta da amiga: - “os 

negros têm medo, porque eles foram escravizados pelos 

brancos e por isso eles têm medo”. (Anotações pessoais 

para relatório de Estágio – 2019.2) 

A professora e a docente aprendiz se olham e sorriem, na 

hora percebem que, para aquela criança negra, aquele assunto tão 

importante e singular já o tinha atravessado antes em algum 

momento da sua vida, marcando-o. O diálogo com os pequenos 

continua, agora com intervenção da professora: 

 

- “Muitos negros, homens, mulheres e crianças, foram 

trazidos do continente africano (ela traz as crianças para 

perto do mapa e aponta o continente africano e o 

americano, dando ênfase ao Brasil) e trabalhavam muito, 

muito, muito e sem receber qualquer dinheiro. Eles eram 

explorados e muitos recebiam castigos físicos.” 

(Anotações pessoais para relatório de Estágio – 2019.2). 

 Os pequenos ouviam cada palavra da professora, 

surpresos ao saber que pessoas sofreram esse tipo de exploração 

por causa da cor da pele. Depois da explicação da professora, não 

se ouviu mais questionamentos, mas os olhos continuaram 

arregalados, talvez um pouco assustados. Em seguida a 

professora faz uma pergunta: - “Alguém aqui já sofreu racismo 

ou fez falas racistas?”. Uma das pequeninas também atenta à 

discussão, responde: - “O meu primo já foi chamado de feijão, 

ficou muito triste e chorou muito”. A professora fez o desfecho 

do assunto ressaltando o quanto o racismo precisa ser combatido, 

inclusive por ser crime e ter leis próprias para isso.  

 Para aprendiz que ali estava, foi um momento singular. 

Além de a professora trabalhar questões históricas com as 

crianças, ela levantou questões racistas presentes na nossa 

sociedade, que é tão plural e ainda assim, tão desigual para os 
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negros, haja vista os salários mais baixos entre a população 

negra, por exemplo.  

 Ao habitar o território escolar, podemos vivê-lo como ele 

é e não como os modelos dizem que ele deveria ser. No Estágio, 

felizmente, não há um padrão a ser seguido ou um resultado 

específico para ser alcançado, mas abrir-se para as experiências 

sem expectativas de um ideal, é transformador. Os cotidianos são 

criados e movimentados e neles vão se permeando inúmeras 

situações potentes de aprendizado e de transformação.  

 Vivenciar a docência na prática é um desafio carregado 

de incertezas. Não há receita. É fazendo, praticando e 

vivenciando que consolidamos aprendizados. Esse fazer também 

inclui esforços de estudos e leituras, mas a abertura para as 

experiências, para viver o que se passa e acontece, é fundamental 

nos estágios, penso eu.  

 E por fim, foi incrível conhecer olhos tão doces e 

profundos. Eles me fizeram ir mais fundo na busca de me tornar, 

não apenas uma professora melhor, mas um ser humano melhor. 

Foi maravilhoso receber e dar tantos abraços e beijos, ganhar 

tantos desenhos, aproveitar o tempo rindo, me divertindo fazendo 

o que amo que é aprender/ensinar/aprender. “É experiência 

aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece, e 

ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da 

experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação” 

(LARROSA, 2002, p. 25). 
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QUANDO PESQUISA E AUTONOMIA SE ENCONTRAM 

 

Micheli Moura 

Vanessa Alonso 

Sandra de Siqueira 

INICIANDO A CONVERSA... 

“Sem a curiosidade que move, que me inquieta, que me 

insere na busca, não aprendo, nem ensino”. (Paulo Freire) 

 O excerto utilizado para iniciarmos a conversa, resume 

muito bem o movimento epistemológico que marca o projeto 

político pedagógico de nossa Unidade Escolar, que é o da “escuta 

sensível” e o “olhar atento”. Sabemos que o ser humano é curioso 

por natureza. E que é na infância onde essa característica 

encontra-se mais latente.  

Consideramos essas marcas curriculares de nossa escola 

para iniciarmos nosso percurso de planejamento pedagógico 

partindo do tema do projeto anual, de 2019, que foi “DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA: O QUE AINDA TEMOS A 

APRENDER?”. 

 A Equipe de Articulação Pedagógica (EAP) da escola 

elegeu como texto referência para nosso planejamento, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fizemos uma 

leitura e levamos o tema do projeto para as crianças em nossas 

rodinhas. A partir do que conversamos, escolhemos trabalhar no 

primeiro trimestre os direitos à vida, à família e à nacionalidade. 

O objetivo foi levar as crianças a um desafio de expor, o 

que já sabem sobre os assuntos escolhidos como objeto de 

conhecimento, pesquisar o que querem saber e analisar o que vai 

sendo descoberto. Esse percurso metodológico materializa o que 

é estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009) que estabelecem, dentre outras coisas, 

que haja articulação entre as experiências e os saberes das 
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crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico e científico.  

Entretanto, a relação de ensino não pode ser a de simples 

transferência de informações. Nesse sentido, Paulo Freire em seu 

livro Pedagogia da Autonomia, nos ajuda a pensar princípios 

importantíssimos à prática pedagógica. Sobre a escuta das 

crianças ele nos diz: 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção. Quando entro numa sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às 

perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e 

inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de 

ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 

1999, p. 52).  

 Uma vez tendo realizado nossas escolhas coletivamente, 

nos lançamos no universo da pesquisa junto com as crianças. 

Nossas rodinhas22 tornaram-se lugar privilegiado de 

cartografarmos nosso percurso metodológico de trabalho. Pois, 

como Paulo Freire nos alerta no excerto acima, não queríamos 

realizar uma ação pedagógica “bancária” de transferência de 

saberes e/ou informações. Nosso desejo sempre foi de construir 

conhecimento com as crianças acerca dos temas apresentados. 

Elencamos na rodinha o que gostaríamos de saber. As 

perguntas das crianças foram e são nossa maior bússola! 

Seguimos para esse levantamento de perguntas com a 

hipótese de que as crianças sempre têm o que dizer sobre tudo 

que lhes é perguntado. As respostas que ouvimos podem ser mais 

 
22 A rodinha faz parte da rotina diária da Educação Infantil, seja ela parcial ou 

integral. Na rodinha fazemos a contagem dos alunos presentes, ausentes, 
observamos e conversamos sobre o tempo, retomamos combinados, 

estabelecemos outros e apresentamos a proposta de trabalho do dia, da semana 

e/ou do mês e do trimestre. 
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ou menos próximas ao assunto que está sendo tratado, mas elas 

sempre terão o que dizer, basta que as ouçamos. 

CONTINUANDO A CONVERSA... 

No primeiro trimestre letivo, apresentamos às crianças o 

direito à vida. Sobre esse primeiro direito pesquisamos sobre a 

gestação humana, onde vivenciamos experiências da gestação 

como a de sentir o peso de um feto por meio da comparação com 

frutas. As crianças “sentiram” o peso de um feto nos primeiros 

meses de gestação ao segurarem a fruta correspondente ao peso 

do feto. Além dessa experiência, que foi incrível para as crianças, 

descobrimos como o bebê se desenvolve a cada mês da gestação, 

que o bebê passa nove meses na barriga da mãe, quais os 

cuidados necessários com o bebê dentro e fora da barriga e sobre 

a importância da amamentação.  

Conversamos que cada bebê chega a uma família e que é 

direito de toda criança ter uma, seja ela biológica ou adotiva. 

Nesse percurso de estudo e pesquisa, descobrimos que há muitas 

crianças que não possuem família alguma, que não moram em 

casas e que não possuem ninguém por elas. Também 

descobrimos que as famílias possuem composições diferentes. E 

que cada familiar possui sua importância e que devemos respeitar 

as diferenças individuais e coletivas de cada agrupamento 

familiar. 

Em seguida, conversamos sobre o direito à 

nacionalidade, onde destacamos que cada um de nós fazemos 

parte de um povo/nação e que cabe a cada cidadão a luta para 

garantir os seus direitos além de cumprir com os seus deveres. 

No segundo trimestre as discussões giraram em torno do 

direito à cultura. Mergulhamos na aventura de resgatar a cultura 

popular brasileira valorizando nosso folclore tão rico. 

Trouxemos para as rodinhas dos meses de junho, julho e agosto, 
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o universo das crenças, danças, festas, comidas, brinquedos, 

brincadeiras e cantigas. 

Ao final de nossos estudos, realizamos uma exposição 

com o que elegemos como importante compartilhar com nossos 

colegas das outras turmas. Essa exposição foi organizada no 

corredor que fica em frente à nossa sala. 

No terceiro trimestre conversamos sobre o direito ao 

conhecimento. A partir da curiosidade das crianças pelo céu, 

trouxemos a ciência física e astronômica para nossas conversas 

nas rodinhas. Como fizemos nos trimestres anteriores, 

realizamos um inventário de perguntas das crianças. São elas, as 

perguntas, que vão direcionando o caminho das nossas pesquisas.  

Além de mobilizarem e direcionarem nossa pesquisa, também 

nos permitem inferir as hipóteses que as crianças têm sobre o céu. 

As crianças perguntaram, entre outras coisas, “como o sol vira a 

lua?”, “existem alienígenas?”, “nós podemos ir à lua?”. 

Cabe ressaltar que a Equipe de Articulação Pedagógica 

(EAP) nos deu e nos dá plena autonomia para realizarmos as 

escolhas pedagógicas que entendemos por mais ajustadas ao 

nosso grupo. 

Compreendemos que nos tornamos professoras melhores 

e com mais expertise na interação do movimento de 

planejamento pedagógico e de resposta das crianças. 

Neste movimento discursivo, polifônico e polissêmico, 

destacamos o papel fundamental da pesquisa no “fazer do 

professor”. Assim nos ensina Paulo Freire: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 

que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e 

me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo (FREIRE, 1999, 

p. 32). 
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 Ter o objeto de conhecimento como algo não dado, 

construído, mas que vai aparecendo, ganhando forma, contorno, 

conforme nossas escolhas e achados da pesquisa que vamos 

desenvolvendo, é algo incrivelmente mobilizador e inaugural. 

Entretanto, transformar nossa prática pedagógica 

“natural” em “exótica” é de suma importância. Desconfiar de nós 

mesmos no exercício da docência, também fez e faz parte de 

nosso percurso metodológico. Sobre isso Arroyo (2017, p. 27) 

nos diz que “problematizar a nós mesmos pode ser um bom 

começo, sobretudo se nos leva a descartar das imagens de 

professor que tanto amamos e odiamos”. Ou seja, ao longo do 

percurso docente vamos reforçando imagens e práticas docentes 

e abandonando outras. 

Assim como o saber docente não provém de uma fonte 

única, os saberes a serem construídos com as crianças também 

não.  

Temos utilizado fontes diversas de pesquisa. O que tem 

garantido aumento significativo de vocabulário, de repertório 

linguístico e de marcas de escrita do ponto de vista das estruturas 

textuais incríveis. Além do conhecimento sobre os assuntos 

tratados em sua inteireza interdisciplinar, pois, quando as 

crianças aprenderam sobre as fases da gestação, também 

aprenderam conhecimentos matemáticos e cidadãos muito 

importantes sem que fosse necessário destacar cada área de 

conhecimento ao tratar do assunto específico daquele momento. 

Todo este constructo forma o saber específico que é da criança e 

impossível de ser medido por nós professores. Na Educação 

Infantil a construção de saberes se dá de maneira muito mais 

inteira e interdisciplinar. Nesse movimento de ensinar, aprender 

e pesquisar, as crianças constroem saberes que não foram 

previstos e muito menos ensinados por nós. Eles realizam 

autonomamente suas inferências, elaboram hipóteses e criam 

suas conjecturas de maneira muito eficiente. 
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Neste sentido, nossa ação pedagógica faz diálogo com o 

que diz Weisz (2011): 

Por exemplo, se o professor está ensinando aritmética, 

pode concluir que seus alunos sabem somar e subtrair, 

mas não sabem multiplicar e dividir. Trata-se de uma 

constatação simples, mas não é disso que estou falando. 

Volto a me referir ao saber do ponto de vista do aprendiz, 

porque é esse o conhecimento necessário para fazer o 

aluno avançar do que ele já sabe para o que não sabe. Falo 

das construções e ideias que ele elaborou e que, no mais 

das vezes, não foram ensinadas pelo professor, mas 

construídas pelo aprendiz (WEISZ, 2011, p. 39). 

FINALIZANDO A CONVERSA... 

 Relatamos aqui um pouco do nosso fazer pedagógico e 

de nossas escolhas, bem como o percurso metodológico. 

 Narramos como foi rica a experiência de desbravarmos 

os “Direitos Humanos”, em 2019, com a turma GREI 5B. 

 Neste movimento de escolhas não abrimos mão de 

incluir no material de pesquisa e aprofundamento a Literatura 

Infantil, sobretudo nesse momento no qual as crianças têm 

demonstrado tanto fascínio pelo céu. Sobretudo as poesias têm 

feito morada em nossas rodinhas. Temos utilizado as poesias 

sobre o céu que temos encontrado para inspirar nossas perguntas. 

Os poetas e as crianças têm uma maneira muito singular de 

perguntar sobre a realidade ao nosso redor. 

 A maior relevância que observamos nesse movimento de 

investigação da realidade com as crianças é oportunizá-las 

desenvolver, cada uma a seu modo, um senso crítico e 

investigativo da realidade que nos cerca, ser capaz de fazer a 

diferença nas pequenas situações no cotidiano, resgatar seus 

costumes ampliando sua capacidade de interação com o 

conhecimento. 

 As narrativas das crianças vão se modificando através 

das discussões e ganham muito mais significado para elas. É 

perceptível nas conversas as marcas das novas aprendizagens. 
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Isto também fica evidente nos desenhos e nas novas interrelações 

que vão realizando. 

 Também cabe relatar que os Referenciais Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (RCNEI) também constituem 

fonte para pensarmos nossas práticas pedagógicas. Sobre isso o 

RCNEI no diz que: 

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o 

professor tenha uma competência polivalente. Ser 

polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com 

conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde os 

cuidados básicos essenciais até conhecimentos 

específicos provenientes das diversas áreas do 

conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua 

vez, uma formação bastante ampla do profissional, que 

deve tornar-se ele também um aprendiz, refletindo 

constantemente sobre sua prática, debatendo com seus 

pares, dialogando com as famílias e a comunidade e 

buscando informações necessárias para o trabalho que 

desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão 

sobre a prática direta com as crianças a observação, o 

registro, o planejamento e a avaliação (BRASIL, 2001, p. 

41). 

 O excerto acima é bem claro! O professor da Educação 

Infantil necessita saber lidar interdisciplinarmente com o(s) 

objeto(s) de estudo que se apresentem à e na turma. Deve ser 

buscado por nós de maneira incessante um planejamento flexível 

e que envolva instrumentos diferenciados de registro e avaliação 

antes, durante e após o processo de estudo concluído. 

 Sobre a importância do registro em nossa prática 

destacamos que: 

 

Registrar é deixar marcas. Marcas que retratam uma 

história vivida. Em minha atividade como professora, 

vivi dois tipos de Registro. Um individual, em que 

refletia sobre a prática em sala de aula, o Diário. Outro 

coletivo, que ia sendo construído conjuntamente com os 

alunos (WARSCHAUER, 2017, p. 92). 
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 Temos procurado, mesmo com as imprevisibilidades que 

o cotidiano nos reserva, registrar tudo que temos vivenciado e 

construído com as crianças. Como nos coloca Warschauer 

(2017), o registro nos permite deixar marcas que retratam um 

momento vivido. E esse registro nos permite resgatar o vivido e 

utilizá-lo como fonte para corrigir rumos e potencializar (ou não) 

práticas pedagógicas. 

 Mesmo sem formato padrão de “diário”, nossos registros 

cumprem esse papel de guardar quase que diariamente nossos 

pontos de partida, processo e pontos de chegada. 

 As crianças ficam admiradas quando revemos o que já 

fizemos e o que já aprendemos juntos. 

 No mês de novembro de 2019 tivemos nossa V Feira 

Literária, onde expomos nossas aprendizagens sobre o céu. 

Nossa turma lançou um livro com nossas descobertas e também 

fez uma apresentação cultural. 

 Esses compromissos também nos ajudaram/ajudam a 

desenvolver outras aprendizagens como a de se preocupar com 

quem vai nos ouvir, ver e ler. A preocupação estética também 

fica latente quando nos empenhamos em organizar nossos 

saberes para apresentar para o outro. 

 Cabe ressaltar que nada disso seria possível se não 

tivéssemos autonomia para realizar nossas escolhas pedagógicas. 

Também tentamos garantir autonomia às crianças para falar e 

escolher junto conosco o que vamos aprender e de onde sairemos. 

E nos abrimos à imprevisibilidade dos inúmeros pontos de 

chegada possíveis e inimagináveis. 
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. 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA:  

O QUE AINDA TEMOS A APRENDER? EDUCAÇÃO É UM DIREITO  

 

Amanda Machado  

Vanessa Oliveira 

 

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada 

instante” (Paulo Freire). 

 

INTRODUÇÃO 

 

  Refletir sobre os direitos das crianças é considerar o 

conceito de infância como construção social que possibilita ver a 

criança como ativa e capaz de transformar, desconstruir e 

construir as explicações que existem sobre ela e sobre o mundo. 

Neste sentido buscamos desde o início fortalecer um vínculo 

afetivo e um diálogo aberto com as crianças, incluindo-as em 

todo o processo de aprendizagem. Proporcionando vivências, 

integração, socialização e trabalho em equipe; visando incentivar 

a autonomia e a capacidade de escolha, aspectos importantes para 

a formação e valorização da sua identidade. 

  O nosso trabalho pedagógico com o GREI 4A no ano 

letivo de 2019, foi muito prazeroso e aconteceu com 

naturalidade. De acordo com os saberes que o grupo trazia e se 

mostrava curioso, fomos criando novas abordagens e atividades 

que desenvolviam e despertavam a imaginação e a criatividade, 

possibilitando variadas experiências, tornando o aprendizado 

uma fonte de alegria e entusiasmo. Portanto, pensamos a escola 

como um espaço de socialização com pessoas de diferentes 

culturas, valores, características físicas, enfim, um ambiente 

multicultural. Contudo, ao observar relações no cotidiano escolar 

que apontavam para reprodução do racismo analisando algumas 

consequências da discriminação racial, assuntos como 

diversidade e a importância da representatividade, foram 
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aparecendo e sendo abordados em nossas Rodas de Conversa, 

que fez parte da nossa rotina e de todo o trabalho realizado com 

eles. As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade 

de pensar, indagar-se e de indagar ao outro, de duvidar, de 

experimentar hipóteses de ação, de programar e de não apenas 

seguir os programas propostos a elas, mais do que propostos, 

impostos. As crianças precisam ter assegurado o direito de 

aprender a decidir, o que se faz decidindo (FREIRE, 2000, p. 58-

59). 

ARTE, LITERATURA E LUDICIDADE 

 Nossas primeiras propostas foram por meio de desenhos 

e pinturas, com o objetivo de desenvolver e incentivar o hábito 

de criar, estimulando assim a fantasia da criança. Já que o 

desenho é a linguagem que atravessa todos os tempos 

(DERDYK, 1989).  

 Mobilizadas com a leitura do livro: “O Artista que pintou 

um Cavalo Azul” (2010) de Eric Carle, incentivamos a 

apropriação dessa linguagem através das produções de Artes 

coletivas e individuais. Utilizamos o desenho como um caminho 

para ampliar as possibilidades dos pequenos de reconhecer e 

representar o mundo, bem como sua própria experiência. 

Proporcionamos à turma, experiências artísticas com diversos 

materiais, inclusive folhas e sementes que encontrávamos no 

pátio, fizeram parte da composição dos nossos trabalhos e 

exposições. Brinquedos e brincadeiras livres na sala, e nos 

espaços da nossa UMEI, também contribuíram com a intenção 

de priorizar as interações e o brincar. Com a massinha de modelar 

eles gostavam de inventar, animais, letras, símbolos. Com o giz 

branco desenhavam no chão do pátio, criando seus desenhos e 

formas. Desenvolvemos uma atividade no espelho da sala com 

creme hidratante. Chamamos a atividade como: nossa ARTE 

EFÊMERA, nesta atividade em grupos eles puderam se expressar 
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livremente e depois apreciar a Arte do outro. A turma adorou, 

não queriam parar de criar. E Ana Júlia Vitória, afirmou ao 

coletivo: “É muito gostoso desenhar assim”. 

 Através da Literatura as crianças constroem significados, 

exploram a imaginação e ampliam a compreensão da realidade. 

Por meio das histórias compartilhadas em nossos momentos de 

leitura, estabelecem relações entre o que observam, sentem e 

experimentam. O contato direto e permanente com o livro, 

através do manuseio e da exposição dos mesmos nas cadeiras ou 

mesas, proporciona a oportunidade de escolher, admirar, ler e 

trocar saberes e experiências. Essa prática faz parte da nossa 

rotina, de forma espontânea as crianças constroem as suas 

preferências literárias, questionam e expõem suas opiniões.  

 Uma experiência marcante aconteceu a partir da história: 

“Flávia e o Bolo de Chocolate” (2015) de Míriam Leitão. 

Pensamos nessa leitura para falarmos sobre diversidade, 

negritude e representatividade. A história é sobre uma menina 

preta que foi adotada por uma mulher branca, em certo momento 

essa menina percebe a diferença da cor de pele e começa a 

questionar a mãe. A narrativa desta linda história foi muito 

importante para estimular a empatia e o respeito. Trazer 

representatividade e incentivar o empoderamento das crianças 

pretas da nossa turma. Trouxemos bonecas negras para a sala, 

uma em especial foi batizada de Flávia em homenagem a 

personagem depois essa boneca ganhou uma irmã (outra boneca 

negra trazida por uma criança da turma) que foi batizada de 

Fernanda. As bonecas Flávia e Fernanda eram cuidadas com todo 

carinho por todo o grupo. Eles diziam que eram filhas das 

professoras (somos negras) e o mais emocionante foi perceber 

mudanças nas relações de afeto entre os meninos e meninas 

brancos com os negros, das crianças negras entre si, e também a 

relação dos meninos negros com as meninas negras e a vontade 

deles de também brincarem com as bonecas negras. Uma criança 

em especial, o Pedro Henrique, pegou a boneca e disse que era 
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filha dele também. A história rendeu muitas experiências, 

reflexões, conversas. Realizamos uma festa de aniversário para a 

boneca Flávia, toda pensada e produzida com as crianças, 

preparamos o bolo de chocolate que é o preferido da personagem, 

doces, presentes e a decoração da festa com a temática do 

Unicórnio inspirado no livro: “Bruxa, Bruxa venha à minha 

festa” (2002) de Arden Druce, uma outra leitura que também nos 

proporcionou experiências significativas, pinturas artísticas de 

alguns personagens, leituras do livro feitas pelos educandos. As 

crianças se encantaram com a história e seus personagens, as 

ilustrações do livro são bem reais e acreditamos que foi o que 

causou tanto encanto nos nossos pequenos leitores. Inspirados 

nessa história arrepiante, realizamos uma linda dramatização 

para o “Circuito Literário” da UMEI JACY PACHECO, ocasião 

em que todas as turmas da escola compartilham suas preferências 

literárias de forma artística. Sendo assim, as nossas práticas 

possibilitaram às crianças a experiência do real leitor, que 

interage com o texto, desenvolve a escolha, aprecia a leitura e 

cria significados. 

ARTE MATEMÁTICA 

  Aliada a Matemática, a Arte estimulou nos pequenos o 

gosto de criar, se utilizando das formas e cores para se expressar 

e entender o mundo. Desenhando, pintando e comparando, as 

crianças desenvolvem a sensibilidade, apreciação e análise 

estética das linguagens artísticas. 

  A música, a dança e a pintura, estão presentes nas 

atividades de Arte Matemática, nas Rodas de Conversa e leituras 

de histórias, temos os momentos para dançar e cantar, e os 

pequenos já escolhem as músicas e danças. Pensando em uma 

abordagem mais abrangente a Literatura também faz parte das 

experiências e aprendizagens sobre a Arte e a Matemática. Com 

a leitura do livro: "Uma História de Muitas Formas" (2007) de 
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Thiago Mazzucato percebemos a motivação da turma ao 

observarem tantas Formas e Cores. Assim, nesta proposta de 

atividade em grupos, com folhas grandes de papel pardo, giz de 

cera e tinta, realizamos trabalhos com formas geométricas 

coloridas, formando lindos Mosaicos. Produzimos diversos 

desenhos livres e temáticos coletivos e individuais, com folhas 

de diversos formatos e texturas, recorte e colagem e também 

aprendemos técnicas de pinturas. Com o tempo percebemos a 

importância deste trabalho, pois observamos a espontaneidade 

dos nossos pequenos ao produzir a sua Arte, fazendo questão de 

dizer “olha o que eu fiz”. Como educadoras nos preocupamos em 

mostrar o processo da produção da Arte, antes de somente trazer 

uma obra de um artista sem contextos e significados. Saber que 

essas crianças futuramente ao observarem uma Arte, poderão 

com o seu conhecimento e experiências vivenciadas ao longo do 

ano letivo, imaginar como a obra foi produzida, isso nos deixa 

muito orgulhosas do nosso trabalho. 

 

Assim, ao ler, comparar e criar imagens a criança entra 

em diálogo com o mundo simbólico. E esse diálogo vai 

afetar a sua maneira de ver, sentir e pensar o mundo. 

Além disso, ela estará se expressando. Por meio de suas 

criações imagéticas poderemos identificar as concepções 

que tem de mundo. Dessa forma, o trabalho com Artes 

Visuais não visa formar artistas e, sim, crianças sensíveis 

ao mundo e conhecedoras da linguagem da Arte (RCNEI, 

1998, p. 91). 

 

  Outra prática que trouxe significado para a turma foi o 

Registro Diário no Calendário, feito com o apoio visual do 

Quadro Numérico exposto na sala, cada um do seu jeitinho 

completava com o número que representava o dia do mês e 

ilustravam com as características do clima/tempo. Nossos 

pequenos desenvolveram a escrita, comparavam seus registros 

com os dos colegas e todos acompanhavam a função dos 

numerais de forma concreta e com sentido para eles. Rafael 
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trouxe a folha do Calendário de sua casa para compartilhar com 

o grupo e disse: - "olha, meu calendário do mês de setembro é 

igual ao da sala". Os Registros Diários na Roda de Conversa se 

tornaram um evento da turma. Como eles amavam este momento. 

As crianças confeccionaram o cartaz: “QUANTOS SOMOS 

HOJE”? Com escrita coletiva e por meio da contagem oral, com 

apoio visual do Quadro Numérico (de 0 a 100), brincavam de 

contar oralmente os numerais, de forma descontraída e 

contextualizada as crianças exercitavam o pensar, desenvolvendo 

a noção de número e suas funções, realizando simples operações 

de acordo com a quantidade de crianças presentes e ausentes, 

quantidade de professoras e total de pessoas na sala. Essas 

práticas são muito importantes, pois organizam o raciocínio 

lógico-matemático e permitem que a criança estabeleça relações 

entre as noções matemáticas e a realidade.  

RODAS DE CONVERSA 

 Todos os dias, geralmente no período da manhã, 

aconteciam as nossas Rodas de Conversa, onde as crianças 

tinham a oportunidade de ouvir e também contar suas histórias 

preferidas, manusear os livros, cantar e dançar, relatar 

experiências, expressar o que sentiam, seus desejos, alegrias, 

frustrações e curiosidades. Esse momento também era para a 

construção do Planejamento Participativo com o objetivo de 

estimular as crianças a expressarem seus interesses e opiniões. 

Percebemos que essa prática fez uma grande diferença na 

realização das atividades propostas, pois elas demonstravam 

muita alegria e satisfação em saber que tudo era construído por 

eles, assim, ao final de cada produção tínhamos a percepção de 

que a aprendizagem/vivência fez sentido para nossa turma. 

 O projeto seguia suas discussões com as crianças. Certa 

vez, enquanto as crianças estavam brincando no parquinho, um 

grupo começou a recolher folhas, galhos caídos no chão e 
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levaram para a sala. Iniciaram as perguntas: “Como as folhas 

aparecem nas árvores”? “Como nascem as frutas”? Esse interesse 

da turma sobre as plantas nos proporcionou grandes 

aprendizagens com leituras de textos informativos, poemas e 

pesquisas ilustradas. Realizamos também, uma degustação de 

frutas, onde possibilitamos que eles conhecessem diversos tipos 

de frutas, suas formas, cores, sabores e textura; disponibilizamos 

as frutas em uma grande mesa e todos quiseram provar os 

diversos sabores e, ainda fizemos com os pequenos uma deliciosa 

vitamina mista. Aprenderam sobre os benefícios das frutas para 

uma alimentação saudável e ficaram muito felizes com os novos 

conhecimentos adquiridos.  

 Outra atividade que foi muito significativa para a turma, 

foi a Experiência do Grão de Feijão, as crianças acompanharam 

e registraram diariamente o desenvolvimento do grão de feijão 

na garrafa PET com algodão. No desenvolvimento da proposta 

surgiram das observações diárias registros detalhados que nos 

deixaram encantadas, plantamos e acompanhamos o crescimento 

do pé de feijão na área verde da nossa UMEI. Cuidando do pé, 

regando e observando o seu crescimento, as crianças tanto 

compreenderam como acontece o desenvolvimento das plantas, 

como perceberam a importância do cuidado com o meio 

ambiente e de como o ser humano depende da natureza para 

sobreviver. 

  Pensando e construindo com as nossas crianças, 

podemos dizer que buscamos em nossas práticas cotidianas nos 

pautar nos pressupostos do brincar, cuidar e educar, relação 

espaço/tempo, múltiplas linguagens, letramento, coletividade e 

singularidade, autonomia, sensibilidade e afetividade, 

diversidade cultural e cidadania. No exercício da bidocência em 

tempo integral, realizamos o nosso trabalho com interações, 

brincadeiras e literatura, visando priorizar o olhar atento e a 

escuta sensível, sempre registrando o que observamos, 
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entendendo que todas as atividades precisam fazer sentido para 

as crianças em suas vivências. 

RODAS DE LEITURA 

 O escritor é um artista "o escritor busca transcender ou 

concretizar, por meio da literatura, uma experiência da vida. Isso 

– basicamente – é literatura. Portanto, como escreveu Ezra 

Pound, poeta e crítico literário, literatura é linguagem carregada 

de significado" (CARUSO, 2007, s/p). 

 Essa linguagem é essencial, especialmente na Educação 

Infantil, pois, a criança busca a todo instante entender o mundo 

que a cerca e nesse sentido, a Literatura tem papel preponderante. 

Durante o nosso trabalho pedagógico com o GREI 4, dispomos 

materiais literários para livre acesso das crianças. Criamos 

espaços/tempos com dinâmicas diversas para incentivar o gosto 

pela leitura, como por exemplo, a arrumação das cadeiras em 

círculo com um livro em cada cadeira ao término de cada 

manuseio/leitura as crianças trocavam de lugar com os colegas. 

Outra dinâmica foi o clube do livro, juntamos as mesas e 

colocamos vários livros em cima das mesas arrumadas com as 

capas pra cima, o grupo escolhia o livro de sua preferência e 

faziam suas leituras individuais ou coletivas. Selecionamos 

livros adequados à faixa etária e interesses delas.  

 Com esses movimentos em sala e também na biblioteca 

da UMEI, percebemos cada vez mais a autonomia e a autoria das 

crianças, nas sugestões de atividades e escolha dos livros que 

gostariam de ler em nossas Rodas de Leitura. A aproximação e o 

manuseio/leitura dos livros aconteciam naturalmente, mesmo nos 

momentos de brincadeiras livres com os brinquedos da sala, 

alguns optavam por ler livros sozinhos outros, por contar uma 

história para o colega. 

 A partir das nossas práticas e vivências de leituras com 

o GREI 4, observamos o quanto a criança questiona, tem 
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curiosidades e interage com o texto, o quanto eles cresceram e 

desenvolveram um comportamento leitor, como também de 

apreciadores da leitura e leitores de fato, que podem escolher os 

textos, gostar ou não gostar de um livro, querer ou não querer ler. 

Isso é ser leitor. Afinal, uma leitura precisa ser prazerosa para ter 

significado, não é uma obrigação e sim uma relação com as 

palavras, com o imaginário, a criatividade, enfim, com a fantasia. 

MALETA VIAJANTE 

 Percebendo o grande interesse da turma pela leitura, 

trouxemos o projeto “Maleta Viajante”, para incentivar ainda 

mais o gosto pela Literatura Infantil. Essa proposta deixou as 

crianças muito alegres e eufóricas, pois, a cada semana, na sexta-

feira, os nomes eram sorteados na Roda de Conversa e uma delas 

era escolhida para levar a Maleta Viajante com o livro de sua 

preferência para casa. Dentro dela também havia, um caderno de 

desenho, lápis de cor, giz de cera e hidrocor. Os olhos brilhavam 

ao escolher o livro do acervo da sala ou da biblioteca da escola, 

que poderiam levar e ler junto com a família. Após a leitura cada 

um fazia registros sobre a história no caderno de desenho, e trazia 

a sua experiência para compartilhar por meio de relatos com o 

grupo na semana seguinte na Roda de Conversa. Ouvimos relatos 

maravilhosos, era perceptível a emoção deles ao contarem a 

história para os amigos e mostrar seus registros, eles se sentiam 

importantes. Que imensa alegria para nós, professoras orgulhosas 

do nosso trabalho. Essa prática também foi importante para 

aperfeiçoar a socialização, o ouvir o outro e diminuir a timidez 

de alguns, além de contribuir com a parceria Família X Escola, 

alguns pais conversaram conosco sobre a felicidade de participar 

da experiência deste projeto junto aos filhos. 

LIVRO DA VIDA 
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 Entendemos que a autoria compartilhada no currículo da 

Educação Infantil se efetiva no momento em que adulto-

professor e criança-aluno, em seus ofícios, combinam-se em uma 

relação de aprendizado mútuo, nos termos de Freire (1987) e 

Freinet (1991), como forma de emancipação dos sujeitos. 

 Ao longo do ano, de acordo com as atividades realizadas 

pela turma, construímos com eles o Livro da Vida, uma proposta 

pedagógica de Célestin Freinet. Essa proposta funciona como um 

diário, registrando a livre expressão (texto, desenho e pintura). 

Esta atividade permite que as crianças exponham seus diferentes 

modos de ver a aula e a vida. Os relatos das crianças 

acompanham o processo de aprendizagem, do que foi mais 

significativo para elas. Narrando o dia a dia, cada um torna-se 

autor, expressando as suas experiências em suas falas e desenhos. 

O livro é construído com as memórias da turma durante o ano, 

contendo nossas experiências, desafios, alegrias, descobertas, 

passeios e vivências nos espaços da UMEI, relatos da família, de 

profissionais, etc. 

 A turma ficou bastante motivada em participar desse 

projeto, a cada página se sentiam cada vez mais orgulhosos do 

seu trabalho. O Livro da Vida da turma foi exposto na “Feira 

Literária” da UMEI JACY PACHECO, momento em que todas 

as turmas da escola apresentam produções literárias individuais 

ou coletivas para exposição e apreciação da família e 

comunidade escolar. A capa também foi feita com desenhos 

realizados por eles, e o livro foi entregue às novas professoras da 

turma para que os pequenos autores possam relembrar suas 

experiências e vivências e, para apreciação de quem desejar. 

 Mais uma vez experimentamos o prazer do fazer 

pedagógico, enquanto profissionais da educação. Ouvindo, 

percebendo e refletindo sobre os relatos deles, sentimos o quanto 

aprendemos juntos e o quanto a educação é libertadora, somos 

todos sujeitos cognitivos e as nossas diferenças nos ensinam, que 

dependemos uns dos outros para melhor aprender. 
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 CONCLUSÃO 

 O nosso trabalho com o GREI 4 no ano de 2019, nos 

trouxe muita satisfação, tendo como princípios o brincar, cuidar, 

educar, olhar atento e a escuta sensível, alcançamos com eles 

excelentes resultados. Ao priorizar o brincar os deixamos livres 

para nos contarem quem são, o que pensam, suas vivências, seus 

medos, habilidades, suas escolhas e dificuldades. Percebemos o 

desenvolvimento da autonomia e autoria das crianças, já que tudo 

era dialogado e combinado em nossas Rodas de Conversa, eles 

participaram de todo o processo de construção de cada proposta. 

Também tivemos uma excelente parceria com as famílias, que 

sempre estavam dispostas em apoiar os nossos projetos, inclusive 

alguns relataram o quanto as crianças estavam aprendendo e se 

sentiam felizes conosco e na UMEI JACY PACHECO. Também 

tivemos o apoio de muitos profissionais da nossa equipe, e 

agradecemos a todos que junto conosco acreditaram no potencial 

dos nossos pequenos. Ao longo do ano, aprendemos e crescemos 

juntos, nos tornamos melhores como seres humanos, conhecendo 

nossos direitos e os direitos do outro, entendendo que somos 

diferentes e valorizamos a nossa diversidade, e mais do que tudo 

desenvolvemos a empatia e aprendemos a enxergar o outro com 

mais afetividade, sabendo que precisamos nos respeitar sempre. 
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. 

O SENTIDO DA EDUCAÇÃO 

 

Cirleno Alves 

Hoje sinto que sou o que sou devido ao tipo de educação 

que tive, não só educação formal, digo todo tipo de educação que 

nos cerca ao longo dos anos. Pois, não podemos pensar que ao 

nos tornarmos Professores, Diretores, Coordenadores 

Pedagógico, Inspetores Escolar, Orientadores Educacional. 

(Digo isso porque já passei por todas essas funções no âmbito 

escolar) podemos nos sentir donos da razão, senhores do saber. 

Ledo engano, cada momento que vivemos é único em nossa vida, 

experiências contam sim, mas nem sempre a experiência nos 

ajuda. Há circunstâncias em nossa trajetória profissional que 

devemos somente ser humanos (literalmente falando) e ouvir, 

ouvir, ouvir... Pois as pessoas estão cada vez mais carentes de 

atenção. Quando digo pessoas quero me referir às crianças e 

jovens que povoam as unidades escolares oriundos de diversas 

famílias, totalmente diferentes umas das outras. E essas 

diferenças existem tanto em unidades de ensino público quanto 

em unidades privadas.   

Onde mais, além das escolas, as pessoas podem exercer 

suas emoções em toda sua essência, o ambiente escolar é rico em 

relações humanas. Imagine uma pessoa que não viveu em algum 

momento de sua vida nesse ambiente diversificado ao extremo, 

não preciso nem colocar aqui os tipos de pessoas e suas diversas 

orientações. O mais difícil para os profissionais de educação é 

conseguir ser neutro, pois como Freire (2011) nos ensina educar 

é um ato político. Mas, falo da cautela necessária ao lidar com o 

educando de maneira que não passemos para eles nossas 

“neuras” /preconceitos, pois, também fomos educados e 

passamos pelo ambiente escolar, claro que em momentos 

totalmente diferentes do atual, e esta é a razão dos conflitos 

escolares, são pessoas educadas de maneiras totalmente diferente 
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uma das outras, e incluo aí aqueles que têm o papel principal na 

educação dos educandos que são os responsáveis, pais, tios, avós. 

Então, o estudante é aquele indivíduo em conflito permanente e 

com razão, pois não sabe a quem seguir. O que fazer com uma 

geração totalmente diferente, uma geração conectada o tempo 

todo? (iphone, ipad, twiter, facebook, instagram). 

O mundo está em processo de transformação, o tempo 

todo, parece que todos estão acompanhando essas mudanças, mas 

na escola, às vezes, parece que esse processo não acontece, e não 

acontece por quê? Os profissionais da educação são seres 

humanos educando outros seres humanos, penso que tal ato é 

muito importante para o País. As crianças e jovens precisam ter 

contato com pessoas equilibradas emocionalmente e conscientes 

de que estão lidando com sujeitos que podem estar 

emocionalmente instáveis, que precisam ser orientados o tempo 

todo no ambiente escolar e deveriam ter a mesma orientação em 

todos os espaços que frequentam. Mas sabemos que é muito 

difícil acontecer tal harmonia nos contextos, devido a isso as 

crianças e jovens ficam em conflito constante, sem saber que 

rumo tomar ou qual orientação seguir. 

 Profissionalmente falando, trabalhar em escola tem suas 

particularidades, ao trabalhar com Educação Infantil (a meu ver 

a fase mais desafiadora para o profissional de educação), temos 

que ter muito cuidado, pois a criança está no processo de 

aquisição de conhecimentos, quando aprende mais com o 

convívio, o ser mais próximo é sempre um referencial a ser 

seguido, isso é muito complicado, pois é preciso ser cercado de 

pessoas de boa índole, sem vícios, longe de palavras de baixo 

calão, pois, segundo a LDB em seu Artigo 29 “A Educação 

Infantil, primeira etapa da Educação Básica tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.” (BRASIL, 

1996, online). Nessa faixa etária as crianças têm muita 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   251 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

curiosidade perante tudo o que aparece em sua frente, e precisa 

de explicações plausíveis sobre as coisas com que se depara, pois 

são ainda dependentes do adulto, necessitando de proteção e 

cuidados para avançarem no processo de construção de 

autonomia.  

Depois temos as crianças do Ensino Fundamental que no 

primeiro segmento precisam dar continuidade ao processo de 

aquisição de conhecimentos. Refiro-me especialmente, à 

apropriação da leitura e escrita. Então, nesse momento, surgem 

ainda mais dúvidas a respeito de diferentes áreas de 

conhecimento. Os valores precisam ser ensinados e 

demonstrados a todo instante, eles estão ampliando sua 

capacidade crítica, e biologicamente começam a surgir as 

transformações, a puberdade chegando. 

E no segundo segmento do Ensino Fundamental aquela 

fase do início da adolescência, sempre tão conflitante para 

discentes e docentes, fase com muito impacto em suas vidas, 

transformações físicas e psicológicas acontecendo 

paralelamente, mudanças o tempo todo, e a parte acadêmica que 

não pode ser esquecida. As habilidades socioemocionais 

precisam ser trabalhadas mais intensamente nesse período na 

escola.  

E no Ensino Médio os estudantes precisam perceber que 

estão num processo de inclusão no mundo, tem maior capacidade 

crítica em relação aos acontecimentos do cotidiano, tem opiniões 

formadas, na maioria das vezes, precisam escolher o que vão ser 

quando acabar a Educação Básica. E temos professores que 

atuam em todos os segmentos da educação.  

O motivo desse apanhado acima da vida escolar de 

crianças e jovens é demonstrar a importância indubitável dos 

profissionais de educação, dando ênfase ao professorado, que 

ultimamente não tem tido tanto reconhecimento, parece que 

existe um processo de desvalorização da profissão, de maneira 

que daqui há alguns anos pode ser que tenhamos uma carência 
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muito grande desse profissional que precisa o tempo todo estar 

se atualizando para conseguir seguir em frente.    

E o Diretor Escolar? O que podemos esperar dessa 

função que lida com todos os atores de uma comunidade 

(estudantes, professores, responsáveis, profissionais de apoio), 

esse sim precisa estar preparado “socioemocionalmente” 

falando. Pois, além de tudo precisa estar em dia burocraticamente 

para receber o Inspetor Escolar que visita a escola de tempo em 

tempo na função de fiscalizar todo o processo educativo de uma 

Unidade Escolar. E como é difícil lidar com todos de maneira 

satisfatória, precisa de um profissional que ajude os professores 

na árdua função de educar, esse papel pode ser feito pelo 

Coordenador Pedagógico, aquele que observa, conversa e orienta 

os professores (que nem sempre conseguem deixar os problemas 

pessoais em casa e lidar apenas com os da escola) como se 

fossem robôs, sem sentimentos ou emoções, e esse é o erro fatal.  

E finalmente temos a função de Orientador Educacional (nessa 

função me encontrei profissionalmente) que ouve o educando, 

coloca o mesmo para refletir sobre suas ações e pensar no seu 

futuro. Todo o conflito de um estudante fica mais leve quando 

tem um profissional para ouvi-lo, orientá-lo da melhor maneira 

possível no caminho da igualdade, da generosidade, do progresso 

pessoal e profissional com consciência tranquila. Não, não é 

utopia, realmente faz efeito a presença dele em uma Unidade 

Escolar.   

Como podemos perceber a escola é rica, rica em 

emoções, pensamentos, reflexões, a vida exerce seu principal 

ápice neste ambiente vasto, heterogêneo e homogêneo ao mesmo 

tempo, pois tem um único objetivo: o sucesso do educando, ele é 

a razão da existência da instituição escolar e seus diversos 

profissionais. Neste momento podemos simplificar tudo aquilo 

que foi escrito aqui em um único poema de Paulo Freire (2003) 

quando ele diz que escola “[...] é sobretudo, gente. Gente que 

trabalha, que estuda. Que alegra, se conhece, se estima. O diretor 
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é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é 

gente, cada funcionário é gente.”  E gente não vive sem alegria, 

tristeza, paixão, desilusão, esperança. É preciso reconhecer que 

tudo aquilo que acontece nas escolas precisa acontecer para que 

a mesma atinja seus objetivos que é preparar os estudantes para 

vida. E o melhor de tudo isso é que os educandos estão, mesmo 

que inconscientemente, preparando todos para a vida também, 

pois nos trazem constantemente motivos para entendermos cada 

vez mais o porquê de estarmos onde estamos, fazendo o que 

fazemos, e acima de tudo sentirmos prazer naquilo que fazemos, 

e a consciência de que sem eles não seremos o que somos, não 

teremos a importância que temos, apesar de muitos não 

reconhecerem e dizerem sempre o contrário. 
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. 

O CORPO MORTO NAS ESCOLAS 

Nayara Nunes  

 

Quero ir-me embora daqui, pois se fico vai me acontecer 

o que acontece com todos os meninos, ou seja, vão me 

mandar para a escola e por bem ou por mal terei que 

estudar; e eu, para ser sincero com você, não tenho a 

menor vontade de estudar e me divirto mais correndo 

atrás das borboletas e subindo nas árvores para apanhar 

os pássaros nos ninhos (COLLODI, 2014. p. 30). 

 Mobilizadas pelo fragmento da fala de Pinóquio que nos 

provoca a pensar questões sobre a relação entre a escola e o 

corpo, iniciamos esse artigo com as seguintes indagações: o que 

será que as escolas têm oferecido de prazeroso e instigante para 

as crianças gostarem de frequentá-la? A desvalorização dos 

corpos e suas potencialidades, não anula diversas possibilidades 

de desenvolvimento, autoconhecimento e aprendizagens? Como 

é possível que separemos o corpo da mente nos processos 

educativos que visam favorecer o desenvolvimento humano? Se 

acreditamos que é no corpo onde se externalizam as primeiras 

emoções e expressões dos indivíduos. Não estaríamos indo 

contra a própria ontogenia do ser humano?  

Retomando ao diálogo com o Menino de Madeira e 

aprofundando os estudos, questionamos: por que a vida na escola 

parece ter que ser isenta de emoções? Na epígrafe da obra de 

Collodi (2014), Pinóquio interpreta a escola como um espaço que 

desperdiça a experiência humana (BENJAMIN, 1987) e o 

menino não deseja se submeter a “experiências mortas” então, 

cabe a reflexão: que criança por livre e espontânea vontade 

desejaria ir para uma escola na qual a aprendizagem fosse um 

processo de morte súbita do corpo? Será que estudar e aprender 

precisam ser atividades exclusivamente mentais?! Será que não 

podemos convidar os meninos e as meninas nas escolas a correr 
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atrás das borboletas?! Ou a subir em árvores?! Pinóquio prefere 

ir ao caminho oposto à escola, caminhos que nos lembram a rua, 

o quintal das casas ou o play de prédios e, de certo modo, 

entendemos o seu desejo.  

Contudo, ao longo desse texto queremos provocar os 

professores a pensar uma escola cheia de vida e de emoções, onde 

meninos e meninas corram atrás de borboletas, subam em 

árvores, cheguem até a colher girinos em rios e que voem por 

múltiplos mundos, cheios de pássaros mágicos. Lutamos 

empírica e teoricamente pela arquitetura de uma escola onde o 

corpo, a mente, os processos cognitivos e emocionais se 

articulem em prol do desenvolvimento completo do ser humano. 

E nessa escola sonhamos que “todos os Pinóquios” hão de querer 

estudar.  

A ideia de pensar o corpo na escola surge através das 

minhas experiências de quase Fada Azul, momento em que atuei 

como bailarina e professora de Ballet de crianças. Essa 

experiência fez meu corpo e minha mente se deslocarem para 

outro lugar, então, movida pelo desejo de ensinar e aprender com 

as crianças pequenas decidi cursar Pedagogia. Posteriormente, 

começando a atuar na área, como estagiária em turmas de 

Educação Infantil e também como monitora na disciplina de 

Educação Infantil I na UERJ/FFP, comecei a sentir a presença de 

um Grilo Falante imaginário. Ele soprava em meus ouvidos e me 

convidava a estudar sobre questões relacionadas ao corpo. 

Assim, quanto mais eu estudava sobre o tema, mais essa questão 

se apresentava nos estudos pedagógicos, tanto em relação às 

infâncias, como em relação à necessidade de se pensar 

elementos, para a Formação Docente inicial e continuada. 

Desejamos desde sempre pensar que a professora era quem mais 

poderia ajudar ao Pinóquio e as outras crianças que não gostam 

de escola a terem outras concepções sobre a mesma. Mas, para 

isso, precisam também passar por um processo de 

autorreconhecimento e liberdade corporal, o que, infelizmente é 
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muito pouco explorado nos processos de formação oferecidos aos 

professores. 

 O que sabemos e experienciamos, muitas vezes, são 

estas formações tradicionais e engessadas que não articulam 

teoria e prática. Ou que, às vezes, pensam que vem primeiro a 

teoria e depois a prática, podemos observar esse movimento 

sobre quem vem primeiro e quem vem depois, estudando a 

própria composição do currículo de Pedagogia, estudamos 

primeiro os fundamentos da formação e só no final do curso 

aparecem os estágios, ou seja, aquilo que seria a prática em si. 

Isso nos revela como a prática e a teoria podem até estar presentes 

em um determinado pacote formativo, mas no caso do nosso 

curso de Pedagogia, reconhecemos que estas se encontram 

desarticuladas. 

Assim, podemos interpretar que há um investimento 

forte no que seria supostamente uma cópia/reimpressão da teoria 

para a prática, com pouca reflexão e indagação da própria teoria, 

que por vezes se apresenta como verdade absoluta. Para pensar 

essa implicação, de uma formação demasiadamente teórica e por 

vezes sem sentido, trazemos a fala de uma criança, que como 

Pinóquio, nos indaga sobre a escola e seus sujeitos. Recortamos 

do livro “Casa das estrelas: o universo pelo olhar das crianças” 

(2018) a voz de Maria José García de 8 anos, que diz que o 

professor “é uma pessoa que não se cansa de copiar” 

(NARANJO, 2018, p. 111). Encontramos subentendido na 

resposta dessa criança, também, uma visão da escola e do que ela 

pode oferecer: copiar, copiar, copiar. Partindo dessa 

interpretação, indagamos: por que o professor não poderia ser 

aquele que não se cansa de animar as borboletas de sua classe? 

Através de um caminho investigativo, formal e informal, 

podemos perceber e compreender o incômodo de Pinóquio ao ver 

a escola semelhante a uma prisão corporal e também, na fala de 

Yamile Amparo Castaño de 8 anos que evidencia que pensar “é 

ficar quieto” (NARANJO, 2018, p. 106). Essas duas crianças 
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denunciam o quanto o corpo é podado, disciplinado e 

desrespeitado no espaço escolar, o que me incomoda bastante, 

visto que, compreendo as potencialidades da expressão corporal 

em minha vida e penso ser importante que todos os sujeitos, 

principalmente as crianças, que estão iniciando seu processo de 

autoconhecimento e autonomia, tenham possibilidades de 

conhecer, experimentar e expressar-se através de seus corpos, 

seja dançando, correndo, pulando ou até mesmo encontrando os 

pássaros em seus ninhos como gostaria o Menino de Madeira. 

Verifica-se nas escolas uma grande valorização nas 

linguagens orais e escritas, enquanto a corporal é pouco 

explorada pelos investimentos educativos. Compreendemos que 

essa opção pedagógica equivocada, contribui para a morte do 

corpo nas escolas, pois entende que as atividades cognitivas, 

especialmente sistematizadas em folhas de papel, são mais 

importantes que as desenvolvidas por outras linguagens. 

Dialogando com Mahoney (2007) em seus estudos que 

versam sobre a teoria de Henri Wallon, compreende-se o quanto 

a cisão corpo-mente pode ser prejudicial ao desenvolvimento dos 

indivíduos, posto que o autor reconhece a pessoa de forma 

completa, composta por aspectos motores, intelectuais e 

emocionais. Assim como Luisa Fernanda Velásquez de 8 anos 

que reconhece que o corpo “é a vida de alguém; porque alguém 

sem corpo faz o quê?” (NARANJO, 2018, p. 38), e como Blanca 

Nidia Loaiza de 11 anos que enfatiza que o corpo “é o que nos 

dá pensamento” (NARANJO, 2018, p. 39). As crianças, muitas 

vezes mais que nós, conseguem perceber que mente e corpo são 

faces da mesma moeda que não podem existir de modo isolado. 

Esta cisão, entre mente e corpo, acarreta em uma 

educação cartesiana (DESCARTES, 2002), fragmentada e que se 

torna esvaziada de sentido e experiências para os sujeitos que são 

completos e complexos. Essa educação é incapaz de se 

sensibilizar com a história de Pinóquio a ponto de não se prender 

somente a moral da mesma e de reconhecer as reflexões destas 
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crianças citadas durante o texto, que têm tanto a nos ensinar. 

“Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e 

cognitivas; toda disposição afetiva tem ressonâncias motoras e 

cognitivas; toda operação mental tem ressonâncias afetivas e 

motoras” (MAHONEY, 2007, p. 15). É fundamental também, 

dialogar com Corsaro (2011) para reconhecer as crianças como 

sujeitos ativos no seu próprio processo de ensino-aprendizagem. 

No desenvolvimento de sua argumentação, o autor Henri 

Wallon ressalta que as crianças passam por estágios que devem 

ser reconhecidos, na Educação Infantil o educando se encontra 

nos estágios Sensório Motor e do Personalismo. O conhecimento 

destes estágios é importante para pensar questões relacionadas ao 

presente artigo, pois auxiliam os profissionais da educação a 

descobrirem como lidar melhor com as crianças em cada fase e 

forjar estratégias para auxiliar no reconhecimento corporal delas, 

talvez auxiliando na desconstrução de práticas pedagógicas 

equivocadas, como as mencionadas acima. 

Para pensar uma escola onde as crianças, que se sentem 

como Pinóquio, desejem estar, é que vimos estudando o 

desenvolvimento humano em diálogo com as teorias de Henri 

Wallon que versa sobre os seguintes estágios do 

desenvolvimento humano: o estágio Sensório motor é onde há 

uma grande experimentação do espaço físico e dos objetos neles 

dispostos, através de explorações táteis e dos movimentos 

corporais, a partir do caminhar e dos movimentos de pegar 

objetos a criança cria mais autonomia para a exploração do 

espaço. Além disso, a fala geralmente vem carregada de gestos, 

podemos notar no dia a dia, quando a criança não consegue 

comunicar tudo que precisa através da fala, ela se detém dos 

gestos. “O ato mental ‘projeta-se’ em atos motores” (GALVÃO, 

1995, p. 44). Nessa fase, a criança inicia também a capacidade de 

representações do simbólico, por isso, a brincadeira de faz de 

conta, é uma característica deste estágio. 
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No estágio do Personalismo a criança começa a se 

diferenciar das outras pessoas com as quais convive, passa a se 

reconhecer como um ser único e subjetivo, é também uma fase 

onde elas passam a imitar as características das pessoas que 

admira, porém, sempre colocando as suas impressões em jogo, 

iniciando então a construção de sua personalidade e de sua 

consciência corporal. Nesta fase percebemos a criança buscando 

chamar a atenção e evidenciando as suas potencialidades, para 

que seja admirada, como uma forma de empoderar-se a partir do 

momento que se reconhece como singular, um exemplo é quando 

uma criança quer a todo tempo chamar nossa atenção para 

mostrar algo que sabe fazer corporalmente como dançar, pular, 

dentre outros. 

 Por isso o presente artigo deseja provocar, permitir e 

explorar um mundo imaginário, lúdico e expressivo, com 

professoras similares a Fadas Azuis tentando deixar que os 

meninos sejam meninos de verdade; crianças que querem o 

direito à liberdade de seus corpos, tal como Pinóquio, e teorias 

que nos sirvam de Grilos Falantes para ressignificar as práticas, 

não nos deixando apartar corpo e mente. Assim, pensamos que 

essas Fadas Azuis, Pinóquios e Grilos Falantes possam percorrer 

os espaços das salas de aula e, certamente, isso pode significar 

muito para as crianças e seu processo de ensino-aprendizagem, e 

potencializar muito as nossas práticas pedagógicas. Estas, por sua 

vez, devem valorizar as multiplicidades de saberes dos sujeitos, 

promover a exploração e o reconhecimento do corpo, por parte 

dos que o habitam. Todo o exposto durante o texto, como a 

possibilidade de forjar novas estratégias pedagógicas e de 

potencializar um corpo vivo na escola, não é utópico e é possível 

de ser realizado sem que se perca a intencionalidade pedagógica, 

pois, esta não exclui um diálogo e olhar sensíveis para/com as 

crianças. 
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INSERÇÃO E DIÁLOGO: UMA EXPERIÊNCIA COM A ENTRADA 

DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Lucilaine Maria da Silva Reis 

Este texto foi escrito a partir de uma pesquisa que teve 

como objetivo entender como um grupo de crianças de dois anos 

vivenciou sua entrada/inserção em uma instituição de Educação 

Infantil. A entrada das crianças na instituição é um processo 

intenso e delicado e nos possibilitou aprender bastante sobre os 

modos diversos que as crianças bem pequenas experienciam essa 

situação.  

Ao longo do texto fazemos o movimento de explicitar 

nossa opção pelo uso da palavra inserção em contraposição ao 

uso de adaptação para caracterizar o momento de entrada das 

crianças na Educação Infantil, debatendo para tanto com o 

conceito de diálogo em Freire e Bakhtin. A seguir narramos dois 

episódios vividos junto com as crianças nesse momento, 

refletindo sobre sua complexidade e riqueza. 

INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE O DIÁLOGO 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, percebemos 

que o momento/processo de entrada das crianças recebe 

diferentes nomes, neste momento, nos dispomos a refletir sobre 

os usos e significados dessas palavras, buscando entender o 

sentido do uso das palavras adaptação, inserção e acolhimento, 

bem como os sentidos por trás da escolha de tais palavras.  

Recorremos, assim, ao Dicionário etimológico Nova 

Fronteira da língua portuguesa (CUNHA, 1986) e encontramos 

a seguinte definição para “inserção/inserir”: 

inserir vb. ‘introduzir, meter em, intercalar’ | XVII, 

enxerir XIII, ensserir XIII, ensyrir XIV, emserir XV | Do 

lat. inserĕre ‘introduzir’. Modernamente a variante 

arcaica e popular enxerir adquiriu no Brasil o significado 
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de ‘intrometer-se, tomar parte no que não lhe diz respeito’, 

assim como enxerido ‘intrometido, o que se mete onde não é 
chamado’ || enxertar XV. Do lat. insertare, de insertus, part. 

pass. deinserĕre || enxerto | XV, ẽxerto XVI | Derivado 

regressivo de enxertar || inserção 1844. Do lat. insertĭo - õnis || 

inserido | ensirido XV || inserto | jmserto XV | Do lat. insertus, 
part. pass. deinserĕre. (CUNHA, 1986, p. 438) 

Vemos, assim, que o termo “inserção” vem do latim 

“insertĭo - õnis” e remete à ideia de meter(-se) ou colocar(-se) em 

algum contexto ou recipiente. Curiosamente, o termo está ligado 

etimologicamente a “enxerido” e “enxerir”, que sugerem o 

protagonismo, ainda que impertinente, daquele “que se mete 

onde não é chamado”. 

Neste trabalho, chamamos de inserção, em sentido 

amplo, o processo de entrada de indivíduos, sejam adultos ou 

crianças, em um determinado grupo. Em sentido estrito, 

chamamos de inserção ao processo de entrada de crianças nos 

Grupos de Referência de Educação Infantil (GREIs). Essa 

inserção pode ocorrer tanto no início do ano letivo, quanto ao 

longo do ano, no caso de novas matrículas.  

Conforme já mencionado anteriormente, a palavra 

“inserção” vem sendo usada para substituir, no mundo 

acadêmico e também nas Instituições de EI, o que durante muito 

tempo se chamou de “adaptação” (o período/processo de entrada 

das crianças nas instituições). Para “adaptação” temos o seguinte 

verbete no Dicionário etimológico: adaptar vb. ‘acomodar, 

arranjar, acertar’ XVII. Do lat. adapatāre ‘tornar apto’ de aptus 

‘apto’ || adaptAÇÃO 1858 || adaptÁVEL 1984 (CUNHA, 1986, 

p. 14). 

Podemos perceber que a ideia de adaptação, apresentada 

no verbete, está diretamente ligada à de adequação, de alteração 

do próprio indivíduo para tornar-se apto a fazer parte do grupo. 

No caso de inserção, as duas definições que mais chamaram 

nossa atenção foram: “incluir-se” e “meter-se”. Fica bastante 

claro, neste caso, que a palavra “inserção” traz para o processo 
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de entrada na instituição a ideia de que a pessoa também age na 

situação vivida, também transforma o entorno à medida em que 

é transformada.  

A INSERÇÃO CRÍTICA COMO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO 

DIALÓGICA 

Indiscutivelmente do ponto de vista, até biológico, talvez 

nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de 

adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a 

mulher. A adaptação no ser humano é um momento 

apenas para o que eu chamo a sua, ou da sua inserção. 

Quer dizer, o que é que, qual é a distinção que eu faço 

entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A 

distinção é a seguinte: é que na adaptação há uma 

adequação, um ajuste do corpo às condições materiais, às 

condições históricas, sociais, geográficas, climáticas e 

etc. E na inserção o que há é a tomada de decisão, no 

sentido da intervenção no mundo, por isso mesmo eu... 

eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e 

diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões 

como: é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas 

brasileiras morrendo de fome, mas afinal, a realidade é 

essa mesma. Não. Eu recuso como falsa, como ideológica 

essa afirmação, nenhuma realidade é assim mesmo. Toda 

realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa 

intervenção nela (FREIRE, 2013, s/p23). 

No trecho acima, Paulo Freire nos fala sobre os perigos 

ideológicos de acreditarmos que o mundo que está posto, é 

imutável, que a realidade é essa mesma. Embora ele não negue a 

existência de um momento de adaptação no processo evolutivo 

humano, afirma que esse é um momento apenas, para sua 

inserção no mundo, que, em sua opinião, é o momento/processo 

em que o que há é a tomada de decisão, no sentido da 

intervenção no mundo. 

Acreditamos, pois, que a perspectiva da inserção crítica 

no mundo se contrapõe à da adaptação, porque a ideia de inserção 

 
23 (http://www.youtube.com/watch?v=NBAaJpNIIjc_). Acesso em 13 

de novembro de 2013. 
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carrega consigo a de atuação e transformação do mundo. A 

inserção, ao invés de negar a criança, potencializa o seu poder 

criador e a sua criticidade. A inserção estimula o desnudamento 

do mundo e a sua transformação ao invés de reforçar a ideia de 

imutabilidade, que é o que a adaptação tenta fazer.  

Defendemos, referenciados em Freire (1987, 1992), 

como conceito de inserção crítica, o processo/momento de 

encontro entre sujeitos (no nosso caso, crianças e crianças; 

crianças e adultos) que, a partir desse encontro, passarão a 

conviver como grupo, estabelecendo relações cognitivo-afetivas 

por um período longo de tempo. A inserção é, assim, momento 

de encontro e, para que haja verdadeiramente encontro, é preciso 

que haja diálogo. É, pois, no estabelecimento da inserção como 

processo essencialmente dialógico, que construímos as bases 

para este trabalho. 

Buscando um adentramento no diálogo como fenômeno 

tipicamente humano FREIRE (1987), encontraremos nele duas 

dimensões: ação-reflexão. Dimensões estas, absolutamente 

inseparáveis. Na aproximação conceitual que propomos entre 

inserção e diálogo, defendemos que, da mesma forma, não pode 

haver inserção crítica sem a díade ação-reflexão.  

 

A existência, por que humana, não pode ser muda, 

silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos 

sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

(FREIRE, 1987, p. 92) 

O diálogo é assim elemento essencial no processo de 

inserção crítica no mundo, e não pode se dar na dicotomia entre 

os que sabem e os que não sabem, entre os que podem e os que 

não podem, entre os que são e os que não são. Pois, sendo 
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dialógica, a inserção carrega consigo a imprevisibilidade dos 

encontros humanos. 

Se Freire nos apresenta o diálogo como um modo de ser 

e estar no mundo, Bakhtin (2003) nos possibilita pensar o diálogo 

como uma forma de narrar o mundo. Estas duas formas, embora 

diferentes não se antagonizam, ao contrário, em minha opinião, 

podem ser complementares, pois para Bakhtin ser é comunicar-

se, entendendo, que as palavras só existem, só são possíveis em 

forma de diálogo, e que os sujeitos também só podem existir em 

interação com o outro. Aqui, eu existo com o outro, pelo olhar do 

outro, que me constitui em mim e assim eu posso dizer que 

existo. 

Se para Freire o diálogo é essencialmente ação e 

reflexão, tendo como elementos: o amor, a humildade, a fé e 

tendo por consequência a confiança (FREIRE, 1987) para 

Bakhtin o diálogo é o princípio constitutivo do discurso, da 

linguagem como enunciação, concreta, dirigida ao outro, 

responsiva: 

As influências extratextuais têm um significado 

particularmente importante nas etapas primárias de 

evolução do homem. Tais influências estão plasmadas 

nas palavras (ou em outros signos), e essas palavras são 

palavras de outras pessoas, antes de tudo palavras da mãe. 

Depois, essas “palavras alheias” são reelaboradas 

dialogicamente em “minhas-alheias-palavras” com o 

auxílio de outras “palavras-alheias” (não ouvidas 

anteriormente) e em seguida [nas] minhas palavras (por 

assim dizer, com a perda das aspas) já de índole criadora 

(BAKHTIN, 2003, p. 402). 

 Aprendemos a dizer o mundo com as palavras que nos 

são ditas e que aos poucos se tornam nossas próprias palavras. 

Aprendemos a ver o mundo compartilhando o olhar dos outros. 

Assim, o dialogismo freiriano vai se encontrando com o 

dialogismo bakhtiniano nesse movimento de pensar a vida e o 

mundo. Para Bakhtin, portanto, este seria um diálogo ao mesmo 
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tempo interno, consigo, para-si e externo, para o outro, com o 

outro, todo o tempo.  

 

A complexidade do ato bilateral de conhecimento 

penetração. O ativismo do cognoscente e o ativismo do 

que se abre (configuração dialógica). A capacidade de 

conhecer e a capacidade de exprimir a si mesmo. Aqui 

estamos diante da expressão e do conhecimento 

(compreensão) da expressão. A complexa dialética do 

interior e do exterior. O indivíduo não tem apenas meio e 

ambiente, tem também horizonte próprio. A interação do 

horizonte do cognoscente com o horizonte do 

cognoscível. Os elementos de expressão (o corpo não 

como materialidade morta, o rosto, os olhos, etc.); neles 

se cruzam e se combinam duas consciências (a do eu e a 

do outro); aqui eu existo para o outro com o auxílio do 

outro (BAKHTIN, 2003, p. 394). 

As belas palavras de Bakhtin nos levam a outro patamar 

nesta reflexão, levam-nos a pensar nas crianças, estes outros, os 

cognoscentes, os que conhecem, que já carregam consigo 

conhecimento e, portanto, se abrem nessa configuração 

dialógica. Aqueles que são capazes de conhecer e de exprimirem-

se a si mesmos, ainda que nem sempre com palavras, às vezes 

um gesto, um olhar, um sorriso, às vezes tudo isso junto, às vezes 

apenas o silêncio que narra um mundo.  

O diálogo alcançaria, assim, a sua ambição de ser o 

encontro entre os seres humanos para que sejam mais, para que 

não estejam sós. Porque o diálogo não separa os seres humanos 

do mundo, mas os une em torno de um conhecimento-

emancipação, de um conhecimento-solidariedade, de um 

conhecimento-compreensão, porque o conhecer é um conhecer-

se a si e ao outro e ao mundo que compartilhamos todos. 

EU, AS CRIANÇAS E OS CAMINHOS: OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Nesta perspectiva dialógica que apresentamos acima, 

acreditamos que o desenvolvimento metodológico implica 

menos em prever o que irá acontecer e mais em preparar-se para 
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o imprevisível: para este maravilhoso encontro com o outro e 

para permitir que ele nos surpreenda. Bakhtin (2003) pode nos 

trazer uma grande contribuição em suas reflexões a respeito da 

metodologia no campo das Ciências Humanas, nos convidando a 

pensar sobre o conhecimento da coisa e o conhecimento do 

indivíduo. 

Aqui, para conhecer o cognoscente precisa abrir-se ao 

cognoscível. Abrir mão de perguntar-se a si mesmo, para permitir 

que o outro fale de si e por si, trazendo para este encontro uma 

reflexão sobre a simpatia e o amor como elementos dialógicos. 

Podemos assim inferir que nesta relação, se dá o ato de conhecer: 

Aí o critério não é a exatidão do conhecimento, mas a 

profundidade da penetração (BAKHTIN, 2003, p. 394).  

A compreensão da realidade enquanto um texto como 

princípio constitutivo do discurso, nos remete novamente a 

Bakhtin em seus conceitos de diálogo e de polifonia. Dialógico 

por que se constitui necessariamente a partir do encontro entre o 

pesquisador e os outros (sujeitos da pesquisa) e polifônico por ser 

necessariamente o encontro de muitas vozes, tanto as vozes dos 

sujeitos envolvidos, quanto as vozes dos outros consultados, dos 

autores interrogados, com os quais o pesquisador vai, de certa 

maneira, transformando em palavras-suas, palavras-próprias no 

sentido de autoria, o que se tratava, em momentos anteriores, de 

palavras-outras que o ajudaram a construir esta versão de mundo 

que está tendo a oportunidade de narrar. 

EU, EMÍLIA E A INVISIBILIDADE 

Em alguns momentos da pesquisa eu fiz a opção por 

fazer imagens das crianças e do local onde a pesquisa foi 

realizada. Foi uma experiência muito interessante que me 

permitiu perceber que as crianças estão bastante familiarizadas 

com a câmera fotográfica e não apenas posam para as fotografias, 
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mas pedem para ver como ficaram. Foi em um desses momentos 

que ocorreu o episódio narrado a seguir: 

Na segunda semana em campo fiz algumas fotografias no 

GREI 2A e percebi que, de modo geral, as crianças 

paravam o que estavam fazendo para sorrir e fazer poses, 

neste momento, uma criança pegou a garrafinha para ser 

fotografada bebendo água, quando fez isso outras 

crianças também pegaram suas garrafinhas e eu fiz 

diversas fotos delas assim. Quando fui olhar as fotos 

percebi que apenas uma das crianças não estava posando 

para as fotografias, ela estava sentada no canto em todas 

as fotos. Perguntei para as professoras quem era aquela 

menina que eu não notara, se ela havia entrado depois, 

mas elas me disseram que ela estava no grupo desde o 

primeiro dia. Descobri que seu nome era Emília e passei 

a observá-la. Emília tem tanta desenvoltura nos fazeres 

diários, que é quase invisível. Emília não fala, mas come 

sozinha, dorme sozinha, vai para os diversos espaços da 

UMEI com autonomia, não bate, não briga, não chora, 

não faz manhas, não dá nenhum trabalho, logo, em meio 

a uma dinâmica tão intensa, ela acaba por não receber 

muita atenção dos adultos (Diário de Campo em fevereiro 

de 2012). 

Este episódio foi para mim um dos mais inquietantes. 

Pois minha máquina fotográfica viu o que meus olhos não 

haviam visto. E eu fiquei me perguntando como eu passei uma 

semana inteira com aquele grupo sem ter notado aquela menina. 

Como aquela criança pôde ser invisível para mim durante tantos 

dias? Como eu pude não a ver? Não sei. Mas sei que depois que 

eu a vi enamorei-me por ela de maneira particular. Ela possuía 

olhos lindos, enormes e indecifráveis. Por mais que passasse 

tempo com ela, não conseguia saber o que aqueles olhos negros 

diziam. Os dias com ela foram, em minha opinião, a 

possibilidade de experimentar o conhecimento-penetração de 

que nos fala Bakhtin: 

Aqui o cognoscente não faz a pergunta a si mesmo nem 

a um terceiro na presença da coisa morta, mas ao próprio 

cognoscível. O significado da simpatia e do amor. Aí o 

critério não é a exatidão do conhecimento, mas a 
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profundidade da penetração. Aí o conhecimento está 

centrado no individual. É o campo das descobertas, das 

revelações, das tomadas de conhecimento, das 

comunicações (BAKHTIN, 2003, p. 394). 

E eu passei tempos a me perguntar, como conhecer 

Emília? Como saber dela? Depois de algum tempo passei a 

perceber que os olhos de Emília esperavam algo de mim. Sempre 

que eu chegava, ela me olhava e continuava olhando, até que eu 

ia até onde estivesse sentada, beijava e conversava com ela. Em 

alguns momentos, a menina esboçava pequenos sorrisos. Seu 

modo de me olhar era tão intenso, que me levou a refletir sobre 

o fato de o olhar ser tão atuante na comunicação do ser humano 

quanto outras ações, sejam do corpo, dos movimentos ou da 

própria fala, porém, muitas vezes suas significações são 

minimizadas, pois é mais fácil transcrever uma fala do que narrar 

toda uma comunicação que ocorre por meio de um olhar. 

 Seus olhos me acompanhavam quando eu estava com 

outras crianças, ou fazendo outras coisas, mas ela nunca se 

levantava para vir em minha direção, ou sentar-se no meu colo. 

Estava sempre sozinha, brincava sozinha, mas não parecia triste 

ou infeliz, parecia tranquila na verdade, é apenas que tamanha 

tranquilidade numa criança tão pequena me parecia estranho. 

Ainda que Bakhtin nos diga que a introspecção seja um ato de 

compreensão, e que, portanto, é dotada de um caráter expressivo 

(BAKHTIN, 2002, p. 61), foi um grande desafio lidar com este 

seu silêncio dialógico. Com este não poder traduzir em palavras. 

Como Emília vivenciou seu processo de inserção eu não 

saberia dizer, se foi alegre ou triste, se ela se sentia solitária ou 

se gostava de estar sozinha, não sei. Sei apenas que vivemos 

momentos de intensidade silenciosa e que, de alguma forma, nos 

tornamos amigas e que seu modo silencioso de ser me fez pensar 

muito sobre o meu modo barulhento de ser e sobre os muitos 

modos de ser e existir não apenas em diferentes crianças, mas em 

diferentes seres humanos. 
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Neste encontro dialógico com outro ser humano com 

quem experimentei o diálogo, sem que necessariamente 

houvesse palavras, e com quem tive que enfrentar o fato da não 

compreensão, quando o objetivo do trabalho era a compreensão. 

Mesmo aqui, Bakhtin vem novamente a meu encontro, refletindo 

sobre a riqueza da pesquisa com outros seres humanos: 

 

Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser 

percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito como 

tal, não pode ser percebido e estudado como coisa 

porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode 

tornar-se mudo, consequentemente o conhecimento que 

se tem dele só pode ser dialógico (BAKHTIN, 2002, p. 

400). 

E o diálogo com Emília, através de seus olhos intensos e 

seus discretos sorrisos me fez perceber o quanto o olhar parece 

marcar relevantemente a comunicação entre e com as crianças 

bem pequenas. Esse diálogo que ocorre sem a pronúncia de 

palavras, entretecido por atitudes que convidam e respondem, 

que permitem o encontro com quem se identificam, com quem as 

compreende melhor. Assim, suas ações, seus convites, seus 

acordos e suas contrariedades, me fizeram ver que ela apreciava 

minha companhia e gostava da minha presença. Que me notava 

e que esperava pela minha atenção. Apenas isso. A compreensão 

como diálogo, perceber no olhar de Emília um convite para que 

eu fosse até ela, para estar com ela e partilhar o seu íntimo 

silêncio. 

O RISO DE IZADORA, MAYARA, ANA CARLA, MARCOS 

Izadora é miudinha. É menor que todos os outros alunos, 

e parece mais nova também. Relaciona-se 

exclusivamente com os adultos, evitando outras crianças. 

A cada dia da semana escolheu um colo como sendo dela. 

No primeiro dia fiquei olhando Isadora vagar perdida e 

sozinha pela escola. Era como se estivesse numa terra de 

gigantes. O mundo parece tão enorme perto de Izadora, 
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tão pequenina. Tão meiga. Izadora não fala. Mas seus 

gestos e expressões faciais são muito claros. Há toda uma 

conversação em seus olhos e seus sorrisos. Na quinta-

feira Izadora escolheu meu colo como seu lugar favorito. 

Não nego que fiquei honrada e feliz. Ajudei-a tomar café 

(ela traz de casa a própria alimentação, porque tem 

alergia a leite, gema de ovo, limão, abacaxi e a todos os 

derivados), depois fomos para o pátio. No início ela não 

queria brincar. Queria ficar no colo. Então, eu sentei com 

ela no chão, e por coincidência uma das professoras 

colocou uma caixa com brinquedos perto. Ficamos eu e 

Izadora brincando com uma boneca de Menina 

Superpoderosa. Ela ria muito quando eu fazia a boneca 

voar. Ela foi pegando outros personagens da caixa para 

que eu fizesse o som correspondente a cada um. Vendo 

nossa brincadeira (e ouvindo nossas risadas) outras 

crianças sentaram-se no entorno e também começaram a 

tirar personagens da caixa, eu dizia o que eram e fazia um 

som como se eles estivessem realizando alguma ação. 

Mayara tirou uma baleia da caixa e entregou-me, eu 

disse: é uma baleia e fiz o som da baleia nadando. Ela me 

olhou, pegou a baleia de volta e disse: - “é peixe”. Eu ri 

bastante e as crianças que estavam em volta também. Ela 

levantou-se e foi embora levando consigo a baleia-peixe. 

Segundos depois eu percebi que ela tinha feito o mesmo 

com uma professora que ria muito e dizia: - “Tá certo, tá 

certo, é peixe, não é baleia”. A brincadeira continuou e 

de repente estávamos brincando de comidinha. Haviam 

vários utensílios na caixa. Marcos pegou uma canequinha 

aproximou da minha boca e disse café. Eu fingi que bebi 

o café e disse que estava gostoso. Outro menino trouxe 

um pratinho e disse “cobida”, eu comi e disse que estava 

gostosa. Assim quatro crianças trouxeram um utensílio 

de cozinha e me alimentaram. Até que Ana Carla colocou 

próximo a minha boca uma pazinha dessas de areia e 

ficou me olhando sem dizer nada. Eu achei que a pá fosse 

uma colher, fiz que comi e disse que estava gostoso. Ela 

me olhou séria e disse: - “é lixo”. Eu fiz cara de susto e 

coloquei a mão na boca. Ela riu. Eu ri, todos riram. 

Continuamos a brincar, mas sempre que ela me servia 

alguma coisa eu perguntava primeiro o que era, fazendo 

cara de desconfiada. Às vezes era comida, às vezes era 

lixo. Eu só comia quando era comida. Quando era lixo eu 

indicava a lata de lixo (de mentirinha) e ela jogava lá, mas 

sempre entre risos (Diário de Campo em fevereiro de 

2012). 
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Na medida em que me sentei para brincar com Izadora 

próximo à caixa de brinquedos, nossos risos acabaram por atrair 

outras crianças, que começaram a brincar conosco. Aqui nos 

chama atenção a ideia da alegria e do riso como elementos 

agregadores, como nos diz Bakhtin: 

 

O riso não entrava o homem, libera-o. Caráter social, 

coral, do riso, sua aspiração à comunidade, ao universal. 

As portas do riso estão abertas a todos. A irritação, a 

cólera, a indignação são sentimentos unilaterais: excluem 

aquele contra quem a cólera está dirigida, provocam a 

cólera como resposta; eles separam. O riso só pode unir, 

não pode separar (BAKHTIN, 1997, p. 374-375). 

Assim, ao sentarmos brincarmos e rirmos juntas, 

acabamos por chamar a atenção de outras crianças. Quando 

Mayara me faz rir e, num segundo momento, procura outro 

adulto para intencionalmente também fazê-lo rir, nossa reflexão 

caminha para o fato de uma criança de apenas dois anos, 

convivendo em um ambiente novo, potencialmente sério, 

utilizar-se de efeitos do humor como instrumento de interação, 

demonstra a imensa capacidade dialógica das crianças bem 

pequenas, de compreender as sutilezas do humor. A este respeito 

Bakhtin nos diz: “O riso levanta as barreiras, abre o caminho. 

O riso alegre, aberto, festivo [...] O riso e a liberdade. O riso e 

a igualdade. O riso proporciona a aproximação e a 

familiaridade.” (BAKHTIN, 1997, p. 375) 

A linguagem, como define Bakhtin (2003), é constituída 

nas relações sociais em que o sujeito se humaniza e aqui 

ousaríamos dizer que nada é mais humano que o riso. Nesse 

sentido, os encontros entre as crianças e das crianças comigo, 

marcados pelo ato dialógico do riso, contribuem 

significativamente para a reflexão sobre a capacidade criadora na 

criança.  Na sequência do episódio podemos perceber que 

esta capacidade/intenção de fazer rir não foi apenas um caso 

isolado, apresentando-se também em Ana Carla: 
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Assim quatro crianças trouxeram um utensílio de cozinha 

e me alimentaram. Até que Ana Carla colocou próximo a 

minha boca uma pazinha dessas de areia e ficou me 

olhando sem dizer nada. Eu achei que a pá fosse uma 

colher, fiz que comi e disse que estava gostoso. Ela me 

olhou séria e disse: “é lixo”. Eu fiz cara de susto e 

coloquei a mão na boca. Ela riu. Eu ri, todos riram. 

Continuamos a brincar, mas sempre que ela me servia 

alguma coisa eu perguntava primeiro o que era. Às vezes 

era comida, às vezes era lixo. Eu só comia quando era 

comida. Quando era lixo eu indicava a lata de lixo (de 

mentirinha) e ela jogava lá, mas sempre entre risos 

(Diário de Campo em fevereiro de 2012). 

Aqui também Ana Carla ao tentar me alimentar com lixo, 

para depois me dizer o que o era, o faz com a clara intenção de 

brincar comigo, de fazer uma piada, de rir de mim e me fazer rir. 

O que demonstra, além de senso de humor, senso de ironia e 

bastante coragem. Quebrando a seriedade destes primeiros dias, 

que tenderiam a ser bastante tensos, o episódio demonstra que 

pela ação das próprias crianças, eles vão tornando-se mais leves 

à medida que os sujeitos da inserção estão mais juntos, 

partilhando jogos e brincadeiras. Assim, pela iniciativa das 

crianças, quebra-se o que Bakhtin chama de o problema da 

seriedade: 

 

Os elementos de expressão externa da seriedade: o cenho 

carregado, os olhos apavorantes, as rugas e pregas juntas 

pela tensão, etc., são elementos de pavor ou intimidação, 

de preparativo para o ataque ou para a defesa, um 

chamamento à subordinação (?), uma expressão de 

fatalidade, de necessidade férrea, de peremptoriedade, de 

indiscutibilidade. O perigo faz o sério, o riso autoriza 

evitar o perigo. A necessidade é séria, a liberdade ri. O 

pedido é sério, o riso nunca pede, mas o ato de dar é 

acompanhado do riso (BAKHTIN, 2003, p. 396) 

O elemento do riso como iniciativa da própria criança, 

durante o período de inserção, demonstra como o conceito de 

inserção crítica no mundo como ato dialógico faz sentido, quando 

estabelecemos o diálogo como processo pautado no amor, na 
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humildade, na fé nos seres humanos, numa relação de 

horizontalidade, fazendo com que a confiança seja uma 

consequência do processo dialógico. 

 Um processo de inserção dialógico inspirará confiança 

entre os envolvidos e, talvez, como foi o caso aqui, o riso, 

possibilitando, assim, que se criem os vínculos 

necessários/desejáveis a uma convivência prolongada saudável e 

feliz, em que crianças e adultos sejam capazes de superar os 

elementos do medo, pelo riso fácil e o rosto iluminado daqueles 

que conseguem a horizontalidade do diálogo.  
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. 

EXPERIÊNCIAS COM AS LETRAS MÓVEIS:  

O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA 

ESCRITA  

   

Yngrid Lopes de Medeiros 

 

O presente artigo surgiu das experiências vividas em uma 

pesquisa de Iniciação à Docência da Faculdade de Formação de 

Professores - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a partir 

da pesquisa dinamizamos, em turmas de alfabetização, atividades 

para ajudar as crianças no desenvolvimento da leitura e da 

escrita. Nas nossas intervenções utilizamos as letras móveis, pois 

acreditamos que seja um instrumento potente no auxílio das 

atividades pedagógicas, em especial, às propostas, no processo 

de alfabetização delas, pois as mesmas ainda não sabem ler ou 

escrever formalmente. Assim, entendemos que as letras móveis 

convidam os meninos e meninas a brincarem com o código 

escrito, inventando ou/e escrevendo palavras que são decifradas 

com o apoio da mediação docente. 

Nesse contexto apostamos que o material didático pode 

ajudá-las a compreender o sentido social/ discursivo da escrita 

(SMOLKA, 2012), ou seja, que a escrita serve ao processo de 

comunicação humana. As letras móveis devem ser apresentadas 

as crianças, inicialmente como um brinquedo, onde a arquitetura 

de qualquer palavra possa ser interpretada como poesia, como 

exercícios brincantes com o código escrito.  

Em diálogo com os estudos de Qvortrup (2011) 

entendemos que as crianças não são uma tábua rasa, elas têm 

histórias, experiências, leituras de mundo (FREIRE, 1992) que 

amplificam os sentidos de suas vozes e saberes. Entretanto, 

sabemos que nós adultos precisamos aprender, a ouvir as vozes 

infantis respeitosamente. Diante disso, entendemos ser 

importante deixar a criança manusear as letras móveis, enquanto 

um brinquedo da forma que quiser, porque assim acreditamos 
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que estamos respeitando os pequenos e apostando em suas 

experiências anteriores com o mundo e suas linguagens.  

EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Numa turma de Alfabetização, com 22 crianças, formei 

uma roda no chão, espalhei as letras móveis e observei como elas 

iriam interagir com aquele material. Todas ficaram animadas, 

perguntei a elas o que eram aqueles objetos e elas me 

responderam que eram letras, em seguida perguntei qual era a 

função delas e a maioria disse que eram para escrever palavras.  

Então, deixei que explorassem o material e fui 

conversando com uma ou duas crianças de cada vez, buscando 

saber como elas estavam interagindo, algumas crianças 

arrastavam as letras no chão com as mãos, quando perguntei o 

que estavam fazendo, apenas sorriram. Interpretando o 

comportamento delas, tenho algumas hipóteses e/ou indagações: 

será que elas estavam brincando ou elas estavam explorando as 

sensações das letras em suas mãos? Ou o barulho que elas 

faziam? Ou elas estavam fazendo as duas coisas? Ou ainda, 

outras coisas, que se quer fui capaz de “ler” em seus 

comportamentos? 

Outras crianças estavam organizando as letras umas ao 

lado das outras sem uma ordem alfabética, perguntei a elas o que 

estavam fazendo e as mesmas me disseram que estavam 

arrumando as letras e quando alguma criança bagunçava o que 

estava arrumado, elas reclamavam e voltavam a organizar as 

fileiras.  

Algumas crianças ao pegar as letras me disseram que iam 

fazer a sequência do alfabeto e outras me disseram que iam 

escrever seus nomes e me mostravam com orgulho quando 

concluíam, parei em vários momentos para pedir que lessem o 

que fizeram e muitas me responderam que não sabiam ler, ao 

insistir um pouco, elas passavam o dedo rapidamente sobre o 
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escrito e diziam seus próprios nomes. Outras vezes eu lia e 

quando tinha algo fora do lugar ou alguma letra que não pertencia 

a palavra, elas mesmo mexiam e consertavam o que estava 

graficamente errado. Contudo, algumas vezes eu aprofundava a 

indagação e perguntava, tem mesmo essa letra no seu nome? E 

elas ficavam olhando para a letra, algumas vezes lia o que 

formaram com as letras, do jeito que estava escrito e elas 

percebiam o que estava diferente e modificavam.   

Uma menina pegou um livro e disse que ia escolher o 

nome de um animal para fazer com as letras móveis, o que 

revelou um pouco de sua insegurança em escrever sozinha, então 

sentei ao seu lado e perguntei qual era o nome do animal que ela 

queria escolher, mas ela disse que ia ver no livro, dando a 

entender que não queria a minha ajuda, então andei pela roda 

observando as crianças. Posteriormente, ela tinha decidido fazer 

a sequência do alfabeto ao invés de uma palavra. Tentando 

refletir, de modo especial, sobre esse momento de interação, 

penso que talvez escrever um animal tenha sido um desafio para 

essa criança, por não conhecer a forma gráfica ou talvez ela tenha 

desistido de escrever, porque não tinha todas as letras que 

precisava. 

No geral, pude perceber que as crianças utilizaram tudo 

o que elas já conheciam para brincar com as letras, todos os seus 

conhecimentos relacionados à escrita e a outras experiências 

lúdicas. Algumas crianças, como a menina acima citada, 

ressignificaram a função das letras móveis, ao organizá-las e ao 

brincar com elas, enquanto outras focaram no sentido de criar 

palavras. Isso foi importante para todas as crianças, pois elas 

puderam aprender que as letras móveis não são só para escrever 

palavras, mas também para brincar e pensar outros modos de 

organização daquele material. 

Podemos propor diversas atividades com as letras 

móveis, provocando as crianças a refletirem sobre a escrita e a 

leitura, tentamos sempre instigar as crianças com perguntas, 
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como por exemplo: o que você quer escrever? Consegue 

identificar as letras do seu nome? O que você montou? Vamos 

ler comigo? 

Pois, dessa forma, as crianças não irão só “explorar e 

ensaiar” a escrita de seus nomes, mas também pensarão sobre 

eles e sobre tantas outras coisas que podem ser escritas a partir 

das referências das letras utilizadas e, também, de letras que não 

estão presentes neles. Nesse momento de interação das crianças 

com o material e de mediação docente, acreditamos que o 

professor instiga as crianças a pensarem sobre a escrita através 

das perguntas, fazendo-as co-construir (SARMENTO, 2008) seu 

próprio conhecimento. Assim, a aquisição da leitura e da escrita 

se torna mais significativa, porque as crianças estão participando 

da construção de seu conhecimento e explorando na prática os 

sentidos da arquitetura do código escrito.  

REFLEXÕES SOBRE O LUGAR DO JOGO E DA BRINCADEIRA NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Nossa experiência no projeto de ID vem revelando que a 

utilização pedagógica das letras móveis favorece diálogos entre 

adultos e crianças. Pois, respeita as vozes infantis e encoraja o 

desenvolvimento da autonomia dos meninos e meninas, para que 

eles possam experimentar formas de se expressar no espaço 

escolar em interação com as propostas pedagógicas.  

Pensando a utilização desse material didático, em 

diálogo com os estudos de Corsaro (2011), é possível afirmar que 

as crianças reinterpretam a cultura, que é entendida nos estudos 

do autor como o exercício infantil de observar tudo o que se vê, 

em especial os modos de organização social e seus artefatos 

culturais. Essa observação participativa dos meninos e meninas 

provoca, do nosso ponto de vista, que as crianças ativamente 

recriem esses sentidos culturais dados pela sociedade, 

transformem, sempre que possível, o que veem e tragam de 

algum modo algo novo ao mundo.  
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No desejo de articulação entre teoria e prática, buscamos 

relembrar nossas observações de campo, tentando especialmente 

registrar a relação das crianças interagindo/brincando com as 

letras móveis. Para tentar retomar essas experiências, sentei-me 

com a coordenadora do projeto, que acompanhou muitas das 

atividades em campo.  

No dia da atividade desenvolvida, para além do diálogo 

com as crianças, eu estava envolvida com os registros 

fotográficos e a coordenadora encontrava-se mais em observação 

participativa (SEVERINO, 2000) com as crianças. E, em relação 

aos meninos e meninas que se encontravam em seu campo de 

visão, a coordenadora do projeto me narrou três passagens: a) que 

havia uma menina que colocou as letras móveis no cabelo como 

se fossem presilhas; b) que tinha um menino que “transformou 

as letras” em algo que pareciam projéteis, que saíam de uma arma 

e as atirava para o alto  e; c) outra criança brincava como se as 

letras fossem um carrinho e, a pista por onde circulavam os 

“carrinhos-letras” também era feita do material didático 

disponibilizado. Refletindo sobre o que foi observado na 

pesquisa, ousamos fazer a inferência, de que essas interações 

infantis das letras móveis se articulam com a teoria de Corsaro 

(2011). Ou seja, as crianças reinterpretaram o material e, 

reinventaram culturalmente, através da linguagem lúdica o seu 

uso, enquanto, simultaneamente utilizavam o material didático 

considerando sua função “original”: criar e recriar, textos, 

contextos, palavras e frases. Nesse movimento, elas 

ressignificaram até mesmo a função das próprias letras móveis. 

Os meninos e meninas envolvidos com a proposta 

passam uma boa parte do seu tempo brincando e jogando 

diversos tipos de jogos, pensando nos materiais pedagógicos 

podemos entendê-los como jogos, pois quando as crianças jogam 

precisam ter algumas estratégias para vencer, entendendo o jogo 

dessa forma, conseguimos associá-lo aos materiais didáticos, 

porque eles são um auxílio para alcançar determinado objetivo, 
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que no caso da alfabetização, seria contribuir com o 

desenvolvimento da leitura e da escrita infantil.  

Em diálogo com Kishimoto (1996) podemos entender 

que o brincar ou jogar tem como característica a simulação da 

vida na brincadeira, incorporando um personagem, uma 

profissão, alguém importante, como a mãe, ou usando a 

imaginação, criando algo diferente e novo. As crianças tomam 

decisões de como a brincadeira, ou o jogo vai acontecer, isso 

coloca os meninos e meninas em um lugar de protagonismo, 

fazendo com que elas tragam sua cultura, seus valores e regras 

para modificar ou construir a brincadeira ou o jogo.  

Entendendo as letras móveis como um jogo, podemos 

perceber como é importante a utilização desse material, pois, a 

linguagem lúdica é atrativa e interessante para a criança e as 

letras móveis acabam tornando a aprendizagem da leitura e da 

escrita mais divertida e instigante, fazendo com que as crianças 

desejem brincar, explorar e aprender.  

Sabemos que o brincar é uma linguagem importante para 

o acontecimento das aprendizagens infantis. Por isso, nos 

aproximamos dos estudos de Malaguzzi (2009) e entendemos 

que a criança se desenvolve através da interação com o outro e 

com diferentes linguagens. Assim, ela vai aprender a se expressar 

de variadas formas, por isso a utilização de diferentes materiais 

didáticos também é importante para o desenvolvimento delas. 

Dessa forma, é preciso que os materiais estejam ao alcance das 

mesmas e tendo o professor como o mediador da interação da 

criança com o material pedagógico, além disso, a utilização de 

um material didático lúdico faz com que a criança se interesse 

mais e torne a aprendizagem mais prazerosa.  

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

Ao longo do ano de 2019 utilizei muitas vezes as letras 

móveis em sala de aula e a cada experiência pude perceber como 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   281 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

esse material didático faz diferença no processo de 

desenvolvimento da criança, por que faz com que elas pensem 

sobre a escrita e a leitura. Além disso, notei como essa ferramenta 

envolvia os meninos e meninas, era um momento lúdico, de 

brincadeira e aprendizado.  

Aprendi que a mediação do professor é importante para 

que as crianças possam refletir e olhar as letras móveis, a escrita 

e a leitura por várias perspectivas, porque o docente instiga novas 

reflexões e olhares, trazendo novas discussões, temas e 

discutindo sobre as múltiplas funções das letras móveis e nesse 

movimento vai ajudando as crianças a perceberem os sentidos 

sociais da escrita.  

Além disso, a utilização desse material foi importante 

para mim, pois foram momentos únicos de troca de 

conhecimento, tanto com as crianças como com as professoras 

com as quais dialoguei nesse processo formativo. Certamente, foi 

uma experiência nova, já que nunca tinha usado as letras móveis, 

nem com as crianças e nem na minha própria formação escolar e, 

também, pude conectar e pensar articulações entre os 

conhecimentos que adquiri na faculdade e no projeto de ID, com 

a realidade da escola.   
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. 

CRIAÇÃO E IMAGINAÇÃO EM VIGOTSKI E OS DESENHOS DAS 

CRIANÇAS 

Giovana de Almeida 

 Laís Ribeiro 

 

Em análise à atividade desenvolvida, em março de 2020, 

com a turma de GREI 4 em uma Unidade Municipal de Educação 

Infantil de Niterói, vinculada aos projetos de pesquisa e extensão 

desenvolvidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Linguagem, Infância e Formação (GLIFo FFP-UERJ), 

coordenado por Bruna Molisani, entre o olhar atento às 

brincadeiras das crianças, seus jeitos e falas em sala, e movidas 

pela leitura e estudos do livro "Imaginação e Criação na 

Infância", de Vigotski, escrevemos aqui nossas reflexões sobre 

as situações vividas. 

A atividade buscava incentivar o protagonismo das 

crianças em suas produções ao promover-lhes espaço de livre 

expressão e autonomia, que são as bases para potencializar seus 

processos de criação e imaginação.  

Vigotski (2018) estabelece duas principais atividades 

humanas: a reprodutiva e a criadora.  A primeira diz respeito às 

vivências e experiências que conservam marcas em nossa 

memória, cuja estrutura pode ser alterada sob diferentes 

influências. “A base orgânica dessa atividade é a plasticidade da 

nossa substância nervosa” (VIGOTSKI , 2018, p. 14), a qual 

permite a conservação dessas alterações mediante a frequência 

da repetição de estímulos, facilitando a reprodução da 

experiência anterior. A segunda está relacionada à imaginação e 

fantasia: é sobre a produção de algo novo, a partir da combinação 

e reelaboração de experiências anteriores, combinando o velho 

de novas maneiras.  

Aproximando as definições de Vigotski (2018) com os 

processos criativos das crianças da UMEI, muitas reflexões e 

pensamentos surgem. A proposta da atividade consistia na leitura 
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em roda do livro “Branca de Neve e as Sete Versões” (TORERO, 

PIMENTA, 2011), no qual o leitor é quem escolhe os rumos da 

história, ficando a cargo das decisões feitas pelas próprias 

crianças se a Branca de Neve deve, ou não, comer a maçã, por 

exemplo, o que resulta em desfechos imprevisíveis para o conto. 

Após a leitura, elas contariam outra versão possível, ou a que 

mais gostaram da história, desenhando em uma folha A3, branca, 

com giz de cera. A partir daí, começou a nossa surpresa com suas 

produções. 

Observando os desenhos, percebemos que João Pedro 

fazia em sua folha elementos diferentes dos demais (como 

tubarões e automóveis) e, quando questionado sobre o que 

desenhava, associava à Branca de Neve da história, ainda que não 

houvesse tais elementos no livro que lemos, eram produtos de 

seus processos de construção da fantasia. A fantasia e a realidade 

não são funções opostas nas correlações da imaginação, já que a 

atividade combinatória do cérebro se baseia na disposição de 

dados e memórias conservadas de experiências anteriores ou de 

experiências alheias e sociais, e suas respectivas combinações. 

Enzo, ao contrário dos demais, não estava desenhando, 

e, quando questionado sobre a folha em branco em sua frente, ele 

falou que não sabia desenhar. Isso nos intrigou, e o incentivamos, 

mas ele insistia que não desenharia porque não sabia. Ele não 

desenhou nada, sua folha continuou em branco, apenas com 

alguns rabiscos acidentais do giz de cera que ele ficava 

arrumando em fileiras em cima da folha, ou escondendo-os dos 

seus colegas de mesa, durante todo o tempo da atividade. 

Comumente, entende-se por “criação” os grandes feitos e 

talentos de gênios, como se tal atividade fosse exclusiva aos 

grandes inventores e cientistas somente. Porém, a atividade 

criadora se manifesta nas minúcias do cotidiano, toda vez que “o 

homem imagina, combina, modifica e cria algo novo, mesmo que 

esse novo se pareça a um grãozinho, se comparado às criações 

dos gênios.” (VIGOTSKI, 2018, p. 17). Portanto, uma questão 
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ficou para nós: Como fazer Enzo entender que a criação não é 

uma exceção, mas condição da existência humana?  

 Já Miguel, que disse estar desenhando a Branca de Neve, 

pouco tempo depois colocou seu desenho na frente do rosto, 

usando-o como uma máscara, já que havia feito o rosto da 

personagem bem grande na folha. Andando pela sala com a 

máscara recém-criada, conversava com os colegas fazendo 

diversos barulhos alvoroçados com a boca. Logo a ideia se 

espalhou e os outros fizeram o mesmo com seus desenhos, 

inclusive Enzo que não havia desenhado nada.  

Entendemos que os processos de criação se manifestam 

desde a mais tenra idade pelas brincadeiras das crianças, tendo 

grande importância para seu desenvolvimento e 

amadurecimento. Em suas expressões elas reproduzem e imitam 

muito do que viram, ouviram e vivenciaram em suas respectivas 

realidades, porém elas não apenas reproduzem suas vivências 

exatamente como aconteceram, mas as reelaboram, construindo 

uma nova realidade própria, consonante a seus desejos, que no 

caso do Miguel era encarnar a personagem da Branca de Neve.  

E Myrella, que se recusou a começar seu desenho com 

qualquer cor que não considerasse relacionada ao gênero 

feminino, precisou esperar, com extrema impaciência, Jonas 

acabar de usar o rosa, queixando-se de que seu colega de mesa 

havia pegado a "cor de menina". Em seu desenho prevaleceram 

cor de rosa e amarelo. Assim como toda obra da imaginação é 

tecida por impressões vivenciadas, há também as experiências 

anteriores que podem restringir o campo das possibilidades de 

criação, cerceando o protagonismo em processos criativos. Ao se 

recusar a começar seu desenho com outra cor senão o rosa - não 

por questões expressivas ou por opção própria, mas por entender 

que há um limite nas opções de cores que ela, como menina, pode 

e deve usar – provoca-nos ao questionamento das experiências 

anteriores da Myrella relacionadas às suas expressões de gênero. 
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Podemos analisar como havia diferentes desenhos acerca 

de uma única temática, a Branca de Neve, visto que cada criança 

tem uma vivência e experiência diferente em sua vida que afeta 

sua produção, seu processo criativo, e a forma como enxerga o 

seu meio. 

Se, para Vigotski, a experiência é material de construção 

da fantasia, podemos pensar, enquanto atuantes na área da 

educação, formas de mediar a formação de bases suficientemente 

sólidas para suas atividades criadoras. Bases estas que moram 

nos espaços de livre expressão e protagonismo promovidos às 

crianças, na ampliação de suas experiências sociais, e no abrigo 

de uma postura sensível e de um olhar e escuta atentos ao que 

elas nos mostram e compartilham conosco. Afinal, a atividade 

pedagógica é também criadora, e no cotidiano que nos cerca, “a 

criação é condição necessária da existência” (VIGOTSKI, 2018, 

p.18). 
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. 

O DESENHO INFANTIL:  

QUANDO A COMUNICAÇÃO TRANSCENDE A FALA 

Ingrity Leandro da Silva 

O presente artigo nasce após me tornar Bolsista de 

Iniciação à Docência na FFP/UERJ, a partir da mesma, dou início 

a um processo de estudo sobre o Grafismo e suas nuances, 

atuando junto ao Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias 

e Educação Infantil (COLEI), coordenado pela professora 

Heloisa Carreiro. Como bolsista e Graduanda do curso de 

Pedagogia surge em mim uma motivação: abordar sobre o 

desenho infantil e o que o mesmo pode comunicar. 

Partindo desse pressuposto de quem busca estudar e 

entender o processo de produção do desenho infantil, venho 

fazendo o exercício investigativo com quatro crianças de 

diferentes idades. O encontro para o desenvolvimento do 

exercício tem como atrativo: a proposta de criação de um 

desenho. Assim, ao convidá-las para transpor seus saberes para o 

papel, pude observar a necessidade dos mesmos em aplicar suas 

expressões, mobilizando múltiplos elementos de seus saberes 

sobre o mundo.   

Sabemos que o desenvolvimento do desenho infantil 

pode ser entendido como uma arte representativa (DERDYK, 

2015), performática, que abre o leque imaginário presente na 

criança, ou seja, seu lado criativo. O ato de desenhar estimula e 

provoca o desenvolvimento de múltiplas habilidades infantis, 

presentes em cada movimento no papel. Assim, com papéis e 

canetinhas, as crianças, articulavam suas ideias e “rabiscavam” 

em busca de dar visibilidade às suas narrativas, decidindo o que 

aconteceria em cada traço de seus desenhos. Iam gradativamente, 

comunicando suas mensagens que, inicialmente, somente com o 

olhar minimalista e “sensível”, seria possível compreender que 
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suas garatujas eram na verdade uma revolução comunicativa, 

manifesta através de seus desenhos.  

 As crianças que convidei para participar da experiência 

de desenho tinham entre nove, quatro, três e dois anos, portanto, 

sabemos que elas interagiam e exploravam as diferentes 

linguagens disponíveis no mundo, de diferentes modos. No 

exercício de observação do ato de desenhar delas, pude perceber 

que cada uma manifestava saberes e identidades artísticas 

diversas, pois, mobilizavam suas leituras de mundo (FREIRE, 

1992), suas experiências pessoais e alguns saberes que 

aprenderam na escola sobre o processo de criação de desenhos. 

Logo, suas peculiaridades, seus modos de interpretar o mundo 

eram (re)apresentadas em cada um dos desenhos e garatujas que 

criavam, demonstravam não somente suas identidades, mas seus 

tons artísticos, evidenciando que uma informação pode ser 

retraduzida pelos desenhos, de muitos modos. No diálogo com as 

crianças e seus desenhos, meninos e meninas me evidenciaram a 

polifonia comunicativa no ato de representação iconográfico. 

Sabemos que os estudos de Qvortrup (2011) interpretam 

a criança como um fenômeno social, seus desenhos me 

confirmam isso, uma vez que, desenhando, a criança nega sua 

passividade no mundo. Apesar dos estudos do autor, a sociedade 

pouco respeita a criança como autora de pensamento, de 

linguagem e de cultura. Infelizmente, na vida em sociedade 

somos acostumados com a idealização do “desenho perfeito”, no 

que diz respeito ao controle de formas gráficas que reapresentam 

leituras de mundo. Há uma ideia de um ideal, para o desenho 

infantil, inspirados em saberes adultocêntricos (SARMENTO, 

2008), nos quais as crianças não constituem, supostamente, 

autonomia artística. Uma vez que, recorrentemente, o trabalho 

desenvolvido com desenho na escola oferece a elas formas 

prontas para copiar e pintar, valorizando a reprodução ao invés 

de incentivar a produção alinhada à transcriação, a ousadia, a 

invenção e a transgressão, que provocariam o desenvolvimento 
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de traços autorais dos sujeitos infantis. Infelizmente, na escola, 

há pouca valorização do desenho infantil. Compreendemos que 

isso tem atravessamentos pela ausência de formação docente no 

campo da arte. O não saber docente, não colabora com o respeito, 

nem com o apoio ao desenvolvimento do desenho da criança, que 

constantemente é desrespeitado.  

As experiências de estudo e pesquisa acima relatados 

provocaram em mim muitas reflexões, afinal, sou alguém em 

processo formativo, que busca se tornar uma educadora 

comprometida com a modificação do meu próprio olhar. Isso 

vem se dando a partir de um longo processo reflexivo, contínuo 

e coletivo, buscando embasamentos teóricos e refletindo sobre as 

práticas pedagógicas, dia após dia. Nesse movimento vou 

desconstruindo o que eu acreditava ser um conceito “correto” 

sobre a prática de desenho: que a criança desenhava para passar 

o tempo, às vezes, coisas sem sentido, porque em um primeiro 

olhar se revelavam distante da realidade. Os estudos na 

Pedagogia e no COLEI me fizeram buscar uma nova perspectiva, 

um novo ponto de vista, sobre os desenhos infantis, educando-

me e desmistificando, elementos do senso comum que, de algum 

modo, fui aprendendo ao longo de minha experiência escolar. Os 

saberes que eu tinha desqualificavam aquilo que não se 

aproximava, do que haveria de ser considerado como “perfeito”, 

em valor estético que se alinha a uma arte dita como universal, 

imposta comumente pelos padrões europeus.  

Os estudos foram me fazendo refletir sobre o conceito de 

abstração. Pois, o desenho enquanto arte, não precisa ser uma 

representação fiel de paisagens e/ou artefatos reais (ALBANO, 

2013). Isso me levou a tentar interpretar as abstrações presente 

nas produções iconográficas infantis, pois, como sabemos elas 

possuem combinações de ideias, de outras linguagens, sobretudo, 

sabemos que elas narram uma história. Faço esse exercício 

interpretativo dos desenhos abstratos, ou supostamente dos 

contornos aparentemente indefinidos, produzidos pelas crianças, 
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sempre com um diálogo muito respeitoso, pedindo gentilmente 

que compartilhem comigo narrativas sobre os desenhos 

produzidos. Às vezes, após suas narrativas, compartilho com 

rapidez a interpretação de seus traços, em outras me surpreendo 

com o que me parecia visível no contorno do traço, mas, que se 

torna outra coisa no narrado pela criança.  

Interpretamos que na forma de comunicar traços e 

brincar com a arquitetura dos riscos, os meninos e as meninas 

deixam suas marcas no mundo mediante o ato de desenhar, 

tornando visíveis muitas de suas concepções sobre o mundo. 

Podemos pensar que desenhar é uma necessidade humana. O 

homem, desde tempos remotos, vem produzindo/compartilhando 

marcas iconográficas, é seu modo de dizer e pensar o mundo e 

por vezes registrar sua passagem nele, como as representações 

artísticas pré-históricas produzidas nas cavernas, por nossos 

antepassados, através das pinturas rupestres. A Arte Rupestre é 

uma das mais antigas e mais célebres comprovações da 

manifestação gráfica humana, ela revela como lemos o mundo a 

nossa volta (FREIRE, 2013). Podemos dizer que ao estudar os 

ensaios humanos nas produções de linguagens para além da fala, 

ou seja, o desenho e na sequência a escrita, parece que em nossa 

espécie sempre houve/há esse desejo de se historicizar, através 

da produção de diferentes linguagens. Trata-se de um movimento 

de compartilhar as interpretações pessoais e coletivas da 

realidade que nos circunda: a vida cotidiana, os fenômenos da 

natureza, o desejo por aquilo que tem matéria somente na 

imaginação humana, mas não no mundo físico.  

Entendemos, através dos estudos de Vigotsky (2018), 

que toda produção de linguagem sempre envolve exercícios de 

criação e de comunicação humana. O autor nos convida em seus 

estudos a refletir o processo de “criação e de imaginação” no ato 

de brincar e desenhar, partindo da concepção de uma criança 

ativa que dispõe de interação com o mundo, mobilizando 

emoções, memórias, observações e reinterpretações de 
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experiências vividas e/ou compartilhadas com os demais à sua 

volta. Dentro dessa perspectiva, dialogamos com o autor, pois, 

assim como ele, acreditamos que o desenho é um dos primeiros 

atos de criação cultural no mundo, feitos pelas crianças, também 

se traduz como a aproximação dela com outra linguagem para 

além da fala e dos gestos. Assim, defendemos que toda a 

atividade infantil em diálogo com o mundo e os elementos que 

se encontram nele são fundamentais para o desenvolvimento das 

crianças, uma vez que são exercícios infantis de entender, 

repensar e reinterpretar (CORSARO, 2011) os sentidos das 

coisas que os adultos lhe apresentam no mundo.  

 Partimos da concepção de que para além de “rabiscos”, 

o desenho é uma representação simbólica no desenvolvimento 

infantil e, é para as crianças um afloramento na afirmação de sua 

existência enquanto ser pensante. Evidenciando que todas as 

intensidades gráficas em seu desenho são significativas e 

forneceram para as mesmas uma liberdade, uma experimentação 

de seus modos de ser, sentir e (re)interpretar suas vivências e suas 

ideias de forma inovadora. Ou seja, permitindo a abertura das 

crianças para se sociabilizar com o seu meio, onde, através de 

seus desenhos elas se apresentam, contam suas histórias, se 

comunicam e interagem, mas, sem a necessidade de se 

submeterem às técnicas artísticas. Além disso, através do 

desenho é possível transformar a relação comunicativa entre 

adultos e crianças. Ou seja, ele possibilita o diálogo 

intergeracional:  isso acontece quando as crianças compartilham 

as narrativas de seus desenhos traduzindo-os aos adultos e aos 

seus pares. 

Percebemos ao término de nossa proposta, que a 

composição dos desenhos de nossos convidados formava 

diferentes misturas de cores, símbolos e linhas, cada menino e 

menina transportava suas formas de desenhar e motivação para o 

papel, em uma riqueza de nuances. Através dessa abordagem 

compreendemos sobre a construção de seus desenhos e o que 
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representam para as mesmas como um todo, os desenhos 

mostravam-nos as possibilidades que estavam sendo 

consolidadas, tendo em vista, o respeito pelo tempo das crianças, 

sua visão, seu raciocínio e suas interações com o mundo, que se 

revelam particulares e independentes.  

Identificamos em seus desenhos reinvenções do mundo, 

ou melhor, do seu “mundo infantil”, que se mostrou a nós como 

uma ferramenta expositiva e desafiante, na qual se capturava o 

que supostamente pretendia ou não ser dito pelas crianças. O 

desenho infantil contribui para a interação comunicativa das 

crianças entre si e com os sujeitos de gerações diferentes, nesse 

sentido ousamos dizer que o desenho é um desbloqueio 

linguístico dos quais muitos profissionais e pesquisadores fazem 

uso para o exercício dialógico com as crianças.  
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COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS 

SOBRE O PROJETO LIVROS VIAJANTES 

Fabiana Franco de Brito da Silva 

 Trabalho no Município de São Gonçalo desde o ano de 

2001, sempre nas séries iniciais. Por muito tempo lecionei em 

turmas de segundo ano, e desde 2012, aproximadamente, venho 

trabalhando com a Educação Infantil. 

O presente artigo defende a importância da interação da 

criança com textos literários, desde a mais tenra idade, uma 

interação que deveria ser parte do dia-a-dia infantil, seja na 

escola e/ou fora dela. Pois, sabemos que a interação literária 

colabora com o desenvolvimento infantil, amplia a linguagem 

oral, favorece aproximações à linguagem escrita, colabora com a 

ampliação da criatividade e com a cultura da criança de modo 

geral. Observamos que as crianças e suas respectivas famílias 

quando podem ter interações com os livros, tem suas 

experiências culturais, como já dito, ampliadas. Contudo, como 

sabemos, o livro em nossa cultura ainda é um artefato cultural 

caro. Diante de tal cenário, uma questão a ser pensada é como a 

escola pode incentivar essas crianças a terem intimidade com a 

literatura, mesmo sendo ainda bem pequenos, antes de iniciar o 

processo de alfabetização do código escrito propriamente dito. 

 Nós, educadores, temos um papel fundamental para 

despertar esse interesse pela leitura, de forma prazerosa. Porém 

não teremos êxito se não formos bons leitores. E como despertar 

esse interesse em crianças bem pequenas? Visualizo três formas: 

criando uma rotina de contação de histórias; proporcionando o 

livre manuseio de livros, para que recontem a história do seu jeito 

e contar histórias em um ambiente aconchegante, que pode ser 

uma biblioteca ou o chamado cantinho da leitura. 

 A experiência que compartilho foi desenvolvida em 

conjunto com a Biblioteca Escolar Monteiro Lobato, da escola 
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onde leciono na equipe pedagógica, com as crianças da 

instituição e com seus familiares. Trata-se de um projeto 

chamado Livros Viajantes, que tem como objetivo principal criar 

e desenvolver o gosto pela leitura nas crianças no ambiente 

escolar e familiar, com a finalidade de favorecer o seu 

aprendizado e formação a fim de serem capazes de interpretar o 

que leem e de se expressarem criativamente, degustando de 

múltiplas narrativas culturais, que ampliam seu vocabulário, 

promovendo o letramento literário. 

 Além disso, o projeto tem por objetivo aproximar as 

crianças e seus familiares do convívio com a biblioteca criando 

o hábito da visitação, além do gosto pela leitura literária e 

apreciação dos livros, para que possam manuseá-los, criando 

assim uma cultura visual através de suas imagens e a relação com 

o texto escrito, manifestando sentimentos, experiências, opiniões 

e ideias, descobrindo suas preferências e construindo os critérios 

próprios necessários para selecionarem o que irão ler. Ler os 

livros, junto com a família, para trocarem ideias e interpretarem 

juntos, a história lida, favorecendo um estreitamento dos vínculos 

afetivos familiares. 

 Inicialmente o projeto foi exposto para os responsáveis 

para que os mesmos participassem ativamente das atividades 

propostas. Neste momento foi reforçada a importância da família 

no acompanhamento do desenvolvimento infantil e no 

reconhecimento das experiências escolares que são oferecidas 

aos seus filhos. Em um segundo momento os pequenos foram à 

biblioteca, onde ficaram sabendo quais eram os livros que 

poderiam levar para casa e as regras quanto ao cuidado e 

manutenção dos livros, data de entrega, dentre outros. 

 Nesse projeto, toda sexta-feira, as crianças vão à 

biblioteca com a professora para ouvirem a história do dia. Após 

a leitura, falam sobre a história lida e recontam da sua maneira. 

Cada um então manuseia os livros escolhendo o que mais lhe 

agradou para levar para casa.  
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Além da atividade de escolha literária promovida na 

biblioteca, a cada semana, uma criança, seguindo a ordem do 

diário de classe, leva uma bolsa contendo uma carta explicativa 

do projeto, lápis, borracha, apontador, lápis de cor e giz de cera, 

e também um caderno de registro, que deve ser assinado pelo 

responsável, contendo a data do empréstimo, a data de devolução 

do livro e o título da história. A proposta é que cada criança, junto 

com a família, desenhe a parte da história que mais gostou.  

No ano de 2019, houve uma característica bem marcante 

e interessante. Na turma que denominamos Pré I, onde as 

crianças têm entre quatro e cinco anos, a primeira criança que 

levou a bolsa para casa, trouxe como resposta um minilivro de 

sua própria autoria. Com a mesma temática da história lida em 

casa. Foi muito gratificante vê-la contando sua história para os 

colegas da turma e ver que a proposta transcendeu as expectativas 

iniciais. Na verdade, o resultado foi além de uma prática escolar 

corriqueira: ler e na sequência, desenhar. A primeira família foi 

além do proposto e isso nos animou enquanto instituição.  

Nas semanas seguintes, a maioria das crianças trouxeram 

minilivros também de autoria própria. E a dinâmica das 

segundas-feiras era semelhante, onde a contação de história era 

feita por eles. 

Acreditamos que o presente projeto foi uma experiência 

marcante para as crianças e suas famílias. Afinal, sabemos que a 

sacola de livros despertou nos pequenos leitores o desejo pela 

constante interação com os livros e pensamos que essa 

experiência foi significativa. Afinal, acreditamos no poder 

transformador da literatura: amplia o vocabulário, favorece a 

desenvoltura da expressão corporal e a desinibição frente a outras 

pessoas. Sabemos que o ato de compartilhar leitura desenvolve a 

criatividade, o respeito ao ouvir histórias e educa sobre a espera 

necessária para a vez de falar. Favorece o desenvolvimento do 

respeito. O projeto em si ajuda as crianças e suas famílias quanto 

ao compromisso na entrega dos livros, zelo pelo uso dos objetos 
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comuns a todos e criou vínculos entre a instituição e a 

comunidade no entorno da escola, uma vez que a presente 

atividade saiu dos muros da escola penetrando uma vez por 

semana, a casa de alguma criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   297 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

. 

CAMINHOS, (DES)CAMINHOS QUE ME LEVAM À DECISÃO POR 

SER PROFESSORA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA FFP/UERJ 

 

Heloisa Josiele Santos Carreiro 

 
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, 

ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o 

horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 

jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para 

isso: para que eu não deixe de caminhar (Eduardo 

Galeano, 199424). 

 

 O presente artigo compartilha um pouco de minhas 

experiências como docente na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ (FFP/UERJ), uma trajetória que se inicia 

em abril de 2015, minha chegada à instituição e minha decisão 

por ficar nela, pois sim, cheguei sem ter certeza se queria ficar e 

por esse motivo fiquei até outubro do referido ano em uma 

correria frenética e cansativa, subindo e descendo a serra 

diariamente. Como a UERJ permitia a acumulação de cargos, 

decidi usufruir desse direito. Afinal, sempre gostei de atuar na 

formação docente do município, mas sempre colaborava tendo 

por opção minha matrícula vinculada às escolas, em especial, aos 

espaços de educação das crianças. Então, para articular melhor 

os horários, pela primeira vez, minha matrícula é direcionada à 

equipe de formação pedagógica da Secretaria de Educação de 

Petrópolis, o que me convocou a entrar em um looping de ir e vir 

quase diário entre Petrópolis e São Gonçalo. 

Sinto que tenho uma alma cigana, então, sempre gostei 

de me deslocar/ de viajar, de conhecer gente e lugares 

desconhecidos, fosse acompanhada de amigos/as ou sozinha. 

Nunca tive medo de ir. Acho que é porque entendi observando a 

existência humana e no contato com a literatura e a poesia, viver 

 
24 Fernando Birri Considerado o Pai do Novo Cinema Latino-americano que 

produziu o filme: “Los inundados” em 1961, sendo sua obra citada por Galeano 

no libro, As palavras andantes, na página 310. 
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é sempre ir... ir... e ir... Mesmo quando a gente acha que está 

voltando, quando volta não encontra mais do mesmo. Se a gente 

presta atenção: as coisas mudaram de lugar, a vibração de um 

espaço, de um grupo de pessoas e a egrégora25 daquele conjunto, 

não é mais a mesma. A meu ver é bela a condição de 

inacabamento (FREIRE, 1987) dos seres humanos, pois estamos 

sempre mudando, ainda que com pouco ou quase nenhum 

deslocamento geográfico. Reafirmando minha interpretação de 

senso comum, interpretando a minha alma como cigana, embora 

ciganos/as casem. Nunca sonhei em casar, porque casar me 

lembrava prisão, no popular “juntei os trapinhos” e depois de um 

tempo “separei os trapinhos”, conheci outras almas e acreditem, 

passado um ano e pouco “voltei a juntar os trapinhos” com a 

mesma pessoa e claro, não éramos mais os mesmos.  

E, o que sempre deu certo em nosso “juntamento de 

trapinhos” foi porque ele nunca me impediu de ir. Eu só poderia 

conviver com alguém assim: eu chamo para ir junto e se o outro 

não quiser, eu vou sem qualquer dor na consciência. E se o outro 

me chama pra ir junto, mas se eu estiver sem vontade, eu não vou 

mesmo. Mas dou apoio e digo: vá... É bem isso, sem cara feia ou 

indagações, “climinha” ruim, nunca fui de discutir relação. E, 

não nos enquadramos em relacionamentos abertos: apenas nos 

incentivamos a ir a lugares, eventos, viagens que poderiam ser 

feitas em duplas, mas elas não deixam de acontecer, porque 

alguém decide não ir. Ou outro vai junto até onde quer, pode ou 

sente vontade: aeroportos, porta de show, de teatros e de práticas 

esportivas, porta de espaços místicos, aparece no final do jogo de 

futebol pra ver o que aconteceu e volta junto comentando o 

ocorrido. Às vezes, vai à festa de família que não deseja tanto, 

para estabelecer nem que seja micro relações sociais, por parceria 

 
25 Egrégora é entendida como uma força espiritual, energética que emana a 

partir de um conjunto de energias e sentimentos de um grupo de pessoas, de 

artefatos e lugares históricos.  
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vai... Mas, se autoriza a vir embora mais cedo, enquanto o outro 

que ama aquele evento social fica lá, curtindo...  

Narro isso para aproveitar e contar uma coisa antes de 

voltar para a conexão: Petrópolis - São Gonçalo. Conto que para 

minha própria surpresa e felicidade: “eu casei durante a 

pandemia!” (rio alto ao escrever isso). Porque isso comprova 

como somos inacabados (FREIRE, 1987), como estamos em 

constante mudança, casei porque sei que poderei continuar tendo 

uma alma cigana, digo isso com orgulho, porque representa 

gente que não tem medo de andar a sóis ou acompanhados pelo 

mundo. E, aqui entre nós, meu companheiro sabe, que se o 

casamento interditar meu ir e vir: separo-me. 

O ir para São Gonçalo e voltar diariamente para 

Petrópolis me enriquecia em termos de experiências, mas não me 

permitia aprofundar as relações com a cultura, as experiências de 

vida da população gonçalense e com os estudantes da FFP, pois, 

eu estava sempre correndo. Isso me impunha à continuidade de 

uma condição de estrangeira, que interpretava como uma 

contradição para quem trabalha com educação, que acredita que 

independentemente do nível de ensino em que se atua, seja com 

adultos ou crianças, entende que as relações: de educar, de 

cuidar, de brincar são motores que mobilizam as interações 

dialógicas de estranhamento, conhecimento e reconhecimento 

entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. Entendo que 

isso precisa fazer parte das relações que mobilizam as 

aprendizagens: de nós mesmos, de nossas concepções de mundo, 

de nossos pares e dos conteúdos formativos que discutimos, que 

estando em constante transformações nos ajudam a pensar as 

opções políticas e epistêmicas das quais faremos uso (ou melhor 

dizendo que experimentaremos), enquanto estivermos no 

protagonismo das articulações do planejamento das propostas 

pedagógicas que buscamos mobilizar. 

Então, diante da minha trajetória inicial de encontros e 

diálogos formativos com estudantes e com alguns docentes do 
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Departamento de Educação (DEDU), pela primeira vez, repenso 

os medos/receios que me assombravam em me tornar professora 

em Dedicação Exclusiva (DE) na FFP/UERJ. Entre o ir e vir e os 

diálogos tecidos com tanta gente da FFP: Ariana, Therezinha, 

Thayssa, Cintia, Dani, Paulinha, Lohaine, Thaynara, Mônica, 

Talita, “Seu” José, Danielle, Fatinha, Beth, Rosane, “Seu” 

Roberto, Adriano (in memoria), Waldmir, Rafael, Gláucia 

Braga., Cassiano da direção, Ana Lúcia, Vanessa e Daniel da 

secretaria, Ciro do controle das chaves, Adriano, Odimar e tantas 

outras pessoas especiais que me fogem agora da memória, peço 

desculpas. E, docentes que viraram mais amigos que colegas: 

Adriana, Bruna, Vanessa, Tereza Goudard, Márcia Alvarenga, 

Anelice, Flavinha, Glaucia Guimarães, Helena, Vânia, Mairce, 

Arthur, Ruidglan, Patrícia, Marcelo, Elaine, Denize... sabendo 

que nem todos eles se decidiram por ser DE na FFP. Eu sei que 

vamos nos estranhar vez ou outra, vamos lutar pelas mesmas 

causas ou muitas vezes divergir de modo respeitoso, vez ou outra 

precisaremos de distância para respirar... E, pode acontecer da 

saudade bater e a gente reinventar estratégias para se 

reaproximar.  

Ah! Eu não posso deixar de mencionar a Direção 

Extraordinária que nosso Campus possui há pouco mais de 4 

anos: Ana Santiago e Mariza de Paula Assis, só não desejo que 

sejam diretoras para sempre, porque sei que é um trabalho árduo, 

mas a amorosidade, a humanidade e a postura ética no tratamento 

com toda Comunidade Acadêmica fazem toda diferença no tanto 

de AMOR que tenho pelas relações com a FFP. Gente, saudade 

de ver vocês, já temos vacina e não vejo a hora dessa pandemia 

acabar para, dentre outras coisas, compor aquele almoço cheio de 

afetos, em que cada um leva um prato ou deixa sua “marmitinha” 

tornar-se refeição coletiva. Tenho poucas certezas, porque 

aprendi com Morin (2002) que elas são provisórias, mas quero 

dizer que eu tenho uma quase certeza, para não me contradizer 

tanto: PESSOAS que mobilizam suas ações com AFETOS, se 
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ETERNIZAM, ou como aprendi em uma das umbandas por aí, 

peço licença pela comparação, elas viram “ENCANTADAS”, 

não morrem, porque sempre deixam naquele lugar vestígios 

narrativos de sua passagem. E, eu juro gente, que as deusas me 

livrem disso, mas se um dia o destino ousar vir reivindicar 

algumas de minhas memórias. Eu que, como sabem, sou bruxa, 

juro aos leitores que inventei um feitiço para não esquecer o 

período da gestão dessas mulheres, mas como dito: não vou 

precisar usar, porque reafirmo: PESSOAS que mobilizam suas 

ações com AFETOS, se ETERNIZAM. 

Quando em 2015 cheguei na FFP, Mariza era chefe do 

DEDU e eu fui tão bem acolhida por ela e o secretário do 

Departamento, que no plantão era o Daniel Sayão. Uma acolhida 

normal que já tinha feito de modo parecido na Educação Básica. 

Deram-me boas-vindas, com clareza me explicaram um pouco 

dos desafios e, pronto me deram o horário, nesse dia estava 

conosco Bruna, que também estava assumindo a docência na 

Unidade. O que ressalvo nessa acolhida é que quando os desafios 

apareciam, eles estavam lá, gentilmente, me orientando sobre 

como proceder. Gosto muito de gente clara e objetiva, mesmo 

sabendo que eu sou muitas vezes contraditória e confusa em 

muitas coisas, sou movida por alteridades. Todavia, conto que 

nessa “curta” vida acadêmica de professora no Ensino Superior 

eu cheguei viver as angústias e sobretudo as múltiplas alegrias e 

aventuras de ser vice-chefe do DEDU com Vanessa Breia, eita 

presente bom que a UERJ me trouxe, eu não sei se ela se 

arrependeu de me convidar para chapa. Sei apenas que eu não me 

arrependo de ter dito: sim, embora tivesse hesitado. Conto para 

quem vai viver isso que em filmes sempre parecia algo muito 

elegante: ser chefe de Departamento, coisa de placa na porta com 

nome... Mas, na prática os filmes não sabem de nada... Na FFP 

não teve placa, mas teve algo melhor: eu, Vanessa, Lucia 

Velloso, Bruna, Adriana e Vânia nos desafiando a construir um 

trabalho harmônico, coisa boa, tipo orquestra em que cada uma 
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tocava um instrumento e se revezava nos toques e a baqueta da 

maestra pertencia àquelas que estavam de plantão para dialogar 

com as necessidades da Comunidade acadêmica. Isso foi muito 

bom. 

Além dos grupos que generosamente me acolheram 

como recém-chegada à FFP, como o Vozes da Educação, o 

GIFORDIC e o Grupo Fora da Sala de Aula, este último se 

constituiu rapidamente, pois nasceu de um professor que entrou 

no mesmo grande bloco de concurso, que minha chegada à 

instituição. Ah! Então, aquilo que era difícil em 2015 virar DE 

na FFP, mas como dito em outubro aconteceu, virou um 

fragmento de arrependimento em 2016 com tantos meses de 

salários atrasados, nesses tempos eu até tentei ir pra outros 

lugares, sem salário não se vive... Mas, tudo foi indo, embora a 

gente sempre tenha a opção de voltar e refazer coisas na vida – 

mas, lembre-se, não será mais do mesmo, pois a vida mesmo 

voltando está sempre de ida...  

E no ir e decidir por ficar ali na FFP, consegui 

coletivamente cocriar algo que me enche de alegria: o COLEI 

(Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação 

Infantil) e por meio dele sigo experienciando, as múltiplas 

possibilidades de atuação do Ensino Superior: o ensino, a 

pesquisa e a extensão, nele busco me aproximar da população e 

das culturas que dão vida às cidades de São Gonçalo e de Niterói. 

Como também “tenho ido” cotidianamente conhecer as alegrias 

e tensões dialógicas com bolsistas, no desafio epistêmico que as 

convido a abraçar no COLEI: construir conhecimento não apenas 

coletivamente, mas, sobretudo solidariamente, o que implica o 

entendimento de que projetos e bolsistas se articulam por um bem 

maior: romper com a lógica individualista da cultura do 

capitalismo selvagem (MARX, 2002), qualificar a formação dos 

estudantes de graduação e colocar o conhecimento que a 

universidade produz a serviço da sociedade. Eu sei que isso pode 

parecer utopia, mas aprendi lendo Galeano (1994) e Freire (1987) 
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que é a utopia que nos move, que nos faz ir. E eu quero sempre 

tentar ir... Pois como já perceberam, ainda que com medo, eu 

vou...    

DESCONFIANÇAS DOCENTE: QUANDO AS EXPERIÊNCIAS NO 

ENSINO SUPERIOR NOS CONVOCAM A REPENSAR O TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Gostaria de continuar a presente discussão confirmando 

que, especialmente, nós do COLEI (Coletivo de Estudos e 

Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil da FFP/UERJ), 

quando iniciamos em 2018 nossas atividades de pesquisa e 

extensão na cidade, tínhamos de algum modo uma leitura 

equivocada e reducionista de senso comum, que invisibilizava a 

“rizomática” (DELEUZE & GUATTARI, 1995) cultura popular 

que está presente em São Gonçalo. Talvez, porque muitos de nós 

que trabalhamos no Campus da FFP, a conhece em um primeiro 

momento na condição de estrangeiro, o que nos leva a 

compreender, inicialmente, a cidade pelas narrativas de discentes 

e docentes que estudam, trabalham, pesquisam e interagem com 

a cidade, nem sempre na condição de filhos dessa terra, que tem 

uma importância histórica enorme, no desenvolvimento político-

econômico, pelos seus portos e região agrícola que tanto 

contribuíram com o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro 

(BRAGA, 2006). 

 Contudo, ainda nos corredores de nossa Faculdade e seus 

espaços de formação, não conseguimos deixar de destacar que 

muitos dos filhos dessa potente cidade, ainda não (re)conhecem 

sua importância histórica e mesmo sua rica cultura popular 

contemporânea que pulsa: em suas praças com sua juventude; 

nos seus movimentos poéticos, literários e musicais; nos vívidos 

terreiros de umbanda e candomblé que se encontram espalhados 

pela cidade. Estes espaços vivos na cidade nos servem de 

sussurros que fazem transcender e desconfiar da argumentação 

de que a cidade de São Gonçalo seja majoritariamente 
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neopentecostal. Embora, reconheçamos que grande parte de 

nossos estudantes se assumam como cristãos e outra grande 

parcela pertencentes a religiões que não apenas se desafiam a 

uma ligação com o sagrado/divino, mas que defendem a 

eliminação do que é diferente e do que poderia lhes levar ao 

pecado.  

Atuando na instituição como professora de disciplinas 

ligadas ao campo da Educação Infantil e da Alfabetização. 

Cheguei a lecionar, por necessidade do Departamento de 

Educação e por meu interesse com a temática, muitas vezes nas 

disciplinas de Literatura Infanto Juvenil I e em uma versão dela 

que é oferecida aos estudantes como Eletiva Universal. E, nessa 

disciplina que acabo de mencionar já passei muitas vezes pela 

situação de estudantes se recusarem a interagir com textos 

literários clássicos e/ou contemporâneos que falem sobre 

mitologia dos orixás, demônios e monstros. Trago a ponderação 

de que a ementa dessas disciplinas26 procura apresentar aos 

estudantes diversos elementos, entre eles: perceber diferenças 

entre os textos não literários e literários, que atravessam a 

constituição do mercado editorial que “tenta determinar o que é” 

e/ou pertencem ao grupo de textos que chamaríamos como 

literatura infanto-juvenil e os elementos que a constituem.  

Mesmo com a apresentação da ementa, que é uma prática 

que sempre adotei nas disciplinas que leciono, estranhava o 

movimento de resistência de alguns estudantes ao trabalho 

pedagógico que eu procurava arquitetar em diálogo com a 

Literatura Infanto Juvenil I. Nesse sentido não foram poucas as 

vezes que ouvi sussurros e comentários em voz alta de estudantes 

 
26 EMENTA: Texto literário e não-literário. Gêneros literários. Origem e 

caracterização do texto infanto-juvenil. Caráter plural da literatura. 

Intertextualidade e interdisciplinaridade. Elementos estruturais da narrativa. 

Metáfora. Metonímia. Símbolo. Alegoria. Tradição e ruptura. Estranho, 
Fantástico, Maravilhoso. Importância do imaginário. 

Fonte:http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=9773. Acesso 

em 18.08.21.  

http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=9773
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dizendo que muitos dos textos literários trabalhando os gêneros: 

estranho, fantástico e maravilhoso, que do ponto de vista da 

formação de leitores são fundamentais para refletirmos sobre nós 

mesmos, nossos mundos e mundos possíveis eram profanos e não 

colaboravam com a formação humana Argumentação 

contraditória a de Todorov (2019), filósofo e linguista búlgaro, 

que entende que a literatura é fundamental na formação humana 

especialmente, porque alarga nossas experiências no campo 

ético, estético e alteritário.  

Recordo-me que uma vez percebi que um grupo inteiro 

saiu da sala enquanto um estudante de história lia com 

dramaticidade o conto, “O Coração Delator” de Edgar Allan Poe 

(2009), ao perguntar o motivo da saída coletiva incomum, o 

grupo disse: “que não gostava do gênero, pois o autor tinha pacto 

com o demônio” (Sic.). Após a leitura conversamos sobre muitas 

especulações da vida do autor e falamos da importância da 

formação literária para o professor, que muito em breve estará no 

lugar de formação de leitores. Refletimos também sobre a 

relevância da interação com narrativas que abordavam o 

estranho, o fantástico, o maravilhoso, de modo especial 

comentamos sobre as histórias de assombro, especialmente, 

sobre a influência delas no desenvolvimento da subjetividade 

humana. Discutimos a relevância das provocações reflexivas do 

docente e de seus movimentos de escuta dos discentes, diante da 

mediação literária (CORSINO, 2014) de textos atrelados aos 

medos que rondam nossos cotidianos, as narrativas de nossas 

culturas e nossa alma/ subconsciente, sejam adultos ou crianças.  

Outra situação que vivi no desenvolvimento da mesma 

disciplina na FFP ocorreu quando anunciei que iria ler o texto “A 

melhor coisa do mundo”, do livro Lendas de Exu de Adilson 

Martins (2012). Antes mesmo que eu começasse a leitura, uma 

estudante comentou em voz alta que ela: “jamais leria para as 

crianças textos de Exu, o Capeta” (Sic.). Pedi para que antes que 

saísse da sala, me permitisse ler para ela e o grupo, a quarta capa 
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do livro em que o autor explica quem é Exu em seus textos e 

complementei que nas religiões de matriz africana, não se 

acredita em demônios como os cristãos. Então a estudante disse: 

“tudo bem! Vou ficar e escutar por curiosidade, mas nunca vou 

ler para minhas crianças textos que falem do mal” (Sic.).  

Nesse mesmo semestre, em uma turma do turno da noite, 

houve outra situação, em uma atividade coletiva onde um grupo 

compartilhava lendas urbanas e curiosidades sobre assombrações 

modernas, uma estudante ficou o tempo todo de ouvidos 

tampados, eu estranhei, mas como a sala estava escura como 

proposta do grupo não disse nada no momento. Mas ao terminar 

a aula, enquanto saí acompanhada por outra estudante comentei: 

“fulana estava com dor de ouvido, coitada passou a aula toda os 

tampando” (Sic.). E, para minha surpresa a estudante me disse: 

“não, ela não estava com dor de ouvido. A questão é que a igreja 

dela a “proíbe” de ouvir estas histórias de horror. Ela comentou 

antes da aula, mas veio a essa, pois está com muitas faltas e quase 

não tem nota de participação” (Sic).  

Naquela noite ao volante enquanto voltava para 

república onde eu ficava e agora quando nesse texto retomo a 

reflexão sobre o ocorrido, revi minha relação com graduandos e 

a necessidade de repensar a importância do diálogo no sentido 

freiriano (2011), na relação entre docente e discente. Recordo-

me que no relato que fiz acima, do dia em que ocorreu a leitura 

dramatizada por um discente de história do texto de Edgar Allan 

Poe (2009), uma estudante antes de iniciar a aula, pediu para 

conversar comigo rapidamente e explicou que havia acabado de 

sair do recolhimento de seu terreiro, onde tinha feito cabeça27, 

informou de que havia se preparado para a atividade, mas pediu 

para não ficar na sala, pois recebera a recomendação de que não 

 
27  Depois de se submeter ao grande rito de passagem que o inclui no candomblé 
como sacerdote júnior, a chamada feitura de orixá, o iaô pode, depois de anos 

de aprendizado, e tendo cumprido os ritos intermediários, ascender ao grau 

de ebômi, conquistando assim sua senioridade (PRANDI, 2001, p. 55). 
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podia se assustar. Mesmo sem entender naquele momento de sua 

fala todo o contexto do que me dizia, eu perguntei: “sua atividade 

envolve outros membros da turma?” (Sic.). Ela disse que não, 

pois como comentou estava recolhida. Então, eu respondi: 

“diante do que você me apresenta, eu sugiro que você 

compartilhe sua performance no final do semestre e entendo se 

você não ficar na aula dadas as condições” (Sic). Pedi para que 

deixasse anotado sobre minha mesa seu nome e matrícula. E 

comentei: “é uma atividade de contos de horror, vamos em todos 

os tempos dessa aula trabalhar com essa questão” (Sic). “Quando 

você se apresentar em outro momento, se não lhe constranger 

você explica o porquê irá apresentar seu trabalho fora do 

momento que a disciplina planejou”. Ela agradeceu e disse “está 

ótimo, semana que vem estarei aqui e depois combinamos o dia 

que eu partilho com o grupo o que preparei.”.  

Esse fragmento de memória vivida me faz relembrar a 

estudante que ficou a noite toda de ouvidos tampados e me 

indago mesmo sabendo que eles têm relações diferentes 

dialogicamente e ideologicamente com estes gêneros literários 

propostos na ementa da disciplina. As duas situações têm 

atravessamentos religiosos: uma não se aproxima 

“voluntariamente” dessas narrativas, porque sua religião não a 

incentiva. A outra graduanda, também por uma questão religiosa 

se dirige a mim e manifesta uma condição provisória de 

afastamento de tais narrativas. Tem por parte das duas, dos 

sujeitos que trago movimentos diferentes na relação dialógica 

comigo e com o conteúdo da disciplina, com uma eu sinto que 

não chego ao diálogo, pois não entendia o ocorrido, sabia que 

realmente ela tinha muitas faltas, pois costumo tentar criar em 

cada semestre uma relação de proximidade com aqueles/as que 

viverão a disciplina comigo, buscando saber seus nomes e na 

medida do possível saber fragmentos de suas histórias e/ou de 

suas relações com os conteúdos da disciplina. Mas, o que me dói 

é enfrentar que eu mesma e muitas vezes os próprios estudantes 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   308 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

de determinadas religiões, não nos colocaríamos com 

tranquilidade em posição de diálogo (FREIRE, 2011), no que 

concerne, a pensar a formação literária de docentes.  

Na verdade, apesar de reconhecer a falta do diálogo 

verbal, enquanto retomo a escrita deste texto, não quis apagar o 

que disse antes, porque ao me reler, eu recordo das/as 

companheiras na FFP que discutem e buscam pensar atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, articulando diferentes linguagens 

(Bruna Molisani, Glaucia Guimarães, Tereza Goudard e Tania 

Nhary). Pois é! Nesse momento, eu me lembro de vocês e 

repenso o que acabo de dizer e reflito sobre o lugar do diálogo, 

não apenas como espaço de tensão e interação que só acontece 

na fala. Afinal, diálogos estavam acontecendo comigo e com o 

coletivo presente o tempo todo: sussurros, comentários em voz 

alta, o grupo que se levanta e se retira da sala, a voz que me escuta 

e me responde, a estudante que com os dedos tenta tampar os 

ouvidos e se proteger do “mal” que aquela experiência lhe 

“impunha”. Eu, não tenho respostas, revisitando minhas 

experiências, tenho indagações: como pensar práticas formativas 

literárias que ressoem depois nas experiências pedagógicas 

desses futuros profissionais? Como não “violentar” os estudantes 

na formação inicial com experiências que sonhavam ser 

significativas? E alguns graduandos de fato narram que foram. 

Mas, é impossível não ser tocada de que essa proposta, não foi 

sequer suportável para alguns que tampam os ouvidos, se 

levantam e sussurram. Será possível garantir que as crianças 

tenham professores que consigam em alguns momentos separar 

suas questões religiosas, no que concerne ao direito de acesso ao 

conhecimento que precisam garantir aos meninos e meninas? 

Utopia e distopia podem dialogar? -Não, sei! Não, sei! Não, sei! 

Sei que continuo querendo ir, que continuo buscando 

caminhos que me tornem uma professora-pesquisadora 

(GARCIA & ALVES, 2002) melhor e sei que não conseguirei 

sem tentar dialogar com os estudantes. Vivo como diz Galeano 
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(1994, p. 300): “caminho dez passos e o horizonte corre dez 

passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que 

serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar”. 

 As experiências que vivi presencialmente e que acabo de 

narrar como professora na FFP/UERJ me fazem refletir sobre 

meu lugar, como formadora de professores e elas me enchem de 

estranhamentos e me fazem compreender, porque em tempos de 

guerras a primeira coisa que se ataca é a cultura: as artes, a 

literatura e se eliminam os anciões que guardam vivas dentro de 

si as histórias e as tradições de um povo. Textos, narrativas, 

enredos e modos de vidas de personagens podem representar 

perigo às ideologias colonizadoras. Encontro-me com os 

graduandos, que em breve serão professores(as) e eles me 

revelam que não gostam de escutar ou de ler histórias que narrem 

sobre a maldade que está presente no mundo, retomo as palavras 

de uma estudante: “mas nunca vou ler para minhas crianças 

textos que falem do mal” (Sic). Como falar da vida sem ter 

consciência da morte, do bem, da boa vontade, do desespero, da 

esperança, da falsidade, das mentiras, do egoísmo que praticamos 

aos nossos semelhantes, lhes impondo modos de viver, que não 

lhe mobilizam o direito por continuar vivos, da perversidade, da 

maldade e das contradições que nos tornam humanos? Sempre 

acreditei que as histórias que compartilhamos são potentes na 

provocação das experiências éticas, estéticas e alteritárias 

(TODOROV, 2009), que mostram mundos reais, possíveis e 

ficcionais que dialogam, tensionam, nossas experiências 

culturais, nossas relações com os outros, muitas vezes, nos 

convidam a repensar nosso próprio lugar no mundo. A vida em 

si mesmo e a vida, especialmente, em diálogo com textos 

literários, que como Candido (1989) defendemos que deveriam 

fazer parte dos direitos humanos, podem nos fazer infinitas 

provocações entre elas: se queremos ficar onde estamos, se 

desejamos mudar radicalmente e/ou fazer pequenos ou grandes 
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arranjos possíveis entre o mundo que nos é ofertado e o que 

desejamos viver. Isso considerando que a literatura nos empodera 

ao ponto de entender que: se o mundo desejado, ainda não existe, 

nós podemos criá-lo. 

ANDANÇAS POR SÃO GONÇALO: (DES/RE)CONHECIMENTO 

Há muitos modos de conhecer um lugar, uma pessoa e/ou 

explorar um artefato da cultura: escutando o que dizem sobre 

aquilo e/ou quem desejamos conhecer; se colocando disponível 

para construir relações exploratórias; pesquisar informações que 

podem estar em um banco de dados físico e/ou virtual e se dispor 

diretamente ao diálogo; seja observando, tateando, conversando 

e no caso da cidade, literalmente, andando por suas vielas, 

misturando-se à população que por ela circula e/ou interagindo 

com seus moradores. Apesar de todas as narrativas sobre a 

intensa violência urbana dessa cidade que sempre escutei nas 

salas de aula da FFP e que tomei conhecimento pelas mídias 

sociais. Não sou hipócrita em dizer que elas, de certo modo, não 

me faziam/fazem ter medo de ir e vir pela cidade. Afinal, infinitas 

são as narrativas de assaltos no ponto de ônibus bem em frente 

ao Campus e os intensos tiroteios entre a polícia no asfalto e o 

tráfico no Morro do Feijão/Morro da Coruja, sendo a FFP um 

entre-lugar (BHABHA, 2001) no qual tiros vindos dos dois lados 

se cruzam. Embora conhecendo tais narrativas, as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão me deslocaram geograficamente e 

me fizeram andar – ...ir... – e conhecer alguns bairros de São 

Gonçalo: Venda da Cruz, Nova Cidade, Alcântara, Laranjal, 

Barro Vermelho, Jardim Catarina, Pita, Tribobó, Arsenal, Neves, 

Colubandê, Rio do Ouro, Maria Paula, Gradim e Paraíso. Sou 

uma pessoa que me desloco pela cidade e por lugares 

desconhecidos prestando atenção às placas e para alguém que 

como eu, que é estrangeira, senti em alguns momentos falta de 

sinalização pública, pois em regiões metropolitanas o caminho 
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de ida nem sempre é exatamente o mesmo de volta. As minhas 

andanças pela cidade me colocaram em movimento de buscar 

pistas (GINZBURG, 1999) que me ajudassem a conhecer São 

Gonçalo, as versões culturais de sua população e geografia, 

aprofundando e ampliando o reconhecimento das narrativas que 

a FFP/UERJ, por meio de seus estudantes, docentes, servidores 

de apoio e terceirizados, jornais e mídias sociais, me forneciam 

sobre a cidade. 

Ao caminhar pela cidade movida pelo desejo de conhecê-

la, buscando enxergar com meus próprios olhos um pouco de 

suas questões culturais e religiosas: queria ver se os caminhos 

que eu percorria me confirmavam, especialmente, as narrativas 

que me apresentavam a cidade como majoritariamente 

“protestante”. Informações que me chega pelos diálogos com 

docentes e estudantes, mas especialmente pelas experiências que 

vivi como docente e que foram acima compartilhadas no trabalho 

de Literatura Infanto-Juvenil I. E, ao longo desta micro 

discussão, tenho a esperança de conseguir comunicar a vocês os 

saberes que possuía sobre São Gonçalo e que me faziam 

desconfiar dessa “afirmação”. É importante ressaltar que o que 

narro não nasce de uma pesquisa estruturada, que demandariam 

muito mais instrumentos e estratégias metodológicas, do que 

andar pela cidade e escutar o que falam sobre ela e sua população. 

Nasce das minhas experiências e inquietações como docente pela 

primeira vez no Ensino Superior e da necessidade de construir 

relações com uma população e com uma cidade que eu apenas 

sabia da existência. 

 Assim, reafirmo que no presente artigo, não nos 

deteremos ou aprofundaremos às questões sobre religiosidade e 

formação humana, suponho que quem chegou até aqui na leitura, 

percebeu que esse não é o recorte exclusivo da presente 

discussão. Isso exigiria de mim mais tempo de estudo, pois como 

já dito necessitaria a elaboração de uma pesquisa mais 

estruturada. Mas, penso ser importante narrar como a 
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religiosidade afeta a relação dialógica com que alguns estudantes 

interagem com os conhecimentos científicos, culturais e 

pedagógicos, optando por permanecer no lugar de 

desconhecimento. Opções que entendo em certa medida, desde 

que você não opte por ocupar profissões que exigem que você 

garanta ao outro o diálogo (FREIRE, 2011) com o conhecimento 

que está posto no mundo. Refiro-me ao direito de acesso à 

Educação, especialmente, da necessidade de docentes assumirem 

uma postura profissional, em que suas opções religiosas, não 

atravessem, determinem e, sobretudo, imponham aos jovens, aos 

adultos e às crianças os lugares de não saber, de ignorância 

epistêmica que foram suas opções pessoais e que eticamente, não 

podem ser impostas ao outro, no momento, em que você está no 

exercício de sua profissão. 

 Gostaria de contextualizar que não apenas São Gonçalo 

enfrenta o atravessamento dessa questão, como sabemos outras 

grandes cidades do estado do Rio de Janeiro, há atualmente uma 

remodelação de igrejas cristãs com fortes articulações com a 

milícia, como havia na Idade Média com a imposição do 

catolicismo pelos romanos. Referimo-nos aos povos que queriam 

impor sua religião. Nesse sentido, denunciamos tensões entre 

cristãos e religiões de matriz africana, um encontro absurdo entre 

passado e presente, que constantemente, aparecem nas redes 

sociais e em manchetes de jornais: ações de depreciação de 

terreiros de Umbanda e Candomblé, inclusive o movimento 

insistente de silenciamento dessas religiões pela articulação entre 

cristões e milícias. Diante do cenário, especialmente, político do 

país, os fascistas saíram de seus esconderijos e enfrentamos certa 

naturalização da eliminação da diferença, no qual se é permitido 

matar em nome de um deus, de uma fé, impedindo o outro a ter 

o direito de pensar diferente, a saber, é proibido pecar mesmo não 

acreditando em pecado. Em diálogo com Saramago refletimos: 
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Deus é uma criação humana, como muitas criações 

humanas, a certa altura toma o freio nos dentes e passa a 

condicionar os seres que criaram essa ideia. Fica claro 

que o milagre é uma ilusão de ótica absurda e inútil. 

Cristo expulsa os demônios do corpo de um pobre 

homem e eles entravam nos porcos que morriam 

endiabrados na água libertando novamente os diabos para 

entrar em qualquer corpo. Você sabe, o diabo não morre. 

Esta religião (o cristianismo) foi fundada sobre sangue, 

sofrimento, renúncia e martírio. É uma religião de 

horrores (SARAMAGO, 2010, p. 117). 

Mas se estivermos atentos à cidade de São Gonçalo e a 

tudo que está presente nela conseguimos fugir ao perigo da 

narrativa de uma história única (ADICHIE, 2009), pois há 

múltiplas formas de viver na cidade. Estas, por vezes, 

transgridem as narrativas que tentam se impor como verdades 

quase absolutas e/ou de senso-comum: a generalização com a 

“cultura popular e cultura religiosa” gonçalense, como se fossem 

um modo único de interpretá-la. Entretanto, a experiência 

enquanto docente na FFP me possibilitou o encontro com várias 

pessoas que mesmo professando e assumindo publicamente suas 

opções pessoais de fé. Assim, mesmo reconhecendo que existem 

muitos estudantes-cristãos, cujas narrativas de suas falas, seus 

modos de interagir com os outros, de se colocar dialogicamente 

em uma discussão com a qual tem certa discordância, conseguem 

se colocar em uma posição de escuta, respeitando as diferenças 

culturais existentes, entendendo as múltiplas cosmologias que se 

tecem ao longo da história sobre questões relacionadas à religião. 

Assim, entendemos que esses estudantes da FFP se excluem da 

“generalização histórica” que acima foi apresentada por 

Saramago, (2010). A narrativa do autor é fato histórico, que 

humanamente nos envergonhamos e que criticamente vem 

retornando com força diante de acontecimentos fascistas que 

estão ocorrendo pelo Brasil e pelo mundo.  Em diálogos com 

esses autores convidamos Todorov (2009) que afirma que a 

“literatura é pensamento e conhecimento do mundo psíquico e 
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social em que vivemos” (p. 77). O autor ainda afirma que ela nos 

fornece reflexões e informações das experiências humanas. 

Nossos estudos seguem nos fazendo refletir diálogos com 

Saramago, pois entendemos, que o papel da literatura 

“diferentemente dos discursos religiosos, morais ou políticos, ela 

não formula a um sistema de preconceitos; pois essa razão, 

escapa às censuras que se exerce sobre as teses formuladas de 

forma literal” (Idem, p. 80).  O que significa que nossa relação 

com textos literários, não se fecham em interpretações e não se 

resumem em mobilizar verdades absolutas.  

Buscando andar, viver, explorar os espaços urbanos 

podem ampliar as leituras, que a presente autora tem sobre essa 

cidade, seus sujeitos e suas arquiteturas epistêmicas. Assim, me 

encorajo e me disponho a ler a cidade, lentamente por meio de 

projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Trata-se de um 

exercício de tentar lê-la por mim mesma, ou seja, ampliando 

minhas experiências de convívio com elas e seus sujeitos. Com 

isso queremos dizer que a vida da cidade vai mostrando para 

aqueles que caminham por ela com atenção a presença de outras 

culturas, por exemplo, quando saímos da Ponte Rio Niterói em 

direção ao nosso Campus Universitário em São Gonçalo, pelas 

ruas internas28 da cidade conseguimos registrar no caminho mais 

comum a presença de pelo menos quatro tendas de umbandas. Se 

pegarmos o caminho mais incomum pela Rua Dr. March, 

passando por Venda da Cruz conseguimos registrar mais sete 

espaços de religiões não cristãs, sendo um deles chamado apenas 

como Tenda Cigana. Por esses caminhos que nos fazem ver a 

existência desses espaços, acabamos por relembrar que segundo 

os estudos de Saidenberg (1978) uma das vertentes de umbanda: 

a Cristã, nasceu aqui em São Gonçalo com Zélio Fernandino de 

Morais, através da fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da 

Piedade, bairro de Neves em 1908. 

 
28 Caminho que passa pelo bairro de Neves. 
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Embora, quando aprofundamos os estudos com Prandi 

(1990; 2011) nas obras Modernidade com feitiçaria: Candomblé 

e Umbanda no Brasil do século XX e Encantaria Brasileira essa 

informação sobre o nascimento das umbandas se ampliam, pois 

muita gente conhece a umbanda como se fosse uma coisa única, 

o que não é verdade, ela é constituída de muitos elementos 

regionais das diferentes culturas populares que envolvem 

práticas ancestrais, sejam pelos povos originários e/ou por 

atravessamentos étnicos, considerando a colonização de cada 

região de nosso país. Além dos povos trazidos da África e 

submetidos à escravidão aqui no Brasil, no período de 

descobrimento. Isso influencia a criação de uma multiplicidade 

de umbandas pelo país que podemos citar algumas que a autora 

deste texto, por respeito e desejo de conhecimento do 

desenvolvimento da mística, conseguiu conhecer um pouco de 

suas estruturas ritualísticas, ocupando o lugar de assistência29: 

Esotérica, Branca, de Mesa Branca (Kardecista); Mirim; 

Popular ou Cruzada; Omolocô; Trançada; das Almas; de 

Angola; Umbandomblé e Umbandaime.  

Nos caminhos que nos trazem de Niterói ou da Capital 

do Rio nossos olhos ainda não encontraram Ilês de Candomblé, 

certamente porque eles precisam de ambientes um pouco maiores 

para suas atividades, como espaços de terra para plantio de ervas 

reconhecidas como sagradas, mas sabemos que eles existem. 

Mãe Márcia D’Oxum é uma militante dos direitos humanos na 

cidade, sendo sua liderança e movimentação cultural em diálogo 

com a população gonçalense, reconhecida na Alerj em 2019, 

recebeu a Medalha Tiradentes, pelas ações sociais e afirmativas 

do projeto, “Matrizes que Fazem”. Proposta que está sediada e 

 
29 Pessoas que visitam esses espaços, não sendo necessariamente seguidores da 

religião, embora, alguns desses espaços passei a frequentar pela experiência que 
me proporcionaram com a ligação com o divino/ divindade. Religião como 

sabemos significar re-ligar, reconstituir a relação entre seres humanos e os 

seres/o ser divino. 
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vinculada ao Egbe Ile Iya Omidaye Ase Obalayo, seu terreiro de 

candomblé situado em São Gonçalo. 

Ainda passando pela cidade vemos muitos templos 

religiosos ligados ao catolicismo e ao protestantismo, o segundo 

com maior presença, podemos dizer que é difícil encontrar uma 

rua onde não haja grandes ou micro igrejas pentecostais. 

Também podemos perceber que embora o desenvolvimento 

urbano da cidade seja desordenado, há a presença de muitas 

praças públicas, por meio do Google Maps chegamos a mapear 

29. Para nós, pensar a existência desses espaços públicos é 

importante, pois nossa compreensão é de que as praças de modo 

geral se revelam simbolicamente como uma “encruzilhada” nas 

cidades. Portanto, lugar por onde as pessoas passam, se esbarram 

e se encontram umas com as outras e/ou que servem como 

“ponto” de observação para o mundo. Trata-se também de um 

lugar de festa, ponto de encontro de manifestações. Assim, 

reconhecemos e retomamos a importância histórica das praças, 

como revelam os estudos de Bakhtin (1999): “a praça pública era 

o ponto de convergência de tudo que não era oficial, de certa 

forma gozava de um direito de ‘extraterritorialidade’ no mundo 

da ordem e da ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a 

última palavra” (p. 132). E em São Gonçalo uma praça em 

especial nos chama atenção, porque ela está localizada bem em 

frente ao nosso Campus Universitário, referimo-nos à Praça dos 

Ex-combatentes. 

 

Praça dos Ex-combatentes, fundada em 24 de outubro de 

1970, nesta mesma derradeira e amada cidade. A praça é 

uma jovem senhora de 44 anos, do 1º decanato de 

escorpião. Com duas grandes reformas, o espaço é um 

museu a céu aberto, erguido em homenagem aos 

Combatentes da 2ª Guerra Mundial. Ela é composta por 

um obelisco, um mastro central para quatro bandeiras, 

mapa do Brasil e Brasões oficiais, além de um tanque, 

uma hélice e munições de guerra. No monumento aos 

soldados mortos, ficou a mensagem aos vivos: “Aos que 

em holocausto à Pátria, tiveram como túmulo às águas do 
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Atlântico ou a terra fria da Itália. A morredoura gratidão 

e imperecível saudade dos que ficaram” (CORREIA, 

2015, s/p30). 

 

A primeira vez que explorei31 a Praça dos Ex-

combatentes foi numa quarta-feira à noite em companhia de três 

colegas de trabalho, duas de nós pesquisávamos mais as questões 

ligadas às infâncias e as outras investigavam questões 

relacionadas à juventude. Uma das companheiras de trabalho nos 

convidou para ver uma batalha de rap. A Praça estava cheia de 

jovens que com seus grupos davam vida àquele lugar e o 

conteúdo das letras das batalhas revelava-se cheio de excelentes 

reflexões políticas que mobilizavam questões como: oposição à 

violência de gênero, aversão à violência e o genocídio de jovens 

negros, o descaso dos (des)governos com a população e seus 

direitos civis e, manifestações de afetos e/ou provocações entre 

os grupos envolvidos com o evento. Ficamos por uns 40 minutos 

no lugar e vimos a cultura popular pulsando na tensão dialógica 

(FREIRE, 2011) das letras e vocalizações de sons que aquele 

movimento juvenil compartilhava como reinvenção dos usos da 

praça, enquanto grupo geracional.  

A mesma Praça é por vezes habitada por movimentos e 

manifestações da FFP/ UERJ; nas terças e quintas pela manhã ela 

é habitada especialmente por mulheres que vinculadas a um 

projeto da prefeitura, sob a orientação de um instrutor realizam 

atividades físicas. Sabemos que festas acontecem nela nos fins 

de semana e as igrejas também a utilizam como espaço de 

evangelização. Assim, podemos entender que a praça pública 

além de ser um espaço para descanso, passeio, realização de 

atividades físicas, seus usos podem ser reinventados pela 

população. E, na atualidade tais usos podem sofrer intervenção 

policial, dependendo de como a comunidade local acolhe cada 

 
30 <https://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/praca-dos-ex-combatentes-

historia/>.  Acesso em 21.08.21. 
31 Explorei no sentido de estar fisicamente nela. 
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evento. A roda de rap dos jovens em 2019 precisou mudar de 

lugar, por conta da repreensão policial. 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS: AS EXPERIÊNCIAS DOCENTES NA 

FFP E AS ANDANÇAS NA CIDADE ME ECORAJAM A PESQUISAR 

NA PRAÇA 

 Apesar de reconhecermos nos estudos de Cortez (2009) 

que “o poder oficial na praça pública da Idade Média acontece 

quando o Estado ocupa esse território com manifestações 

governamentais, seja ao empreender cerimônias, anunciar leis ou 

realizar punições e execuções” (p. 4). Resolvemos em diálogo 

com Bakhtin (1999) pensar uma pesquisa na ordem da 

extraterritorialidade na Praça dos Ex-combatentes, em que nos 

desafiássemos a propor experiências dialógicas e investigativas 

com a população. Assim, decidimos por investir nesta Praça 

como um espaço de encontro entre a comunidade acadêmica e a 

comunidade local, através de um projeto de Iniciação Científica: 

Rodas de Contação e Leitura de Histórias na Praça: pretextos 

para encontros entre a comunidade acadêmica e a comunidade 

do Paraíso, São Gonçalo-RJ. A pesquisa tem como principal 

problema: pensar estratégias para promover o encontro entre a 

comunidade acadêmica e a comunidade local por meio de 

diálogos mediados pela literatura. E se estrutura essencialmente 

a partir dos seguintes objetivos: a) ampliar o campo formativo 

dos estudantes de graduação, e; b) desenvolver vínculos afetivos 

e mútua partilha de conhecimentos entre os graduandos e 

membros da comunidade local. 

Nosso projeto desde 2018 busca interagir com a Praça 

dos Ex-combatentes diferentemente desta perspectiva oficial da 

Idade Média. Pretendemos como já afirmamos pensar, em nosso 

projeto, a praça como um espaço de “extraterritorialidade” 

(BAKHTIN, 1999), um espaço de encontro dialógico. Portanto, 

um espaço de encontros e desencontros de lógicas, sendo a 

literatura o pretexto para este diálogo. A literatura é 
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compreendida por nós como pretexto para este encontro, porque 

sabemos o quanto o ser humano é fascinado pela arte de ouvir e 

contar histórias desde a antiguidade, na tentativa de compreender 

a si mesmo e o mundo. Como reafirmam os estudos de Calvacanti 

(2002): 

 

Tem-se notícia de que as primeiras narrativas 

constituíam-se em relatos fabulosos sobre a possível 

história do surgimento do mundo. É certo que esses 

relatos estavam impregnados de conteúdos voltados para 

o sobrenatural, o misterioso envolvido na aura do 

sagrado. Eram relatos marcados pelo registro de rituais 

de iniciação e magia, próximos à consciência mítica e 

religiosa, para, somente muito tempo depois, 

transformarem-se em mito e história (p. 28). 

 Nos estudos de Abramovich, (2003) aprofundamos a 

compreensão da importância e da necessidade humana de estar 

em contato com a literatura:  

É através de uma história que se pode descobrir outros 

lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, 

outras regras, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo 

história, geografia, filosofia, direito, política, sociologia, 

antropologia, etc... sem precisar saber o nome disso tudo 

e muito menos achar que tem cara de aula... Porque, se 

tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer [...] (p. 

9). 

 

 Assim, apostamos na literatura como pretexto para este 

encontro entre a cultura acadêmica e a cultura popular, pois 

sabemos que “seja lá por que razão, o fato é que não conhecemos 

ninguém que não goste de ouvir uma boa história” (MACHADO, 

2004, p. 15) e de contar suas próprias histórias. Neste sentido, o 

projeto não apenas deseja provocar na praça o momento de 

encontro com narrativas clássicas do folclore local, brasileiro e 

com a literatura nacional e internacional. Mas, sobretudo, ouvir 

e co-construir com os presentes, narrativas de seu cotidiano em 

sua relação com a cidade de São Gonçalo. Por meio deste projeto 
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conhecemos o grupo Diário da Poesia, um movimento literário e 

poético coordenado por Renato Cardoso, ex-estudante da FFP e 

professor de língua portuguesa. Renato mobiliza saraus em 

escolas públicas, privadas e em espaços culturais da cidade. 

Nosso diálogo com o grupo é constante. As produções literárias 

desses escritores e poetas pertencentes a diferentes grupos 

geracionais (crianças, jovens e adultos). Como muitos dos 

participantes são gonçalenses e suas escritas estão permeadas por 

diversos elementos, muitos deles ligados aos elementos 

históricos, as belezas naturais e os desafios que envolvem ser um 

cidadão nesta cidade, nos alimentamos no diálogo com eles para 

conhecer ainda mais São Gonçalo. Aproveitamos para informar 

que na biblioteca da FFP/ UERJ existe uma “Cordelteca” que nos 

permite conhecer a obra dos excelentes escritores locais, um 

projeto excelente mobilizado pelo Departamento de Letras. 
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. 
A HISTÓRIA DE MINHAS LETRAS: 

 MULHER, PROFESSORA E ETERNA APRENDIZ DA VIDA QUE SE 

TRANSFORMA EM PALAVRA 

 

Adriana de Almeida 

 

A MINHA VOZ EM MUITAS VOZES: VIVER É COMUNICAR-SE 

PELO DIÁLOGO 

 
Contar quem sou e a minha história, transfigurada 

nessas letras que produzem sentidos, significados, e que se 

entrelaçam neste texto, me faz pensar nos livros que me 

formaram.   

Lembro-me das tardes em que, sentada na calçada, 

depois da aula, em frente a minha casa, segurava em minhas 

pequenas mãos o livro, emprestado da biblioteca, como um 

verdadeiro tesouro. Já naquele tempo descobria a mim mesma 

como alguém que poderia revolucionar, alguém que não queria 

se calar pela luta dos trabalhadores, alguém que queria ser livre 

e entender o outro pelo afeto. A minha autodescoberta enquanto 

mulher, o meu conhecer o mundo, aconteceu pela literatura e, 

depois, por minha formação superior e luta cotidiana. Pelo 

reconhecimento da força da mulher, tornei-me a cientista que 

viria a conquistar e ultrapassar as fronteiras do conhecimento e 

as geográficas.  

Começo por recordar dos primeiros livros e das 

primeiras revoluções que ocorreram em mim, ainda na infância. 

“Crime e Castigo” (2004), de Fiodor Mikhailovitch Dostoievski, 

publicado em 1866, me aproximou do romance polifônico, no 

qual muitas vozes vão contando e colaborando com a história. 

Sob diferentes análises dos personagens, eu ia página a página 

construindo as minhas impressões. Ainda sem saber, foi a minha 

primeira aproximação com os estudos da linguagem. Não 

imaginaria que anos mais tarde iria me integrar à essência do 

pensamento filosófico bakhttiniano, do dialogismo, para 

compreender a mesma obra que, já na infância, provocou em 
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mim a descoberta de sentimentos e sensações que não imaginava 

haver, como tomar consciência de mim mesma e tornar-me eu 

mesma ao me revelar para o outro e ver o mundo fora de mim 

mesma (BAKHTIN, 2013). 

Trabalho é criação, produção da existência humana, e 

Dostoievski em suas letras, história e pensamento artístico nos 

interroga em “Crime e castigo”: "Que é que os homens temem, 

acima de tudo? O que for capaz de mudar-lhes os hábitos”. Ao 

retratar a vida do jovem Raskólhnikov, pobre, dependente de 

duas mulheres, a mãe e a irmã que trabalhavam para lhe enviar 

dinheiro para manter os estudos, Dostoievski problematiza a 

ótica do herói e desperta sentimentos complexos e angustiantes. 

Porém, há vários personagens principais nessa história, que não 

são meros objetos do discurso, mas os próprios sujeitos de um 

discurso significante: “a consciência do herói é dada como a 

outra, a consciência do outro, mas ao mesmo tempo não se 

objetifica, não se fecha, não se torna mero objeto da consciência 

do autor” (BAKHTIN, 2013, p. 5). 

Assim, pude ir acompanhando a vida de penúria de 

Raskólhnikov, retraído e isolado, quando já não era mais possível 

vestir-se e alimentar-se. Como destaca Bakhtin, a unidade dessa 

polifonia transcende a palavra, a voz, a ênfase, e o que a leitura 

me ensinou é que não se trata de um crime e seus castigos. O 

tecer da narrativa me leva a refletir sobre orgulho e consciência. 

Ainda que réu, confesso, Raskólhnikov por sua inteligência 

demonstra superioridade, em outros momentos, contrapondo-se, 

manifesta-se altruísta. “Crime e castigo” versa sobre a trajetória 

de uma pessoa que precisa se tornar humana novamente, e, nesse 

itinerário, revela o relacionamento entre famílias disfuncionais, 

do amor e do casamento imposto pela convenção social. Incita-

nos, ainda, a pensar sobre a sensação de deslocamento e 

pertencimento e, também, da influência da religiosidade.  

Não há como não comparar a trajetória desse sujeito e 

suas mazelas com as questões da sociedade do capital que levam 
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o homem a desumanizar-se, a justificar a morte do outro e a 

alienação da consciência que é interpelada por tantas ideologias.  

PODER, É PODER SOBRE OS SERES HUMANOS, SOBRE OS 

CORPOS, MAS, ACIMA DE TUDO, SOBRE AS MENTES… 

No diálogo com as letras que produzem os sentidos, em 

George Orwell (1984) compreendi, ancorada em minhas 

experiências juvenis, o poder de uma pessoa sobre outras 

pessoas. O dialogismo apreendido na infância defrontou-se com 

a face cruel da sociedade capitalista do controle. Controle que, 

mais tarde, aprendi que também se processa nas escolas, na 

autoridade e no poder docente, no controle dos corpos e das 

ideias. A educação ideológica tenta tornar igual o desigual em 

um grande processador de mentes. A opressão vivida pelo 

angustiado Winston Smith é a mesma de milhares de crianças 

automatizadas, não autorizadas a pintar uma laranja com a cor 

vermelha ou que não podem fazer com que seu desenho de avião 

venha a se tornar, minutos mais tarde, um gato. A divisão do 

trabalho na escola provoca a fragmentação do tempo e do espaço, 

visando o aprendizado pela técnica.  

O clássico “1984” (2019), do século XX, lido em uma 

tarde, jamais me fez esquecer: “Se há esperança”, escreveu 

Winston, “a esperança está nos proletas” (ORWELL, 2009, p. 

88). A sensação aflituosa de acompanhar a vida de Winston 

completamente vigiado, que inicia a sua narrativa falando da 

semana do ódio e da polícia das ideias, me permite refletir sobre 

o tempo presente e a ideologia que incita o medo, a violência, a 

falta de respeito com o outro e a destituição da autonomia e da 

crítica. O diálogo que cede, forçosamente, o lugar a polarização, 

ao ensino e ao trabalho remoto, a presença substituída pelo 

homeoffice. Milhões de pessoas, também pelas “teletelas", 

passaram a vigiar e "cancelar" a vida do outro. O mundo da 

amizade se transformou no mundo dos seguidores.  
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Dos proletas virá a revolução, mas, para os proletas, a 

polícia das ideias já tinha a solução e os levou a exaustão. A 

polícia do pensamento do nosso tempo tem levado os proletas ao 

domínio dos corpos pelos aplicativos. E ainda que na tentativa de 

nos rebelarmos, tal como Winston, não temos ideia de como dar 

o primeiro passo.  

O grande Partido, em 1984, suprimia toda a 

individualidade e tinha como finalidade que toda a vida dos 

cidadãos atendesse aos interesses do Estado. Para manter a 

população alienada, eram realizados os grandes eventos 

patrióticos, a fim de que as pessoas se esquecessem de suas vidas 

e amassem apenas ao Grande Irmão. Quem não participava, 

cometia a crimideia, ou seja, as ideias ilegais para o Partido e, 

assim, arriscava a segurança nacional. A sentença para quem 

cometia uma crimideia era o apagamento de seus registros como 

se ela nunca tivesse existido.  

O livro “1984” (2019) traz uma discussão importante 

porque reflete sobre a distopia da liberdade. Na ficção, a 

liberdade não existe de nenhuma forma, até mesmo língua e 

passado são alterados para que estejam de acordo com o contexto 

do Partido. Informações são transformadas no Ministério da 

Verdade, pois, a única verdade é aquela proferida pelo Partido. 

Desse modo, as pessoas eram obrigadas a ter um 

duplipensamento, isto é, diante de uma contradição no governo, 

tentava-se aniquilar toda e qualquer prova do ocorrido, falseando 

assim a realidade. O mundo era dividido em três superpotências 

totalitárias, de modo que vínculos de amor e amizade eram 

proibidos. Atualmente, a crítica às novas tecnologias é referida 

ao contexto de 1984, para exemplificar o quanto é difícil 

conquistar as liberdades individuais, de pensamento e de 

expressão. Webcam, vigilância, sociedade algorítmica.   

O livro “1984” (ORWELL, 2019)  me ensinou o 

contexto de total exceção e autoritarismo estatal, em que os 

direitos eram violados em variados graus. Nessa época, também 
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li “Brasil nunca mais”, de Paulo Evaristo Arns (1985), e pude 

sentir a desumanidade e a barbárie da ditadura militar brasileira. 

Por noites, não consegui dormir tentando imaginar como 

tamanha repressão de um Estado totalitário e autoritário, que 

pensava eu existir apenas na ficção de 1984, pudesse em diversos 

momentos históricos se aproximar tanto da realidade. E o fato de 

em diferentes contextos e lugares do mundo, em um dado 

momento histórico, agindo como uma polícia do pensamento e 

das ideias, o Estado queimou livros. Pensar na cena dos livros 

“proibidos" queimados faz parar o meu coração, porque, para 

mim, na minha juventude, vinha dos livros a mulher que 

desabrochava em mim.  

Foram muitos tipos de tortura e repressão. E essas 

tantas histórias me aproximaram ainda mais da luta dos 

trabalhadores e do materialismo histórico dialético. Sobre a 

tortura física e psicológica, Hélio Pellegrino diz:  

Na tortura, o corpo volta-se contra nós, exigindo que 

falemos. Da mais íntima espessura de nossa própria 

carne, se levanta uma voz que nos nega, na medida em 

que pretende arrancar de nós um discurso do qual temos 

horror, já que é a negação de nossa liberdade 

(PELLEGRINO, 1982, p. 3). 

Podemos comparar esse trecho de Pellegrino com as 

questões apontadas por Magalhães, Meira e Oliveira (2019) 

sobre a disseminação de discursos manipuladores, de notícias 

inverídicas, e na proliferação de boatos, fake news. Tanto George 

Orwell (2019) em 1984 como Arns (1985) em “Brasil nunca 

mais”,  apresenta a gênese dos regimes totalitários, 

antidemocráticos, tirânicos e ditadores, tais como a disputa 

presidencial nos Estados Unidos, a Primavera Árabe e a triste 

história das Mulheres de consolo.  

Nesse sentido, a diversidade de linguagens e artes pode 

colaborar no processo de transformação da sociedade 

"revertendo o engodo,  a  mentira  e  a  distorção  da realidade 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   328 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

muitas vezes impostas pelas mídias, sob o comando de uma 

classe populista” (MAGALHÃES; MEIRA; OLIVEIRA, 2019, 

p. 5). 

Terminado o mestrado, conheci “Cem anos de solidão” 

(2018), realismo fantástico, um dos melhores livros que já li, de 

Gabriel Garcia Marquez. Ao ler esse livro, me senti entendendo 

do riscado, dos traçados, das linhas da existência, não só das 

letras e das palavras, mas da história que perpetua e transcende 

gerações. O inimaginável que percorre nossos pensamentos e 

imaginação, dos momentos em que você se pega pensando: “isso 

não é possível”, e, em tantos outros, que você afirma: “é bem 

assim!”. Um livro cujo parágrafo final permanece vivo em minha 

memória, compreendendo todo o ciclo das mais de quatrocentas 

páginas narradas pela genealogia da família Buendía. O fato de o 

fim da estirpe, o último Aureliano, enfim compreender a linha do 

tempo de toda a sua história familiar, nos faz junto com ele 

apreender o emaranhado e os labirintos da vida.  

Aureliano pulou onze páginas para não perder tempo em 

fatos demasiado conhecidos e começou a decifrar o 

instante que estava vivendo, decifrando conforme vivia 

esse instante, profetizando a si mesmo no ato de decifrar 

a última página dos pergaminhos, como se estivesse se 

vendo num espelho falado (MARQUEZ, 2018, p. 446). 

De passagens encantadoras – literatura e narrativa 

cheias de poesia –, a bela trama de palavras de Gabriel Garcia 

Marquez, me surpreendia a cada nova página. Foi esse o livro 

que me fez querer escrever e ler ainda mais para conhecer de 

forma ainda mais profunda o mundo e, particularmente, a 

América Latina.  

Os membros da família Buendía, marcados pela 

inventividade, obstinação e, sobretudo, pela solidão, revelam que 

até mesmo a repetição dos nomes é uma estratégia para demarcar 

a circularidade do tempo. Os nomes se repetem, assim como as 

paixões e os destinos. A imprecisão da história em um espaço 
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específico é uma das características do mito.  Enquanto tantos 

Josés Arcadios se repetem, mitologicamente, as mulheres da 

trama são únicas. Trata-se de mulheres fortes, de personalidades 

surpreendentes. Mulheres históricas, cheias de forças, que 

carregam nas costas uma civilização, toda uma ancestralidade.  

“Cem anos de solidão” (2018) articula fantasia e 

realidade, da mais crua, ao realismo mágico, tipicamente 

latinoamericano. Retrata uma América Latina da qual o Brasil é 

parte, fantasticamente violenta e injusta. Marquez, como 

ninguém, desvela os dilemas da América Latina, a partir de seus 

tiranos e, com base nesse olhar, vivemos mais desconhecidos, 

menos livres e cada vez mais solitários.  

Para Marquez (1982), conforme seu discurso ao 

receber o Prêmio Nobel de literatura, a violência e a dor 

desmedidas da nossa história resultam de injustiças seculares e 

amarguras incontáveis, e não de uma conspiração planejada a três 

mil léguas distantes de nossa casa. Para ele, muitos dirigentes e 

pensadores europeus acreditam nisso com a infantilidade dos 

avós que esqueceram as loucuras da juventude, como se não 

fosse possível outro destino além de viver à mercê dos  grandes 

donos do mundo. Diz o autor (Idem, p. 13): "Este é, amigos, o 

tamanho da nossa solidão". E, ainda assim, diante da opressão do 

saque e do abandono, nossa resposta é a vida”. 

CONCLUSÕES INCONCLUSAS 

Essa foi a frase que ouvi depois de defender minha tese 

de doutorado: nas ciências humanas não há uma conclusão, é 

sempre inconclusa. Tal como Gorki ensinou a Mãe, aprendi que 

existem livros proibidos que contam a história dos trabalhadores. 

Eram proibidos porque davam aos trabalhadores a consciência de 

que existe vida além da fábrica e que pela greve conquistariam 

seus direitos.  
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Leio livros proibidos. Os livros são proibidos porque 

dizem a verdade sobre a nossa vida de operários…São 

impressos às escondidas e, se os encontram aqui, metem-

me na prisão, porque eu quero saber a verdade. 

Compreendes? […] - Aprender, para depois ensinar aos 

outros. Temos que estudar, todos nós, operários. Temos 

que saber, temos que entender a razão de a vida ser tão 

dura para nós (GORKI, 2007, p. 25-27). 

 

A partir dessa situação, vivemos todos os momentos de 

aprendizagem da mãe e o entusiasmo por ajudar na luta, por fazer 

parte do “Coração operário” e por ser a responsável por levar os 

jornais aos homens do campo e, ainda, suportar ver o filho e seus 

companheiros em dias difíceis encarcerados na prisão por 

dizerem a verdade: da exploração do trabalho e da expropriação 

do conhecimento a que eram submetidos.   

Quando, no livro, a mãe chora ao reaprender as letras 

aos 40 anos, olhando fixamente, esforçando-se para lembrar-se 

das letras esquecidas, recordo-me de todos os jovens e adultos do 

país, dos 6,6% de brasileiros analfabetos, que sequer têm a 

possibilidade de acessar a escola, e todo o trabalho que realizo 

com a Educação de Jovens e Adultos no Grupo de estudos,  

pesquisa e extensão, Políticas e Contextos da EJA, me fazem 

querer contribuir ainda mais para que o direito à educação não 

seja uma prescrição legal, mas uma realidade.  

Por fim, não posso deixar de mencionar a história do 

livro “Herdeiras do mar” (2020), de Mary Lynn Bracht. Ele 

conta a história de duas irmãs em meio às atrocidades cometidas 

contra as mulheres durante a colonização da Coréia na Segunda 

Guerra Mundial. Os conflitos políticos, sociais e econômicos 

trazem reminiscências das antigas e dolorosas feridas das 

mulheres de consolo, as quais eram submetidas à crueldade, 

violência, escravidão sexual e opressão. É bastante difícil parar 

de ler esse livro, porque sua narrativa é ainda tão viva quanto 

desconhecida/ignorada pela sociedade. É uma obra que ecoa o 
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choro, a revolta, a esperança de que juntas, nós mulheres, 

possamos deixar um mundo melhor para as outras que virão.  

Enquanto a mordaça social nos dilacera e nos subjuga 

aos lugares periféricos, tal como Clarice Lispector (2017) em “A 

hora da estrela”, eu insisto: porque há direito ao grito; então, eu 

grito! Grito para romper com as amarras visíveis e invisíveis, mas 

luto, sobretudo, para que tantas outras mulheres não sejam 

amordaçadas. Porque a vitória não é o que vem depois da cruz; a 

vitória é aquela que faz com que outras mulheres não passem pela 

cruz.  
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ENTRE O SONHO E O DESEJO, CONTRIBUIÇÕES DE WALTER 

BENJAMIN PARA SE PENSAR A EDUCAÇÃO 

Maria Inês de Azevedo Ventura 

Quando pequeno, gostava de olhar, durante os passeios, 

através das grades horizontais que permitiam que nos 

colocássemos diante de uma vitrine, mesmo quando, 

debaixo dela, se abrisse uma claraboia que servia para 

prover um pouco de luz e ar a respiradouros nas 

profundezas. Essas aberturas mal davam para o lado de 

fora; abriam-se antes para o subterrâneo. Daí a 

curiosidade com que olhava para baixo através das barras 

de cada gradeado que pisava a fim de ganhar do 

subterrâneo à visão de um canário, de lâmpada ou de um 

morador. Nem sempre era possível. Mas, se durante o dia 

fossem vãs minhas tentativas, poderia acontecer que, à 

noite, a coisa se invertesse, e eu mesmo me tornasse presa 

em sonhos de olhares que apontavam para mim de tais 

aberturas. Eram gnomos pontudos que o lançavam. 

Porém, mal me haviam assustado até a medula, já 

desapareciam (BENJAMIN, 2012, p. 143). 

 A narrativa presente no fragmento revela uma infância 

da experiência, da memória e da rememoração. A infância em 

Berlim certamente foi disparadora de muitos escritos do autor, 

influenciando suas escolhas e sua visão do mundo. A vida adulta 

é resultado das nossas experiências da infância. E essas 

experiências estão atreladas às memórias. Algumas memórias 

ficam escondidas na mente, porém não estão perdidas, elas 

emergem a superfície e trazem uma constelação de muitas outras 

memórias. 

 Benjamin escreveu dois ensaios sobre experiência e 

narrativa. “Experiência e pobreza” e “O narrador”, ambos com 

diferença de três anos entre a escrita dos textos. São textos que 

discutem a experiência e a narrativa como elo entre os sujeitos e 

a sociedade. Ambos os textos falam sobre a perda da experiência 

e do esvaziamento das narrativas que perdem importância com o 

progresso e a modernidade. 
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   “Experiência e pobreza”, assim como em “O narrador”, 

alertam sobre o perigo que o mundo corre com o 

empobrecimento da experiência e o isolamento dos indivíduos, 

que se transformam em peças de montagem para a manutenção 

de um modelo político capitalista, que sequestra a essência dos 

seres humanos, a criatividade, a capacidade de transmitir 

conhecimento, de contar histórias de boca em boca, de dar 

conselhos, da vida coletiva, das ideias, da observação, da vida 

cotidiana e da contemplação da natureza. “Pois qual o valor de 

todo nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais se 

vincula a nó?” (BENJAMIN, 1994, s/p). 

  A experiência que era partilhada coletivamente entre as 

pessoas, nas rodas de conversas, em volta da mesa, através da 

tradição, da cultura, da arte foi reduzida, abreviada na 

modernidade. O sujeito não compartilha ele é abduzido pela 

informação volátil, rápida, passageira. O mundo da experiência, 

da memória, da tradição, da história, dá lugar para o mundo dos 

fatos instantâneos e do acontecimento. Nas palavras de 

Benjamin: 

A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do 

século passado mostrou-nos com tanta clareza aonde 

esses valores culturais podem nos conduzir, quando a 

experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, 

que é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa 

pobreza. Sim, é preferível confessar que essa pobreza de 

experiência não é mais privada, mas de toda a 

humanidade. Surge assim uma nova barbárie 

(BENJAMIN, 1994, p. 114). 

 A nova barbárie que surge com o empobrecimento da 

experiência é resultado do progresso, do avanço tecnológico, da 

sociedade burguesa, do capital, do trabalho manufaturado, da 

indústria, que transforma o homem em mercadoria, em lucro. A 

maquinaria toma o lugar do trabalho artesanal, modificando o 

meio de produção e as relações entre os sujeitos. O trabalhador 

autônomo é usurpado pelo capitalismo. A esteira de produção é 
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rápida, inviabiliza a experiência, gerando uma grande carência 

cultural que ocasiona um imenso vazio coletivo. 

   A história dos vencidos não é contada. Abafada pelo 

grito dos vencedores, e pela força do capital, o ordenamento da 

experiência é anulada. A experiência é fruto do desejo do 

homem, do sonho, que almeja um projeto de futuro e 

consequentemente sua realização. O desejo reprimido se atrofia 

assim como a experiência. 

Não, está claro que as ações da experiência estão em 

baixa, e isso numa geração que entre 1914 e 1918 viveu 

uma das mais terríveis experiências da história. Talvez 

isso não seja tão estranho como parece. Na época, já se 

podia notar que os combatentes tinham voltado 

silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em 

experiências comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de 

guerra que inundaram o mercado literário nos dez anos 

seguintes não continham experiências transmissíveis de 

boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho. Porque 

nunca houve experiências mais radicalmente 

desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra 

de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a 

experiência do corpo pela fome, a experiência moral 

pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola 

num bonde puxado por cavalos viu-se abandonada, sem 

teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas 

nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de 

correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e 

minúsculo corpo humano (BENJAMIN, 1994, p. 114). 

A experiência do choque, que provoca silenciamento nos 

soldados, produzindo efeitos nas relações entre as pessoas e na 

sua capacidade em partilhar experiências. A narrativa da guerra 

produziu imagens da destruição, do sofrimento, dos corpos 

dilacerados pelas bombas, do pavor, da miséria em cenas de 

terror. A experiência devastadora, incompreensível para os 

soldados que voltaram da guerra. Como atribuir sentido a uma 

experiência tão traumática?   

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia que trouxe 

o progresso foi responsável pela construção de bombas, de 
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tanques, de armas de grande impacto sobre os corpos frágeis das 

vítimas da guerra, produzindo novos contextos na vida privada e 

coletiva na sociedade. Essa mudança impele “o bárbaro a partir 

para frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, sem 

olhar nem para a direita nem para a esquerda.” (BENJAMIN, 

1994, s/p). O recomeço como esperança de reconstrução da 

história e da experiência como uma tábula que pode ser reescrita 

a partir de grandes pensadores, que possibilitam novas 

experiências para a humanidade. “Entre os grandes criadores 

sempre existiram homens implacáveis que operaram a partir de 

uma tábula rasa” (BENJAMIN, 1994, p. 115). 

 O conceito de experiência é demasiado amplo e 

complexo, entretanto se considerarmos a experiência como 

elemento de ligação entre o passado e o presente vinculando-a a 

processos históricos, sociais, culturais e emocionais na 

constituição do indivíduo, então chegaremos à conclusão de que 

experiência não é acúmulo do vivido ou overdose de informação, 

nos aproximamos da ideia de experiência como elo de junção 

entre o conhecimento que acumulamos ao longo da vida e da 

memória preservada das nossas experimentações, descobertas, 

sentimentos, impressões, construções, desconstruções, 

sofrimento, felicidade.  

Nesse sentido podemos nos aproximar do conceito de 

Benjamin presente em textos como: “Experiência e Pobreza”, e 

“O narrador” que atrela à experiência a memória e a narrativa 

como uma teia de sentidos e de representações que criam novas 

teias a partir da partilha das experiências coletivas. A narrativa 

como um apanhador de sonhos, coletor de memória, que cria 

vínculos e aproxima as pessoas.  

 

Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia 

às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se 

gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela 

se assimilará à sua própria experiência e mais 
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irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um 

dia. Esse processo de assimilação se dá em camadas 

muito profundas e exige um estado de distensão que se 

torna cada vez mais raro. Se o sono é o ponto mais alto 

da distensão física, o tédio é o ponto mais alto da 

distensão psíquica. O tédio é o pássaro de sonho que 

choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas 

folhagens o assusta. Seus ninhos - as atividades 

intimamente associadas ao tédio já se extinguiram na 

cidade e estão em vias de extinção no campo. Com isso, 

desaparece o dom de ouvir, e desaparece a comunidade 

dos ouvintes (BENJAMIN, 1994, pp. 204-205).  

 O sonho que choca os ovos da experiência precisa de um 

sono tranquilo, sereno, cadenciado. A voz da narração que fixa a 

memória do ouvinte inclinando-o a recontá-la um dia. Uma 

história puxando outras histórias que criam redes de sentidos e 

experiências. A memória como garantia de conservação da 

narrativa e da tradição que passa de geração a geração. A arte de 

narrar e suas múltiplas dimensões tem conotação utilitária na 

figura do narrador que aconselha. A dimensão libertadora que tira 

o indivíduo do isolamento para uma relação de coletividade 

pautada na troca e na partilha. A dimensão de continuidade, que 

preserva a memória e a história. A dimensão cultural que 

conserva estilo, sabedoria, crenças e costumes entre os povos. 

Experiência como marca, como rastro, que forma e 

deforma o indivíduo, que liga os tempos, passado num 

movimento cíclico que desvenda camadas da memória individual 

e coletiva tecendo franjas de sentidos buscando compreender a 

totalidade através das lacunas da memória que entrelaçam 

pequenos fragmentos que retornam em forma de rememoração. 

 O conto a Moça Tecelã de Marina Colasanti (2000) 

ilustra a metáfora da reminiscência que Benjamin compara com 

o lado inverso da tapeçaria que seria intercalar a ação trazendo à 

tona memórias ou recordações de situações que teve lugar no 

passado gerando representações de sentido. “Assim, jogando a 

lançadeira de um lado para o outro batendo os grandes pentes do 
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tear pra frente e para trás, a moça passava os seus dias”.  “E 

tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe 

pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros” 

(COLASANTI, 2000, pp.10-12). 

   A moça do conto tecia suas lembranças engendrando os 

acontecidos do passado e do presente articulava elementos da 

experiência da sua vivência cotidiana que atravessadas pela 

memória ampliavam sua compreensão de si mesma e do mundo. 

Essa compreensão profunda da realidade se transformava em 

ação e reação fazendo mudar o curso da história. “A pessoa 

irrefletida acomoda-se no erro” (BENJAMIN, 2002, p. 23). A 

personagem do conto em questão não é uma pessoa irrefletida, 

ao contrário, ao questionar sua vida ela muda o rumo da sua 

história. E ao mudar o rumo ela tece um novo recomeço. 

 Assim como o personagem do conto que foi tecendo suas 

experiências no tear, e ao tecê-las foi criando um universo de 

possibilidades, de acontecimentos, sonhando com um futuro 

repleto de felicidade. A fábula que abre o texto “Experiência e 

pobreza”, conta a história de um ancião que perto de sua morte 

revela a seus filhos sobre um tesouro enterrado em seus vinhedos. 

Os filhos começam a revirar a terra em busca do tesouro, cavando 

dias a fio, sem perceber que o tesouro verdadeiro a que seu pai 

se referia era o valor do trabalho e não do ouro. O velho pai sabia 

que o melhor tesouro era a transmissão de sua experiência, que 

estava no cultivo da terra, na sabedoria e na paciência da espera.  

 A moça tecelã aprendeu também que o maior tesouro 

está na fonte de suas experiências, o futuro se abre no momento 

que nos lançamos ao desejo de mudança e da reconstrução, com 

isso podemos mudar o nosso destino. Tanto o conto, como a 

fábula recuperam o sentido que unem narração e experiência 

como um tecido de significações que engendram formas novas 

de conhecimento e apropriação da realidade.   

 A cristalização desses conhecimentos é fruto de uma 

memória coletiva, que reconhece o poder da tradição, da 
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oralidade, do trabalho.  Para Benjamin a experiência é fruto do 

trabalho, da tradição e da comunicação. A figura de um narrador 

que sabe contar histórias, alguém que viaja no tempo. No 

Narrador a figura do marinheiro e do camponês como exemplo 

de narradores típicos. O navegante que explora o mar e acumula 

histórias que vem de longe, o camponês que se fixa na terra e 

escuta com proximidade as histórias da sua terra. 

 Arcaicos de dois mestres da narração que conjugam 

presente/passado, distante/perto como elementos 

imprescindíveis para acumulação de experiência e memória. O 

narrador é alguém que sabe aconselhar, um interlocutor que deixa 

liberdade para inúmeras interpretações, um mestre na arte de 

contar e recriar histórias.  

 A modernidade fez com que o homem esquecesse a si 

mesmo, acarretando a perda de experiência e a capacidade de ser 

afetado pela voz de outros interlocutores. A experiência do 

mundo moderno é vazia de sentido. O homem moderno foi 

subtraído, diminuído em sua essência de ouvinte. A sociedade 

industrializada marcou o homem tão profundamente deixando-o 

desatento. O trem do progresso afastou o homem do curso de sua 

história natural, transformando-o em peça de produção, cuja 

função é de manutenção de um sistema político e econômico que 

tem como concepção de sujeito um ser pobre de experiências, 

solitário, atemporal e conformado. 

 Compreender a experiência como potência para 

surgimento de outras experiências e para a conservação da 

memória individual e coletiva, nos ajuda a construir o curso da 

nossa trajetória, da nossa epopeia, do nosso lugar no tempo e no 

espaço. Benjamin coloca a memória como elemento integrador 

das nossas vidas, atribuindo a reminiscência como a deusa da 

poesia épica. A narração, cadeia de tradição que possibilita o 

intercâmbio de experiência entre as gerações. Uma história é 

apenas um início de uma constelação de muitas outras histórias. 

O narrador é um condutor, que leva seu ouvinte para onde quiser.  
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 A relação que se estabelece entre o ouvinte e o narrador 

é uma relação de dependência, de controle, de poder.  O 

desdobramento da história é um horizonte que será vislumbrado 

pelo desejo do narrador, ele determina o ápice da narração, o tom, 

a forma, o fim. Como ouvinte só nos resta a espera, o acaso, o 

desfecho, o tempo, a experiência. 

 Nem toda experiência deixa marca, resíduo, traz 

fragmentos da memória. “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” (LARROSA, 2016, p. 18). Sendo assim 

a experiência é marca do vivido, não acúmulo, ela altera e 

modifica nossa relação com o mundo e com os indivíduos. 

 A modernidade trouxe o advento da tecnologia, 

transformando os sujeitos em agentes da informação, a internet, 

as redes sociais, os jornais e todo aparato dos meios de 

comunicação transformaram a sociedade em “sociedade de 

informação”. Concordando com Larrosa, informação não é 

experiência, absorvidos pela máquina do capital e do consumo 

perdermos segundo Benjamin (1996) a capacidade de 

intercambiar nossas experiências. A experiência está em vias de 

extinção. 

 A experiência perde sentido com a vida moderna pós-

revolução industrial. “Dessa forma, o declínio da faculdade de 

intercambiar experiências determina a extinção da arte de narrar, 

já que a narração não é apenas produto da voz, mas de tudo que 

é aprendido na vida social” (KRAMER, 2007, p. 53).  Existe uma 

história coletiva dentro das unidades educacionais que precisam 

ser narradas. Para isso é necessário tempo, espaço, oportunidade, 

escuta e conexão com outros ouvintes. “Ouvinte e narrador 

partilham de uma coletividade, de uma experiência comum” 

(Idem, p. 53). Segundo Larrosa: 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça 

ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto 
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quase impossível nos tempos que correm: requer parar 

para pensar, para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 

parar para sentir, sentir mais devagar, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 

delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 

nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, 

cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 

dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2016, p. 25). 

 A escola pode ser considerada como espaço de produção 

de cultura e experiências, espaços de trocas, de interações e de 

mediações, mas também espaços de disputas, de exclusão e de 

violência. O canteiro de obra de que fala Benjamin é o lugar das 

coisas, das descobertas do mundo, da percepção e do afeto. 

Entretanto, se considerarmos a categoria experiência como 

elemento para compreendermos as relações entre as pessoas e o 

mundo e sua transitoriedade nas mudanças ocorridas no tempo, 

podemos entender as múltiplas possibilidades do trabalho 

docente. 

 O pensamento de Benjamin é um campo fértil para 

pensar a educação da atualidade e seus reflexos na sociedade. O 

valor que a educação assume no mercado e seu impacto na vida 

dos trabalhadores assalariados, onde o diploma tem alto valor 

simbólico sendo objeto de sonho e de desejo por grande parte da 

população.   

 A história oficial que se ocupa em narrar os fatos e 

acontecimentos sob a perspectiva dos vencedores, jogando pra 

debaixo da superfície a história dos vencidos. O mergulho no 

vazio do tempo, na busca de trazer a margem os processos de 

submissão pelo qual os sujeitos foram assujeitados, o lugar do ser 

neutro de história e cultura, a voz dos esquecidos e dos vencidos 

que fragmentam o tempo, criando um lapso na temporalidade 

desses sujeitos, que só passam a existir nos meios de produção 

através de imagens deformadas e distorcidas. A imagem do 

corcunda que representa um mundo do desvio, do deslocamento 
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e da submissão. A imagem dialética do corcunda que se curva ao 

processo de aniquilamento da experiência e consequentemente 

da supremacia da classe dominante, que curva o sujeito 

transformando-o em obediente.  

 A abordagem de Benjamin sobre a experiência na 

construção do conhecimento e nas impressões, interpretações e 

reconstrução da sua realidade coloca o homem num patamar 

onde a conscientização do real ultrapassa o limite imposto pela 

vivência individual que tem como campo a empiria e o 

imediatismo da informação. A ampliação dos sentidos, 

experimentações, descobertas da experiência coletiva eleva o 

sujeito a uma consciência estética, humana, onde o real não é 

meramente abstrato e universal, ele é determinante na elaboração 

de um projeto de educação que demarca o papel social dos 

sujeitos. 

 E nessa vertente que a educação pode encontrar espaço 

para modificar o cenário educacional da modernidade através de 

ações mediadoras que resgatem a história de um tempo esquecido 

que pode ser ressignificado na práxis docente dos professores, 

diminuindo a distância entre o ontem, o agora e o depois. A 

educação a partir das experiências e das narrativas desses sujeitos 

que não tem rosto, cuja imagem distorcida reflete no espelho uma 

sociedade pautada na perfeição e na reprodução do ideário 

burguês. 

 Pensar a educação na concepção Benjaminiana é 

compreender sua dimensão ético, estética, cultural, 

transformadora, que valoriza a palavra, as histórias comuns, que 

são narradas por pessoas comuns, ou seja, ir além da dimensão 

prática/epistemológica para alcançar uma dimensão libertadora 

que tem na experiência formulações para condições favoráveis 

para a construção coletiva de um modelo de educação que esteja 

a serviço da emancipação e da abertura. 
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CONFORMAÇÃO E/OU FORMAR-SE COM: EXPERIÊNCIAS NA 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Débora Assumpção 

Rosana Ribeiro 

         A formação de professoras para a Educação Infantil 

ocupa lugar de destaque nas políticas públicas voltadas para as 

crianças, especialmente a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988.  Seja pela ênfase alcançada na legislação, seja 

pela atuação dos movimentos sociais e de trabalhadores, ou ainda 

pela produção científica em torno do assunto, observa-se que a 

formação Inicial e/ou continuada ganha importância no cenário 

educacional.  Enquanto uma política pública, contudo, a 

formação de professores ainda precisa se consolidar, 

ultrapassando os limites da mera aprendizagem de conceitos e 

conteúdos e problematizando o lugar social, cultural e econômico 

ocupado pelos professores no sistema capitalista. 

Neste texto, pretendemos abordar nossas experiências 

enquanto “formadoras” de profissionais que já se encontram 

atuando com crianças pequenas, através de um curso de formação 

inicial, o Proinfantil, e dos encontros sistemáticos de 

planejamento semanal numa rede pública de educação.  Nossa 

intenção é discutir sobre como percebemos a importância da 

Formação Docente para a atuação com as crianças pequenas e 

como também somos capazes de nos formar no movimento 

dialógico sobre o cotidiano, sobre os entraves e as possibilidades 

do trabalho na Educação Infantil.  

É grande o desafio de problematizar a formação inicial e 

continuada de professores, que, em nosso contexto, vem sendo 

associada à Qualidade da Educação.  No “capitalismo 

dependente”, a formação corresponde a um aspecto determinante 
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para a melhoria da qualidade do atendimento nas instituições 

educativas voltadas às crianças na faixa etária de 0 a 5/6 anos. 

Nas palavras de Florestan Fernandes (2019), 

[...] Se nós comparássemos o professor ao proletário, que 

preocupou as reflexões de Marx naqueles célebres 

manuscritos de 1844, diríamos que o professor foi 

objetificado e ainda o é na sociedade brasileira.  Essa 

afirmação é curiosa, porque se ele não trabalha com as 

mãos, é um intelectual.  É preciso tentar compreender 

essa brutalização cultural, que se faz desde o passado 

mais longínquo, e que chegou e ainda chega a ser 

tenebrosa com relação a professores, por exemplo, que se 

dedicam ao ensino de crianças – as célebres professoras 

primárias (FERNANDES, 2019, p. 61). 

Sempre atual, Florestan Fernandes, nos chama a atenção 

para o fato de que o trabalho do professor “que se dedica ao 

ensino de crianças” é, na tradição cultural brasileira, relacionado 

a uma tarefa menor, menos importante e limitada em seu 

horizonte cultural.  No contexto de neoliberalismo, ainda vemos 

uma culpabilização dos professores pelo insucesso escolar das 

crianças, como se as reformas educacionais visando atender às 

determinações do capitalismo internacional não fossem 

determinantes para muitos dos problemas estruturais em diversos 

campos da política educacional. 

Acreditamos que o professor, como um profissional 

assalariado, poderia se engajar na luta de todos os trabalhadores 

por melhores condições de vida; num país subdesenvolvido, 

precisa, ao mesmo tempo, aprimorar-se intelectualmente para o 

exercício de sua profissão, sem abrir mão de sua formação crítica 

e política, que lhe permitirá atuar sobre a realidade, 

confrontando-se com suas dinâmicas e contradições.  

 O cotidiano da educação infantil é diverso, múltiplo, 

dinâmico.  A escola das infâncias é formada por sujeitos com 

múltiplas singularidades, e as crianças, reconhecidas como 
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sujeitos sociais, são plurais e ao mesmo tempo singulares em suas 

experiências de vida. 

         Para que as crianças sejam acompanhadas nas 

experiências da Educação Infantil, conhecimentos e habilidades 

precisam ser desenvolvidos pelos profissionais que nela atuam.  

Por sua dinamicidade, a formação dos mediadores se torna uma 

problemática premente. No bojo dessa reflexão, Lopez (2018) 

nos fala que: 

O trabalho com bebês e crianças pequenas exige que as 

pessoas responsáveis aprendam a ler crianças, uma das 

tarefas mais complexas que podemos imaginar. Ler entre 

linhas, ler entre gestos, ler marcas do tempo ou ler sem 

palavras.  A tarefa de interpretar seus sentimentos e suas 

necessidades, seus modos de pensar, requer uma 

sensibilidade e uma disponibilidade particular, além de 

certos conhecimentos específicos acerca do 

desenvolvimento infantil. (LOPEZ, 2018, p. 110). 

             Estar em formação constante e formar os profissionais 

que atuam na Educação Infantil constitui-se em um desafio 

político e epistêmico.  É importante estar constantemente 

pensando a práxis pedagógica, essencialmente uma práxis 

amorosa, de convivência entre os sujeitos nos processos de 

ensinar-aprender-ensinar juntos, na caminhada, entendendo que 

nos formamos para melhor compreensão daquilo que fazemos, 

para ressignificarmos nossas práticas a partir do conhecimento 

sobre as crianças em seus modos de ser e estar no mundo. 

         Enquanto nos formamos e nos reformamos, refletimos 

sobre os processos afetivos com a criança pequena, processos tão 

importantes para a construção dos vínculos com estes outros 

sujeitos. “A afetividade não se acha excluída da 

cognoscibilidade” (FREIRE, 1996, p.141), e em diálogo com 

Freire, as tarefas de educar e cuidar da criança, indissociáveis, 

exigem uma formação contínua, humanizada, sobre as práticas 

necessárias ao atendimento integral às crianças, que vai além do 
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caráter pedagógico, mas tem estreita relação com o 

desenvolvimento afetivo. 

         Nesse sentido, concebemos o professor como um 

pesquisador da sua própria prática (GARCIA, 2008), um 

intelectual público que se apoia nos métodos de investigação 

científica e na formulação das práticas pedagógicas. 

O trabalho dos profissionais com as crianças exige amplo 

conhecimento político, cultural e social, além da compreensão 

sobre os processos de aprendizagem e do desenvolvimento 

humano.  E se pensarmos que nenhum curso ou formação é capaz 

de dar conta da totalidade, a continuidade dos processos 

formativos em serviço é de extrema relevância para a construção 

e ressignificação da realidade, sempre mais complexa do que 

qualquer teoria que tente explicá-la.  

É nesta conjuntura de dupla preocupação, com a 

qualidade das práticas educativas e com o desenvolvimento 

profissional dos professores também numa dimensão política, 

que a formação docente se torna nosso interesse.  Deste modo, 

passaremos a refletir sobre nossas experiências com a formação 

inicial e continuada de professores em serviço na Educação 

Infantil. 

O PROINFANTIL COMO FORMAÇÃO INICIAL MÍNIMA 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo 62, 

estabelece:  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação 

básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura plena, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos 

cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 

em nível médio, na modalidade normal.  

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios, em regime de colaboração, deverão 

promover a formação inicial, a continuada e a 
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capacitação dos profissionais de magistério (BRASIL, 

1996 – grifos nossos). 

 

A ênfase dada na legislação visa incentivar que os 

profissionais, para o trabalho com as crianças, adquiram a 

formação mínima exigida.  Visa também corrigir uma situação 

existente em muitas regiões do Brasil, em que se constatava o 

exercício do magistério sem a formação adequada, por pessoas 

leigas, especialmente em grupos de Educação Infantil.  

Especialmente para dar conta da necessidade de adequação legal, 

o Ministério da Educação instituiu, em 2005, o Proinfantil, 

Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil. 

De caráter emergencial, foi definido como um curso em 

nível médio, semelhante à modalidade Normal (antigo curso 

profissionalizante para a Formação de Professores de 1ª a 4ª série 

do Ensino Fundamental), mas realizado de forma semipresencial, 

uma vez que eram previstos encontros quinzenais entre cursistas 

e tutores. Destinou-se a profissionais que já atuavam com grupos 

de crianças da Educação Infantil em creches e pré-escolas das 

redes públicas municipais e estaduais, da rede privada sem fins 

lucrativos, comunitárias, filantrópicas ou confessionais, que não 

tinham a formação específica para o magistério.  

O curso teve duração de dois anos e dentre seus objetivos 

estavam a “valorização do magistério” e o oferecimento de 

“condições de crescimento ao profissional que atua na educação 

infantil”32. O material pedagógico é específico para a Educação 

a Distância, organizado em 4 grandes Módulos, cada um deles 

apresentando conteúdos referentes à Base Curricular do Ensino 

Médio (áreas temáticas das disciplinas de História, Geografia, 

Matemática e outras) e à Formação Pedagógica (Fundamentos da 

Educação, Ação Docente em Educação Infantil). 

 
32 (ProInfantil - Ministério da Educação. 2020. Página inicial. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/proinfantil>. Acesso em 18 de ago. de 2020). 

http://portal.mec.gov.br/proinfantil
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Na experiência de implementação de que participamos 

como tutoras, entre os anos de 2009 e 2011, o Proinfantil 

destinou-se a profissionais que já atuavam com as crianças como 

Agentes de Educação Infantil (profissionais concursados do 

município para a área da Educação, com formação em nível 

médio, que trabalhavam nas Unidades Municipais de Educação 

Infantil), Auxiliares de Creche, Monitores (profissionais 

contratados pelas Creches Comunitárias conveniadas à rede 

municipal, com formação em nível fundamental e médio), mas 

que não tinham o curso de Formação de Professores.  A ideia do 

curso era que tais profissionais se apropriassem dos 

“instrumentos necessários para o desempenho de suas funções” 

desenvolvendo estratégias de intervenções pedagógicas 

adequadas às práticas com as crianças da Educação Infantil.  

Importante destacar que as ações do Proinfantil foram 

coordenadas pelas secretarias da Educação Básica e de Educação 

a Distância, em parceria com Estados e Municípios, 

correspondendo a cada um dos entes federados responsabilidades 

definidas nas diretrizes gerais do programa e estabelecidas 

através de um acordo de participação.  Ao governo federal, 

através das Universidades e com o apoio do MEC, cabia 

implantar o programa, além da tarefa de formar professores 

formadores em nível estadual e tutores em nível municipal. As 

pesquisadoras das Universidades acompanhavam e orientavam 

pedagogicamente as atividades desenvolvidas pelas participantes 

e avaliavam a execução do programa. 

Os tutores, atividade na qual nos engajamos, planejavam 

e realizavam os encontros quinzenais com as cursistas, corrigiam 

seus Cadernos de Aprendizagem e avaliavam os portfólios que 

continham: planejamento de atividades, relatos e memorial.  

Também aos tutores cabia a realização de uma visita mensal à 

instituição onde a cursista atuava para observar e avaliar uma 

aula prática. 
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Se, por um lado, temos a exata medida do que o curso 

Proinfantil representava, uma formação aligeirada, nem sempre 

com possibilidades de abordar com mais profundidade as 

questões que se apresentavam na prática e que visava muito mais 

uma conformação à determinação legal, por outro, a experiência 

de tutoria nos aproximou de professoras, que assim já podiam ser 

denominadas, mas que, por circunstâncias da vida, não tinham 

ainda a formação específica.  A aproximação entre nós, seja nos 

encontros quinzenais ou nas visitas às instituições, foi se 

estreitando e, com todas as limitações, construímos uma relação 

de confiança, de diálogo e de reflexão sobre nossas vivências 

profissionais.  

Uma das atividades preferidas era a observação da 

prática: fazia parte das ações de tutoria uma visita mensal, 

previamente agendada, às instituições onde as cursistas 

trabalhavam para a observação de uma aula planejada e 

ministrada por elas, sem a participação da docente regente da 

turma. Foi emocionante perceber como as primeiras “aulas” eram 

ensaiadas e como a espontaneidade das crianças colocava todo o 

planejamento por terra! Como isto nos favorecia no sentido de 

refletirmos sobre muitas práticas cristalizadas na Educação 

Infantil e como os pequenos resistiam àquela formatação.  As 

últimas “aulas”, já ao final do curso, eram muito mais alegres, 

livres da folha A4, trazendo muitas brincadeiras e relações com 

os projetos desenvolvidos pelas instituições.  

Todos os aspectos relacionados aos estudos dos cadernos 

de atividades e às práticas cotidianas nas instituições de 

Educação Infantil alimentavam nossos encontros quinzenais com 

histórias, exemplos e teorias, o que favorecia uma formação 

dialógica entre tutoras e cursistas. E, ao rememorar a construção 

daqueles momentos formativos, acreditamos que nos formamos 

coletivamente e numa relação de horizontalidade.  

No movimento desta discussão sobre a formação dos 

profissionais que atuam na educação infantil, destacamos a 
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experiência do estar em constante formação.  Ao passo que uma 

melhor formação destes profissionais é estimulada através de 

legislações que visam a facilitar o acesso às Universidades, 

cursos de pós-graduação, extensão e aprimoramento, como nas 

experiências acima relatadas sobre o ProInfantil, é importante 

ressaltar importantes experiências de formação em serviço, que 

acontecem de forma dissociada da prática, que compreendem o 

professor como pesquisador e intelectual crítico.  Sobre algumas 

destas experiências iremos tratar agora. 

FORMAÇÃO DOS DIVERSOS ATORES DA EDUCAÇÃO: 

APRENDENDO A LER AS CRIANÇAS E A REFLETIR SOBRE A 

PRÓPRIA PRÁTICA 

         O Plano Municipal de Educação de Niterói (2016) 

determina que os profissionais estejam em constante formação, 

considerando o caráter investigativo do professor no atendimento 

à Educação Infantil: 

Implementação e garantia pelas respectivas esferas do 

programa de formação em serviço, no Sistema Municipal 

de Educação, que contemple as três principais dimensões 

do atendimento à criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos: 

brincar, cuidar e educar, conforme disposto nas diretrizes 

curriculares nacionais para a educação infantil (PME, 

2016, p. 20). 

          Na busca de um constante diálogo com os profissionais 

que atuam em uma Unidade Municipal de Educação Infantil no 

município de Niterói é papel da direção escolar, através de uma 

equipe de articulação pedagógica (EAP) formada por diretora, 

diretora adjunta, coordenadora de turno e pedagoga, fomentar, de 

modo participativo e democrático, a formação continuada em 

serviço para todos os que trabalham com as crianças pequenas, 

no caso da UMEI, crianças de 3 aos 6 anos de idade. 

         Cada vez mais, o momento histórico e científico exige 

de nós, professores e pesquisadores, o comprometimento com a 
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investigação sobre a realidade social e educacional, em uma luta 

constante pelas transformações que se fazem necessárias, e em 

busca de caminhos e outros sentidos para a práxis profissional e 

política. 

         A fim de construir na UMEI uma comunidade científica, 

(NÓVOA, 1995) onde os professores se percebam como 

pesquisadores de sua própria prática e reconheçam a necessidade 

de uma constante formação e de reflexões teóricas sobre as 

importantes experiências que emergem do cotidiano, 

defendemos condições de interações entre professoras das 

infâncias e outros atores que exercem funções outras na UMEI. 

Defendemos este tempo como momentos profícuos de trocas 

sobre os múltiplos acontecimentos que atravessam o cotidiano da 

Educação Infantil, que nos possibilitam compreender mais sobre 

nossos fazeres e, especialmente, mais sobre as crianças pequenas. 

Este tempo de formação e reflexão sobre a prática, se dá 

de forma cronológica e também no tempo do acontecimento das 

coisas, num sentido mais filosófico, tempo rico da experiência 

(KOHAN, 2004).  Ao pensarmos no chronos, o tempo marcado 

no relógio, que nos atravessa e, muitas vezes, nos sequestra da 

riqueza dos acontecimentos, a UMEI tem disponível para 

planejamento e formação, duas horas semanais (todas as quartas-

feiras, das 15 às 17h), como previsto na Portaria da FME 

087/2011: 

Art. 22: As reuniões semanais de avaliação e 

planejamento devem ser de caráter informativo, 

organizacional, reflexivo e avaliativo, com foco na 

elaboração, implementação e acompanhamento do 

Projeto Político-Pedagógico, do Plano de Ação Anual e 

do Plano de Trabalho do Ciclo, bem como na formação 

continuada dos profissionais da Unidade de Educação 

(s/p). 

             Desse modo, a equipe de articulação pedagógica vem 

buscando alinhar o Chronos ao aion, este outro significado de 

tempo, que é aquele do acontecimento, da intensidade. Em duas 
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horas semanais, buscamos experiências significativas com os 

profissionais da UMEI, planejando as ações através de encontros 

que sejam marcantes e intensos, antes de convidarmos às nossas 

crianças. 

         Na UMEI que fica localizada no bairro de Itaipu, cercada 

pelas riquezas do Parque Estadual da Serra da Tiririca, buscamos 

um planejamento através da sensibilidade, da humanização, do 

prazer da descoberta e da pesquisa in locus.  Visitamos os 

espaços que guardam preciosidades históricas materiais e 

naturais a fim de conhecê-los e levar ao conhecimento das 

crianças e suas famílias. 

         Para além dos estudos teóricos, leituras dos autores que 

abordam as questões das infâncias em perspectivas sociológicas, 

voltadas para o afeto, para a escuta sensível, contra todo tipo de 

barbárie e que tratam das questões de mundo, da natureza em 

uma abordagem transdisciplinar, buscamos o contato com a 

natureza e com as comunidades tradicionais do entorno da 

UMEI, que muito nos ensinam.  Buscamos primeiramente nos 

inspirar nas histórias locais, sentir, perceber, aprender e depois, 

levar as crianças a viverem também estas experiências, nestas 

aventuras de apreensão do mundo, como enfatiza Barbosa 

(2006): “a aventura da ciência está onde a razão entra em 

confronto com o imaginário, com o estético, com o não racional, 

isto é, com tudo o aquilo que é (des)conhecido, abrindo, assim, 

novos sentidos, caminhos e ideias” (BARBOSA, 2006, p. 19). 

 Desta forma, os tempos de planejamento são 

organizados, sistematicamente em alguns momentos, como: 

· palestras e conversas mediadas por outros professores, 

pesquisadores que compartilham suas experiências e 

saberes; 

· Leituras e discussões teóricas para aprofundamento das 

questões que surgem da prática; 

· visitas guiadas aos espaços culturais e de preservação 

ambiental, onde outros conhecimentos são apreendidos; 
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· momentos de interação, ludicidade com os integrantes 

da equipe de trabalho da UMEI, com a finalidade de 

integrar, relaxar e fortalecer os laços de afeto e parceria.   

         Dentre as visitas e andanças pelo território local, 

destacamos o espaço do Museu de Arqueologia de Itaipu, 

importante local que agrega saberes ancestrais e, onde a UMEI 

realiza diversas atividades com as crianças e suas famílias; o 

Quilombo do Grotão, espaço de resistência quilombola que conta 

a história do povo que ali viveu e seus descendentes, localizado 

em meio à mata atlântica, que muito tem a nos ensinar sobre 

resistências, ancestralidade, e sobre o respeito à natureza. 

         Tais experiências formativas nos referenciam 

epistemologicamente ao pensamento de Paulo Freire (1978), 

sobre a compreensão da formação continuada como espaço 

privilegiado de emancipação política, humanização e reflexão 

sobre a prática. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os relatos aqui apresentados nos levam a refletir sobre a 

necessidade da formação contínua dos profissionais que atuam 

na Educação, nos casos descritos, especificamente na Educação 

Infantil, partindo da premissa de reconhecermos as conquistas 

contemporâneas no campo e os desafios que ainda se impõem à 

educação brasileira. 

As experiências nos mostram o quanto tempos-espaços 

de aprendizagem e reflexão precisam ser (re)criados a fim de 

diminuir a distância entre o direito conquistado nas legislações e 

a formação que de fato se opera na prática cotidiana da 

professora. Quando, por limitações e desinteresses políticos, não 

se possibilita aos professores vivenciarem experiências 

relevantes de formação, o que se constata é o desenvolvimento 

de encontros e reuniões com caráter muito mais burocratizado do 

que formativo. 
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  Defendemos, como professoras e pesquisadoras do 

campo da Educação Infantil, que importante mesmo é a garantia 

de espaços formativos em serviço que jogue luz nas questões que 

atravessam o cotidiano escolar e da Educação Infantil, 

promovendo transformações das práticas na direção de uma 

Educação Emancipadora.  E é principalmente neste aspecto que 

se problematiza a importância de uma formação política da 

professora das infâncias que a permita problematizar questões 

contemporâneas da sociedade e traçar estratégias de modificação 

da realidade, ainda tão excludente, adultocêntrica, 

preconceituosa, racista, sexista e homofóbica.  A formação 

continuada em serviço precisa fazer parte de um projeto que 

tenha como objetivo a luta por mais espaços de exercício da 

democracia, ou mesmo por outro Estado, com instituições 

realmente públicas e de direitos.   
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DIREITO À EDUCAÇÃO: TRAJETÓRIAS EDUCACIONAIS 

LEGISLATIVAS PERCORRIDAS POR PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO SOCIAL BRASILEIRO 

Tatiane Oliveira Santos Pereira Abreu 

INTRODUÇÃO  

      As reflexões e diálogos que são tecidos ao longo deste 

trabalho são fruto da trajetória acadêmica que venho percorrendo 

até o momento, como estudante das disciplinas de Educação 

Especial (obrigatória/optativa); a realização da monitoria no 

curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores 

(FFP- UERJ); a atuação como voluntária em projetos de 

extensão, cujas temáticas são surdez e autismo; e também pela 

formação continuada a qual está em andamento. Tais encontros 

contribuíram para as concepções de Educação Especial e 

Inclusiva que possuo hoje. O caminho metodológico realizado 

tem como base: revisão bibliográfica de leis, artigos, livros e 

documentos sobre a temática. 

 O trabalho em questão organiza-se da seguinte maneira: 

construção histórica identitária  da pessoa com deficiência no 

âmbito social; trajetória educacional inclusiva e as considerações 

finais. Quanto aos diálogos e reflexões foram realizados com os 

seguintes autores: (i) Cabral (2020), Mazzotta (2000, 2008 e 

2011), Silva (2012),  Menezes (2015)  que tratam das questões 

relacionadas ao papel histórico e social acerca das  pessoas com 

deficiências; (ii) Ortega (2009) e Rios (2017) que contribuíram 

sobre as questões relativas ao  empoderamento e auto advocacia 

desses sujeitos; (iii) Mantoan (2003) tratou das questões 

relacionadas a inclusão escolar; (iv) Moraes (2017) que expõe as 

reflexões sobre Plano Nacional de Educação com recorte para 

educação especial e (v) Silva (2012) que colaborou com as 
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questões relacionadas aos direitos sociais  educacionais de 

pessoas com deficiência.  

 Os documentos referenciais da educação especial 

utilizados foram: a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (1990); a Declaração de Salamanca (1994); as  Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2006); 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008); o Manual de Orientação do 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

(2010) e do Documento Orientador do Programa Implantação de 

Salas de Recursos Multifuncionais (2013). As leis que 

embasaram a realização de estudos relativos à legislação da 

educação especial foram: as Leis: nº 4.024/61; nº 7.853/89; nº 

8.069/90; nº 9.394/96; nº 10.436/02; nº 12.764/12; n°13.005/14; 

n° 13.146/15, os Decretos: nº 3.298/99; nº 5.626/05 e as 

Resoluções: nº. 4/09; nº. 4/10.  

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA IDENTITÁRIA DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO SOCIAL                                        

A antonímia da diferença não é a igualdade, mas a 

singularidade constituída pelas identidades que, por 

serem múltiplas, quando se deparam umas diante às 

outras no âmbito de uma sociedade, demarcam as suas 

diferenças.” (CABRAL, 2017, p. 11)  

 Durante muito tempo as pessoas com deficiência foram 

marginalizadas socialmente por não se encaixarem aos padrões 

estabelecidos comuns a “todos”, assim sendo excluídos da 

convivência em comunidade, passando pelas mais variadas 

formas de violência. 

Os estudiosos do campo da educação especial destacam 

a quase ausência de registros históricos desses indivíduos, 

sendo a menor quantidade deles encontrados na antiguidade. 

Cabral (2017) salienta que os fragmentos históricos 
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descobertos revelam o tratamento desumanizador e excludente 

ao qual eram submetidos esses sujeitos. 

As correntes sociais eurocêntricas ocorridas na Idade 

Média levaram a mudanças sobre as definições sociais acerca 

da deficiência. Esse período sofreu forte influência do 

cristianismo, passando esses sujeitos a receberem tratamentos 

completamente antagônicos ora de maus-tratos ora de 

supervalorização.  

No período renascentista a deficiência passa a ser 

associada à patologia, a partir desse período e por meio do 

aprofundamento dos estudos desses especialistas, assim como 

também por profissionais da educação sobre as deficiências, 

começaram a se desenvolver pensamentos sobre a educação 

desses sujeitos sendo os principais percursores da educação 

especial segundo Cabral (2017, p. 21) “[...] Philippe Pinel 

(1745-1826); Jean Marc Gaspard Itard (1775-1838); Édouard 

Séguin (1812–1880) e Maria Montessori (1870-1952)”.  

As duas grandes guerras mundiais levaram a mutilação 

de milhares de soldados, o que deu origem a discursos sobre a 

igualdade e desigualdade, resultando em 1948 a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. A partir de então surgiram a 

nível mundial diversos documentos que objetivavam a proteção 

e a dignidade das pessoas com deficiências (SILVA, 2012). 

Mazzotta (2011) destaca que a partir de 1980 a inclusão 

tem se consagrado no mundo ocidental através dos movimentos 

sociais e políticos. Um dos lemas mais conhecidos e adotados 

pelos militantes do movimento em prol dos deficientes desde 

1970 é: “nada sobre nós, sem nós”, o qual sintetiza as principais 

questões reivindicadas por esses militantes. Segundo Rios 

(2017):  

Reivindicam-se não apenas direitos e benefícios no 

âmbito social, mas, acima de tudo, o reconhecimento das 

pessoas com deficiência como sujeitos livres e 
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autônomos, capazes de se posicionar e participar na 

tomada de decisões em distintas esferas sociais sem a 

interferência de terceiros [...] (RIOS, 2017, p. 215). 

 Ortega (2009, p. 68) salienta “[...] basicamente, o modelo 

social da deficiência surge como alternativa ao modelo 

hegemônico médico-individual com sua ênfase no diagnóstico e 

que constrói o indivíduo deficiente como sujeito dependente [...]” 

  Para os pesquisadores desses movimentos a afirmação 

de identidade desses indivíduos se constitui como sendo “[...] um 

compromisso coletivo e político de protesto contra as barreiras 

sociais incapacitantes encaradas pelos indivíduos com algum tipo 

de lesão, como de uma transformação da identidade pessoal 

vivenciada com orgulho [...]” (ORTEGA, 2009, p. 69). A 

nomenclatura que faz referência às pessoas com deficiência 

também passou por mudanças, como exemplo de alguns dos 

termos que já foram usados temos: inválidos, incapacitados, 

defeituosos, excepcionais, deficientes, pessoas com deficiência, 

pessoas portadoras de deficiência, pessoas com necessidades 

especiais, o termo correto e usado atualmente é pessoas com 

deficiência. (SASSAKI, 2014). É necessário enfatizar que não se 

deve apenas incluir os indivíduos com deficiências, deve-se 

integrá-los em todos os espaços, a fim de que haja o 

reconhecimento das diferenças e singularidades de todos.  

  

TRAJETÓRIA EDUCACIONAL INCLUSIVA  

 “A inclusão acontece quando se aprende com as 

diferenças e não com as igualdades.” (Paulo Freire) 

 No Brasil as duas primeiras escolas voltadas para o 

ensino de educandos com necessidades especiais surgiram ainda 

no período imperial, sendo a primeira em 1854 cujo nome era 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin 

Constant) A segunda escola foi criada em 1857 e recebeu o nome 
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de o Instituto Nacional de Surdos-Mudos (Instituto Nacional de 

Educação dos Surdos). Em 1926 foi fundado o Instituto 

Pestalozzi, cujo objetivo inicial era o atendimento de pessoas 

com deficiência mental. Em 1945 a instituição passa a realizar 

também o atendimento de pessoas superdotadas por Helena 

Antipoff. (Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008).  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

em seu artigo 26, fala sobre o direito à educação para todos, 

devendo ser gratuita e o ensino fundamental obrigatório, a datar 

desse documento outros surgiram a nível mundial gerando uma 

nova perspectiva educacional. No Brasil algumas instituições 

voltadas para o ensino de pessoas com deficiências começaram a 

surgir após a criação desse documento, essas instituições tinham 

como fundadores os ativistas dos movimentos de pessoas com 

deficiências, pais e familiares, como exemplo temos a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em 

1954. Em 1961 surge a Lei n° 4.024 de Diretrizes e Bases que 

em seus artigos 88 e 89 versa sobre a educação de excepcionais 

(termo usado na época para definir as pessoas com deficiência) 

afirmando o direito a educação. A Constituição Federal de 1988 

foi um dos grandes marcos no que se refere à escolarização de 

pessoas com deficiências. Em seu artigo 205 garante a todos o 

direito à educação, sendo a oferta dever do Estado e da família, 

com o objetivo do pleno desenvolvimento do educando, 

preparando-o para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. No inciso III do artigo 208 da CF/88 garante o 

direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

preferencialmente na rede regular de ensino. Ademais, no inciso 

II do artigo 27 garante: 

criação de programas de prevenção e atendimento 

especializado para as pessoas portadoras de deficiência 

física, sensorial ou mental, bem como de integração social 

do adolescente e do jovem portador de deficiência, 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382018000300373&script=sci_arttext#B16
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382018000300373&script=sci_arttext#B16
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mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e 

a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 

eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as 

formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010)  (BRASIL, 1988, online) 

 A Lei Federal n.º 7.853 de 1989 em seu artigo 2° 

assegura aos sujeitos com “deficiência” o direito a educação, 

saúde, dentre outros. Os anos 90 foram marcados por eventos a 

nível mundial cuja temática girava em torno da educação para 

todos e da educação especial, destacam-se a Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, 

em 1990 e a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais, 1994, que ocorreu em Salamanca 

na Espanha, em ambas as conferências o Brasil é signatário.  

Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

(1990) foi aprovada a “Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos”, que diz que todos têm direito a educação e que as 

necessidades básicas de aprendizagem devem ser supridas. 

A Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais (1994) aprovou a Declaração de 

Salamanca a qual estabelece princípios e normas acerca da 

educação especial e inclusiva de educandos com necessidades 

educacionais especiais, garantindo o direito e acesso à escola 

regular, com uma pedagogia centrada no educando para a 

satisfação de suas demandas. Destaca como princípio que a 

escola precisa acomodar a todas as crianças.    

Este documento aponta que o princípio fundamental que 

constitui uma escola inclusiva é a aprendizagem coletiva de todas 

as crianças juntas, essa escola deve assegurar a todos uma 

educação de qualidade, ofertando um currículo quando 

necessário adaptado e flexível. As adaptações também devem ser 

feitas aos recursos organizacionais, dentre outros, para a 

promoção do desenvolvimento desses educandos. Em suma, tais 

documentos são marcos históricos referenciais para a construção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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das legislações e políticas públicas na área da educação especial 

e inclusiva, vigentes atualmente por terem trago uma perspectiva 

inclusiva de que todos têm direito a educação. Mazzotta (2000) 

salienta que    

[...] os princípios e propostas contidos nessa Declaração 

de 1994 refletem a consolidação de anseios de grupos 

organizados, com renovado poder de pressão sobre 

os órgãos governamentais e fortalecimento da convicção 

da importância e urgência de transformações sócio-

educacionais compatíveis com o imprescindível respeito 

à diversidade do ser humano (MAZZOTTA, 2000, p. 99). 

 A Lei Federal nº. 8.069/90 intitulada como Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 54, inciso III, 

estabelece como dever do Estado o “Atendimento Educacional 

Especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB nº. 9.394/96), em seu Artigo 4º, 

inciso III, assegura o oferecimento gratuito do Atendimento 

Educacional Especializado aos educandos com necessidades 

especiais, especificando a quem é destinado esse atendimento 

(deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação), tanto quanto a transversalidade 

deste atendimento que precisa ser em todos os níveis, etapas e 

modalidades sendo ofertado de preferência na rede regular, de 

maneira gratuita, sendo dever do Estado. Cabe ressaltar que a 

LDB trata especificamente sobre as questões relacionadas à 

escolarização de educandos com necessidades educacionais 

especiais no Capítulo V em seus artigos 58, 59, 60. A educação 

especial como uma modalidade de ensino que é ofertada 

preferencialmente na rede regular para educandos com 

necessidades especiais é determinado pelo artigo 58, que também 

estabelece que o início da educação básica deve ocorrer na 

educação infantil e ser estendida  ao longo da vida, garante a 

oferta caso necessário de serviços de apoio especializado na 
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escola regular para atender a demanda desses sujeito. Nos casos 

em que não for possível a integração desses estudantes em classes 

regulares em virtude de suas condições específicas o atendimento 

educacional deverá ser feito em classes, escolas ou serviços 

especializados. 

 O artigo 59 estabelece que os sistemas de ensino devem 

garantir aos educandos com necessidades educativas especiais a 

adaptação de currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específica para atender as demandas dos estudantes 

com necessidades especiais, garante também professores que 

tenham formação para o atendimento especializado, podendo ser 

em nível médio ou superior, visando a integração desses 

educandos a classes regulares. Garante o acesso igualitário aos 

benefícios dos programas sociais suplementares ofertados ao 

nível de ensino regular no qual está inserido. 

O Decreto Federal n.º 3.298/99 determina em sua seção 

II, artigo 24, o direito à educação pública e gratuita sendo 

realizada preferencialmente na rede regular de ensino, assim 

como confere aos educandos com necessidades educacionais 

especiais os mesmos direitos e benefícios que os demais, tais 

como: a oferta de material escolar; transporte; merenda escolar e 

bolsas de estudo. Inclui a educação especial como modalidade de 

ensino que atravessa todos os níveis e modalidades de 

escolaridade, garante a inclusão desses indivíduos nos sistemas 

educacionais escolares ou/e instituições especializadas públicas 

ou privadas; assegura o atendimento especializado para 

estudantes com deficiências que estejam internados em hospitais. 

Determina que o início da escolarização ocorra a partir de 0 

(zero) anos de idade na educação infantil. O oferecimento do 

ensino superior está previsto em seu artigo 27: adaptações em 

relação a provas e apoio educacional quando necessário, contudo, 

tais adaptações devem ser solicitadas com antecedência pelo 

estudante, incluindo o tempo adicional para fazer as provas 

conforme a sua deficiência.   
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Em 2002 a forma gestual de comunicação usada pela 

maioria dos surdos (Libras) passou ser reconhecida como uma 

língua pela Lei nº 10.436/02, através de seu artigo 4º, 

que estabelece que os sistemas educacionais nas esferas federais, 

estaduais, municipais e pelo Distrito Federal devem garantir a 

inclusão na formação de Educação Especial do ensino da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) para Fonoaudiologia e professores a 

nível médio e superior. A Resolução CNE/CEB nº 2/2001 sobre 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica. 

[...] ampliam o caráter da educação especial para realizar 

o atendimento educacional especializado complementar 

ou suplementar a escolarização, porém, ao admitir a 

possibilidade de substituir o ensino regular, não 

potencializa a adoção de uma política de educação 

inclusiva na rede pública de ensino prevista no seu artigo 

2º (BRASIL, 2008, s/p). 

A Portaria nº 2.678 de 2002 em seu artigo 1° “aprova o 

projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa em todas as 

modalidades de ensino bem como produção, em todo o território 

nacional.” (BRASIL, 2006).  Em 2005 ocorre a criação dos 

Núcleos de Atividade das Altas Habilidades/Superdotação 

(NAAH/S) em todos os estados brasileiros assim como no 

Distrito Federal, cujo objetivo é o atendimento educacional 

especializado dos alunos que possuem altas habilidades, 

superdotação. Oferece também orientação aos familiares desses 

educandos, além da formação continuada de professores.33  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva é implementada em 2008, trata sobre a 

temática da inclusão de pessoas com deficiências sendo alguns 

de seus tópicos: os marcos históricos e normativos; questões 

 
33

 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, 2008. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382018000300373&script=sci_arttext#B16
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382018000300373&script=sci_arttext#B16
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históricas relacionadas a Diagnóstico da Educação Especial;  os 

objetivos da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva; o público alvo atendido, 

assim como as Diretrizes da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008, s/p) tem como objetivo:  

[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de 

ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 

participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade 

de educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior; oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão; participação 

da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, 

nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informação; e articulação intersetorial na implementação 

das políticas públicas. 

 A referida política especifica o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) como um serviço da educação 

especial que “[...] identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades 

específicas. [...].” (BRASIL, 2008, s/p).  A sua oferta ocorre em 

todas as modalidades da educação básica. Sua organização tem 

por finalidade o apoio ao pleno desenvolvimento do sujeito, além 

disso, salienta que as atividades realizadas no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) são diferentes das realizadas 

na sala de aula regular, sua função é de complemento e/ou 

suplemento à formação do aluno visando a autonomia do mesmo 

dentro e fora da escola, sendo ofertado de maneira obrigatória 

pelos sistemas de ensino no contra turno ao do ensino regular, 
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podendo ser feito de preferência na escola regular em que o aluno 

estuda como parte integrante do Projeto Político Pedagógico da 

instituição ou em locais especializados que ofereçam esse 

serviço.    

Quanto ao público alvo do AEE estabelece que sejam 

estudantes com deficiência sensoriais e físicas; Transtornos 

Globais de Desenvolvimento (TGD), integra a esse grupo 

pessoas com autismo, síndromes do espectro do autismo e 

psicose infantil e com altas habilidades/superdotação. Por meio 

desse documento ocorre a ampliação do acesso do AEE aos 

estudantes da educação de jovens e adultos, educação 

profissional a educação indígena e a educação do campo e 

quilombola, assegurando recursos e serviços que devem estar 

presentes nos projetos políticos pedagógicos levando em 

consideração as diferenças socioculturais desses grupos. 

O AEE ocorre, prioritariamente, na  Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRMF) que é local físico e equipado, sendo na 

própria escola de ensino regular no turno inverso da aula regular, 

onde tem que  ocorrer o suplemento ou /e complemento do ensino 

a ser ministrado aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, não substituindo o ensino dado nas salas regulares, 

podendo ainda ser realizado, em centros de atendimento 

educacional especializado da preferência do responsável pelo 

estudante (artigo 5° da Resolução CNE/CEB nº 4/2009  e a 

Resolução  CNE/CEB nº 4/2010, Parágrafo 1ºdo Art. 29). Estes 

locais são dotados de materiais específicos para os atendimentos, 

por exemplo, mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, 

recursos de acessibilidade e equipamentos específicos, sendo de 

responsabilidade do diretor e da comunidade escolar a 

conservação, a organização e a administração dos mesmos. A 

matrícula no AEE somente será realizada se o educando estiver 

matriculado na rede regular de ensino (a mesma escola e/ou de 

outra), logo esse educando possui dupla matrícula. 
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Vale ressaltar que existem dois tipos de salas de recursos.  

A do tipo I e do tipo II, ambas possuem os mesmos tipos de 

materiais, mobiliários para atender as demandas dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais, a diferença é que a sala 

do tipo II possui recursos de acessibilidade e ensino para sujeitos 

com deficiência visual. A solicitação dessas salas deve ser feita 

pelos gestores dos sistemas de ensino que devem obedecer a 

alguns critérios estabelecidos nos documentos que preveem a 

solicitação. 34 Quanto à qualificação para atuação no AEE a 

Resolução CNE/CEB nº. 4/2009, em seu artigo 12, determina que 

esse profissional tenha formação que o habilite para a docência e 

formação específica para atuação na educação especial, sua 

função é a de realizar o atendimento de maneira complementar 

ou suplementar a escolarização, levando em consideração as 

especificidades e as demandas dos educandos. 

Em 2012 foi aprovada a Lei nº 12.764, que é conhecida 

como “Lei Berenice Piana” em homenagem a uma mãe de 

autista, militante, essa lei implementa a  Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro 

Autista, muitos consideram essa lei como sendo o Estatuto dos 

autistas, pois garante o direito à educação, à saúde, dentre outros 

e, torna os indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) pessoas com deficiência garantindo-os todos os direitos 

conferidos  aos deficientes. O artigo 3°, inciso IV, alínea a, 

garante o acesso “à educação e ao ensino profissionalizante.” 

Garante também o direito em caso de necessidade a 

acompanhante especializado, quando estiverem incluídos em 

classes comuns do ensino regular, caso seja comprovada a 

necessidade.  

A Lei nº 13.005 de 2014, intitulada de Plano Nacional de 

Educação (PNE), determina metas e diretrizes, com o intuito de 

 
34 Manual de orientação do programa de implantação de salas de recursos 

multifuncionais, 2010. 
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promover o desenvolvimento educacional nas esferas estaduais e 

municipais, sua vigência é de 10 (dez) anos.  Tem por objetivo 

em sua meta 4, tornar universal o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular 

de ensino, garantindo inclusão nos sistemas educacionais e nas 

Salas de Recursos Multifuncionais (SRMF).  

Em 2015, é criada a Lei 13.146 - Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI) também conhecida como o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, que trouxe vários avanços, dos quais destaco o 

direito à educação da pessoa com deficiência. Para tratar dos 

direitos relacionados à educação a Lei 13.146 dispõe o Capítulo 

VI (artigos 27, 28, 29 e 30). O artigo 27 determina a educação 

como direito da pessoa com deficiência em todos os níveis, 

estende esse direito ao longo da vida para o desenvolvimento em 

todas as áreas conforme as suas características e necessidades 

quanto à aprendizagem. Estabelece como dever do Estado, da 

família, da comunidade escolar e da sociedade garantir a 

educação de qualidade para pessoas com deficiência. O 

Atendimento Educacional Especializado, os recursos 

pedagógicos adaptados, as tecnologias assistidas, a manutenção 

e ampliação quantitativa das salas de recursos multifuncionais e, 

as especializações dos profissionais da educação se constituem 

como ferramentas fundamentais para a construção de uma 

educação inclusiva de pessoas com deficiências. São de suma 

importância para a elaboração de políticas públicas voltadas para 

construção de uma escola enquanto espaço social comum a todos, 

para que faça valer verdadeiramente o direito à educação de uma 

maneira universal, pois, é um direito de todos, além de sua oferta 

ser dever do Estado, a fim de promover a integração e inclusão 

dos deficientes na sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A educação é assegurada como direito universal de todos 

desde 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em decorrência dela foram estabelecidos documentos em prol da 

escolarização de pessoas com deficiência. Mantoan (2003, p. 25) 

evidencia: “Os serviços de apoio especializados, tais como os de 

intérpretes de língua de sinais, aprendizagem do sistema braile e 

outros recursos especiais de ensino e de aprendizagem, não 

substituiriam, como ainda ocorre hoje, as funções do professor 

responsável pela sala de aula da escola comum”. Esses estudantes 

possuem direito a um acompanhante que em algumas literaturas 

recebe o nome de professor de apoio, que os auxiliem em suas 

atividades de vida diária (AVDs), e quando realizam as 

atividades no Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

conta com o professor da SRMF. Os educandos com 

necessidades educacionais especiais são da escola como os 

demais e também são estudantes do professor regente da turma 

regular ao qual faz parte. É necessário que haja uma articulação 

contínua entre esses três professores (professor de apoio, 

professor regente, professor da SRMF), assim como entre a 

família e os profissionais que os atende fora da escola nos 

serviços complementares, como psicólogos, fonoaudiólogos, 

dentre outros, pois, por intermédio dessa comunicação será 

possível elaborar estratégias para o desenvolvimento dos 

indivíduos. 

A escola inclusiva carece da cooperação da comunidade 

escolar na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), que 

prevê adaptações curriculares quando necessárias, metodologias 

de ensino e os instrumentos avaliativos a serem usados. A 

educação especial e inclusiva é parte integrante da escola 

contemporânea e tem de ser pensada de maneira a integrar por 

meio de seus serviços o educando considerando as suas 

demandas. As adaptações curriculares também se constituem em 

ferramentas importantes para auxiliar no desenvolvimento dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais, podem ser 
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realizadas no currículo escolar, em sala de aula e de maneira 

individual. Os educadores devem ter um olhar e escuta sensível, 

com o objetivo de conhecer seus educandos, suas capacidades e 

potencialidades para formular estratégias que propiciem o pleno 

desenvolvimento dos mesmos. Frisa-se que ainda não estamos 

em uma escola inclusiva de fato no Brasil, estamos caminhando 

para ela, embora tenhamos leis, normas e documentos que 

garantam o acesso e a permanência dos estudantes público alvo 

da educação especial, ainda existem algumas barreiras a serem 

superadas como os rótulos impostos como: “aluno especial”, 

“anormal”, “deficiente”. Logo, as barreiras a serem quebradas 

não devem ser arquitetônicas, mas também as atitudinais, devem 

ser elaboradas práticas de ensino que contemplem as demandas 

de todos os educandos com ou sem deficiência e que respeitem a 

diversidade humana. 

 Em síntese é preciso que tenhamos a consciência de que 

a deficiência não deve ser um rótulo imposto sobre os sujeitos, 

fazendo com que sejam limitados a ela, a escola inclusiva e os 

agentes da educação presentes nessa escola devem agir visando 

eliminar as barreiras que impeçam o acesso, a permanência e a 

efetiva aprendizagem de todos os seus discentes. 
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. 

PROFESSORAS-PESQUISADORAS DA PEQUENA INFÂNCIA: 

UM CAMINHO DE DESLOCAMENTOS E REFLEXÕES 

 

Andréa Gonçalves  

Nayara Macedo 

  

INTRODUÇÃO 

 

Não nasci, porém, marcado para ser um professor assim. 

Vim me tornando desta forma no corpo das tramas, na 

reflexão sobre a ação, na observação atenta a outras 

práticas ou à prática de outros sujeitos. (Paulo Freire) 

Como nasce uma professora-pesquisadora? Qual é o sentido 

da pesquisa na escola da pequena infância? O que pesquisar, para 

quem, para quê? (GARCIA, 2009). Em nossa busca por 

compreensão dos caminhos que atravessam a constituição da 

professora-pesquisadora da pequena infância, encontramos nas 

contribuições de Paulo Freire, Regina Leite Garcia e nos diálogos 

tecidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas da(s) Infância(s), 

Formação de Professores e Diversidade Cultural (GIFORDIC) 

discussões importantes, que apontam para o aprofundamento dos 

nossos olhares e problematizações. 

Neste breve texto, tecido por duas professoras-pesquisadoras 

da pequena infância, assumimos o desafio político-epistêmico de 

romper com as perspectivas que desapropriam as professoras de 

sua autoria, neutralizando as simplificações e reducionismos que 

as atravessam no exercício de sua prática. Com o objetivo, de 

(re)afirmar a perspectiva política e epistêmica de 

produzir/assumir o complexo lugar da professora das infâncias 

como uma intelectual pública. Nesse sentido, o cotidiano da 

Educação Infantil é assumido como produtor de conhecimentos, 

as infâncias, seu agir e pensar, como condição para a constituição 

da professora-pesquisadora das infâncias, em que as experiências 

vividas no cotidiano das relações com as crianças são 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   375 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

mobilizadoras na reorientação de passos e/ou na reafirmação do 

caminhar.   

Por isso, a relevância deste estudo reside no convite ao 

exercício de compreender nos caminhos trilhados nesta 

constituição da professora-pesquisadora da pequena infância, os 

desafios enfrentados, os movimentos de confronto e 

aprofundamento teórico, nos levando a tencionar de forma crítica 

e reflexiva este lugar - de quem reflete sobre a sua própria prática 

e transcende as linhas impostas e expostas da ação, para a busca 

de respostas sobre as questões que nos 

inquietam/mobilizam/atravessam no/do/com o cotidiano da 

escola da pequena infância. Convite lançado! 

TORNAR-SE PROFESSORA-PESQUISADORA DA PEQUENA 

INFÂNCIA: UM CAMINHO QUE SE FAZ NO CAMINHAR 

   Tornar-se professora, envolve se aventurar pelo 

desconhecido, por caminhos que à primeira vista podem parecer 

inviáveis. Constituir-se professora-pesquisadora mobiliza a 

abertura e entrega em se aventurar não só a andar pelos caminhos, 

mas a pensar e a sentir cada passo dado, a estabelecer reflexões, 

assumindo a autoria em apontar outros/novos percursos. O que 

pode possibilitar a professora compreender o que antes 

despercebia. E como nos diz Regina Leite Garcia (2009) esse não 

é um caminho que se faz andando em linhas retas: “É importante 

destacar que este processo não é linear, nem tampouco crescente. 

Ele se dá desordenadamente, com avanços e recuos, repletos de 

contradições, conflitos, encontros e desencontros” (GARCIA, 

2009, p. 42). 

Regina Leite Garcia (2009; 2005; 2003) ainda nos diz que o 

cotidiano é o critério da verdade, potente em desiquilibrar nossas 

certezas, espaço de produção de conhecimentos. E é no cotidiano 

de uma escola da pequena infância, o lócus das experiências 

vivenciadas por crianças e adultos, que nos forjamos professoras-

pesquisadoras, assumindo a prática de suspeitar do familiar, de 
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nos aproximarmos do que nos parece estranho (VELHO, 2004), 

de documentar os acontecimentos, registrando as falas das 

crianças em nossos diários35, fotografando, trazendo em nossa 

escrita os momentos de trocas extremamente significativos e 

ricos do percurso trilhado na relação entre crianças e adultos. 

 Desse modo, imbricadas por esse cotidiano instigador que é 

a Educação Infantil, sendo provocadas pelas reflexões 

construídas pelo nosso Grupo de Estudos e Pesquisa das 

Infâncias, Formação de Professores(as) e Diversidade Cultural36 

(GIFORDIC) fomos nos debruçando na pesquisa sobre nosso 

fazer, nos fortalecendo enquanto professoras pesquisadoras da 

pequena infância e imergindo também nessa pesquisa acadêmica 

de aprofundamento teórico no Mestrado em Educação37. Vale 

destacar que o GIFORDIC é formado por professoras-

pesquisadoras, que se aventuram a viver a pesquisa sobre/no/com 

o cotidiano pelo qual estão mergulhadas. Ao longo de alguns 

anos várias professoras perpassaram pelo GIFORDIC imbricadas 

em complexificar a pesquisa com crianças, na busca por 

aprofundamento acerca da tríade, que é de suma relevância no 

trabalho docente com crianças pequenas: a professora-

pesquisadora, a escola das infâncias e as crianças e suas 

diferentes infâncias. Com reflexões construídas por experiências 

distintas de professoras junto às crianças e a partir do diálogo no 

campo dos Estudos da Infância e da Criança, em diálogo com as 

Ciências Humanas, contextualizando-as no campo de produção 

 
35 É uma prática recorrente de boa parte das professoras da instituição pública 
de Educação Infantil que atuamos ter um diário. Um caderno, que é entregue a 

cada início de ano letivo, em que somos instigadas a registrar o nosso cotidiano, 

descrevendo fatos, as falas das crianças, sentimentos, dúvidas e inquietações.  
36 Fazemos parte do Grupo de Estudos e Pesquisa das Infâncias, Formação de 
Professores(as) e Diversidade Cultural (GIFORDIC), constituído desde 2009, 

que vem tendo como objetivo investigar a(s) infância(s) contemporânea(s), 

principalmente as infâncias que são usuárias dos equipamentos coletivos de 

Educação Infantil, inseridos em redes educacionais públicas e/ou comunitárias. 
37 Cursamos o Programa de Pós-Graduação em Processos Formativos e 

Desigualdades da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de 

Formação de Professores em São Gonçalo. 
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acadêmico-científica contemporânea, o grupo vem se 

constituindo cada vez mais um fomentador de Colóquios, artigos, 

revistas, livros e outros materiais38. Tais contribuições são 

comprometidas pela construção de uma escola das infâncias 

emancipatória e descolonizadora, voltada para as crianças de 

forma alteritária, ética e valorizadora de seus saberes e culturas.  

Neste sentido, dispostas a descortinar diferentes perspectivas 

de conceitos sobre o que é ser professora da pequena infância e 

quem são os sujeitos com quem nos relacionamos, ou seja, as 

crianças, em suas diferenças e pluralidade - nos seus modos de 

pensar, sentir, agir e construir suas experiências e saberes; que 

construímos nossas dissertações de mestrado embebidas de 

inúmeros registros, problematizações e reflexões 

(GONÇALVES, 2017; MACEDO, 2020). O diálogo entre as 

ações e pesquisas produzidas pelo GIFORDIC traz a 

complexidade das infâncias, persegue a vigilância epistêmica 

assumida pela professora-pesquisadora que se nutre da dúvida 

como método (GARCIA, 2003).  

A complexidade da realidade do cotidiano da Educação 

Infantil nos desafia a cada dia, e mobilizadas por esta busca 

constante que nos aventuramos pelos caminhos da docência e 

pesquisa. Assim, empenhadas no desafio de viver a docência e 

em estar em pesquisa com crianças pequenas na Educação 

Infantil, nos desafiamos a mergulhar numa abordagem reflexiva 

e intersubjetiva que crianças e adultos se alteram, ao postular um 

processo de conhecer negociado em que a concepção ontológica 

de criança – criativa, competente e atuante – em sua 

heterogeneidade e diferença afeta nossas formas de ouvi-las e de 

agir com o que elas nos trazem cotidianamente, mudando o curso 

dos acontecimentos. Ao refletirmos sobre nossa prática, com 

ajuda de nossos pares, como explicita Garcia (2001), vemos com 

 
38 Para mais informações sobre a história, ações e propostas do GIFORDIC, 

acessar em: https://gifordic.wixsite.com/website  

https://gifordic.wixsite.com/website
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outros olhos o que antes não se conseguia ver, exercitamos o 

nosso ouvido, a escutar o que até então passava despercebido, ao 

narrar e registrar nossas inquietudes, escrevendo o que vemos e 

escutamos, aprendemos a ler teoricamente o nosso fazer. Assim 

estabelecemos novas possibilidades de ação, e nos 

movimentamos, tanto política, quanto epistemologicamente no 

mundo: conhecendo, refletindo, anunciando, denunciando e, 

sobretudo intervindo.  

Paulo Freire (1996) nos diz sobre o caráter político, ético e 

epistemológico da professora-pesquisadora. Para o patrono da 

educação brasileira, o exercício da pesquisa e docência é um ato 

político, a natureza investigativa é uma busca permanente para 

que a prática seja (re)construída a partir da reflexão sobre o 

cotidiano, numa relação dialética emancipatória. 

 

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. 

No meu entender o que há de pesquisador no professor 

não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que 

se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da 

prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O que 

se precisa é que, em sua formação permanente, o 

professor se perceba e se assuma, porque professor, como 

pesquisador. (FREIRE, 1996, p. 32). 

Desse modo, compreendemos a inteireza de perceber a 

natureza investigativa indissociada da constituição da docência. 

Sem a pretensão de conjugar uma forma redundante de expressão 

dos termos, mas unindo-os na perspectiva de reafirmação política 

e epistêmica da professora-pesquisadora como uma práxis em 

construção (GARCIA, 2001). Nos tornamos professora-

pesquisadora, no exercício docente, e, sobretudo, na permanente 

busca pela reflexão da docência com crianças pequenas, numa 

relação dialética entre teoria e prática. Este movimento vem nos 

permitindo refletir e compreender as dimensões de nosso devir 

de professora-pesquisadora das infâncias. 
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Devir-professora que segundo Tavares (2003) é 

experienciado, praticado e pensado, que persegue a busca de ser 

sendo-se, de fazer fazendo-se. Nas palavras da autora: 

 

Devir esse atravessado por um inconformismo, por uma 

curiosidade, por um estilo de militância política que, 

ancorados numa esperança crítica, vem apostando nas 

complexas possibilidades da vida, isso é, procurando se 

conectar com as constelações de forças interessadas no 

trabalho de pensar e materializar a existência humana no 

mundo (TAVARES, 2003, p. 18). 

Nesse processo de caminhar numa perspectiva sem o 

ponto de chegada estabelecido, pré-determinado, numa 

construção de constante revisitação da prática, enquanto 

professoras da pequena infância, somos impulsionadas a 

investigar novas teias/saberes e construir conhecimentos outros, 

além dos que nos são dados pelo paradigma em vigor, tornando-

nos também sujeitos na produção de conhecimento. 

Dado essa necessidade de uma busca constante por parte 

da professora enquanto “professora-sujeito, autora da sua prática 

cotidiana e do projeto de educação infantil” (GARCIA &FILHO, 

2001, p. 82) a investigação torna-se parte importantíssima de sua 

formação. 

 

[...] Partindo do princípio de que o conhecimento é um 

processo permanente, mas sempre provisório, múltiplo e 

multidimensional, transversal e rizomático, inserido 

numa rede complexa de crenças, valores e prática 

cotidiana como um espaço privilegiado de produção do 

saber (GARCIA; FILHO, 2001, p. 82).  

Muitos conceitos e crenças em relação à prática docente 

com crianças pequenas foram revisitados, reconstruídos ou 

reafirmados durante nossos percursos formativos, nesse processo 

de prática-teoria-prática. Pois, “o movimento de partir da 

prática, teorizar sobre ela e retornar à prática, confirmando-a ou 

não” (PÉREZ, SAMPAIO E TAVARES, 2001, p. 83).  Desta 
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forma, “esse movimento possibilita que a professora viva a 

aventura de ousar e descobrir, de ir construindo, num processo 

coletivo de apropriação de conhecimentos, a autonomia no seu 

trabalho” (Idem, p. 83). 

Entendermo-nos como um dos sujeitos na pesquisa e a 

necessidade constante de reflexão da nossa própria prática não é 

algo fácil, nos tira da zona de conforto de quem reflete sobre o 

seu fazer, visto que, “a professora que reflete sobre sua prática, 

que investiga o processo vivido pelos seus alunos e por ela 

mesma, vai descobrindo que há outros significados que precisam 

ser explicados (MARTINS, 1993) e vai tornando-se 

pesquisadora-professora pesquisadora” (GARCIA & FILHO, 

2001, p. 85). 

As autoras ainda destacam a relevância da pesquisa na 

prática docente trazendo um trecho de Freire (1996), de seu livro 

Pedagogia da autonomia para a discussão ao destacar que “faz 

parte da natureza da prática docente a indagação, a busca em sua 

formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 

porque professor, como pesquisador (p. 32), apontando que o 

indagar pode tornar-se como ferramenta valiosa neste processo 

de (auto) formação. Ao narrar tais experiências, vou 

estabelecendo reflexões a cerca desse fazer. “Tal procedimento 

se fundamenta numa concepção que vê a narrativa como 

dispositivo detonador de um processo de reflexão, onde o sujeito-

autor constrói a trama narrativa a partir de seus interesses e 

necessidades (GARCIA & FILHO, 2001, p. 86).  

Nesse processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, com um aprofundamento teórico sobre como 

acontece esse processo em nós e nos sujeitos com os quais 

dialogamos. Entendemo-nos como uma professora pesquisadora 

à medida que buscamos refletir sobre nossa prática 

ressignificando as experiências vividas neste contexto; 

afirmamos ainda que isso pode ser o eixo condutor dessa 

reflexão, tendo em vista que o sentido da pesquisa torna-se 
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obsoleto se não provocar uma autorreflexão das ações, tendo a 

consciência da incompletude, o que evidencia Madalena Freire 

(2002, p. 61) “[...] a inconclusão que se reconhece a si mesma, 

implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num 

permanente processo social de busca”. 

E por que pesquisar? Acreditamos que Paulo Freire 

(1996, p. 14) tenha essa resposta ao transcrever aqui suas 

palavras: “Pesquiso para constatar, constatando, intervenho 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda 

não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. E ainda 

complementa a definição de professor pesquisador 

acrescentando que: “Seria impossível saber-se inacabado e não 

se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de 

respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos 

outros se torna transgressão ao impulso natural da incompletude” 

(FREIRE, 1996, p. 21). Compreendemos com Freire (1996) que 

ao trilharmos os caminhos na educação infantil movidas pelo 

desejo de conhecer mais as crianças, compreender seus pontos de 

vista, na busca por uma escuta sensível (BARBIER, 1992; 

RINALDI, 2012), complexificando o caminho que trilhamos 

para chegar até elas (MACEDO, 2020) outra condição a 

professora é possibilitada, a de pesquisadora. Portanto, são 

condições indissociáveis, que precisam coexistir em 

consonância.  

A formação de professores pode ser um ponto de partida 

para a prática educativa na escola, porém, a prática cotidiana em 

si é também outra escola, quando nos dispomos a articular a 

teoria que embasa a prática e a prática que nos leva a reflexão 

desse fazer, nos constituímos não apenas professoras, mas 

pesquisadoras. A abrangência da afirmação acima nos desafia a 

seguir pesquisando e refletindo todo esse caminho a percorrer 

junto às crianças.  

UMA PAUSA APENAS!  
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Toda caminhada demanda pausas, desvios, atalhos, pequenas 

paradas ao longo do caminho, mas não a desistência deste, antes 

de saber para onde suas trilhas nos levarão. Assim fazemos nesta 

escrita, pois não podemos concluí-la, fechá-la a novas formas de 

ver e construir, cerceá-la de novas descobertas, pois o estado de 

inacabamento nos impulsiona a continuar pesquisando e 

enxergando perspectivas outras. Costurando e descosturando 

nossa prática e concepções. Revisitando paradigmas já 

estabelecidos e refletindo sobre sua pertinência em outros 

contextos.  

Entretanto, ao traçar essa pausa, entendemos a importância 

de tecer mais alguns diálogos sobre o cotidiano na escola da 

pequena infância e as práticas que o constroem. A relação entre 

diferentes práticas no contexto da escola da infância, mais 

precisamente, nas discussões sobre quem ensina, o que, e como 

se ensina, delega uma relação de poder perigosa, caso não seja 

considerada a horizontalidade necessária a esse processo com as 

crianças. Tal horizontalidade conduz a uma problematização 

sobre o fazer na escola das infâncias, especialmente no território 

miúdo do cotidiano, em que o compromisso de uma relação 

cúmplice (TAVARES, 2009), isto é, uma postura dialógica e 

compartilhada com as crianças que produzem as tramas 

cotidianas nos espaços-tempos de suas geografias existenciais. 

Uma relação que busca compreender o outro como um sujeito do 

conhecimento, legitimando práticas e movimentos 

emancipatórios, relações sociais horizontalizadas, no 

entendimento do outro como legítimo outro. O que implica o 

desafio de constituir uma postura ética e política sem perder de 

vista as ressonâncias do adultocentrismo (ROSEMBERG, 1976) 

que nos atravessam e complexificam. 

Acreditamos que um dos grandes desafios da prática 

pedagógica é refletir se esta, apenas informa ou se dialoga com a 

vida. É urgente entender o processo educativo “como uma 

viagem através da vida” (KOHAN, 2015, p. 17) e não a margem 
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dela. Nosso fazer junto as crianças precisa provocar nelas a 

curiosidade de ir a fundo em conhecimentos já concebidos ou de 

buscar novos. Processos de deslocamentos formativos que nos 

transformam e nos permitem conhecer as potencialidades das 

crianças em nos ensinar; uma das dimensões formativas do 

cotidiano; um exercício de pensar as infâncias, seu agir e pensar, 

como condição para a constituição da professora-pesquisadora 

das infâncias. Por hora, a pausa se faz necessária nessa escrita, 

porém, a reflexão constante sobre nossas práticas e ações 

enquanto professoras-pesquisadoras persiste e insiste em 

caminhar mais, e sempre na certeza da incompletude e 

inacabamento que nos impulsiona e transforma. 
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. 

O (DES)APARECIMENTO DA POLÍTICA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES(AS) DA(S) INFÂNCIA(S): UMA QUESTÃO PARA SE 

PENSAR NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Carla Verônica Corrêa Cardoso 

                                                    Elisanete Alves de Oliveira  

                                              Maria Tereza Goudard Tavares  

 

É necessário uma aldeia inteira para educar uma criança 

(Provérbio africano). 

Iniciamos esse artigo, informando aos leitores/as que as 

políticas sociais para crianças de 0 a 6 anos estão sendo debatidas 

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

no Município de São Gonçalo/RJ, com maior intensidade desde 

2017, através da Comissão da Primeira Infância, que a partir de 

um debate estratégico sobre a construção do Plano Municipal 

Pela Primeira Infância, vem colocando as crianças no centro da 

discussão político-setorial na cidade de São Gonçalo. Esse 

processo desencadeou várias ações com o objetivo de reunir 

diversos setores do Sistema de Garantia de Direitos a fim de 

compreender e definir os indicativos que permeiam o 

reconhecimento do desenvolvimento da criança enquanto 

“prioridade”39 nas políticas públicas de São Gonçalo. Esse 

movimento tem provocado seminários, fóruns, e atualmente, 

devido ao distanciamento social causado pela pandemia do 

Covid-19, encontros virtuais em busca de promover reflexões e 

debates na identificação das infâncias presentes no Município; na 

definição das relações e interesses que são constituídas entre os 

representantes governamentais e os representantes da sociedade 

 
39 Constituição de 1988, em seu artigo 227 determina que: “É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à Criança e ao Adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
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civil; no entendimento dos marcos legais que balizarão a 

construção do plano; na estruturação de ações que fortaleçam a 

rede e na intensa necessidade de interligar todas as ações ao 

processo de formação de todos os atores que compõem o Sistema 

de Garantia de Direitos. 

Participam deste grupo de trabalho, educadores de 

creches comunitárias, representantes de ONGs, que atuam com a 

primeira infância, e representantes da Secretaria Municipal de 

Educação. Essas representações possibilitam a integração dos 

professores que atuam com “os pequenos” (TAVARES, 2003, p. 

4), instigando-os à percepção de si enquanto ser histórico, em 

constante movimento, “seres inconclusos”, de acordo com Paulo 

Freire (1968).   

Nessa perspectiva, compreendemos que o 

desenvolvimento da criança requer ações que se complementam 

em suas especificidades com o propósito de atender a criança, em 

sua complexidade. Com essa articulação os educadores/as são 

motivados a reconhecer a necessidade da construção de “uma 

cultura escolar infantil” (TAVARES, 2018, p. 791), na qual as 

diretrizes debatidas e definidas possam ser vivenciadas em sua 

práxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o 

mundo para transformá-lo. (FREIRE, 1968). 

Entendemos que questões como o (des)aparecimento da 

política nos diferentes   mundos culturais e sociais que pensam e 

trabalham com a(s) infância(s), deveriam ser temas permanentes 

de discussão e aprofundamento na formação cotidiana de 

professores, especialmente, daqueles e daquelas que trabalham 

na Educação Infantil. 

Na contemporaneidade, face às inúmeras e complexas 

transformações sociais, bem como as mudanças estruturais nos 

diferentes campos da vida humana, como trabalho, meio 

ambiente, massmedia, economias globalizadas, crise dos 

Estados-providência, dentre outros, a ideia-força de uma infância 

universalmente globalizada não anula, pelo contrário, 
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potencializa a multiplicação das desigualdades inerentes às 

condições sociais, de gênero, de etnia, de classe, de acesso aos 

direito fundamentais, dentre eles o direito à alimentação, à 

educação, a uma vida digna e feliz. “Há várias infâncias dentro 

da infância global, e a desigualdade é o outro lado da condição 

social da infância contemporânea” (SARMENTO, 2004, p. 6).  

  Do ponto de vista de nossa pesquisa, cremos ser 

fundamental ressaltar algumas características importantes para 

compreender o território dessa cidade que apresenta muitas vezes 

traços tão complexos ao longo de sua história. 

A cidade de São Gonçalo faz parte da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, sendo o segundo município 

mais populoso do Estado, sua população estimada em 2018 pelo 

IBGE, alcançaria 1,07 milhão de habitantes, com alta densidade 

demográfica de cerca de 4 mil hab/km², resultando na ocupação 

de áreas de risco e degradação ambiental.  

No fim do século XIX, o território de São Gonçalo, após 

passar por variadas mudanças político-administrativas de 

anexação e perda de território, em relação à sua vizinha Niterói, 

foi elevado à categoria de município. A partir de então, São 

Gonçalo passaria por consideráveis mudanças em seu tecido 

espacial, incorporando a lógica industrial no processo de 

urbanização da cidade. O município deixava de ter a sua 

paisagem majoritariamente rural e já apresentava traços urbanos 

consideráveis, principalmente pelo processo de industrialização 

que avançava e se complexificava cada vez mais, agravado pela 

Reforma Pereira Passos que ocorria na capital federal, 

expulsando a população pobre da cidade, que não tendo onde 

morar, migraram para o leste fluminense, encontrando em São 

Gonçalo, terras de baixo custo para viverem (GONÇALVES, 

2002). A expansão urbana ocorreu com o acompanhamento de 

infraestrutura precária, o que resultou em um acesso precário dos 

serviços oferecidos à população. 
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Neste território, marcado por constantes lutas de poder, 

a desigualdade social é intensa, e bastante ampliada pela ausência 

de uma política pública intersetorial e sustentada por uma 

“cultura colonial, preservada e renovada pelo autoritarismo das 

elites, pela indistinção entre o público e o privado e pelo 

clientelismo como cultura política de dar e receber privilégios.” 

(ALVARENGA, TAVARES, 2015, p. 60). Nesse contexto, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) potencializa suas ações no debate que envolve a 

concepção de infância, viabilizando outro olhar, outro fazer com 

as crianças, com o propósito de construir as diretrizes e ações, 

baseadas no reconhecimento do outro e de suas diferenças: 

culturais, étnicas, religiosas, sociais, de gênero e idade. Nesse 

repertório, integra a formação dos educadores e demais atores o 

debate sobre o “direito à cidade como um dispositivo de 

cidadania da infância nesse município, sobretudo das crianças 

que estão matriculadas nas creches e pré-escolas da rede 

Municipal de Educação Infantil gonçalense” (ALVARENGA, 

TAVARES, 2015, p. 67). 

O filósofo Henri Lefebvre (1991) vai dizer que os 

problemas concentrados no espaço urbano são resultados do 

processo de industrialização, que trouxe a demanda da 

urbanização acelerada, com o objetivo de atender à necessidade 

dessa nova lógica de produção capitalista. A especulação 

imobiliária dos centros urbanos faz com que a população mais 

pobre seja deslocada para as regiões periféricas, dando origem ao 

processo de favelização. O direito à cidade significa o direito à 

liberdade, ao habitar, o direito à participação na construção da 

cidade. Dessa forma, é importante compreender a relação das 

crianças de São Gonçalo com a cidade e como estas vivenciam 

os espaços urbanos.  

Ser cidadão nessa estrutura societária já é algo desafiador 

(e desafiante!), no sentido de que os que lutam pela sua condição 

de cidadão estão desafiando uma estrutura societária complexa e 
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desigual, cuja estrutura de classes já é bastante difícil de 

compreensão para um adulto. O que dirá para as crianças que, 

equivocadamente, são entendidas como sujeitos, um vir a ser, ou 

seja, que estão em formação (CASTRO, 2001). Mas, não estão 

também os adultos em processo de formação?  No sentido 

biológico, psíquico, emocional, educacional e profissional? 

As crianças, assim como os adultos, estão na cidade, seja 

nos transportes coletivos, nas ruas, nas escolas, nas praças, em 

casa, nos diferentes equipamentos urbanos. É importante 

ressaltar que na cidade temos a presença de crianças que vivem 

os espaços da mesma só de passagem, outras têm condições de 

acessar espaços culturais e espaços destinados ao lazer e outras 

estão nas periferias da cidade, muitas vezes em condições 

subumanas de vida. 

Mesmo estando em condições sociais distintas, o comum 

entre essas crianças é que elas são tratadas como se (ainda) 

fossem seres sem capacidade intelectual, sendo assim incapazes 

de decidir o que é melhor para si. Mas na verdade devem ter o 

seu direito à participação social garantido através de políticas 

econômicas e sociais, como nos convida a pensar o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, 1990). 

É urgente que os adultos deixem de falar pelas crianças 

acerca de assuntos que dizem respeito a elas, possibilitando a vez, 

a voz e o lugar de fala dessas crianças, mesmo que seja sobre 

assuntos que convencionalmente os adultos respondem por elas. 

Denotamos ser importante o estabelecimento de redes de 

solidariedade entre crianças e adultos, estabelecendo assim uma 

relação dialógica onde ambos buscam se compreender como 

sujeitos que vivem lado a lado no espaço e são influenciados pela 

questão urbana de modos distintos. 

Elas – as crianças – têm as suas próprias formas de 

questionar a vida social mais ampla. Por exemplo, o geógrafo e 

pesquisador da “Geografia da Infância” Jader Lopes (2018) 

compartilha conosco a experiência que teve ao ser questionado 
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por uma criança sobre para onde era que o sol ia depois que ele 

se escondia. É claro que, a curiosa criança não ainda não sabia 

sobre o movimento de rotação do planeta Terra e que na verdade 

o sol permanece estático. Mas, ressaltamos que sua pergunta não 

deixa de ser válida, assim como não se apresenta de forma 

incorreta, se mesmo os adultos dizem que o sol se “põe” e 

“nasce” todos os dias. O significado do verbo pôr é sinônimo de 

colocar em algum lugar. Então os adultos, assim como as 

crianças, dizem que o sol se coloca em algum lugar e nesse 

movimento de ir para algum outro lugar, ele se esconde para nós. 

As crianças, ao contrário do que pensamos, são repletas 

de lógicas, as lógicas infantis (LOPES, 2018) nas quais 

expressam pensamentos críticos acerca de diversos assuntos, 

pois, com frequência surpreendem-nos, com perguntas que nem 

mesmo havíamos parado para pensar, ou que muitas vezes não 

sabemos responder. A citação abaixo dialoga com o queremos 

dizer: 

As crianças têm consciência crítica do que querem e do 

que fazem, elas sabem colocar seus pontos de vista 

quando os tem em mente; quando não, levam na 

brincadeira, mudam de assunto, desconversam como 

fazem muitos de nós, adultos, em situações que não 

temos tanta certeza das coisas. (SILVA e MELRO, 2018, 

p. 137 - 138).  

É bem verdade que os adultos muitas vezes deixam de 

manifestar sua opinião, ou de fazer alguma pergunta por receio 

de ser rechaçado. Mas, as crianças geralmente demonstram seus 

pensamentos de forma tão natural e descontraída, demonstrando 

toda a sua curiosidade, sem medo de ‘respostas erradas’, pois, na 

sua criatividade, na sua lógica de pensamento, respostas erradas 

não existem. 

“Ser cidadão é participar da vida pública e política da 

cidade” (CASTRO et al, 2008, p. 183). Sendo assim, a 

participação das crianças pode apresentar novas formas de ver o 

mundo, pode fazer com que elas, através da interação com o 
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espaço, a partir de suas vivências, sua relação com seus pares 

aprendam a ler a cidade com toda a sua complexidade, seus 

fluxos, suas espacialidades, suas redes comunicacionais, seus 

problemas, sua beleza e proponham mudanças, e até mesmo 

soluções para os problemas da cidade. 

Ressaltamos ainda, que na atual conjuntura, as relações 

educacionais foram fortemente modificadas pela pandemia 

(COVID-19), provocando em todo o mundo uma alteração 

trágica e inesperada, em especial na rotina cotidiana das crianças, 

e em suas experiências nos espaços de aprendizagem e cuidado 

infantil. Não estávamos preparados para tal mudança e, 

inicialmente, buscamos compreender a extensão temporal do 

isolamento social, a fim de resgatar o “tempo perdido”. Ainda 

perplexos, com a constatação da impossibilidade de um retorno 

das aulas presenciais, professores(as), orientadores(as) 

pedagógicos(as), orientadores(as) educacionais e diretores(as) 

das UMEI’s, no município de São Gonçalo, impulsionados pela 

reconstrução de um “espaço perdido” se reinventaram e 

construíram novas metodologias, novos saberes, novos espaços, 

em busca de um contato amoroso e afetivo com as crianças e seus 

familiares. 

Diante deste cenário, brevemente apresentado, 

reconstruímos os debates sobre a construção histórica da 

infância, resultante de um processo complexo, que incluiu muitas 

variáveis, dentre elas, a produção de representações sobre a 

criança, a estruturação de seus cotidianos e modos de vida, e, 

especialmente, a constituição de instituições sociais específicas 

para educar/cuidar das crianças (SARMENTO, 2004). 

Reconhecemos as possíveis consequências nos processos 

educativos das crianças, considerando que a construção dos 

saberes, na Educação Infantil, é realizada por meio de 

brincadeiras, jogos, diálogos com seus pares nos espaços 

escolares e não escolares, como também as desigualdades, já 

existentes nos sistemas de ensino, sendo acentuada diante da 
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ausência de acessos as mídias digitais e as condições 

socioeconômicas por grande parte da população.   

No entanto, neste período de pandemia, a quantidade de 

informações veiculadas por mídias digitais, constituídas por 

lives, roda de conversas, webinários, foi se configurando como 

um espaço de formação para educadores de todas as etapas de 

educação na cidade de São Gonçalo.  A reflexão sobre os 

processos de aprendizagem; o reconhecimento das ações de 

aprendizagem no espaço familiar; os debates sobre currículos; 

foram temáticas, que buscaram provocar transformação na 

prática dos educadores e possibilitar um aporte teórico para as 

atividades desenvolvidas remotamente. 

 Observamos ainda, uma intensa preocupação com o 

retorno das aulas presenciais, os debates estão sendo ampliados 

nas mídias digitais em busca de orientações seguras e 

pedagógicas para essa retomada. Diante deste cenário 

questionamos: a quem verdadeiramente interessa esse “inseguro 

retorno”? Quais desafios precisaremos enfrentar no retorno das 

aulas presenciais? Que posicionamento terá o CMDCA, 

enquanto órgão que reúne representantes da administração 

pública, entidades e instituições da sociedade civil nas decisões 

que envolvem o retorno presencial das aulas? 

 

No curto prazo, o mais provável é que, finda a 

quarentena, as pessoas se queiram assegurar de que o 

mundo que conheceram afinal não desapareceu. Só com 

uma nova articulação entre os processos políticos e os 

processos civilizatórios será possível começar a pensar 

numa sociedade em que humanidade assuma uma 

posição mais humilde no planeta que habita. (SANTOS, 

2020, p. 29-31) 

 

No diálogo com Boaventura de Sousa Santos (2020) 

compreendemos que os desafios encontrados nesse processo de 

retomada, somente serão superados se construirmos outras 

articulações entre as instituições presentes na cidade, na qual os 
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cidadãos gonçalenses possam tomar posse da sua fala, lutando 

pela manutenção da democracia, além de assumir a defesa de 

uma participação compromissada com mudanças substanciais no 

campo democrático, tanto na escola, quanto na cidade de forma 

mais ampla. Reiteramos que os processos educativos de crianças 

e jovens na cidade é um processo que ultrapassa a transmissão de 

conteúdo e que atravessa os contextos de formação da criança 

dentro do seu território, assumindo temporalidades diversas e 

cuidados permanentes. E que esse processo só se efetiva por meio 

da interação e compromisso de todos. Nessa perspectiva, para 

encerrar mesmo que de forma provisória esse artigo, reiteramos 

a epígrafe utilizada na abertura: 

É preciso uma aldeia inteira para educar uma 

criança!   
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. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ESPAÇOS DE BRINCAR: UMA 

EXPERIÊNCIA EM CONSTRUÇÃO 

 

Profª. Sandra Cristina Motta Bortolotti 

 

Este texto tem como objetivo apresentar uma proposta 

que vem sendo construída com o curso de Pedagogia da 

Universidade Católica de Petrópolis. No ano de 2016, a matriz 

curricular do curso foi reestruturada para atender a Resolução 

CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível 

Superior e para a Formação Continuada de Professores. Uma das 

deliberações do documento foi a ampliação da carga horária 

destinada aos estágios supervisionados. Após um minucioso 

estudo com o propósito de buscar estratégias para compor a 

matriz de modo a enriquecer as experiências formativas dos (as) 

estudantes (as) definiu-se que, além de outras, seria criada a 

disciplina Estágio Supervisionado em Espaços de Brincar. Tal 

iniciativa visou colocar em relevo a importância da discussão 

sobre o brincar uma vez que esta dimensão se configura como 

um aspecto muito importante para o desenvolvimento infantil. 

A temática do brincar já é abordada em diferentes 

disciplinas do curso de modo transversal, buscando garantir 

reflexões que fujam da visão do brincar como estratégia para 

aprender conteúdos ou, meramente, brincadeira livre. 

Busca-se na formação o estudo e delineamento de uma 

concepção de brincar baseada, entre outros, nos estudos de Gilles 

Brougère (2000), o qual defende que o brincar não é inato e sim 

uma construção cultural e por isso, se aprende. Nesta lógica, a 

formação garante estudos e reflexões sistemáticos que 

possibilitem aos formandos construir narrativas outras, 

rompendo com o lugar comum tão propalado quando se trata da 

temática. Quem nunca ouviu a expressão “aprender brincando”? 
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Enfim, desconstruir a ideia tão disseminada da expressão 

acima não é tarefa fácil. Por um lado, ela é muito forte nas 

abordagens dos fazeres da educação infantil e por outro, quando 

se trata dos anos iniciais do ensino fundamental percebe-se certo 

descaso com esta dimensão, servindo apenas como uma 

estratégia, quando há, para uma organização do tempo do 

professor, desconsiderando as necessidades das crianças. 

A concepção sobre a qual nos debruçamos no estudo, 

como já explicitado acima, pauta-se na crença de que a criança 

aprende a brincar e por isso, também cabe às instituições 

educacionais garantir experiências que favoreçam esta 

aprendizagem. As supracitadas Diretrizes estabelecem como 

laboratório didático específico para o curso de Pedagogia a 

Brinquedoteca e, como órgão suplementar da IES temos o 

Colégio de Aplicação o qual cumpre sua função de lócus de 

aplicação prática dos professores em formação. 

Assim, a Brinquedoteca da instituição foi organizada de 

modo a ser um espaço utilizado pelas crianças do referido 

colégio, bem como um local de práticas experimentais para os 

discentes da graduação em Pedagogia, cumprindo uma dupla 

função. Embora tenhamos à disposição essa dimensão física de 

um espaço de brincar, a Brinquedoteca, não nos restringimos a 

pensar somente a partir desta perspectiva uma vez que é preciso 

considerar que essa ainda não é uma realidade em todas as 

instituições educacionais. E por isso, há sempre a provocação 

para a ampliação dos olhares de modo a buscar alternativas para 

cumprir a função de garantir que as crianças brinquem. 

Ainda que se tenha a disponibilidade da Brinquedoteca 

para a realização dos estágios supervisionados, é sabido que os 

estudantes, muitas vezes, já têm uma organização de seu 

cotidiano que não possibilita sua atuação neste local. Desta 

forma, a partir das distintas realidades trazidas pela turma, várias 

situações foram sendo pensadas de maneira que as iniciativas 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   397 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

dialogassem com as realidades de cada local onde as discentes 

optaram por realizar o estágio supervisionado. 

Como primeira atividade do estágio, a sondagem do 

campo cumpre a função de auxiliar os estudantes a conhecerem 

a estrutura e funcionamento das instituições. E, neste estágio em 

especial, há a preocupação de que se busque perceber quais as 

concepções sobre o brincar que permeiam os discursos e práticas 

institucionais. Como esta iniciativa não se configura como uma 

pesquisa que demanda uma sistematização metodológica, 

apresentação e comprovação de dados concretos, me permito 

dizer que a dimensão do brincar nas instituições educacionais 

está longe de dialogar com os estudos que a teoria já produziu. 

Esta percepção foi sendo construída diante das dificuldades 

encontradas pelas estudantes que eram provocadas nas aulas de 

supervisão a pensarem estratégias que pudessem enriquecer o 

cotidiano das crianças nas instituições, mas, que no lócus não 

encontravam espaço para desenvolverem o planejado uma vez 

que precisavam se ajustar ao planejamento dos regentes das 

turmas. 

Estas situações possibilitaram ricos momentos de 

reflexão, uma vez que ressaltaram a distância entre o que a teoria 

propõe e prática desenvolvida. Vários elementos que norteiam a 

formação inicial de professores foram trazidos para o diálogo 

dentre eles: planejamento, gestão, fundamentação teórica, de 

modo que fosse possível sedimentar as discussões, de modo a 

tornar observável para as alunas que o brincar, assim como 

quaisquer outras, questões atinentes às escolas, precisam ser 

consideradas sistemicamente e não isoladamente. 

  No tocante ao brincar, é preciso levar em consideração a 

organização dos elementos estruturantes da rotina, espaço e 

tempo, gestão dos elementos como, por exemplo, a aquisição de 

brinquedos e materiais, enfim, dimensões importantíssimas para 

que a ação aconteça e que, configura-se com o que Mia Couto 

(2009) definiu como o fio da miçanga, o qual ninguém vê, mas, 
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cumpre o importantíssimo papel de ser suporte para o 

entrelaçamento das miçangas. 

Na etapa da sondagem foi proposto um diagnóstico que 

possibilitaria, minimamente, as estudantes terem um 

direcionamento dos aspectos importantes a se considerar. 

Madalena Freire em seu livro Observação, registro e reflexão: 

instrumentos metodológicos (1996) escreveu no capítulo 

“Educando o olhar da observação – aprendizagem do olhar”, 

que não fomos educados para olhar pensando o mundo, a 

realidade, nós mesmos. Nosso olhar cristalizado nos estereótipos 

produziu em nós paralisia, fatalismo, cegueira. Por isso a 

proposta do diagnóstico orientador do olhar para enxergar além 

do que já sabemos, construindo um olhar sensível e pensante que 

envolve atenção e presença o que nas palavras da autora “inclui 

escuta de silêncios e ruídos na comunicação”. 

Diante disso foi possível as estudantes perceberem em 

que dimensão o brincar estava posto em cada uma das 

instituições, ressaltando muitas vezes os limites e desafios das 

propostas. Apesar das inúmeras discussões conceituais, que 

também foram analisadas a partir das percepções das alunas 

sobre o brincar nos locais de estágio, possibilitando inferências 

sobre o observado, a etapa da elaboração do projeto de 

intervenção, que também compõe a carga horária do estágio, 

revelou o quão difícil e demorada é a mudança de estereótipos. 

Contrariando uma provável expectativa de propostas 

diferenciadas, muitas tendiam para manter o velho já conhecido 

jeito de propor o brincar para as crianças. Daí a extrema 

relevância de estudos sistematizados acerca da temática. 

Considerando este cenário, foi proposto para as duas 

estudantes que realizaram o estágio no Colégio de Aplicação que 

pensassem uma forma de contribuir com a proposta da 

Brinquedoteca, o que elas rapidamente identificaram como a 

necessidade de criar um cantinho de fantasias. A partir desta 

constatação propus à turma a estratégia formativa de situação 
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homóloga, onde os educandos têm contato com práticas sociais 

reais, escolhidas pelo professor para explicitar os processos dos 

sujeitos envolvidos em determinados atos, bem como para fazer 

emergir a natureza própria dos objetos de conhecimento em 

questão, visando apoiar os planejamentos dos futuros 

professores. 

Isto posto, algumas aulas de supervisão de estágio foram 

realizadas na Brinquedoteca com o objetivo de organizar o canto 

das fantasias, confeccionando objetos e materiais que pudessem 

ser utilizados pelas crianças do colégio. Durante este processo 

colocamos em jogo discussões teóricas já destacadas, mas que 

puderam ser pensadas em contexto de situação de aprendizagem, 

por exemplo: a organização do espaço de modo a favorecer a 

autonomia, o movimento e a interação; a importância de se 

prever materiais não estruturados para possibilitar a criação e 

imaginação da criança ao manuseá-los; o papel da intervenção do 

professor, ora direta ora indireta nas situações de brincadeiras 

que, como pontos focais de observação do grupo ajudaram a 

construção do aprendizado do olhar. Para além desta dinâmica o 

grupo brincou no espaço, vivenciando situações possíveis de 

serem possibilitadas às crianças. 

Paralelamente aos estudos e ações desenvolvidas, a 

turma, em parceria com o curso de licenciatura em Comunicação 

Social da Universidade Católica de Petrópolis, criou um blog 

intitulado Espaços de Brincar40, com o objetivo de estimular o 

registro e memórias das propostas. Este blog, agora em tempos 

de pandemia, tornou-se também um veículo de divulgação de 

atividades sugeridas pelas alunas que pudessem ser realizadas 

pelas crianças em casa. 

Escrever sobre esta proposta nos auxilia a lançar 

questionamentos sobre o que já foi feito na tentativa de encontrar 

alternativas que possam ampliar as ações. 

 
40 (https://espacosdebrincarucp.car.blog/blog/) 

https://espacosdebrincarucp.car.blog/blog/
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. 

O DESAFIO DE PENSAR AS PRÁTICAS DA/NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL A PARTIR DA PEDAGOGIA SOCIAL 

 

Arthur Vianna Ferreira 

 

INTRODUZINDO A TEMÁTICA: O QUE É PEDAGOGIA SOCIAL? 

 

Um dos principais pontos desse artigo é demonstrar a 

construção e a consolidação do campo teórico da Pedagogia 

Social como contribuição para práticas educativas não escolares 

no contexto socio-brasileiro. Esse esforço teórico-

epistemológico é oriundo de uma pesquisa sistemática sobre 

práticas educativas não escolares com camadas empobrecidas no 

município de São Gonçalo/RJ, realizado pelo Grupo de Estudos, 

Pesquisas e Extensão Fora da Sala de Aula, da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), existente desde 2016 e 

proporcionador de espaço de formação docente, inicial e 

continuada, para profissionais da educação que se aventuram na 

difícil tarefa de exercer sua profissionalidade fora do ambiente 

escolar. 

Assim, é irrefragável destacar que, a princípio, toda 

pedagogia é social. No entanto, quando se trata de um campo de 

conhecimento que estuda as práticas socioeducativas em 

contextos escolares e não escolares e que configuram a Educação 

Social, entendemos Pedagogia Social como o campo teórico que 

possibilita uma reflexão aprofundada sobre as práticas educativas 

realizadas nos ambientes socioeducacionais, com o intuito de 

recolher e de refletir sobre diversas experiências educacionais 

postas nos diversos campos sociais. 

Pensar em educação sem observar o social, torna o 

contexto profissional do educador infrutífero, uma vez que a 

realidade na qual a escola está inserida interfere na dinâmica 

escolar. As atividades educativas precisam ter sentido e ser 

significativas para os sujeitos tendo em vista o trabalho de 
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formação mais completa possível para os sujeitos (cf. COELHO, 

2009) em todas as suas dimensões.  

A Pedagogia Social baseia-se na convicção de que é 

possível, decisivamente, influenciar circunstâncias sociais por 

meio da educação. Assim, a Pedagogia Social começa com 

esforços em confrontar, pedagogicamente, aflições sociais na 

teoria e na prática (cf. OTTO, 2011,). 

Embora possa soar como um estudo recente no país – 

como campo do saber sistematizado como tal –, a Pedagogia 

Social já é um campo consolidado em outros contextos 

internacionais. Descobrimos com Hans-Uwe Otto (2011) que a 

Pedagogia Social se origina na Europa, mais fortemente posta em 

prática na Alemanha, nas primeiras décadas do século XIX a fim 

de “abordar as necessidades e problemas sociais a partir do ponto 

de vista pedagógico” (OTTO, 2011, p. 30). 

 Esta pedagogia, instalada nos países centro-europeus e 

nascida de autores da educação envolvidos com a filosofia e a 

sociologia como Paul Natorp (1854-1924), aposta em uma visão 

mais crítica e emancipatória, na qual se deve revestir a pedagogia 

promovendo, assim, não somente o diálogo entre teoria e prática, 

mas a proposição de novas organizações didáticas que busquem 

a humanização e tenham como marco a vida comunitária. 

A origem dessas práticas socioeducativas está 

fortemente ligada aos processos de industrialização e de 

urbanização que causaram, na Europa e em várias partes do 

mundo, problemas sociais, pois é comum perceber que, nestas 

dinâmicas do “progresso”, muitas crianças e adultos que 

precisam de assistência são negligenciados (OTTO, 2011). A 

partir deste paradigma, se constrói uma Teoria Geral da 

Pedagogia Social Alemã e consolidaram-na como uma disciplina 

que trata da assistência prática – abordando, nestes estudos, a 

Assistência Social como um “processo educativo baseado no 

amor e na compreensão” (cf. OTTO, 2011, p. 33). 
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Já aqui no Brasil, a Pedagogia Social se aproxima, como 

destaca Caliman (2010), da Pedagogia Social Crítica por, 

“através da ação socioeducativa orientada a sujeitos e grupos 

socialmente em risco, provocar mudanças nas pessoas e na 

sociedade” (CALIMAN, 2010, p. 349). 

 Temos construído, no coletivo de nosso grupo, a 

compreensão de que os dois conceitos discutidos neste campo – 

Pedagogia Social e Educação Social – são profundamente 

complementares. No entanto, a fim de sinalizar suas 

especificidades, destacamos que a Pedagogia Social está 

veiculada aos aportes teóricos que acreditam na educação como 

um vetor de intervenção social e que, por sua vez, a Educação 

Social está materializada na prática pedagógica desenvolvida por 

Educadores Sociais, geralmente, em espaços não escolares. 

 

A finalidade da educação social é ajudar a compreender 

a realidade social e humana, melhorar a qualidade de 

vida, por meio do compromisso com os processos de 

libertação e de transformação social nos quais vivem ou 

sofrem as pessoas. (SOUZA NETO, 2010, p. 32) 

A Pedagogia Social “não é apenas um processo lógico e 

intelectual, mas, também, profundamente afetivo e social” 

(GRACIANI, 2014, p. 20), que apresenta 4 dimensões, segundo 

a autora: 

Figura 1- As dimensões basilares da Pedagogia Social. 

 

Fonte: GRACIANI (2014, p. 23). 
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 As dimensões basilares da Pedagogia Social, trazidas 

pela autora, nos remetem a um olhar diferenciado para os sujeitos 

com os quais atuamos e, sobretudo, para suas experiências, 

valores, medos e saberes, buscando, através de uma prática 

pedagógica libertadora, promover suas potencialidades para que 

se tenha o protagonismo de seus projetos pessoais e sociais e, 

talvez, haja o despertar, nos estudantes, sobre a possibilidade de 

que se tornem agentes de sua própria transformação e da 

transformação social de seu contexto.  

Segundo a autora, pela dimensão democrática, o sujeito 

pode discutir, entender e aceitar, de forma digna, as regras e os 

limites sociais, levando-o a outra dimensão da vivência social 

que é a dimensão participativa. Ao participar conscientemente 

das realidades sociais, os indivíduos podem exercer a cidadania 

de forma mais positiva à medida em que tem elementos para se 

identificar com os outros indivíduos que participam, ativamente, 

da mesma sociedade. Essa é a dimensão solidária da Educação 

Social. Introduzindo dentro dessas três primeiras dimensões, os 

sujeitos sociais podem trabalhar na (re)construção da sua 

identidade, autoimagem e autoestima em um processo de 

transformação e emancipação do indivíduo em suas relações 

sociais. Essa é a dimensão transformadora da Pedagogia Social. 

Assim, através de uma educação focada nessas quatro dimensões 

se preconiza a função principal de toda a Pedagogia Social: a 

construção de um projeto de vida que favorece a inserção social 

dos indivíduos, especialmente os que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social. 

 No Brasil, a reflexão de uma educação pensada a partir 

do social encontra em Paulo Freire seu principal expoente. 

Embora, Paulo Freire seja referência internacional dos estudos da 

Pedagogia Social, aqui, em nosso território, ficou conhecido 

como grande representante da Educação Popular. As pesquisas 

trazidas por Graciani (2014) apontam a grande colaboração de 
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Freire tanto na investigação quanto no embasamento teórico para 

a construção do campo da Pedagogia Social brasileira. 

Paulo Freire sempre teve convicções claras sobre o papel 

do educador e da Educação. Para ele a Educação tem uma 

natureza social, histórica e política e por essa razão o 

educador deve assumir a sua politicidade como 

compromisso primordial em relação à transformação 

social, tendo clareza de sua opção e diminuição da 

distância entre a expressão verbal e a sua prática social 

(GRACIANI, 2014, p. 33). 

A Pedagogia Social Brasileira funciona, 

concomitantemente, com a reflexão da Educação Social dentro 

do campo do social com uma característica mais próxima da 

Educação Popular do que de outra organização teórica que se 

suponha existir. Cabe a Educação Social ir se apresentando aos 

poucos como um campo das diversas práticas socioeducacionais, 

independente da perspectiva da educação popular, que demonstre 

as diversas formas de existir da educação no campo do social.  

Somente assim se poderá contribuir para articular 

conceitos, saberes e outras expressões dos processos de ensino-

aprendizagem que nos ajude a construir um campo do saber que 

ajude, a consolidar o campo da Pedagogia Social como um local 

de reflexão dessa educação social que se manifesta de diversas 

formas no território brasileiro. 

No Brasil, entendemos que, quem está no campo da 

Pedagogia Social, está, diretamente, ligado às práticas e relações 

estabelecidas com os Educadores Sociais, entendendo que se 

trata de um trabalho conjunto e que não há como existir um sem 

o outro, não somente por causa da questão da reflexão da teoria 

e da prática, mas pelo reconhecimento de serem os mesmos na 

profissão, diferindo-se, apenas, quanto ao campo de atuação. 

Neste sentido, é importante destacar a ideia da docência ampliada 

como ponto fundamental a ser trabalhada com os profissionais da 
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educação na formação inicial e continuada (cf. FERREIRA, 

2018, p. 34).  

 Enfim, até o presente momento buscamos entender que 

a Pedagogia Social, como campo de saber, é uma realidade 

histórica e concreta. Organizada por autores da Pedagogia ao 

longo de tempos e espaços históricos distintos preocupa-se em 

utilizar a educação como foco de organização social e de 

possibilidades para que os sujeitos possam se inserir nos 

processos de cidadania e de solidariedade democrática, a partir 

de certo tipo de práticas educativas de acordo com as reais 

necessidades dos grupos sociais concretos.  

A Pedagogia Social, como campo do saber teórico, é uma 

realidade relativamente nova para os países latino-americanos. 

Não obstante, isso não signifique que, ao longo de nossa história 

da educação brasileira, as práticas socioeducativas de diversos 

matizes (Educação popular, socioeducacional, cultural, informal, 

não formal, dentre outras) não tenham existido e contribuído, de 

forma efetiva, para a constituição da educação da população 

brasileira. De fato, essas práticas socioeducativas fazem parte das 

práticas cotidianas e dão contorno aos trabalhos educacionais, 

dentro e fora da sala de aula no Brasil. 

Contudo, a Pedagogia Social se apresenta como o 

esforço de aglutinar todas as formas possíveis de teorias e 

práticas sobre as expressões socioeducativas, que articulam, 

entre elas, a possibilidade de potencializar ações educacionais 

que promovam os direitos humanos, assim como a convivência 

entre os diversos – e distintos – grupos sociais. Esta busca pela 

sistematização e compilação das intervenções de reparação e 

inserção social dos mais vulneráveis pode ser entendida como um 

esforço teórico mais recente e, por isso, podemos considerar a 

Pedagogia Social como esse espaço bem delimitado dentro do 

campo das ciências da Educação. 
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FAZ-SE SENTIDO FALARMOS DE PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO 

ESCOLARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

A partir dessa breve e introdutória reflexão teórica 

podemos – e devemos – pensar na possibilidade da Pedagogia e 

da Educação Social contribuírem para as práticas com a 

Educação infantil nesse país. Assim, a Pedagogia Social, 

considera que a reflexão da prática da educação social, se 

apresenta como possível conteúdo teórico e prático para ser 

utilizado nos cursos de formação docente, inicial e/ou 

continuada, específicos para as práticas com a educação infantil, 

dentro e fora, do ambiente escolar brasileiro. 

 Para iniciar essa reflexão que aproxima o campo da 

Pedagogia Social com a Educação Infantil, buscou-se recolher 

nos principais documentos organizadores das práticas 

educacionais escolares (educação formal) para a infância 

algumas diretrizes e ações educacionais que se assemelham com 

aquelas que se desenvolvem em espaços não escolares (não 

formais e informais). Dessa forma, busca-se entender que a 

educação social pode ser realizada dentro dos ambientes 

escolares, como organizadores de ações educacionais que não 

necessariamente são específicos do ambiente escolar (embora se 

desenvolvam dentro desse mesmo espaço).  

A partir dos critérios apresentados anteriormente, ao 

realizarmos a leitura detalhada sobre as diretrizes curriculares e 

outros documentos relevantes sobre a organização da Educação 

infantil dentro de nosso país encontramos algumas indicações 

que se consideraram importantes para o início dessa reflexão. 

Essas temáticas trazidas pelos documentos foram 

agrupadas em dois temas relevantes para se pensar a organização 

do trabalho pedagógico com a educação infantil escolar e que 

poderia receber a colaboração dos autores da Pedagogia Social, 

a saber: a interação sociopedagógica e o desenvolvimento 

humano-social.  
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Nesse momento o artigo, objetiva-se apenas a apontar, 

de forma exemplar, quais poderiam ser essas temáticas – e/ou 

atividades – escolares que se assemelham com as que acontecem 

em outras instituições sociais através da educação social. Assim, 

a partir do interesse daquele que lê o artigo, ele pode começar a 

sua busca por outros textos e materiais específicos da Pedagogia 

Social para realizar uma nova reflexão que contribua para a sua 

formação docente inicial e continuada para atuação com a 

infância de forma sistemática, como se orienta os documentos da 

educação infantil brasileira. 

1.INTERAÇÃO SOCIOPEDAGÓGICA 

A partir do material investigado se conveniou chamar de 

interação sociopedagógica as práticas educativas exigidas pelos 

documentos como parte dos currículos a serem desenvolvidos na 

educação infantil que possuem características muito semelhantes 

às práticas educacionais desenvolvidas por instituições 

sociopedagógicas de caráter não escolares existentes no país. 

Podemos elencar como exemplos as ONGs, as atividades 

extraclasses de contraturno e de reforço escolar, as salas de 

leituras em bibliotecas, o apoio educacional e as classes 

hospitalares, as atividades em museus, as oficinas culturais e de 

esporte, as práticas educativas associadas ao trabalho de 

fortalecimento de vínculo da Assistência Social, e tantas outras, 

realizadas em espaços não escolares. 

 Geralmente, essas atividades são organizadas e 

realizadas por educadores sociais e que se utilizam das reflexões 

oriundas da Pedagogia Social para construir esses espaços que 

envolvem a educação como espaços de socialização para a 

infância e a adolescência. 

O propósito não é comparar a importância dessas práticas 

entre os ambientes escolares e não escolares, mas sim mostrar 

que dentro da organização curricular posta para ser desenvolvida 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   409 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

pela educação infantil, práticas educativas consideradas 

escolares também são desenvolvidas por outros profissionais da 

educação fora do ambiente escolar (chamados no Brasil de 

Educadores Sociais) e que realizam suas reflexões a partir de 

outro arcabouço teórico, ou seja, o arcabouço da Pedagogia 

Social.  

Nas diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil de 2010, a questão da interação entre as crianças e o 

ambiente em que ela se encontra é um dos elementos importantes 

a serem trabalhados pelo educador. As brincadeiras, a 

convivência e a interação com as crianças são eixos norteadores 

para o trabalho educacional com a infância (DCNEI, 2010). 

Como o próprio documento apresenta, “promovam o 

relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura” (DCNEI, 2010, p. 

26) Essa indicação também atravessa a questão da avaliação que 

deve levar em consideração também a questão da vivência 

cotidiana da criança dentro do ambiente escolar, assim como a 

utilização dos brinquedos e das brincadeira para o universo 

infantil. 

As práticas descritas acima também são focos das 

atividades realizadas por instituições sociais não escolares que se 

dedicam a infância. O relato das práticas e suas possíveis 

reflexões organizadas pela Pedagogia Social podem contribuir 

para que os professores possam pensar sobre as atividades 

realizadas na escola, principalmente, porque os autores das 

reflexões realizadas pela educação social podem trazer o olhar da 

organização do social vivida por essas crianças nesses ambientes 

socioeducacionais, muitas vezes atravessados pelas histórias de 

vidas das mesmas e das realidades socioeconômicas de 

comunidades em situação de vulnerabilidade em que muitas 

delas se encontram ou são afetadas, direta ou indiretamente, nas 

suas relações com a cidade.  
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As brincadeiras existentes nos bairros e nas comunidades 

tendem a se expressar de maneira mais livre nos ambientes não 

escolares. E, dessa forma, os professores da educação infantil 

podem se apropriar dessas representações lúdicas expressas de 

forma mais espontânea nas instituições socioeducativas e 

introduzi-las nos ambientes escolares para o desenvolvimento 

das atividades postas com diretrizes curriculares. 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) de 1998, podemos compreender o uso dos 

materiais para o exercício dessa interação social ocorrida no 

ambiente escolar. Como o próprio documento dita, o professor 

deve promover as seguintes ações junto às crianças. 

 

Explorar materiais adequados à confecção; desenvolver 

recursos técnicos para a confecção do instrumento; 

informar-se sobre a origem e história do instrumento 

musical em questão; vivenciar e entender questões 

relativas à acústica e produção do som; fazer música, por 

meio da improvisação ou composição, no momento em 

que os instrumentos criados estiverem prontos (RCNEI, 

1998, p. 68). 

A organização do espaço, tempo e materiais é 

fundamental para que se estabeleça uma relação com o meio 

social em que a criança vive e organização das suas interações. 

A escola deve se lembrar que é apenas um desses espaços. Todas 

as relações educacionais escolares devem ser pensadas e 

ampliadas para além dos ambientes escolares, embora a citação 

acima fale explicitamente das práticas culturais e musicais. Ou 

seja, os professores devem também se preocupar com as 

possíveis estratégias para a relação com o entorno escolar e os 

outros espaços e grupos sociais existentes. Esse movimento se 

faz mais fácil quando relacionado com as questões culturais que 

atravessam não somente a infância como fase de 

desenvolvimento, mas também são constitutivas das 

organizações sociais em que a criança participa cotidianamente. 
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Pensar em parcerias com outros espaços 

socioeducacionais pode ser uma das alternativas para que os 

professores possam pensar a organização do espaço-tempo da 

infância que potencialize as ações da escola. A leitura dos textos 

e relatos de experiências existentes na Pedagogia social – e 

organizado por educadores sociais – podem ser uma alternativa 

válida para o processo criativo em que o professor escolar se vê 

envolvido na preparação de suas atividades cotidianas. Além 

disso, essa realidade coincide com as tarefas avaliativas 

propostas pelo RCNEI para os professores da Educação Infantil. 

A avaliação deve ser contínua, levando em consideração 

os processos vivenciados pelas crianças, resultado de um 

trabalho intencional do professor. Deverá constituir-se 

em instrumento para a reorganização de objetivos, 

conteúdos, procedimentos, atividades, e como forma de 

acompanhar e conhecer cada criança e grupo. (RCNEI, 

1998, p. 76) 

Já na Base Nacional Comum Curricular de 2020, a 

interação também se apresenta principalmente no aspecto dos 

direitos que devem ser garantidos para a criança na relação 

estabelecida entre a aprendizagem e o desenvolvimento como ser 

humano. Dessa forma, o documento deixa bem claro que o 

objetivo das práticas educativas na perspectiva do 

desenvolvimento infantil está bem delimitado. 

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais 

compreendem tanto comportamentos, habilidades e 

conhecimentos quanto vivências que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos 

de experiências, sempre tomando as interações e a 

brincadeira como eixos estruturantes (BNCC, 2020, p. 

44). 

Para que o professor de educação infantil possa atingir 

esses objetivos algumas práticas específicas são corroboradas 

como favoráveis ao processo como, por exemplo: 
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Explorar movimentos, gestos, sons, formas, 

texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela (grifo nosso), 

ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas 

diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e 

a tecnologia. (BNCC, 2020, p. 38). 

Dessa forma, entendemos que as ações supracitadas 

estão presentes nas principais ações desenvolvidas pelas 

instituições não escolares que trabalham com o desenvolvimento 

infantil. Assim, a busca de autores da Pedagogia Social se 

apresenta como a possibilidade de a escola entender como outros 

profissionais da educação se relacionam com as comunidades – 

de maneira especial em situação de vulnerabilidade – e, em seus 

relatos de experiências, conseguem desenvolver práticas que 

atendam as suas demandas específicas, valorizando a sua própria 

organização social, econômica e cultural. Essa possibilidade já 

possui uma abertura no próprio documento quando cogita o 

espaço “fora da escola” (veja no grifo da citação acima) como 

um dos elementos a serem explorados pelos professores com o 

intuito de um desenvolvimento ampliado da criança dentro de sua 

própria realidade social. 

Na verdade, o campo do saber da Pedagogia Social na 

formação docente possibilita a ampliação do olhar do futuro 

docente, enxergando a importâncias das práticas 

socioeducacionais na vida das crianças e adolescentes, assim 

como a possibilidade de trazer para o currículo escolar a vivência 

social que não se desenvolve na escola, mas que possui o seu 

lugar nos espaços educacionais permeados de tempos de 

informalidade entre os indivíduos. 

2. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 

Ao dar continuidade ao pensamento começado no 

subtópico anterior, o desenvolvimento humano e social é marca 
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da educação como fato cultural. Ou seja, ela não é apenas uma 

responsabilidade do ambiente escolar. Todos os processos de 

ensino-aprendizagem que são realizados nas relações com seres 

humanos atravessam o desenvolvimento dos mesmos. Assim, o 

cuidado na educação infantil é parte importante, mas deve se 

apresentar associado com outros espaços que também promovem 

o desenvolvimento para a infância e que essa última não se 

apresenta desvinculado desses processos. 

O princípio da presença da educação pensada de forma 

mais orgânica que atravessa as práticas escolares se apresenta, 

por exemplo, na RCNEI sobre as atitudes e comportamentos a 

serem desenvolvidos nas relações educacionais escolares. 

 

Tem sido, em muitos casos, suporte para atender a vários 

propósitos, como a formação de hábitos, atitudes e 

comportamentos: lavar as mãos antes do lanche, escovar 

os dentes, respeitar o farol etc.; a realização de 

comemorações relativas ao calendário de eventos do ano 

letivo simbolizados no dia da árvore, dia do soldado, dia 

das mães etc.; a memorização de conteúdos relativos a 

números, letras do alfabeto, cores etc., traduzidos em 

canções (RCNEI, 1998, p. 46). 

As práticas descritas acima mostram que o 

desenvolvimento humano se constrói na relação do cotidiano a 

ser desenvolvido pela escola junto à criança. Essa organização da 

educação é típica das práticas educativas não escolares (não 

formais e informais) que parte da vida concreta das crianças para 

atender as suas demandas sociais e econômicas com o intuito de 

auxiliar no desenvolvimento humano e social dos grupos em 

situação de vulnerabilidade social ou não. A pedagogia social 

pode ser um dos caminhos buscados na formação do docente da 

educação infantil para entender como os trabalhos junto às 

comunidades se desenvolvem e como os educadores sociais se 

apresentam diante da diversidade da realidade social. Quiçá, esse 

possa ser instrumento importante para a escola desenvolver um 
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canal de comunicação com a comunidade e as instituições que a 

constituem como parte da sociedade civil.  

Outro ponto importante do trabalho pedagógico da 

educação infantil na perspectiva do desenvolvimento humano é 

a relação com as diversas faixas etárias e grupos sociais que as 

crianças se encontram envolvidas em sua vida cotidiana. Na 

BNCC (2020) isso se entende de forma clara quanto se recorda 

que “escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o 

nascimento, as crianças participam de situações comunicativas 

cotidianas com as pessoas com as quais interagem.” (BNCC, 

2020, p. 42). 

Ou seja, a organização das ações educativas das crianças 

deve visar essa relação intrínseca com o meio social, pois, esse é 

lugar privilegiado de desenvolvimento humano. Os materiais, 

conteúdos e práticas escolares devem se preocupar com esse 

objetivo que se constrói na relação social que se desenvolve na 

diferença entre grupos sociais, etnias, idades, gerações, 

sexualidade, e outros elementos culturais. 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e 

cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de 

seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 

de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto 

familiar e comunitário. (Grifo nosso) (BNCC, 2020, p. 

38). 

No contexto formativo docente que se utiliza da 

pedagogia social como elemento reflexivo tem a oportunidade de 

considerar outros campos do social que produzem conhecimento 

e saberes que auxiliam no desenvolvimento das crianças. O grifo 

da citação acima mostra que nos próprios objetivos da Educação 

infantil escolar os contextos não escolares são importantes para 

as práticas com as crianças. E o desenvolvimento – motor, 

cognitivo e social – promovido pela escola são atravessados por 

elementos oriundos de outras instituições não escolares e por 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   415 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

saberes comunitários que são aprofundados pela Pedagogia 

Social e pela ação de educadores sociais em suas práticas diárias 

junto aos grupos sociais. 

Essa mesma ideia é corroborada no conjunto de diretrizes 

para a organização da educação infantil (DCNEI, 2010) tanto na 

indicação da importância de se articular práticas de ludicidade, 

criatividade e liberdade de expressão como componente estético 

da educação infantil, quanto no “reconhecimento das 

especificidades etárias, das singularidades individuais e 

coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de 

mesma idade e crianças de diferentes idades” (DCNEI, 2010, p. 

19). 

 Dessa forma, a reflexão promovida pela Pedagogia 

Social pode contribuir para que o profissional da educação 

entenda a complexidade das relações sociais entre os grupos 

sociais e em que medida, essas promovem relações educacionais. 

Os diversos campos de reflexão da Pedagogia Social sobre as 

formas de desenvolver a educação social (educação popular, 

comunitária, socioeducativa, animação sociocultural, dentre 

outras) atualizam a realidade escolar e colocam as práticas 

educativas em relação ao mundo em que as crianças transitam 

diariamente.  

A vivência dos educadores sociais, presente nos relatos e 

pesquisas que compõe o arcabouço teórico desse campo do saber, 

promove um novo olhar sobre a realidade educacional e o diálogo 

entre a diversidade geracional que envolve os processos culturais 

da educação. Da mesma forma, que os professores encontram 

novos “aliados” nos processos educacionais fora do ambiente 

escolar, possibilitando um desenvolvimento mais prolongado das 

ações educacionais iniciadas no ambiente escolar, 

complementados, suplementados e reorganizados por outros 

ambientes educacionais, que buscam a promoção contínua e 

libertadora da educação em todos os contextos sociais. 
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3. A EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA PEDAGOGIA SOCIAL: O 

COMEÇO DE UMA NOVA REFLEXÃO? 

Esse artigo propõe um novo desafio para aqueles que se 

dedicam a educação infantil: pensar as suas práticas a partir do 

campo do saber da Pedagogia Social. Por isso, ao chegar ao final 

dessa reflexão não temos respostas para serem dadas a nenhum 

dos questionamentos que são subtítulos desse artigo. Apenas 

chegamos a algumas pistas que nos levam a pensar, de forma 

diferenciada, sobre a educação escolar proposta para a infância a 

partir daquilo que é atribuído aos professores e seus currículos. 

Ao trazer a educação social como uma prática reconhecida 

e legítima dentro do ambiente educacional brasileiro, nós 

organizamos novas parcerias para compreender as diversas 

formas de realizar educação para a infância em instituições não 

escolares. Aliás, essa é uma das intenções da educação social tal 

qual apresentam os autores da Pedagogia Social.  

 

Dicho esto, soy de los que piensa que la educación y, en 

concreto, la educación social es una función de todos, una 

tarea interdisciplinar, en la que, más cuando se trata de 

analizar esta educación como fenómeno que a la hora de 

hacer frente a las diversas tareas de intervención, pueden 

y deben participar, en función de sus competencias, los 

diversos científicos y profesionales. (ESTEBAN, 2005, 

p. 120) 

Conforme evidencia o artigo, a Pedagogia Social é um 

campo do saber em construção nesse país. Podemos entender 

alguns delineamentos básicos desse saber, porém, todos estamos 

convidados a pensar – e repensar! – as diversas formas de 

reflexão que são realizadas sobre as práticas educativas não 

escolares (não formais e informais). De maneira especial, aquelas 

dedicadas às infâncias (no plural). Assim, a Pedagogia Social se 

apresenta como um componente importante na formação 

docente, inicial ou continuada, que auxilia a pensar a prática e a 
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atuação da docência de forma a ampliar, e potencializar, sua ação 

na sociedade brasileira.  

Esse é o esforço da segunda metade desse material: 

esquadrinhar um caminho de reflexão sobre o que é atribuído ao 

docente da educação infantil e que possui relação mais direta com 

as práticas não escolares desenvolvidas pelos educadores sociais 

nesse país. Por isso, o artigo apenas apresenta alguns pontos 

como exemplares para que os professores de educação infantil – 

e seus formadores – possam continuar pesquisando quais são as 

áreas e temas que podem, potencialmente, ser ajudados pela 

Pedagogia Social. O trabalho de investigação, tanto da 

documentação pertinente quanto dos aspectos mais relevantes a 

serem trabalhados pela Pedagogia Social e a formação docente 

para educação infantil continua em aberto para que outras 

pessoas possam levar a cabo essa reflexão. 

Assim, esse artigo exemplifica como se pode iniciar a 

organização de uma busca de temas relevantes a serem 

articulados com a Pedagogia Social, a partir de dois pontos como 

os apresentados no quadro abaixo. 

Interação Sociopedagógica Desenvolvimento Humano 

Social 

Interação entre crianças e 

ambientes sociais 

A organização do trabalho 

sociopedagógico 

O direito ao desenvolvimento 

infantil em si 

Atitudes e comportamentos 

humanos 

A vivência do contexto 

familiar e social 

A prática educativa como 

local do desenvolvimento 

Educação Escolar (Formal) – Educação Não Escolar (Não 

Formal e Informal) 

 

O quadro acima apenas aponta duas temáticas e os seus 

desdobramentos básicos que podem ser articulados entre os 

conteúdos da educação infantil com as reflexões realizadas 

dentro do campo da Pedagogia Social. O principal objetivo é 

entender que a reflexão trazida pelos ambientes não escolares 

pode auxiliar na ampliação do alcance das práticas educativas 
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realizadas pelas escolas em relação aos grupos sociais existentes 

em seu entorno e que podem auxiliar nas práticas realizadas com 

as crianças em seu cotidiano escolar. 

 Além disso, valoriza os saberes da comunidade, as suas 

práticas culturais e as relações sociais estabelecidas com outros 

sujeitos que fazem parte do universo social da criança e que se 

tornam grandes aliados do professor de educação infantil em seu 

saber-fazer pedagógico dentro da escola. Oxalá, novos trabalhos 

de aproximação entre as demandas escolares da educação infantil 

e a Pedagogia Social possam surgir a partir desses exemplos de 

aproximação entre esses dois campos de organização 

educacional. 

Enfim, como desde o princípio se propõe com esse 

artigo, o Grupo de Ensino, Pesquisa e extensão Fora da Sala de 

Aula – UERJ – deseja inflamar nos docentes da educação infantil 

a necessidade de se aproximar do campo do saber da Pedagogia 

Social como possibilidade de novas aprendizagens a partir da 

contribuição das práticas educativas não escolares (não formais 

e informais) já existentes dentro das comunidades e bairros em 

que as escolas de educação infantil se encontram inseridas com 

suas práticas formais. A educação social, em suas diversas 

formas e perspectivas, possui um grande arcabouço teórico que 

pode ampliar o sentido de docência para além do ambiente 

escolar, assim como são capazes de estreitar laços sociais que são 

úteis, tanto para a própria escola quanto para os grupos sociais 

que a frequentam através de seus estudantes.  

A educação pensada como fato cultural, existente ao 

longo da organização da humanidade para o conhecimento da 

realidade em todas as suas manifestações deve se sobrepor ao 

fato social que a escola pode representar para a vida dos grupos 

sociais e suas diversas formas de organização. Somente assim, 

poderemos continuar pensando – e sonhando – com uma 

educação que enfrente os desafios de dar continuidade ao 

processo de ensino-aprendizagem para as novas gerações, ao 
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mesmo tempo em que promova a liberdade, a autonomia e a 

emancipação dos sujeitos sociais, a partir da infância. 
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DESAFIOS FORMATIVOS DAS PROFESSORAS DA PRIMEIRA 

INFÂNCIA E O DIREITO DE SER CRIANÇA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL EM TEMPO DE PANDEMIA 

 

Adriana Cabral Pereira de Araujo 

Mônica de Souza Motta 

 

UM DIÁLOGO INICIAL: O DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTIL E 

SEUS NOVOS DESAFIOS 

             No Brasil, a Educação Infantil apresenta uma trajetória 

que envolve a mobilização de vários segmentos da sociedade 

civil nos diferentes contextos históricos, produzindo avanços 

significativos nas esferas sociais, culturais e educacionais. 

            As políticas públicas educacionais para a primeira 

infância vêm sendo objeto de luta de muitos educadores e de 

alguns membros da sociedade civil na busca de avançar em 

direitos que garantam o início da educação nos primeiros anos de 

vida. Nesta perspectiva, a população busca a expansão para o 

atendimento educacional das crianças pequenas, considerando-o 

com a mesma importância frente aos demais segmentos de 

ensino. 

O diálogo e as lutas travadas nas organizações sociais e 

Universidades contribuíram para que algumas legislações fossem 

aprovadas nos últimos 30 (trinta) anos, no sentido de assegurar a 

garantia do direito à educação das crianças pequenas.   

Apesar de avanços na questão legal, percebemos em 

diálogo com Sarmento que, 

[...] a invisibilidade tem uma extensão correspondente na 

ausência da consideração dos impactos das decisões 

políticas sobre as diferentes gerações, especialmente a 

infantil (...) as crianças são o grupo geracional mais 

afectado pela pobreza, pelas desigualdades sociais e pelas 

carências das políticas públicas (SARMENTO, 2007, p. 

38). 
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O direito social das crianças pequenas, de serem 

atendidas em creches e pré-escolas, se concretizou por meio da 

Constituição Federal de 1988, que define como dever do Estado 

a garantia de “Educação Infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças de até cinco anos de idade” (BRASIL, 1988, art. 208, 

inciso IV), e tem a sua regulamentação, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, em seu artigo 21, 

inciso I, incluindo a Educação Infantil, juntamente como o ensino 

fundamental e médio, etapas da Educação Básica. 

Destacamos esse olhar nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI 2009), que trazem 

direcionamentos para que as instituições e as professoras das 

infâncias encaminhem práticas pedagógicas, reconhecendo, 

sobretudo, a criança como sujeito de direitos, como sujeito 

histórico que constrói conhecimentos com criatividade, 

imaginação, produzindo culturas na sua relação com o outro e 

com os espaços em que participa. 

AS DCNEI reverberam uma concepção de criança e 

infância que traz para a Educação Infantil a necessidade de um 

redirecionamento das práticas pedagógicas que as compreendem 

como:   

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 

identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura (BRASIL, 2009, s/p). 

  O atendimento às infâncias nessa perspectiva envolve 

um fazer pedagógico atravessado pela ampliação do olhar e da 

escuta, de reconhecimento de uma criança protagonista, que 

constrói sentidos na sua relação com o mundo e com os outros. 

Em diálogo com Formosinho (2007), compreendemos que esse 

percurso pedagógico marcado pela atuação potente de crianças e 

professoras é um convite para “desenvolver outra pedagogia, 
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uma pedagogia transformativa, que acredita na criança com 

direitos, compreende a sua competência, escuta a sua voz para 

transformar a ação pedagógica em uma atividade compartilhada” 

(Idem, 2007, p. 14). 

 No atual panorama mundial, as formulações das 

políticas públicas educacionais para a garantia do direito à 

educação aos “pequenos”41 (TAVARES, 2003) vêm enfrentando 

um novo desafio, nos impulsionando a um diálogo reflexivo 

sobre o papel do Estado e da sociedade civil na construção dos 

direitos e da democracia (BOSCHETTI, 2009). 

DESAFIOS FORMATIVOS EM TEMPO DE PANDEMIA 

Nos primeiros meses do ano de 2020 o mundo iniciou o 

enfrentamento de uma Pandemia provocada pelo COVID-19 que 

vem gerando muitos medos, incertezas e exigindo de todos nós o 

compartilhamento de responsabilidades. De forma trágica e 

repentina, os entes federados (Estados, Municípios e Distrito 

Federal) tiveram que promulgar legislações voltadas para a 

prevenção e combate ao COVID-19. 

            Nesse contexto as escolas, professoras, crianças e 

responsáveis tiveram que se adaptar às novas determinações e 

exigências impostas pelos sistemas de ensino, mediante as 

orientações dos Ministérios da Educação e da Saúde, planejando 

e elaborando ações em curto espaço de tempo. Repentinamente, 

e com bastante resistência as professoras das infâncias passaram 

a utilizar em sua prática pedagógica e no direcionamento as 

crianças estratégias variadas das habituais e já consagradas pela 

comunidade escolar, e com consequências ainda não conhecidas.  

           As questões pedagógicas e educativas são indissociáveis 

dos contextos históricos e sociais e, portanto sofrem impactos 

 
41 É importante ressaltar que essa expressão não vem sendo utilizada apenas 
para designar crianças. Seu uso recorrente em nosso trabalho refere-se à 

condição histórica de menoridade (Kant, 1985) dos pobres, dos subalternos, dos 

oprimidos na sociedade brasileira. 
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diretos das questões econômicas e dos efeitos da Pandemia. 

Conforme nos aponta Paulo Freire,  

[...] o que eu quero dizer é que a educação, como 

formação, como processo de conhecimento, de ensino, de 

aprendizagem, se tornou, ao longo da aventura no mundo 

dos seres humanos uma conotação de sua natureza, 

gestando-se na história... (FREIRE, 1997, p. 12) 

 

            Atualmente os desafios que a Educação Infantil e as 

professoras estão enfrentando são imensos, o Conselho Nacional 

de Educação, por meio do Parecer do CNE de nº 05/2020 

publicado em 01 de junho de 2020, orientou a reorganização do 

Calendário Escolar, permitindo a possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.  

          O parecer do CNE nº 05/2020 aponta que, 

 

[...] as atividades pedagógicas não presenciais podem 

acontecer por meios digitais (videoaulas, conteúdos 

organizados em plataformas virtuais de ensino e 

aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, 

entre outros); por meio de programas de televisão ou 

rádio; pela adoção de material didático impresso com 

orientações pedagógicas distribuído aos alunos e seus 

pais ou responsáveis; e pela orientação de leituras, 

projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos 

materiais didáticos (Idem, 2020, p. 8 e 9). 

            Dessa forma, as atividades pedagógicas não presenciais 

se tornaram uma prática difundida pelos sistemas de ensino 

visando o acolhimento, a participação e a orientação das famílias 

e crianças, buscando minimizar os possíveis impactos no 

desenvolvimento do aprendizado na Educação Infantil como 

também para as demais etapas da Educação Básica.  

           As atividades pedagógicas não presenciais foram 

compondo o cotidiano das escolas, de forma repentina e não 

programada com antecedência ou planejada nos contextos 

escolares, a perspectiva consiste em atender a participação 
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máxima das crianças com a interlocução das professoras nos 

canais de comunicação possibilitados pela internet móvel42 ou 

banda larga. 

 Nesse contexto, algumas escolas optaram pela entrega 

de atividades imprensas aos responsáveis juntamente com kits de 

materiais como: papéis, tintas, massinhas, etc. outras vêm 

trabalhando remotamente, postando vídeos, histórias e atividades 

diversas pela internet, aplicativos, plataformas digitais e redes 

sociais. Dessa forma, percebemos certa omissão do poder 

público, fato que se faz presente em muitas realidades 

educacionais em nosso país. Um descaso consolidado pela não 

escolha ou adoção de uma plataforma educacional institucional e 

na ausência de investimentos em formação e recursos 

tecnológicos para as professoras e as escolas. Estas, por sua vez, 

têm se dedicado e se reinventado quebrando paradigmas na busca 

de estabelecer diálogos com as crianças.  

           As dificuldades são imensas, pois tanto crianças e famílias 

como as professoras não escolheram essa forma de ensinar e 

aprender, não estando preparadas para tal abordagem. Esse 

despreparo se dá nas linguagens digitais ou no uso das 

habilidades e competências individuais para adequação dos 

recursos e acessos tecnológicos, a equipamentos e a internet vem 

atingindo desigualmente aos desiguais, devido às diversidades 

socioeconômicas. Muitas crianças, famílias e professoras 

continuam sem acesso às aulas em todo território nacional, dessa 

forma como garantir o direito à educação? Como as professoras, 

as crianças e famílias vêm se organizando nessa nova realidade?  

 
42 [...] O conceito de internet móvel engloba todas as tecnologias que permitem 

acessar informações através de aparelhos sem fio como celulares ou portáteis - 
notebooks e palmtops, por exemplo. A maioria dos aparelhos vem equipada 

com as tecnologias WAP (Protocolo para Aplicações sem Fio, na sigla em 

inglês) e SMS (serviço de mensagens curtas). O SMS permite aos usuários 

trocar mensagens de texto, ler notícias e visualizar extratos bancários. Seria o 
"e-mail" dos aparelhos sem fio. Já o WAP seria a interface dos sites. Disponível 

em: http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT705278-1716-

7,00.html Acesso em: 10/08/2020. 

http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT705278-1716-7,00.html
http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT705278-1716-7,00.html
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             O processo formativo nos impulsiona a novas 

perspectivas, nos direcionando ao reinventar de uma prática 

pedagógica que avança por fazeres educativos em articulação 

com as crianças, famílias e professoras estimulando novas 

experiências e novos aprendizados. Em diálogo com Paulo Freire 

(1997) entendemos que: 

 

A educação é permanente não porque certa linha 

ideológica ou certa posição política ou certo interesse 

econômico o exijam. A educação é permanente na razão, 

de um lado, da infinitude do ser humano, de outro, da 

consciência que ele tem de finitude. Mas ainda pelo fato 

de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza 

não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, 

saber que podia saber mais. A educação e a formação 

permanente se fundam aí (FREIRE, 1997, p. 20). 

            Nessa perspectiva, compreendemos que o conceito de 

formação parte de um processo aberto, dinâmico e em 

movimento, que se constitui ao longo da vida em diálogo com as 

condições do inacabamento dos homens e mulheres conforme 

nos indica Paulo Freire, “ninguém nasce feito. Vamos nos 

fazendo aos poucos, na prática social de que tornamos parte” 

(FREIRE, 1997, p. 40). 

            Os contextos formativos marcados pela Pandemia podem 

nos direcionar a pensar sobre o papel da escola na formação das 

crianças, das professoras, das famílias, jovens e adultos em todo 

Brasil, partindo de cada contexto escolar como espaço de 

potência e luta na garantia do direito à educação em tempos de 

enfrentamento das desigualdades sociais. Compreender os 

homens, mulheres, crianças e jovens como seres inacabados nos 

permite conduzir um diálogo reflexivo sobre os processos 

formativos como possíveis trajetos marcados pelos contextos 

sócio-históricos do qual fazemos parte e estamos inseridos. 

            Numa abordagem, vivenciamos as determinações 

impostas pelos indicativos legais direcionando protocolos e 

outros dispositivos, voltados para a garantia do direito à educação 
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das crianças pequenas, por outro lado, observamos o diálogo 

reflexivo das professoras em discutirem seus fazeres 

pedagógicos, buscando caminhos para que o direito de ser 

criança seja respeitado na Educação Infantil, evitando o 

empobrecimento das práticas e o retrocesso presente em ações 

como o encaminhamento de folhas de atividades ou apostilas, se 

é que de fato avançamos nessas práticas conteudistas e 

transmissivas.  

 De tempos em tempos, fazeres pautados num modelo 

fabril com foco na produção de resultados insiste em trazer 

práticas de caráter preparatório para a Educação Infantil com 

vistas à antecipação para o ensino fundamental. São 

direcionamentos que interferem na prática docente, 

desconsiderando as relações e aprendizagens que atravessam o 

cotidiano, a escuta, os vínculos afetivos, e os aspectos que 

envolvem o diálogo e as construções que acontecem num tempo 

e modo próprio do ser criança na Educação Infantil.  Nessa 

perspectiva Ball, (2004, p. 1117) aponta que “as especificidades 

das interações humanas envolvidas no ensino aprendizagem são 

apagadas. A prática do ensino é reelaborada e reduzida a seguir 

regras geradas de modo exógeno e a atingir metas.”. 

(IN)CONCLUSÕES REFLEXIVAS: NOVOS DIÁLOGOS 

FORMATIVOS 

Entre as demandas de alguns textos oficiais e o fazer 

dialógico e reflexivo na Educação Infantil, as professoras das 

infâncias têm sido aguerridas na luta contra uma pedagogia 

transmissiva e práticas que cerceiam o protagonismo e o processo 

criativo da criança. Nessa perspectiva concordamos com Oliveira 

que: 

 

O dinamismo hoje presente na área de Educação Infantil, 

ao mesmo tempo em que tem criado esperanças, invoca 

a necessidade de ampliação dos processos de formação 

continuada para qualificar as práticas pedagógicas 
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existentes na direção proposta. Muitas instituições 

encontram-se presas a modelos que já foram avaliados e 

julgados inadequados como instrumentos de educar e 

cuidar e promover o desenvolvimento das crianças 

(OLIVEIRA, 2010, p. 14). 

 

 A luta contra as práticas colonizadoras das lógicas 

infantis tem sido um movimento constante nas escolas das 

infâncias. Em diálogo com Formosinho (2007) concordamos que 

“ser profissional reflexivo é fecundar antes, durante e depois a 

ação, as práticas nas teorias e nos valores, interrogar para 

ressignificar o já feito em nome da reflexão que constantemente 

o reconstitui” (Idem, 2007, p. 14). Esse movimento requer 

diálogo e reflexão constantes sobre nossas práticas cotidianas e 

ampliação das estratégias para/com as crianças. 

            Dessa forma, compreendemos os processos formativos 

como perspectivas que transcendem aos conteúdos curriculares, 

bem como as formas de ser ou da realização das práticas 

pedagógicas, englobam as dimensões pessoais e subjetivas que 

adquirimos como produções sociais e coletivas.  

            Assim, compreendemos que na perspectiva educativa os 

processos formativos envolvem a “produção de conhecimentos 

teóricos, práticos, políticos, éticos e estéticos a serem (re) criados 

a cada dia, como obras abertas” (TAVARES, 2019, p. 29), um 

desafio reflexivo da escola pública, abordando a dúvida como 

método (GARCIA, 2001) e como uma capacidade coletiva de 

enfrentamento das desigualdades sociais, elaborando novos 

fazeres em tempos de pandemia com o intuito de minimizar os 

impactos profundos no contexto da comunidade escolar. 
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. 
UM OLHAR ATRAVÉS DA LITERATURA: REFLETINDO SOBRE 

AS CONCEPÇÕES DE INFÂNCIAS EM DIÁLOGO COM 

CHAPEUZINHO VERMELHO 

 

Mariana da Silva Machado Nascimento 

 
 O que é ser criança? Fazendo uma analogia, poderíamos 

afirmar que são folhas em branco ou tábulas rasas como afirmava 

John Locke (1690)? Serão seres que reproduzem os 

ensinamentos como nos evidenciavam as perspectivas 

tradicionais de educação, ou são capazes de co-construí-los como 

defende Corsaro (2011)? E a infância, é comum a todos 

(QVORTRUP, 2011)? É quase certeiro que essas perguntas já 

tenham passado pela mente de muitas pessoas, principalmente de 

professoras da Educação Infantil e, apesar de elas estarem em 

sala de aula com as próprias crianças, talvez ainda não tenham 

encontrado respostas satisfatórias a essas perguntas.  

 Para iniciarmos nossa discussão é importante 

compreendermos que a infância foi/é uma categoria social que 

passou/passa por muitas transformações. Ao nos dirigirmos para 

os séculos passados, é perceptível que não havia a mesma 

concepção de infância que temos atualmente. Por muito tempo 

não existiu o sentimento de infância (ARIÈS, 1973), as crianças 

se comportavam e eram tratadas como mini adultos, a Arte nos 

dá pistas disso quando nos apropriamos de estudos que buscam 

ao longo da história perceber a presença das crianças nas 

pinturas. Assim, se analisarmos obras do século XV é possível 

ver que as mesmas se vestiam como os adultos (ARIÈS, 1973), 

logo, podemos interpretar que elas eram assim compreendidas. 

Houve um longo caminho na história da humanidade, que inclui 

mudanças políticas e sociais até que as crianças fossem 

compreendidas de outro modo pelas sociedades ocidentais. 

Considerando a idade média como ponto de partida de 

compreensão das crianças como adultos em miniaturas, há alguns 

séculos de investimentos até que finalmente, surja uma outra 
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concepção de infância. Tal concepção nasce, nas classes 

dominantes, com o início da Revolução Industrial, a qual 

possibilitou o surgimento de dois espaços: a família e o trabalho 

e, assim criou-se um forte sentimento de afeto no núcleo familiar. 

Ou seja, essa nova configuração social, que estava em ruptura 

com o feudalismo, fez nascer uma preocupação social com as 

crianças, que eram entendidas como seres fracos e dependentes 

de cuidados e “paparicações” dos adultos (ARIÈS, 1973).  

 Apesar dos avanços significativos ao longo da história 

nas concepções de crianças e infâncias, estudos atuais 

desenvolvidos por Jens Qvortrup (2011) afirmam que ainda 

negligenciamos o fato de que as crianças são parte da sociedade, 

tanto no âmbito científico como no político, onde infelizmente 

não é visto com frequência a inserção das mesmas. O autor 

afirma que em nível de política nacional e mundial não é comum 

pensar as consequências que acordos políticos podem gerar para 

a vida das crianças, chegando ao questionamento de por que a 

infância é ignorada nas análises políticas e econômicas.     

 Diante de todo o processo histórico e social da infância, 

a criança passa a ser sujeito de direitos na Constituição de 1988, 

no art. 227 e em 1990 com a criação do ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, ficou delimitado às idades, sendo 

crianças os menores de 12 anos e adolescentes os entre 12 e 18 

anos. O documento é um importante passo para o 

reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos, pois os 

definem claramente, a fim de garantir o desenvolvimento integral 

da criança. Apesar da criação de leis e estatutos sobre crianças e 

infâncias, pesquisas e estudos sobre o tema, ainda é notório que 

há muitas concepções acerca dessa primeira etapa da vida.  

CRIANÇAS E INFÂNCIAS: UM OLHAR ARTICULADO À 

LITERATURA 

 A Literatura Infantil, no modo como a compreendemos 

hoje, e considerando o processo de colonização europeu pelo 
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qual passamos, surgiu com a intenção de auxiliar na educação 

das crianças, tanto que a maioria dos contos clássicos são de 

cunhos morais, visando deixar uma lição. Embora, saibamos que 

estudos literários revelam que as histórias orais que deram 

origem aos contos escritos, não eram destinadas somente aos 

adultos, mas dirigiam-se à educação de toda comunidade. Isso 

porque precisamos considerar que a educação das crianças surge 

com o nascimento do conceito de infância, antes de tal 

concepção, adultos e crianças partilhavam das mesmas 

instruções que frequentemente eram feitas nos lares, em espaços 

comuns da comunidade e/ou dependendo da organização de 

determinada sociedade, poderia ser feita por um tutor, 

considerando a classe social ocupada pela criança, como nas 

épocas nas quais tínhamos: faraós, sultões e reis.   

 Para pensar os atravessamentos desses contos europeus, 

na educação de nossas crianças, nos debruçaremos e refletiremos 

sobre a história de Chapeuzinho Vermelho. Sabemos que a obra, 

atualmente possui muitas traduções e versões, e divide muitas 

opiniões acerca da postura da menina. O que nos faz perguntar: 

que concepções de criança e de infância há nesse conto? Que 

modelo de sociedade ele revela? O que esse conto nos evidencia 

sobre a educação que era destinada às meninas? O que a própria 

Chapeuzinho Vermelho, enquanto, criança nos mostra sobre o 

modo como os pequenos podem reagir às instruções educativas 

que lhes são feitas?  

 Considerando nossas concepções de mundo/sociedade, 

de educação, de crianças e de infância, muitas questões, 

especulações e hipóteses podem ser feitas. Há quem ache que 

Chapeuzinho Vermelho não deveria ter ido sozinha à casa da 

Vovozinha, visto que era uma menina, o caminho era perigoso, 

passava por dentro da floresta, essas informações são 

confirmadas pela própria mãe da menina na narrativa do conto. 

Apesar disso, Chapeuzinho desobedeceu a sua mãe ao falar com 

estranhos e ter seguido por outro caminho, que não foi o que lhe 
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havia sido recomendado. O conto também nos traz questões 

sobre a inserção da criança na sociedade: o que uma criança pode 

fazer sozinha ou acompanhada por adultos? Isso nos evoca a 

pensar questões atuais de nossa sociedade, em especial dos 

grupos mais pobres, que precisam que suas crianças se 

desloquem por cidades, que se assemelham às florestas em 

termos dos perigos que podem estar à espreita. 

Se tomarmos o ECA (1990) para nos indagarmos 

sobre o deslocamento infantil pela cidade, o documento vai 

revelar que em termos de iniciação de saberes da vida adulta as 

crianças só podem começar a andar “sozinhas” por florestas e 

cidades na adolescência, entre os 14 e 16 anos de idade, mesmo 

assim orientadas por adultos e em condições que garantam a sua 

segurança. Será que Chapeuzinho era adolescente? Quais são os 

grupos sociais que atualmente podem cumprir o que determina o 

ECA? Nas classes populares é muito comum que as crianças em 

espaços urbanos se desloquem sozinhas muito antes do que está 

estabelecido por lei (BRASIL, 1990), por necessidade de suas 

famílias que trabalham. Precisam ir às escolas e, por vezes às 

escondidas exploram praças e becos de suas comunidades. 

Diante dessas necessidades emergentes, as famílias das classes 

populares criam redes de proteção de suas crianças, de novos 

“Lobos Maus” que estão à espreita. Mobilizam seus vizinhos, o 

comércio local, motorista de ônibus, os irmãos mais velhos, para 

garantir inclusive que seus filhos tenham acesso aos direitos 

básicos, falamos aqui especialmente do direito à Educação, ir à 

escola, que funciona em horários menores que as jornadas de 

trabalho dos adultos. Não estamos aqui defendendo que as 

crianças andem sozinhas por florestas e espaços urbanos, 

estamos trazendo à luz e nos indagando sobre os motivos pelos 

quais tanto a mãe da menina como as famílias de classes 

populares precisam pedir e/ou permitir que suas crianças 

circulem sozinhas por espaços perigosos.  
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 Nesse sentido concordamos com os estudos de Qvortrup 

(2011) no que diz respeito às políticas públicas, que precisam ter 

mais atenção ao forjarem seus projetos de leis, a fim de que o 

façam considerando todas às infâncias e crianças e, não somente 

a de uma classe, que muitas vezes é privilegiada 

economicamente. Precisamos fazer leis que protejam nossas 

crianças dos perigos das “selvas urbanas”, mas simultaneamente, 

garantir condições para que elas sejam cumpridas e nossos 

meninos e meninas protegidos.  

 Quando pensamos nas atitudes de desobediência de 

Chapeuzinho Vermelho gostaríamos de chamar a sua atenção 

para uma concepção de infância vinculada a este conto, e que por 

costume a sociedade acaba reproduzindo, pensando que a criança 

não possui vontades próprias. O autor Jens Qvortrup (2011) 

defende que as crianças não são apenas receptoras e reprodutoras 

como muitos pensam, porém, mais que isso, são co-construtoras 

da infância e ativas na sociedade. Nesse caso, Chapeuzinho 

Vermelho pode ter errado por ter desobedecido a sua mãe, mas 

ela colocou em exercício sua vontade própria. É preciso 

considerar que a maioria das causas de desobediência das 

crianças acontece por terem curiosidades sobre si e sobre o 

mundo e, isso é próprio da criança. A curiosidade nasce com o 

ser humano, e ela é uma grande aliada ao processo de 

conhecimento, pois é ela que nos impulsiona a descobrir novas 

coisas. Por isso a criança, na maioria das vezes quebra regras e 

desobedece, com a intenção de poder sanar sua curiosidade.  

 Podemos analisar também uma afirmação do John Locke 

(1690), filósofo inglês que afirmou que ao nascermos somos 

como uma folha em branco, e a partir de nossas vivências e 

experiências vamos “escrevendo nessa folha”. Isso nos mostra 

uma concepção de infância na qual a criança não tem voz, é 

passiva e receptora de tudo o que lhe é transmitido. Porém, 

discordando de Locke consideramos que as crianças são 

“criadoras, inventivas, porque se envolvem em ações 
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propositivas” (QVORTRUP, 2011. p. 207). Ao pensarmos na 

Chapeuzinho Vermelho, podemos afirmar que ela não era uma 

folha em branco. Ela possuía uma intenção ao desviar do 

caminho dito como correto, sua intenção era colher flores para 

sua vovozinha, mesmo que tenha sido o lobo quem havia lhe 

convencido. Assim também são as crianças, elas são criadoras e 

inventivas propositalmente, nascem com vontades e capacidades 

de entender e fazer suas escolhas.  Se as crianças fossem folhas 

em brancos, nas quais conhecimentos são transmitidos, 

Chapeuzinho seguiria cegamente a instrução de sua Mãe e não se 

desviaria do caminho. A Menina do conto, que trazemos para a 

reflexão fez sua própria “trilha pela floresta” em diálogo com o 

que foi aparecendo em seu caminho.  

 A Sociologia da Infância, campo que estuda de forma 

social essa categoria, vem nos alertando sobre as diferentes 

infâncias existentes na sociedade. Desta maneira, não podemos 

pensar a infância apenas de forma biológica, remetente a faixa 

etária, como nos desvela a perspectiva desenvolvimentista. 

Segundo Qvortrup (2011, p. 203), “a infância é uma forma 

particular e distinta em qualquer estrutura social de sociedade”, 

o que nos leva a compreender que não existe infância, mas sim, 

infâncias. Há diferentes modos sociais e culturais de ser criança.  

 Através do diálogo interpretativo que tecemos com a 

Literatura e dos estudos teóricos e históricos que fizemos acerca 

da temática discutida, chegamos à conclusão de que não existe 

apenas uma concepção de infância, muitas foram construídas ao 

longo do tempo, e são responsáveis por direcionar o nosso olhar 

questionador para as crianças e os lugares que elas ocupam 

dentro da sociedade.  
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LEITURA E MEDIAÇÃO:  

RELATOS DE UMA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Danielli Cristina Machado Lidugério  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI 

Julieta Botelho, preocupada com a formação docente, vem 

constantemente estabelecendo diálogos formativos com seus 

profissionais. Nesses momentos todos da Unidade têm a 

possibilidade de trazer contribuições para compartilhar com o 

grupo. 

Pensando nas experiências que vivi nos períodos letivos 

que atuei, propus à Pedagoga um encontro em que pudéssemos 

dialogar sobre o único projeto instituinte que a unidade possuía. 

O Projeto Sacola da Leitura tem como objetivo democratizar a 

promoção da leitura na educação infantil ancorada no diálogo, 

buscando refinar as estratégias dos docentes como forma de 

incentivar o uso dos recursos literários na (re)construção e 

valorização de saberes.  

A proposta do projeto desenvolvida na UMEI foi 

elaborada pela equipe pedagógica, em 24 de setembro de 2012, 

com o propósito de ampliar a vivência de leitura da criança e de 

estimular cada vez mais um ambiente leitor na sua casa. 

A partir do projeto Melhoramentos43, da rede municipal 

de Niterói, e dos livros do PNLD – Programa Nacional do Livro 

e do Material Didático foi possível adquirir o acervo para a 

 
43 Nos anos de 2010 a 2012    a UMEI recebeu caixas de livros para crianças 

entre 4 e 5 anos de idade para serem distribuídos aos grupos de referência. Dessa 

forma foi montada uma minibiblioteca nas salas, que originou a Biblioteca da 

Juju. Nessa mesma época a Editora Melhoramentos trazia um guia que dava 
formação e orientação para trabalhar melhor com os livros recebidos. Com os 

kits montados nas salas e as rodas de leitura realizadas semanalmente, surgiu a 

ideia do empréstimo dos livros, culminando no Projeto da Sacola da Leitura. 
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construção da caixa de leitura de cada sala de aula (12 salas) e 

para a montagem da Biblioteca da Juju44.  

 A proposta inicial consistia na visita com frequência à 

Biblioteca da unidade escolar e, investia que às sextas-feiras as 

crianças levassem um livro para a casa.  

Verificando que era o principal projeto, passamos a 

observar como ele vinha acontecendo nos últimos cinco anos. 

Para entender seu funcionamento recorremos às narrativas dos 

profissionais da unidade, bem como lançamos mão da pesquisa 

documental, articulando essas informações com a continuidade 

do projeto em questão. 

A partir dessas investigações, sugerimos a ampliação do 

diálogo com o grupo, a fim de provocar outras reflexões sobre o 

acesso à leitura com as nossas crianças. Alicerçadas sobre o tripé: 

educação infantil, textos literários e formação docente. 

ENCONTROS FORMATIVOS: NÓS NESSES CONTOS 

 Anualmente a UMEI propõe uma formação para retomar 

o trabalho referente à fundamentação e à metodologia do projeto 

Sacola da Leitura (apresentação, escolha e exploração dos livros, 

interação entre os leitores, interação coletiva e ficha de 

biblioteca). Tendo em vista essa formação específica, 

identificamos a necessidade de problematizar os avanços e 

retrocessos da rede municipal em articulação com a Base 

 
44 Nos anos de 2010 a 2012 a UMEI recebeu da Fundação Municipal de 

Educação de Niterói, caixas de livros para crianças entre 4 e 5 anos de idade 

para serem distribuídos aos grupos de referência. Com a doação foi possível 

montar uma biblioteca na escola. A Biblioteca da Juju. Nessa mesma época, o 
projeto da Editora Melhoramentos em convênio com a referida Fundação, 

forneceu livros e contava com a participação de um guia que dava formação e 

orientação de como trabalhar e utilizar melhor os livros recebidos. A doação 

acabou por ampliar o acervo da UMEI propiciando as minibibliotecas nas salas. 
Com os kits montados nas salas e as rodas de leitura realizadas semanalmente, 

surgiu a ideia do empréstimo dos livros, culminando no Projeto da Sacola da 

Leitura 
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Nacional Comum Curricular (BNCC) e como essa articulação 

afetava os projetos desenvolvidos e a leitura na educação infantil. 

Na busca por encontrar caminhos para ampliar os 

procedimentos e as práticas do projeto institucional, organizamos 

rodas de conversa com os professores da Unidade, no horário de 

planejamento coletivo. 

Como embasamento teórico, utilizamos o texto 

“Literatura na educação infantil: pesquisa e formação docente” 

de Hilda Micarello e Mônica Baptista (2018), que foi 

compartilhado no Grupo de Pesquisa Linguagens, leitura e 

tecnologias na escola, da Faculdade de Formação de Professores 

- FFP. Abordamos as ideias propostas pelas autoras fazendo uma 

ponte com o projeto da escola.  Destacamos a literatura como 

direito, corroborada pelos pensamentos de Antônio Candido 

(2004), discutidos com o Grupo Coletivo de Estudos e Pesquisas 

sobre Infâncias e Educação Infantil – UERJ-FFP. Também 

apontamos o papel importante das instituições educativas no 

processo de imersão das crianças na cultura e no contato com os 

livros. Carreiro e Vaz expõem que: 

 

As políticas públicas investem pouco no acesso da 

população em material literário, porque entendem, não 

ser uma necessidade vital. Diante desse contexto social, 

temos um contingente populacional enorme no Brasil que 

não descobriu a importância de se interagir com textos 

literários e mesmo tendo frequentado à escola, pouco são 

os que descobrem o gosto pela leitura (CARREIRO; 

VAZ, 2020, p. 488). 

Uma das principais discussões nos encontros formativos 

versava sobre como fomos atravessados pela prática de leitura ou 

mesmo pela escassez dela na nossa infância.  Foram bem 

reveladores e emocionantes os relatos dos profissionais, bem 

como as reflexões que iam compartilhando sobre suas 

experiências interativas com os livros.  
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As provocações que nós mediadoras dos encontros 

provocamos foram: como o universo familiar influenciava na 

constituição de leitores? O incentivo à leitura desde a tenra idade 

também poderia auxiliar na ampliação de experiências literárias?  

As partilhas nos permitiram um panorama de uma 

geração que tinha pouco acesso à leitura e aos livros, em sua 

maioria por condição econômica, sociorracial ou por questão 

geográfica - zona rural, aonde os serviços básicos não chegavam.  

A professora A45 nos trouxe que seu pai não sabia ler as 

palavras, mas que lia as imagens e contava as histórias com os 

materiais que tinha ao seu alcance. Dessa forma, ela só pôde 

perceber mais tarde que ele era analfabeto. 

Outro caso foi da professora B, que por morar na zona 

rural e seus familiares não terem tido acesso à educação, o seu 

contato com os livros só foi bem mais tarde. Ela completa 

dizendo que talvez por isso goste muito dos livros, mas seja um 

pouco endurecida em determinadas ações do seu fazer 

pedagógico, principalmente os que são relacionados à leitura. 

Eu mesma relatei que minha avó aprendeu a ler, mas não 

sabia escrever. Isso se devia ao fato de ela ficar no mesmo 

ambiente que as crianças ricas estudavam, enquanto, ela ainda 

pequena fazia os trabalhos domésticos. Não podia escrever nada, 

porém podia ouvir quando os instrutores tomavam a lição da 

garotada abastada. Assim foi memorizando, assimilando e 

aprendendo. Lia com certa dificuldade, mas, compreendia o que 

estava lendo. Escrevia quase nada. Aprendeu a assinar seu nome 

e escrever algumas poucas palavras que conseguia juntar as 

sílabas. Suas mãos limparam, lavaram, cozinharam. Não tivera a 

oportunidade de trabalhá-las para fazer o que mais queria: anotar 

as receitas.  

 
45Omitimos os nomes dos profissionais por motivos éticos, evitando 

assim, a exposição dos envolvidos.   
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Os diversos relatos foram surpreendentes e nos 

possibilitaram um olhar para dentro de nós. Para entendermos 

determinadas posturas e pontos de vistas. Além de nos trazer 

reflexões sobre as nossas vivências e o quanto elas nos 

transbordam até os dias atuais. 

Em permanente diálogo com os atravessamentos que a 

leitura na infância pode evocar, trouxemos em outro momento 

uma discussão de quais livros tinham marcado nossa infância e 

adolescência. 

A TURMA NESSA HISTÓRIA 

O exercício de ressignificar o que me atravessava foi 

ficando cada vez mais consciente. Identificava em mim a 

necessidade de desconstruir certos padrões. Procurei trazer 

outras nuances das boas coisas que me constituíram educadora, 

rompendo aos poucos as imposições sociais que me eram tóxicas, 

procurei dialogar com as vulnerabilidades pessoais que se 

entrelaçavam às minhas bases profissionais para dar conta de 

tantas mudanças.  

Fui uma criança que leu muito cedo. Amante da leitura. 

Com acesso a diversos materiais impressos: gibis, livros 

didáticos, romance adulto e fotonovelas (hoje seria considerado 

o “Proibidão”). Também livros de histórias, revistas, jornais. 

Minha avó, aquela do relato acima, nasceu e trabalhava na casa 

com professoras e esses materiais quando sobravam ou eram 

descartados, tinham como destino, nossa casa. Eram muito bem 

aproveitados. Fazia muitos escritos naqueles papéis. Bordava 

outros contornos nas figuras das revistas. Eu punha óculos, 

chapéus, echarpes nas modelos. Dava toques de maquiagem com 

lápis de cor e de cera nos rostos estampados. Os carros, móveis e 

outras imagens sempre ganhavam retoques.  Só os gibis e os 

livros adultos eram poupados. Sempre me adiantava nas lições 

do livro, não queria esperar o dia de fazer.  A curiosidade me 
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impulsionava a antecipar o momento. Aprendia literalmente 

sozinha. Como eu conseguia, até hoje não sei. 

Graças à decisão da minha mãe e avó de trazer aquelas 

sobras valiosas, pude ler. Passei a ter preferência por 

determinados gêneros. Admirar livros. Meus familiares 

intuitivamente iam me formando leitora.  

Atesto a partir das minhas vivências que mesmo 

integrantes das camadas mais populares e semianalfabetos 

podem ser amantes da leitura. Defendo que formar leitores se 

conecta em quatro eixos: acesso, incentivo, mediação e exemplo, 

tecendo um diálogo com os estudos de Carreiro e Vaz (2020, p. 

489) ancorada nos conceitos de Queiroz sobre mediação literária 

como “o encontro de sujeitos com a literatura, um encontro que 

é intencionalmente provocado, porque aquele que assume o papel 

de mediador”. Nesse sentido, cabe pontuar que as experiências 

de leitura começam em casa a partir de diversos formatos e 

contextos. Lendo a paisagem, a fotografia, a tela, a caixa e a bula 

do remédio, a sacola do mercado, a receita, a marca do biscoito, 

o número e o nome do ônibus, dentre uma infinidade de 

possibilidades. Mas e os livros? Temos acesso a eles? Onde? 

Quando? Como? Quais? Por quê? 

Partindo da ressignificação do projeto Sacola da Leitura, 

busquei registrar em dados momentos as falas das crianças nas 

rodas de leitura. Também expandi a mediação, mudei a 

abordagem, focalizando para uma escuta mais sensível, não só a 

partir das necessidades, mas sim das possibilidades e 

disponibilidades infantis.  Comecei a perceber o quanto as 

crianças tinham a contribuir como bons ouvintes, leitores, 

inventores e contadores de histórias.  

Também nessa perspectiva, me percebi uma 

incentivadora da leitura, à medida que promovia momentos de 

interação literária e incentivava a autonomia com relação à 

escolha da hora que as crianças queriam ler, como queriam e o 

que queriam. Havia extensa liberdade para desenvolver as 
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atividades com as crianças do Grupo de Referência da Educação 

Infantil – GREI 2, de apenas 2 anos de idade.  

Inicialmente havia muitas dúvidas sobre ter livros 

considerados “bons para crianças muito pequenas”. Tecendo um 

diálogo com a autora Ana Maria Machado (2002) que fala sobre 

os contos de fada, ela diz que a sociedade como um todo, costuma 

interpretar que o que é destinado à infância no âmbito literário 

tem pouca importância, ou ao inverso, por ser sem importância 

destina-se às crianças. Assim esse preconceito também aparece 

no microuniverso da escola, em que as turmas com crianças 

menores ficam, supostamente, com as coisas menos importantes. 

A seleção dos livros era uma tarefa minuciosa, pois, esse 

movimento era imbricado por uma mistura pessoal, pedagógica 

e política. Todo cuidado era necessário para que a tendência 

pendesse para a qualidade literária e atratividade pelo público, 

nesse caso as crianças do meu Grupo de Referência. Havia uma 

prática sobre a escolha dos materiais para as crianças menores, 

em que prevaleciam os livros de plásticos que podiam ser 

molhados, de panos por serem laváveis, e por aí vai.  

Existia de fato um cuidado com o tipo de material 

adequado ao grupo das crianças menores e das crianças com 

deficiência, por isso redobrávamos a atenção para que o cuidado 

fosse de fato com a segurança e não como forma de restringir a 

utilização da variedade de livros.  

Para mim os livros são tesouros a serem descobertos.  

Dialogamos em repetidas reuniões com alguns 

profissionais sobre a importância do acesso, o papel da escola e 

do educador nesse processo de incentivo à leitura e da mediação 

qualificada.  Defendemos que quanto mais cedo a criança tiver 

contato, mais cedo saberá manusear e cuidar do livro, 

desenvolvendo o gosto pela leitura e o desejo por aprender a ler 

e escrever, sonhando, talvez, em registrar suas próprias narrativas 

e histórias. Além disso, haveria sempre a mediação de um adulto 

com as devidas intervenções e orientações.  
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Quando a proposta de acesso mais irrestrito aos livros 

começou, os familiares tomaram ciência, participaram, 

compartilharam expectativas e dúvidas, contribuíram com 

sugestões e foram relatando as ricas experiências que estavam 

vivendo com as crianças. 

Cada vez que havia um rasgo, um arranhão, um rabisco 

ou algo que poderia significar danos aos livros, nós dizíamos que 

as crianças estavam literalmente “degustando-os”. Afinal, 

sabemos que a experiência de exploração infantil para 

reconhecimento do mundo e de objetos da cultura, passa por 

diferentes linguagens, muitas delas não pensadas por nós adultos. 

Quando o reparo era inviável tentávamos repor, sempre 

conversando com as crianças e com as famílias da maneira mais 

adequada possível. Dessa forma, todos se comprometiam com a 

preservação do patrimônio cultural. 

Diante dessa proposta que fui me dando conta do quanto 

a mediação tinha um papel fundamental nessa relação educando-

literatura-educador. Que a medição qualificada era fundamental 

para o sucesso do projeto. 

“PROFESSORA, GOSTEI DE CONTAR E FALAR DA HISTORINHA” 

– A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO 

“Professora, minha vez, eu vou contar a historinha”. 

Começamos assim a nossa roda de conversa matinal. Para minha 

surpresa, aquele menino de 2 anos e meio estava ali propondo 

contar a história depois de terem escolhido entre dois livros. Eu 

respondi que sim, que poderia ser. E completei: vamos ver com 

os colegas se eles também gostam da ideia. Bom, foi um alvoroço 

só. Ficamos entre gritos, sorrisos, palmas, euforia. 

A partir daquele dia tive que marcar hora para eu 

conseguir contar histórias novamente, já que as crianças 

ocuparam seus lugares de leitores e contadores. 
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Lembro-me bem do brilho nos olhos delas quando iam 

para o meio da rodinha mostrando o livro para os demais. Quanta 

autonomia e aprendizado!  

Lembro-me dos desenhos que produziam, das 

“historinhas” e das verdades inventadas.  

Naquele dia percebi o quanto a mediação consciente, 

intencional e qualificada afetava positivamente na forma como 

nos relacionávamos e com a nossa própria dinâmica escolar. 

Aquele caminho era o melhor que tínhamos escolhido naquele 

momento, repleto de possibilidades: contação e invenção de 

histórias, escritas, pinturas, leituras, poesias... Uma riqueza!  

O projeto construído coletivamente já sinalizava a 

preocupação com a medição qualificada, entendendo a criança 

como centro do planejamento curricular. Buscava de fato 

identificar, respeitar e valorizar as habilidades e as 

potencialidades deste ser histórico e único. 

Diante da liberdade de criação proposta pelo projeto, as 

crianças iam dando os caminhos, que eram muitos, mas que se 

entrelaçavam no quesito autonomia e acesso. Dessa forma, íamos 

ampliando os horizontes da práxis docente, situada na afetividade 

e revestida de intencionalidade.  

 As crianças davam o tom das aulas, se apropriando das 

trocas ocorridas. Nesse processo surgiu uma preocupação: o 

período do recesso escolar. Como elas voltariam do recesso do 

mês de julho? Toda conquista seria perdida?  

Havia uma preocupação de que as crianças voltassem 

totalmente diferentes e alheias aos aprendizados construídos e 

compartilhados. Mesmo entendendo o aprendizado como 

processo que não se encerra, pensava sobre a necessidade de uma 

grande readaptação.  

Felizmente não foi isso que aconteceu. A parceria com 

as famílias foi crucial para um retorno seguro e exitoso. As 

crianças voltaram fortalecidas, apropriando-se dos espaços, num 

sentimento de pertencimento àquele lugar. Estavam compreendo 
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melhor a rotina, retomando seu lugar de voz e vez, ampliando 

suas descobertas, aguçadas em curiosidade e com uma linguagem 

mais clara.  

As relações dialógicas estabelecidas estavam cada vez 

mais interessantes. As narrativas das suas vivências continham 

mais e mais elementos. As histórias criadas apresentavam outras 

possibilidades de interação e invencionices.  

Interessante contar, que as “historinhas” iam ganhando 

uma extensa variedade de personagens, dentre eles alguns como: 

detetive, boneca, mamãe, cachorrinho, porta e tantos outros. 

A apreciação pelas histórias culminou numa atividade 

interessante na última semana em que o livro foi para casa. Nós 

promovemos uma rodada de contação de histórias com as 

crianças. Uma coletiva no pátio e outra na nossa aula.  

No pátio foram ouvintes, apreciaram a contação, 

interagiram, tiveram contato com outros contadores e saberes. Na 

sala, foram protagonistas, produziram conhecimentos, 

ampliaram suas percepções de mundo. Em todos os momentos se 

constituíram sujeitos expressando individual e coletivamente 

suas compreensões dos textos lidos por ou para elas.  

O professor/educador precisa ser um mediador atento, 

observando e incentivando esse desenvolvimento e essa troca de 

saberes.  

A interação e mediação pautadas na afetividade e na 

escuta sensível tendiam a favorecer a participação e o 

desenvolvimento integral daquelas crianças, potencializando-as 

para apropriação de novos conhecimentos.  

Nessa perspectiva a mediação da literatura pelo adulto 

incluía a dimensão emotiva, lúdica, crítica e criativa, cujas 

características são essenciais para a formação do leitor. De fato, 

estavam se reconhecendo como leitores, além de lançarem mão 

das múltiplas linguagens para se comunicar.  
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ENCERRAMENTO EM DIÁLOGO COM AS MÚLTIPLAS 

LINGUAGENS 

Considerando-se as especificidades afetivas, 

emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a cinco anos 

e a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir 

para o exercício da cidadania, as propostas pedagógicas da 

Educação Infantil devem estar embasadas nos princípios 

elencados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil: 

- Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

- Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. 

- Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p. 

16). 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, 

 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à 

criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à 

saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, 

à brincadeira, à convivência e à interação com outras 

crianças (BRASIL, 2013, p. 98). 

Em consonância com as diretrizes, nosso grupo se 

apropriou das diferentes linguagens e a poesia acabou fazendo 

parte da nossa proposta como um gênero textual, que brincava 

com o sentir.  A música foi outra linguagem muita utilizada.  

Os bebês já nascem imersos na sociedade grafocêntrica. 

Assim, como desde o ventre são expostos aos variados tipos de 

sons, que nos acompanham ao longo da vida, inclusive a música.  
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A linguagem musical foi a primeira a ser amplamente 

experimentada pelo nosso grupo. Inicialmente entrelaçada ao 

brincar. Posteriormente apareceu como uma marcação de tempo, 

em que cantávamos de modo a indicar determinada atividade, em 

determinada hora. Mas, a partir da percepção sensível desse 

sujeito histórico, que nasce imerso em cultura, não cabia mais 

propor a música naquele formato.  

Partimos dos sons que o corpo produz, dos sons do 

ambiente e assim fomos caminhando para as brincadeiras 

cantantes e histórias musicais. 

Dessa forma, gradativamente, passamos a explorar 

variedade de gêneros musicais e, em dado momento, saímos dos 

temas categorizados como supostamente infantis. Contudo, 

experimentamos músicas instrumentais e outras expressões e 

estilos, sabemos que arte e linguagem servem a diferentes grupos 

geracionais. Essa interação com a linguagem musical provocou 

o interesse das crianças na exploração e manuseio dos 

instrumentos da “bandinha”.  

Nessa caminhada, optamos por encerrar nossas 

atividades daquele ano de forma a abarcar as diversas expressões 

artísticas: corporal, pintura, poesia, com a pintura de um quadro 

inspirado na poesia musicalizada “Carinhoso” e nas obras 

coloridas do pintor Romero Britto. A música escolhida para a 

apresentação de encerramento foi, para alguns, inusitada: a 

canção da Alice Caymmi, “Tudo Que For Leve”. Nossa 

interpretação em relação à escolha é que a referida música 

condizia com a nossa fase de amor, de leveza, de cor, além de ter 

sido muito cantada pelas crianças. 

A atuação na educação, sobretudo, na educação infantil, 

deve acontecer de maneira lúdica, viva, próxima e significativa, 

possibilitando o reconhecimento pela criança e pelo professor de 

seu potencial comunicativo, leitor, autor e produtor de cultura.  
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Ressalto, por fim, que só foi possível ensinar tantas 

coisas a essas crianças, porquê primeiramente aprendi muito com 

elas. 
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A (DES)TECITURA DO CONVENCIONAL: TRANSGRESSÕES 

INVENTIVAS PARA A FORMAÇÃO 

Beatriz Pereira Serrão 

 

“Viver é um rasgar-se e remendar-se.” 

                              (Guimarães Rosa) 

 

Esta escrita é feita a partir do entendimento que temos 

sido constantemente assombrados por fantasmas (MORAES, 

2020) que produziram e/ou produzem a educação e a formação 

de professores, e da vontade de entender quais brechas se pode 

construir para possibilitar as transgressões inventivas na 

formação de professores e em seus desafios, aproximando o texto 

“A moça tecelã”, de Marina Colasanti, "Democracias Espectrais: 

Por uma desconstrução da colonialidade, de Marcelo José Derzi 

Moraes, “Conversas entre micropolítica e formação inventiva de 

professores”, de Rosimeri Dias, Marilena dos Reis e Márcia 

Barbosa, “Ensinando a Transgredir: A educação como prática da 

liberdade”, de bell hooks, “Deslocamentos na formação de 

professores: Aprendizagem de adultos, experiência e políticas 

cognitivas”, de Rosimeri Dias, apostando na tecitura do que é ser 

professor dia após dia e problematizando as consequências de 

inventar modos outros da prática docente.  

Inicio o movimento de refletir sobre tudo que será 

pensado durante o texto trazendo o conceito normativo de 

Tecitura que, segundo o dicionário, vem a ser a reunião dos fios 

que se atravessam no tear (urdidura), que se encontra arranjada, 

estrutura. Trago este conceito para que se entenda que esse 

trabalho usa esse tecer dos fios como alusão ao tecer diário que 

se insere em cada um de nós no movimento de viver a vida.  

Entremeada entre leituras e pensamentos começo a 

reflexão do que é ser professor, e depressa me deparo com as 

diferenças existentes entre um educador e outro, assim como 
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entre um ser e outro, de pronto percebo que o ato de ser professor, 

assim como o ato de ser humano provém das experiências e 

vivências que você se propõe a tecer, neste caso, para a docência.  

Entremeada entre leituras e pensamentos começo a 

reflexão do que é ser professor na sociedade atual e quais são os 

espectros (MORAES, 2020) que compõem o ato de ser professor, 

e depressa me deparo com as diferenças existentes entre um 

educador e outro, assim como entre um ser e outro. Prontamente 

percebo que o ato de ser professor, assim como o ato de ser 

humano, provém das experiências e vivências que atravessaram 

e atravessam os ideais éticos, estéticos e políticos em cada 

indivíduo através dos fantasmas que, desde a colonização 

assombram nossas práticas, nesse caso, na docência. Mas 

também do que cada educador vai se propor a tecer individual e 

coletivamente em suas salas de aula. Entendo em diálogo com 

hooks que “sem a capacidade de pensar criticamente sobre nosso 

ser e nossa vida ninguém seria capaz de progredir, mudar, 

crescer. Em nossa sociedade tão fundamentalmente anti-

intelectual, o pensamento crítico não é encorajado” (HOOKS, 

2013, p. 266). Assim, a problematização que Hooks traz 

ultrapassa os limites de apenas refletir sobre a formação e as 

transgressões inventivas de professores como algo que já está 

pensado e precisa apenas ser colocado em prática, ela 

problematiza essa transgressão partindo do ponto que essa prática 

ainda não foi colocada em reflexão.  

É como visualizar o educador em uma sala de aula em 

progressão contínua no mesmo modelo convencional de 

costume, e o mesmo estranhar-se em seu eu, e na proximidade de 

si consigo mesmo iniciar um pensamento crítico que o leva a 

desejar inventar modos outros para a educação e seus caminhos. 

Pensar esses caminhos fugindo dos modelos tradicionais que são 

impostos ao professor há tanto tempo é se jogar na produção 

inventiva de si mesmo em meio a formação. Entrar nesse 

processo é uma atividade diária que se insere pelas vias da 
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micropolítica, colocando em questão os modelos já tão 

enraizados em uma sociedade construída para desacreditar que a 

educação pode e deve ser instrumento de prática de liberdade 

(FREIRE, 1967) e de compromisso em se realçar as 

particularidades de cada indivíduo. Em diálogos literários reflito 

sobre a formação inventiva: “mas se durante muitos dias o vento 

e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, 

bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o 

sol voltasse a acalmar a natureza” (COLASANTI, 2003, p. 1). 

Assim, interpreto que tecer a formação dessa profissão é 

vivenciar, junto às buscas pelas práticas descolonizadoras, as 

formas que cada dia toma e fazer desta uma experiência de 

produção do novo ao acontecer de cada dia. Ser professor vai 

além de ensinar, ser professor é a tecitura de relações diárias com 

seus estudantes/aprendizes e com seu próprio eu.  

Quando digo que haverá o encontro de si consigo mesmo 

é devido ao ensinar e o aprender serem inseparáveis, o ser 

humano jamais ensinará algo que não aprenda com o mesmo e 

vice-versa, na tecitura da relação professor/estudante é de fácil 

entendimento que tais relações se misturam de forma a se 

tornarem algo para além destes nomes, formando-se dia após dia 

seres capazes de fazer o outro pensar, ler, reler e conversar 

consigo mesmo perante as situações que vem, dadas pelo mundo 

a nós. Situações essas que vem inundadas pelo ego (HAN, 2017) 

e pelo ethos social e cultural que formam nossas identidades.  

Formar seres pensantes em um campo problemático que 

é a escola é tarefa árdua, é para quem pensa a docência como um 

devir e que coloca em prioridade o tal ato de transformar-se e de 

vir a produzir com singularidade suas práticas. É colocar nos 

campos do pensamento e das ações afirmativas do ato da 

educação, a desconstrução e a transgressão da ideia do que vem 

a ser educar, ancorada em bell hooks (2013) acreditando que a 

mesma só será possível através de uma Pedagogia do Eros. “Um 

meio denso de estar atento à diferença e de afirmarmos, cada vez 
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mais, a potência de nos diferenciarmos daquilo que somos. Devir 

é um meio e uma singularidade, não de nos diferenciarmos dos 

outros, mas sobretudo de nós mesmos” (DIAS; REIS E 

BARBOSA, 2013, p. 225).  

Ser singular em uma profissão onde todas as suas ações 

já estão previamente dadas por normas e pela sociedade é 

produzir a formação inventiva do que é ser professor. Há uma 

diferença entre ser professor e tecer a formação diária do que é 

ser/viver essa profissão. Buscar ser este tipo de educador é se 

autodesafiar a transformar seus próprios rótulos. Quando falo em 

(des)tecitura do convencional, estou propondo que iniciemos 

uma atitude para a vida, atitude essa que coloca de lado os moldes 

já enraizados nessa profissão e começa a se expressar num estilo 

próprio para vivenciar a experiência do novo, para produzir para 

além das quatro paredes de uma sala de aula uma relação com o 

ato de educar. Entendo que “não é fácil dar a partida, num campo 

minado pelas a prioris, pela mesmice, pelo individualismo 

contemporâneo, mas é uma alternativa para, não só não 

sucumbir, mas viver outra experiência, de trabalho, de vida, uma 

experiência de liberdade, de autogestão” (DIAS; REIS E 

BARBOSA, 2013, p. 225). 

Iniciar tal atitude é se desafiar a pensar diferente, é sair 

da ideia de que não se pode mudar o que já está dado. É 

necessário refletir sobre o porquê dessa mudança e os efeitos que 

elas farão em você e no campo que a mesma acontecerá. De onde 

vem a vontade de transformar algo que já está feito? O modelo já 

está pronto, e você quer modificá-lo? A experiência da produção 

do novo começa com os pequenos feitos. É você iniciar a sua aula 

pedindo que os/as estudantes, os/as aprendizes formem uma roda 

ao em vez de estarem enfileirados, pedir que se olhem e olhem 

para o outro a fim de entender que eu não sou se você não é 

(NOGUERA, 2012). A vontade de transformar vem junto com a 

vontade de estimular o outro a entender que como pessoas, todos 

estamos ali para ensinar e aprender, e que essa relação é para se 
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fazer pensar, que estar ali é uma experiência modificadora de si, 

como ensina Foucault (2003). 

 
Temos tensionado nossos fazeres, no sentido de forçar o 

pensamento e provocar novas experiências. A idéia de 

sair do antigo papel de professora que sabe, que explica 

e que tem como contraponto a também antiga e instituída 

perspectiva que o aluno não sabe, não é tão difícil, em 

termos intelectuais, mas nos colocar entre eles, 

experimentar com eles, sair da polarização do que fala e 

do que escuta, do que tem poder e do submetido, já é mais 

complicado (DIAS; REIS E BARBOSA, 2013, p. 232). 

É de fácil entendimento que mudar tais práticas é algo 

difícil, transformar todo um sistema educacional não é possível, 

mas mudar a rotina em sala de aula com os estudantes só depende 

da disposição que cada um irá disponibilizar para inventar modos 

outros de prática docente. O professor é quem vai direcionar os 

passos para a caminhada que pretende iniciar. É preciso vivenciar 

essa experiência com olhos de transformação, para assim 

entender que essa atitude vai reverberar para toda a vida. “Trata-

se de um exercício, ensaiado diariamente, de uma experiência 

que verbaliza, explicitamente, os agenciamentos entre mundo, 

educadores e educandos, funcionando por meio de contágio de 

uma política cognitiva como transformação” (DIAS, 2008, p. 

127). 

A produção de algo se dá por meio do encontro com o 

outro, se dá por meio do afetar e ser afetado por meio desse 

encontro, é estar pronto pra avançar em meio as produções de 

experiência do contato. Só assim possibilitando que esses ensaios 

diários nos marquem e nos transformem no processo das tecituras 

que estão sendo feitas. Em meio ao processo de formação se 

experienciam muitas sensações, sensações essas que chegam ao 

sujeito como possibilidades, pois estar em um processo é se dar 

tempo e espaço para vivenciar as experiências que o mesmo te 

trará, possibilitando mais uma vez a transformação. Destecer o 

convencional faz parte de criar essas possibilidades, as mesmas 



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   454 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

que devem alcançar os pensamentos e a voz dos “(a)lunos” 

dentro da sala de aula. 

 

A ação política para a liberdade (FREIRE, 1985) é um 

pensamento/ação que afirma o quanto Paulo Freire 

ocupou a idéia de pensar a inexperiência democrática de 

um país e de seu povo. De todo modo, Freire não fez 

outra coisa se não encharcar de sentido a realidade 

cotidiana. Ele criou um método, e isso em dois sentidos: 

deveria ser uma práxis (ação e reflexão indissociáveis) 

utilizável no cotidiano de educadores e educandos; e 

também um tratado de alcance político sobre a validade 

dos procedimentos dialógicos e críticos que 

engendrassem conscientização (DIAS, 2008, p. 142).  

Fazer uso da práxis que Paulo Freire nos tenciona a fazer 

reflexões sobre um exercício diário de modificação, não só do 

seu próprio eu, mas também das feituras que estão enraizadas nos 

educadores. É transgredir toda uma política já inserida para o 

professor que estuda muitas teorias de como se estimular o senso 

crítico dos estudantes ou de como encorajá-los a produzirem em 

si mesmo seres pensantes, porém, no tocante à prática trazendo 

engessamentos e formalizações que se contrapõem a qualquer 

teoria que pratique a liberdade de ser/viver essas teorias.  

A educação só pode ser libertadora quando todos tomam 

posse do conhecimento como se este fosse uma plantação 

em que todos temos de trabalhar. Essa noção de trabalho 

coletivo também é afirmada pela filosofia do budismo 

engajado de Thich Nhat Hanh, focada na prática 

associada à contemplação. Sua filosofia é semelhante à 

insistência de Freire na “práxis”- agir e refletir sobre o 

mundo a fim de modifica-lo (HOOKS, 2013, p. 26). 

 Na vertente deste trabalho, agir e refletir para a docência 

modos outros de se produzir inventivamente as formas de se 

construir um conhecimento que não seja os que já vem com fortes 

influências da única história que vem sendo contada sobre os 

meios da formação de professores e do ensino de educandos. 
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Quando a escritora Chimamanda Addichie diz (2019) que: “O 

perigo dos estereótipos não é que eles não sejam verdadeiros, 

mas que sejam incompletos.” Assim, pensar outros caminhos 

para a docência e suas práxis é decidir não acreditar na única 

história que é contada sobre ela e começar a pensar, ler, reler e 

conversar com autores que tragam em suas falas fortes marcas do 

desejo de se descobrir e inventar novas histórias de potência para 

a docência. Não é se desfazer do que temos, não é ir contra a 

todos os pensamentos que temos, mas sim, procurar transpor os 

mesmos completando-os com possibilidades do fazer diferente.  

O presente artigo defende que é possível que, 

transgressoramente, dando a cada um a oportunidade de se 

escrever a sua própria história como ser humano, e mais, como 

ser humano que problematiza para a docência, no entrelace com 

a vida, as novas histórias e meios que irão se desconstruir e 

transgredir para a produção inventiva da formação de si e do 

outro.  Trabalhar com deslocações de idéias no campo da escola 

é exercício que reverbera para a vida inteira. Não é simplesmente 

fazer uma mudança e pronto, é lutar para que essa atitude se 

transforme em modo de vida, não finalizando este movimento em 

si. 

Uma educação menor desterritorializa os parâmetros e 

normas de uma educação maior  e sempre gera 

possibilidades inventivas de aprendizagem no território 

de uma educação maior. Desse modo, uma educação 

menor potencializa uma aprendizagem que escapa e foge 

do controle de uma proposta de transmissão ou de 

conscientização e, com isso, é possível forjar um modo 

de aprendizagem que en-age (VARELA, 1995) como 

invenção de si e do mundo. Criada num âmbito político e 

coletivo que produz diferença dos modelos de uma 

educação maior encontrada nas “[...] políticas públicas de 

educação, dos parâmetros e das diretrizes, aquela da 

Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, pensada e produzida pelas cabeças bem-

pensantes a serviço do poder” (GALLO, 2003, p. 78). 

Para este autor, uma “educação maior é aquela dos 
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grandes mapas e projetos” (ibidem) (DIAS, 2008, p. 

170). 

 Defendo que trazer essa educação como ato de resistir às 

imposições que vem de todos os lados a nós, educadores, não é 

tarefa fácil, mas, é tarefa para quem tem disposição de agir nas 

brechas para (des)territorializar as normas. A educação menor é 

um ato de singularização para cada docente, ato esse que 

necessita de coragem para deixar-se afetar por seus ideais. O 

professor que escolhe vivenciar a formação com esses ideais vai 

construir no presente, dentro da sua sala de aula, no cotidiano 

com os ensinos e aprendizagens se tecendo juntos novos 

caminhos e métodos singulares para que a prática liberte a 

educação de suas opressões. Logo, entendemos em diálogo com 

a literatura que a/o docente “não esperou o dia seguinte. Com 

capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a 

entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia” 

(COLASANTI, 2003, p. 1). 

 Compreendemos que quando um professor é tocado pelo 

desejo de mudança de si e de suas práticas, claramente essa 

produção do novo irá transformar a vida do profissional e do 

estudante, e o dia a dia na escola.  Tecer algo nunca tentado antes 

pode ser aterrorizante, mas também desafiador, algo que só pode 

ser explicado enquanto se tenta, compreender a formação 

inventiva de professores é para quem deseja realizar a docência 

desta forma. Não há verdades dadas para a experiência da 

invenção, não existem fórmulas para essa vivência, cada um por 

si tecerá seu próprio modo de agir, pensar, ler, reler e conversar 

consigo sobre o assunto, assim também cada professor com seus 

modos influenciará os estudantes a fazerem o mesmo.  

Com estes ensaios, somo minha voz ao ensaio coletivo 

pela renovação e pelo rejuvenescimento de nossas 

práticas de ensino. Pedindo a todos que abram a cabeça e 

o coração para conhecer o que está além das fronteiras do 

aceitável, para pensar e repensar, para criar novas visões, 
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celebro um ensino que permita as transgressões – um 

movimento contra as fronteiras e para além delas. É esse 

movimento que transforma a educação na prática da 

liberdade (HOOKS, 2013, p. 23-24). 

Deixando para cada um a reflexão de que a transgressão 

e a tecitura de modos outros para a formação inventiva de 

professores são feitas a partir da coragem e da força, que também 

vem “espectradas” pelos que antes de nós pensaram a 

desconstrução e a transgressão do que já estava dado, de cada 

educador de desconstruir as formalizações que há séculos trazem 

para dentro das salas de aula a hierarquização do poder. Tecer 

novos meios é militar contra o afastamento de professores e 

estudantes, que vem sendo cada dia mais vivo nas escolas onde 

o professor é visto como a autoridade e o estudante como ser não 

pensante, que precisa da luz do que tem poder para ensinar. Fica 

então, para cada educador a livre escolha de mudar a sua atitude 

mediante os processos educativos e formativos. 

Esse tema não finaliza as questões que levanta, seria 

inviável fazer o mesmo em vista de que tais questões vêm antes 

do eu, que pensa tais conceitos e problematizações, e acreditando 

também que as mesmas ultrapassarão para além do tempo 

presente que esta escrita é pensada. Mas viabiliza um processo 

que parece impossível, dando a nós a certeza de que a formação 

e as práticas individuais e coletivas e as invenções de seus modos 

vão se dar por uma atitude ética, estética e política. Não nos 

deixando fugir de reverberar tal temática para além dessa 

produção textual. 
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. 

CONTAR E RECONTAR HISTÓRIAS UM DIÁLOGO COM OS 

PERSONAGENS DE MONTEIRO LOBATO 

Maria José da Silva Vaz 

Será que todas as histórias começam com “Era uma 

vez”? E se essa história aqui começasse diferente? Bem assim: 

“Essa história foi assim ou assado, aconteceu agora ou no 

passado? Fala de príncipes ou de sapos, de meninas ou de coisas 

engraçadas.” Todas as histórias merecem ser contadas, e 

precisamos saber de que maneira a contamos. A contação de 

histórias é muito importante, desde muitos e muitos anos atrás. O 

ato de narrar e partilhar a vida, através das narrativas históricas 

ajudam a manter as experiências da humanidade viva. 

Na África, temos a figura dos Griôs, que ao redor de 

uma fogueira e fazendo uso da oralidade, transmitiam seus 

ensinamentos ao seu povo. E essa tradição de partilhar 

experiências ao redor do fogo, em volta de uma lareira e/ou em 

festas de família, de algum modo, se perdura até os dias de hoje. 

Na Europa, temos na figura dos Irmãos Grimm, os contadores de 

histórias mais conhecidos, tendo as suas obras reconhecidas 

mundialmente. O trabalho dos irmãos, foi recolher os contos da 

Cultura Europeia que inicialmente eram repassados oralmente e 

realizar o registro através da linguagem escrita, são histórias que 

permeiam o imaginário de várias gerações, nos encantando até os 

dias atuais.  

No Brasil, temos a imagem de Monteiro Lobato, como 

sendo um dos primeiros escritores de histórias do século XX. É 

ele que com seus personagens instigantes nos leva a viajar por 

aventuras inimagináveis. Destacarei a personagem de Dona 

Benta, que nas palavras do autor é descrita como: “uma velha de 

mais de sessenta anos, de cestinha de costura no colo e óculos de 

ouro na ponta do nariz” (LOBATO, 1931, p. 7), que com a sua 
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voz calma e tranquila permeia a narrativa dos escritos de 

Monteiro Lobato. Como sabemos, Dona Benta é uma vovó que 

reside no interior, como tantas outras existentes no Brasil, mora 

no sítio do Picapau Amarelo, tendo a companhia de Tia Nastácia, 

que trabalha há muito tempo em sua família e que se tornou sua 

companheira de narrativas. Essa personagem interessante é 

descrita pelo autor como “negra de estimação”, “preta como 

carvão” (LOBATO, 1931 p. 7). Ao longo de suas obras Monteiro 

Lobato faz inúmeras descrições físicas de suas personagens 

elencadas no texto, a Dona Benta é vista como sendo uma 

senhora branca, mas para retratar a Tia Nastácia o autor se utiliza 

de palavras repetitivas e/ou pejorativas, tais como: “preta”; 

“beiçuda”; “negra velha”; “pobre negra”; “preta resmungona”, 

dentre outros nomes, o que de certo modo denuncia e nos ajuda 

a entender a submissão da personagem a muitas questões 

impostas na época. Destaco que, hoje, as obras de Monteiro 

chegam até os nossos ouvidos com um “tom” ofensivo, nos 

provocando estranhamento e/ou indignação, por causa do seu 

linguajar e da forma com que o mesmo utiliza as palavras. Afinal, 

felizmente, hoje em dia as discussões contra o racismo 

avançaram muito na sociedade brasileira. Mas infelizmente na 

época da publicação de seus livros essa “maneira de falar” era 

recorrente. Passados tantos anos, essas obras precisam ser 

revistas e contextualizadas. Não devemos naturalizar o 

tratamento dado aos pretos por Monteiro Lobato em seus livros, 

em especial, porque sabemos que nossa sociedade ainda não 

superou as questões de práticas racistas. Mas, entendemos que a 

obra possui muitas qualidades em termos de processo de criação 

literária, nos modos como concebe as crianças e suas infâncias e, 

nas questões dialógicas ao folclore brasileiro e nas questões 

políticos sociais dos modos de organização de nossa sociedade 

na época em que a obra foi produzida.  

As duas personagens vivem no Sítio, tendo por 

companhia Tio Barnabé e os animais. Contudo, há um evento 
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especial nas narrativas de Lobato, que deixa a vida no sítio bem 

mais animada. Trata-se da chegada dos netos de Dona Benta, 

Pedrinho e Narizinho, que visitam a avó em suas férias escolares, 

o lugar se torna alegre e festivo com a presença das crianças. As 

aventuras vivenciadas por elas nos levam a viajar pelas narrativas 

contadas por D. Benta e por Tia Nastácia. 

Através do olhar infantil, seres inanimados ganham 

vida, uma Boneca de Pano, se torna uma boneca falante e um 

boneco feito de Sabugo de Milho se transforma em um ser 

pensante e inteligente. Esses fatos evidenciam a importância do 

mundo fantástico das crianças. Elas, através do narrador, são 

apresentadas como crianças que pensam, falam, reinterpretam o 

mundo (CORSARO, 2011), através de diálogos e da sua 

criatividade tornam o que é impossível aos olhos humanos, em 

algo possível.  

COMO CONTAR E RECONTAR HISTÓRIAS PARA SE FORMAR 

NOVOS LEITORES 

Como contar e recontar a mesma história? Como tornar 

a urdidura de uma Contação de Histórias dinâmica e diferente? 

Entendo por “urdidura” os caminhos que nos preparam para a 

realização da leitura e/ou contação de histórias. Essas perguntas 

precisam de atenção e de respostas. Em nosso cotidiano escolar, 

por muitas vezes nos vemos instigadas(os) a contar e recontar a 

mesma história em vários momentos. Essa ação acontece por um 

sentimento de confiança ou para atender a um pedido de um 

ouvinte? Como tornar esse momento único? O que poderíamos 

fazer para tornar as nossas narrativas mais dinâmicas e 

empolgantes para o nosso público?  

Estudar e dominar o texto literário a ser utilizado é uma 

boa opção. Ao se conhecer um texto, o nosso corpo fala e acaba 

interagindo durante a contação e a leitura de histórias. Outra boa 

opção é a realização de modulações vocais. Entendo como 

modulação vocal as técnicas que auxiliam o uso de nossa voz, 
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hora tornando-a mais grave ou aguda, com a adição de pausas 

bem marcadas no momento em que estamos lendo, tornando-a 

mais rápida ou lenta, por exemplo, trata-se de ler com vida, com 

dramaticidade. Durante a mediação literária (QUEIROZ, 2014), 

tornando a leitura ainda mais interessante para o nosso público, 

seja ele formado por crianças ou não. Para que essa ação 

aconteça, precisamos ter em mente que estudar é preciso. 

Devemos realizar um estudo prévio do texto a ser trabalhado. 

Porque assim conheceremos os pontos principais do mesmo, nos 

sentiremos seguros para “brincar” com a nossa voz e expressões 

corporais. Evidenciando os momentos de clímax da narrativa, 

com paradas e/ou vozes diferentes, para cada momento que se 

apresenta. Também é preciso marcar, que conhecer o público 

para o qual você irá ler e o espaço onde a leitura será dinamizada 

é de extrema importância, uma vez que isso lhe dará elementos 

para aprofundar o planejamento da mediação que se pretende 

desenvolver.   

Esse momento de Contação de Histórias, na obra de 

Monteiro Lobato, ganha destaque quando Dona Benta vai até a 

sua estante de livros e escolhe um. Em seguida, chama os netos, 

senta-se em sua cadeira de balanço e põe-se a ler e/ou contar as 

histórias. Ou quando Tia Nastácia se põe a contar as suas 

histórias, enquanto prepara os seus quitutes na cozinha. 

Observamos na descrição dessas cenas que existiu um cuidado 

no preparo do ambiente, para que a leitura e/ou o acesso às 

narrativas ocorressem de forma diferenciadas.  

A IMPORTÂNCIA DE FORMAR NOVOS LEITORES 

A escritora Ana Maria Machado (2002), em seu livro 

“Como e por que ler os Clássicos Universais desde cedo” nos 

convida a repensarmos as nossas práticas docentes. Ao longo de 

sua narrativa ela evidencia que é importante ler para as crianças, 

os clássicos universais desde a mais tenra idade. E nos relata 
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como se deu o seu “encontro” com o clássico Dom Quixote de 

Miguel de Cervantes. Quando era criança, viu uma estátua de 

Dom Quixote e Sancho Pança, na escrivaninha de seu Pai, que 

notando o interesse da menina, se pôs a contar a história para a 

sua filha, utilizando das imagens do livro, mas sem se preocupar 

com a fidelidade do texto. Mais tarde, em sua adolescência, nos 

relata a autora que buscou realizar a leitura do livro de Miguel de 

Cervantes na íntegra. Partindo desse relato e compreendendo-o 

como exemplo, podemos concluir que ao apresentar um clássico 

a uma criança, nossa intencionalidade não precisa ficar restrita 

exclusivamente à leitura do texto em si, e sim buscando provocar 

a curiosidade sobre uma narrativa. Isso pode provocar o gosto 

pela leitura literária em nosso ouvinte, seja ele criança ou não. 

Ainda, considerando os estudos da autora podemos entender que 

crianças bem pequenas, podem ser iniciadas em um texto mais 

denso por duas vias: a) as adaptações literárias, nas quais os 

editores retiram dos textos originais as passagens essenciais da 

sequência narrativa, o que permite que as crianças compreendam 

a história e, b) as adaptações orais, nas quais os contadores de 

histórias trazem resumidamente o enredo narrativo, considerando 

os elementos mais importantes para o conhecimento do que está 

posto em uma versão original.    

Na obra de Monteiro Lobato, temos um contraponto 

nas narrativas das personagens de D. Benta e de Tia Nastácia. Na 

narrativa da Dona Benta temos as histórias centradas na Cultura 

Europeia, que perpassam por grandes personagens da história, 

tais como: O Minotauro (Mitologia Grega); Dom Quixote das 

Crianças (versão infantil da obra de Miguel de Cervantes); Os 

Doze Trabalhos de Hércules (Mitologia Greco Romana); Fábulas 

(que versa sobre as fábulas de La Fontaine e Esopo); dentre 

outros. Em contrapartida a narrativa das histórias contadas por 

Tia Nastácia, trazem os importantes personagens do folclore 

Brasileiro, tais como: O Saci Pererê; A Cuca; A Mula sem 

Cabeça; A Iara, e muitos outros. 
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Pedrinho e Narizinho, acompanhados de Emília e 

Visconde de Sabugosa, viajam através das narrativas de ambas 

as personagens. Desfrutando do Mundo Imaginário, a eles 

apresentado por Dona Benta e Tia Nastácia. Os personagens de 

Monteiro Lobato nos convidam a viajar pelas aventuras por eles 

vivenciadas, partindo das histórias de D. Benta e Tia Nastácia. O 

interessante na obra do autor é que as crianças não ficam em uma 

postura passiva de escuta. Elas interagem com os enredos 

narrativos, às vezes, dão uma mexidinha nos contos com suas 

participações nos desfechos, se posicionam sobre a 

personalidade das personagens e interagem com os sujeitos das 

narrativas que estão sendo compartilhadas pelos adultos. Em uma 

época em que não se falava ainda em sociologia da infância, 

conseguimos ver na obra do autor uma postura sociológica das 

crianças e personagens infantis. Essa é uma ruptura importante 

no modo de compreender não apenas as crianças na literatura, 

mas no mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: AS CRIANÇAS DE LOBATO 

LEMBRAM A RELAÇÃO QUE TIVE COM A LITERATURA 

Ao escolher a escrita de Monteiro Lobato, como eixo 

norteador desse texto, revisitei o meu baú de memórias. Quando 

estava no Ensino Fundamental, conheci as histórias de Dona 

Benta e Tia Nastácia, através do programa de televisão que tinha 

o nome "O Sítio do Pica-Pau Amarelo". Os personagens de 

Monteiro Lobato, desfilavam diariamente nos televisores das 

casas brasileiras, o Sítio foi exibido durante os anos de 1977 a 

1986. Sendo direcionado inicialmente para o público infantil, 

este Programa teve uma primeira exibição na extinta TV 

Manchete, depois houve um longo convênio entre a Globo, a TV 

Educativa e o Ministério da Educação e Cultura, atualmente a 

obra do autor virou um desenho animado exibido pela Cartoon 

Network, ainda com muito sucesso entre adultos e crianças.  
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Retornando às minhas memórias na relação midiática 

com a obra, me recordo que saía da escola e voltava correndo 

para casa, tomava banho e me sentava na frente da televisão para 

assistir ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Confesso que não perdia 

um episódio exibido pela TV Globo, que eram passados de 

segunda à sexta feira, sempre às 17h30min.  

Era neste momento que a minha família se reunia de 

frente ao televisor para assistir as travessuras dos personagens de 

Monteiro Lobato. Enquanto o Sítio foi exibido, as narrativas de 

Lobato foram amplamente divulgadas, fazendo assim parte do 

imaginário dos brasileiros de um modo geral. A história que eu 

mais gostei foi a que narrava as peripécias do Saci, nos episódios 

intitulado como “A Sacizada”. Essa história está no livro “O 

Saci” (LOBATO, 1921), que narra como Pedrinho conseguiu 

capturar um Saci e roubar a sua carapuça vermelha, a partir daí 

eles vivem muitas aventuras. Eu e meus irmãos revivíamos as 

histórias e procurávamos um Saci pelo bairro em que 

morávamos, mas não encontramos. 

A minha realidade, como a de muitos brasileiros não 

permitia ter muitos livros em casa, pois os mesmos eram e 

continuam a ser caros. Mas ao ver as aventuras dos personagens 

de Lobato personificados na televisão, despertou em mim a 

vontade de ler sua obra. Procurei na biblioteca da minha Escola 

os seus livros e os encontrei. Ao longo dos meses seguintes, que 

depois se tornaram anos, consegui ler os livros de Monteiro 

Lobato.  

Eu sempre viajei nas estripulias dos personagens do Sítio 

do Picapau Amarelo, fui uma menina aventureira como o 

Pedrinho, atrevida e sem papas na língua igualzinho a Emília ou 

como a doce Narizinho, em busca do tal Príncipe Encantado.  

Hoje sou leitora e contadora de histórias como Dona Benta e/ou 

Tia Nastácia. Buscando levar aventuras, alegrias e informações 

através da mediação literária que estou realizando. Acredito e 

defendo que a Leitura Literária deve ser compreendida como um 
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Direito Humano (CANDIDO, 1989) e, que a mesma é 

libertadora. 

E você amiga(o) leitor(a), como se vê ao dialogar com 

os personagens de Monteiro Lobato? 
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 . 

FIOS QUE FORMAM UMA ESTUDANTE-TECELÃ: 

VIDA COTIDIANA E ACADÊMICA 

 

Camile Barbosa de Abreu  

  

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol 

chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se 

ao tear. Linha clara, para começar o dia. Delicado traço 

cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, 

enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o 

horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo 

hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se 

era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a 

Moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do 

algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida 

pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos 

longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva 

vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos 

dias o vento e o frio brigavam com as folhas e 

espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus 

belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a 

natureza (COLASANTI, 2012, p. 11-12). 

  

Iniciamos o presente artigo com um fragmento do conto, 

“A Moça Tecelã” de Marina Colasanti (2012), esta opção se faz 

porque é assim que entendo minha formação humana e 

profissional, um conjunto de fios que se cruzam se trançam e vão 

ajudando a dar forma e simultaneamente 

“reformando/reformulando” quem sou: estudante de 

enfermagem e de pedagogia, participante do COLEI (Coletivo de 

Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil), 

bolsista voluntária de um Projeto de Extensão e de um Projeto de 

Iniciação Científica, bolsista de um projeto de Estágio Interno 

Complementar, nomeado como: “Inventário de práticas de 

ensino, pesquisa e extensão no ensino superior: reflexões sobre 

as articulações entre docentes e discentes do departamento de 

educação da FFP/UERJ”.  



PROSAS-POESIAS-TEORIAS   468 

REVISITANDO E PRODUZINDO EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA     

 

Mas, os fios que me constituem não terminam aí: sou 

irmã de um menino lindo, cuido de minha avó e meu avô, pessoas 

muito especiais para mim, que seus fios de memória vão e vem, 

e eu estou ao lado deles, ajudando sempre que posso a juntar os 

fios de nossas histórias de vida. E, em tempos nos quais os fios 

da vida em família se embolam, sentamos e vamos juntos 

tentando sobreviver às desigualdades sociais e a falta de ação do 

poder público que desgastam de modo avassalador nossos fios de 

vida.  

Todavia estamos aqui firmes, tentando sempre estar 

fortes na esperança e nos sonhos por uma vida melhor. Com isso, 

quero dizer que minha vida acadêmica é essencialmente 

constituída de muitos fios e meus fios começam lá no 

cordão umbilical: sou descendente de africanos, que chega ao 

Ensino Superior da UERJ pelo sistema de cotas. Chego com 

orgulho, pois, como diz Conceição Evaristo (2012), fiar vida é 

um modo de “escrevivência”, e estou aqui, na Universidade, 

trazendo e tramando comigo, todos os fios de minha 

ancestralidade.  

Assim vou tecendo e trançando fios da vida cotidiana-

acadêmica, dia após dia, sem muito tempo pra investir em 

atividades fora desse ciclo: casa-universidade-casa. Entretanto, 

sinto-me satisfeita e feliz por simplesmente tecer, crescer, sentir 

que, esses dois espaços – casa/universidade – me tornam cada dia 

uma pessoa/humana/profissional melhor. Escolhendo, trançando 

e trocando os fios de lã/vida conforme o momento e a situação 

me desafiam. Venho de uma família humilde, minha mãe 

trabalha como doméstica e meu pai como motorista. Ambos 

sempre foram exemplos de que todos os dias devemos acordar 

com coragem para sobreviver, trabalhar e lutar dignamente por 

uma vida melhor. Tive uma infância com muito amor e algumas 

regras e ordens. O que sempre me ajudou a pensar com cautela 

como trançar os fios das escolhas que faço, porque sou de algum 

modo responsável, pelas imagens que teço sobre mim.  
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Minha amada avó sempre destacava a importância dos 

estudos na vida de cada um de nós e influenciava muito na minha 

educação. Nos tempos livres brincava com os primos, que eram 

como irmãos. Eu adorava brincar de escolinha com eles e 

imitar algumas professoras, sempre fui muito observadora, em 

sala de aula, durante meus anos escolares, especulava e ao meu 

modo investigava a prática pedagógica das educadoras. Tenho 

saudades de muitas coisas, inclusive das “escrevivências” tecidas 

na escola de Educação Básica. Todavia, preciso afirmar que 

estou “escrevivendo” experiências bem interessantes na 

Universidade, com o apoio de outros estudantes, professores, 

amigos e com minha inserção no COLEI.  

A escolha da minha irmã por cursar o ensino médio em 

formação de professores, fez despertar um interesse, também em 

mim pela docência. Além de ser considerada por meus familiares 

uma carreira importante para a sociedade.  

Assim a vida foi tecendo seus fios e alguns anos depois, 

segui os passos de minha irmã e também cursei o Normal. Uma 

experiência incrível e essencial para o meu desenvolvimento 

pessoal. Passei por professores excepcionais e que com certeza 

marcaram minha trajetória escolar e proporcionaram um ensino 

médio de muita aprendizagem e motivação. A escola sempre foi 

um espaço muito prazeroso para mim e acho que de algum modo 

passei a pensar que o meu fio de vida não poderia se separar mais 

dela: fosse como estudante e/ou como professora. Eu tinha 

uma certeza: queria trabalhar, dialogar, cuidar de humanos. 

 

ANDEI, FIEI, DESFIEI: EU “SAÍ DA ESCOLA”, MAS A ESCOLA NÃO 

SAIU DE MIM  

Sem dúvida a escola é um marco na vida das pessoas, já 

que fazemos importantes descobertas, adquirimos conhecimento, 

fazemos amigos e aprendemos a viver em sociedade, ou seja, ela 

auxilia no crescimento humano. Paulo Freire (2010) dizia que 
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o importante na escola não é só estudar e trabalhar, mas também 

criar laços de amizade, conviver e criar um ambiente de 

camaradagem. Pois, assim se torna fácil estudar, trabalhar, 

crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. E os anos foram se 

passando e eu continuava em meu tear humano formativo, 

tecendo a vida constantemente. “Acordando ainda no escuro, 

como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite” 

(COLASANTI, 2012, p. 11). Eu sou assim, gosto de dormir 

sempre imaginando que o dia seguinte poderá ser mais feliz. 

Nunca tive medo da escuridão, porque quando ela chega a gente, 

inventa, tece, faz aparecer alguma luz, algum sonho, que nos 

encoraje a continuar fiando a vida. 

Tomando como exemplo o esforço da minha família e 

potencial dos meus formadores, trabalhava mesmo sendo nova 

com muito gás e motivação. Pois, assim como a Moça Tecelã, 

corria atrás dos meus sonhos e tinha aquele desejo de liberdade, 

de independência, queria fazer minhas escolhas, fugir do padrão 

social. Tentei, sonhei e tramei fios no complexo desafio de 

inserção no mercado de trabalho. E, acreditem, meu primeiro 

emprego foi como monitora do programa mais educação. O 

trabalho que eu desenvolvia pode ser basicamente entendido 

como um reforço escolar, com turmas multisseriadas e bem 

agitadas. Lembro-me que fui muito elogiada pela dedicação e 

cuidado com as crianças. Os dias eram sempre animados, 

raramente utilizava o quadro, pois não me familiarizava com ele, 

além de não alcançar a parte de cima da lousa por ser muito baixa, 

minha letra não era uniforme e não tinha o tamanho adequado, 

faltava-me prática. Portanto, adaptava muitos jogos e 

brincadeiras para entusiasmar nossos dias. O trabalho que eu 

desenvolvia com crianças era desafiador e posso dizer que de 

algum modo era preciso jogar a lançadeira de um lado para outro, 

movendo os fios daquelas preciosas vidas tramadas a minha de 

um modo muito cuidadoso, pois dar conta de tudo não era fácil, 

a responsabilidade se somava a alegria de estar junto com as 
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crianças e, poder fiar essas experiências mudou muito meu modo 

de ver o mundo, o espaço da escola e a mim mesma.  

Após meus 18 anos, fiz meu primeiro processo seletivo 

e tive a oportunidade de trabalhar em uma creche, onde aprendi 

muito e me ajudou a tomar uma das decisões mais importantes: 

qual curso escolher na Universidade, certamente haveria de ser: 

Pedagogia. Como já dito, sempre gostei da ideia de “cuidar do 

outro”, tanto que estava cursando o técnico em enfermagem. 

Uma área linda, que me proporcionou momentos incríveis e outro 

olhar para o ser humano.  

Conforme a Tecelã que escolhia seu próprio destino, 

decidi cursar a Pedagogia, pois não só a enfermagem necessita 

desse olhar cuidadoso, mas também o educador. Conforme o 

RCNEI (1998, v. 01, p. 25) o cuidar, “[…] é, sobretudo dar 

atenção à criança como pessoa que está num contínuo 

crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua 

singularidade, identificando e respondendo às suas 

necessidades”. O profissional da educação precisa estar atento 

às necessidades dos indivíduos, ser solidário e respeitar a 

singularidade de cada um.  

AS ESTUDANTES-TECELÃS: A TESSITURA DE NOSSA 

FORMAÇÃO  

Então, assim como no conto “A Moça Tecelã”, 

gostaríamos de entender o processo de formação vivido por 

estudantes de Pedagogia, as futuras professoras, como uma 

experiência que vai se compondo por diferentes fios. Pensamos 

em fios que nascem desde suas experiências quando crianças na 

escola e vão se trançando a tantos outros ao longo de sua 

formação humana. Contudo, entendemos que na Universidade 

esses fios vão se trançando de modo mais 

intencional, procurando dar aos graduandos paisagens 

formativas necessárias para sua atuação profissional. 
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Compreendemos esses fios como similares aos da “Moça Tecelã” 

que montam e desmontam paisagens, porque entendemos que a 

formação inicial é essencial, mas sabemos que ela não dá conta 

de antecipar todos os cenários educativos que um pedagogo vai 

enfrentar ao longo de sua trajetória profissional.  

O trabalho de educar, assim como o de fiar, requer 

investimento de tempo, requer cuidados estéticos: imaginação, 

criação, coragem e desejo de ver mais do que há diante dos 

nossos olhos. Pois, ambos desejam partilhar modos de ver 

e reinterpretar o mundo. Queremos pensar que pedagogo e 

artesão, fiam leituras de mundo (FREIRE, 1996) partilhando 

conhecimentos e amor pelas lãs e, suas múltiplas cores e funções, 

pelos humanos, pela ciência e pelas paisagens naturais e/ou 

criadas, enfim pelos saberes sobre o mundo que existe diante de 

nossos olhos e/ou que está por nascer em nossas mentes. Trata-

se de algo que sai dos trilhos, transcende a uma forma 

reprodutiva, relaciona-se à sagacidade de tecer e interpretar e, 

porque não ousar dizer, criar vidas.  

Se nos aprofundarmos a tessitura de tornar-se pedagogo 

vamos entender que a “pedagogia é vida, é ação, é prática, 

intervenção dos agentes educativos na realidade e objeto da 

educação, apresentando-se dessa forma como arte e 

técnica educativa” (D´ÁVILA, 1954, p. 23). Assim, vamos nos 

distanciando da ideia de que ser professor tem relação estrita com 

dom ou de pensar que seja uma profissão essencialmente 

feminina, embora saibamos que há muitas mulheres brasileiras 

envolvidas com ela. Mas, com D’Ávila defendemos que o que 

forma um bom profissional de educação está relacionado aos 

investimentos que o mesmo faz em sua formação inicial e 

continuada.  

EXPERIÊNCIAS DE ESTUDOS PANDÊMICOS NO COLEI: OS FIOS 

DE VIDA CONTINUAM ME FORMANDO  
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  Em fevereiro deste ano ocorreu o primeiro caso do novo 

vírus Covid-19 aqui no Brasil. Os meses passaram, os casos 

foram aumentando e o medo também.  A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declara pandemia de Coronavírus e isolamento 

social, causando um grande choque e um pouco de desespero. O 

isolamento social causou grande impacto nas pessoas, pois, num 

piscar de olhos, tudo mudou e precisamos aprender 

urgentemente, a jogar a lançadeira de um lado para outro, 

reaprendendo a tecer os fios de vida de outros modos. 

Não tem sido fácil mudar nossos hábitos, costumes, 

comportamentos e modos de viver/ sobreviver. As mudanças de 

nosso cotidiano, afazeres e da nossa rotina faz-nos refletir sobre 

a vida e quem somos. Isso se agravou na pandemia e no 

isolamento social, andamos muitas vezes desmotivados e tristes. 

Pois, acredito que especialmente nós brasileiros, temos a 

característica de sermos socialmente calorosos e receptivos. E, 

enquanto humanos somos movidos pelo desejo de estar juntos, 

partilhando emoções e afetos, o que dificulta muito o nosso 

confinamento. Fora os fios que se embolaram, no que concerne, 

à complexidade política, que compartilhou informações que fez 

com que parte da nação não entendesse o confinamento como 

proteção. Isso se agrava em outra dimensão nas classes 

populares, que precisaram continuar trabalhando para garantir a 

alimentação na mesa. Uma vez que o auxílio econômico 

emergencial do governo demorou mais de três meses para se 

materializar e, não contemplou a toda população.   

Conforme a Tecelã, eu tento tecer os fios do meu destino, 

por isso essa nova realidade mexeu muito com meu emocional. 

Tive que me adaptar e aceitar que não sou totalmente dona do 

meu destino. Confesso que no início foi bem difícil, as coisas 

mudaram não só na faculdade, mas também em casa e na minha 

vida. Os cuidados com meus avós agora estavam dobrados e o 

medo do desconhecido me tomou conta. Colocamos algumas 

regras em casa, o que me recordou a infância, mas agora eu não 
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só as seguia, mas também as havia estipulado, me causando 

enorme satisfação por ter cursado técnico de enfermagem e agora 

poder cuidar dos meus.  

Estou em constante adaptação, pois, não se mudam 

hábitos do dia para a noite, tudo é um processo e a cada dia 

aprendemos algo novo. As responsabilidades com o COLEI 

foram chegando e estava na hora de um posicionamento: tear ao 

menos aquilo que era possível - minha vida acadêmica. E com 

capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida comecei a 

entremear os fios de lãs, assumindo o controle novamente, com 

uma rotina um pouco diferente. Com reuniões e grupos de 

estudos online, acompanhamento virtual dos professores do 

DEDU, gravações de vídeos com mediação literária para um 

canal do Youtube criado pelo Coletivo, escrita de artigos e 

atualizações diárias de eventos e programações de diversas áreas 

e interesses para ajudar as pessoas nessa quarentena, através da 

nossa página do COLEI, no Facebook.  

Junto com a adaptação veio a aprendizagem, pois o uso 

e a necessidade da tecnologia aumentaram, surgem muitas 

dúvidas e algumas dificuldades como a posse de aparelhos 

tecnológicos e qualidade de conexão na internet. Entretanto, 

essas novas experiências virtuais que venho fiando e 

“escrevivendo”, também são uma forma de sonhar e tramar o 

futuro. Um meio de organizar os fios que tecem minha vida e a 

vidas que comigo sobrevivem a essa Pandemia, um caminho para 

não enlouquecer no presente. Afinal, “aprender para nós é 

construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 

abertura ao risco e a aventura ao espírito”. (FREIRE, 1996, p.77). 
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... 

PANDEMIA E INSERÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA: DESAFIOS NA 

(TRANS)FORMAÇÃO DE UMA PROFESSORA-PESQUISADORA 

 

Cintia Larangeira 

 

Caminhos não há 

Mas os pés na grama 

os inventarão 

Aqui se inicia 

uma viagem clara 

para a encantação 

(Ferreira Gullar, 2012) 

Quais são os caminhos possíveis de inventar para viver a 

experiência de encantação que nos convida o poeta? Nesses 

nossos tempos de pandemia mundial do Covid-19, vimos 

reinventando formas outras de ser e estar no mundo em busca de 

um direito vital: o direito à vida. 

Enquanto vivemos diariamente o assombro da morte 

eminente, professoras e professores (re)inventam sentidos da 

docência em que o acolhimento e a sensibilidade são as novas 

diretrizes curriculares das relações educativas. Arendt nos 

provocaria novamente a “pensar sem corrimão” (ARENDT, 

2000), princípio que manteve para si na busca de compreender as 

tentativas de conciliação com a realidade. A autora ainda refletiu 

sobre uma educação que sofria com a crise do mundo moderno 

(século XX), evidenciando em seu ensaio “A crise na educação” 

(ARENDT, 2014) a responsabilidade da escola (e também dxs 

adultxs) em ensinar às crianças o que o mundo é, e não educá-las 

na arte de viver. As crianças, entendidas por ela como “recém-

chegadas” (Idem, idem), são como imigrantes, chegando a um 

mundo que as precede, portanto, portadoras de novidade, na 

mesma medida em que tinham direito ao legado da humanidade, 

assim, como o direito a serem acolhidas nesse mundo comum e 

poder intervir nele. 
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Nesse sentido, não somos todxs estrangeirxs em alguns 

momentos da vida? Castro (2013) nos auxilia a fazer uma 

reflexão mais complexa sobre a infância e toda recém-chegada 

experiência sobre a qual não se tem tradição e/ou memória, uma 

espécie de looping temporal em que “a condição da primeira vez 

persiste longamente, como um tempo que retarda a autoconfiança 

permitida pela conquista” (CASTRO, 2013, p. 31) e como toda a 

experiência de primeira vez “nos assombramos perante a 

incomensurabilidade entre o que foi antes e o que é agora” (Idem, 

idem, p. 31). 

Os desafios estão impostos sob várias perspectivas: 

humana, educacional, social, política, cultural, histórica. E, de 

nenhuma delas pode furtar-se uma professora-pesquisadora46 

(FREIRE, 1996) em seu caminho de invenção e encantação, seu 

caminho de (trans)formação47. 

A profissão de professora esteve, desde minhas primeiras 

memórias, atravessada em minha vida. Ainda que na infância não 

tenha sonhado com a docência e na juventude não a tenha 

escolhido, meus caminhos desde a pequena infância foram 

marcados fortemente pela profissão. Primeiro como criança que 

pôde frequentar a escola; depois, por ser parte de uma família de 

professoras e professores, desde meus tataravós maternos. 

Apesar das experiências familiares com a Educação, 

minha opção pela docência apenas chegou após 

profissionalização na área administrativa, casamento e filhas. 

Iniciei o curso de Pedagogia, na Faculdade de Formação de 

Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(FFP/UERJ) em 2014, aos 38 anos. A princípio seria uma 

 
46 Faço uso no feminino por entender que a maioria de docentes do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental, são mulheres. 
47 Ao termo (trans)formação designo à experiência benjaminiana, na qual os 

acontecimentos do passado individual se convergem com elementos do passado 
coletivo, em diálogo com a perspectiva freireana do educador-educando, que 

enquanto passo por minha formação, na construção de conhecimento, vivo 

experiências inerentes à minha transformação. 
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formação em diálogo com o trabalho que já desenvolvia nos 

setores de departamento pessoal e recursos humanos em 

empresas privadas. Mas, a descoberta do campo da Educação 

Infantil no início do curso, com a iniciação à pesquisa que se 

seguiu, através de bolsa de Iniciação Científica (IC/CNPq), 

mudou o rumo de minhas escolhas. A partir desse momento, 

comecei a me constituir professora-pesquisadora das infâncias – 

embora compreenda que essa minha (trans)formação já vinha 

sendo atravessada pelas experiências (BENJAMIN, 1987a) que 

vinham me constituindo como sujeito. 

Na conclusão do curso de Pedagogia, como em geral se 

espera, me submeti a um concurso para atuar na rede pública de 

ensino e, em seguida, à prova para ingressar no programa de 

mestrado acadêmico. No início do ano seguinte, a notícia de 

ambas as aprovações chegara, no entanto, com poucos títulos, 

fiquei na fila de chamada para o concurso público e fui 

convocada apenas no final de 2019 para assumir o cargo em 

março de 2020. 

Com o advento da pandemia do Covid-19, o mundo 

inteiro vivenciou, e vem vivenciando, mudanças drásticas em 

todos os aspectos da vida, inclusive e tão importante, as questões 

do trabalho. Sendo assim, a posse para o cargo público que estava 

marcada para março, foi adiada até setembro de 2020, com todas 

as implicações que circunscrevem essa medida. O próprio direito 

à vida, como já colocado, além das reorganizações das relações 

sociais, de maneira mais ampla, familiares, trabalhistas e 

educativas sofreram essas reformulações. Sobre as educativas, a 

rede pública pela qual fui incorporada optou por trabalhar com 

acompanhamento remoto das crianças, além das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe e demais deliberações do 

trabalho escolar, adotando o mínimo de encontros presenciais 

possíveis, atendendo às orientações nacionais e internacionais 

dos órgãos da saúde. 
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Contudo, o que se espera de uma professora em sua 

inserção em uma rede pública de ensino? Especialmente, uma 

inserção em acompanhamento remoto de crianças do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental?  

Se por um lado, e sou totalmente favorável a essa opção, 

a rede da educação com a qual estou trabalhando, além de muitas 

outras que adotaram as mesmas estratégias, optou 

prioritariamente por (des)encontros virtuais; denomino-os dessa 

maneira porque, por outro lado, é inegável que esperar (FREIRE, 

1992) na Educação, nos encontros presenciais, no afeto, vêm se 

mostrando imprescindíveis no exercício de reconhecimento do 

outro e das aproximações necessárias para a construção de 

vínculo em relações educacionais seminais. Especialmente em 

tempos de pandemia, quando vimos compreendendo o essencial 

vínculo, do humano. 

Nesse sentido, a experiência sobre esses (des)encontros 

e a própria experiência da “estrangeiridade” vivida em minha 

inserção na escola pública em nossos tempos, vêm delineando 

reflexões outras sobre o ser/fazer docente e a imprevisibilidade 

da formação inicial em abordar caminhos outros de interação no 

processo de aprendizagem-ensino. Os encadeamentos e 

encaminhamentos com os quais tínhamos certa estabilidade, que 

se previam imutáveis, ficam muito suscetíveis à burocratização 

quando vivemos tempos de crise (ARENDT, 2014). Para Arendt 

(Idem), o termo crise não faz referência à degeneração, mas, 

inspirada na crisis grega, seria o momento propicio para 

mudança, momento crucial de decisão e pensamento causado 

pela ruptura do senso comum, isto é, experiências e significações 

que são compartilhadas, a tradição. Contudo, recorrendo-se por 

princípio ao que nos é conhecido, incorremos o risco de, em 

pouco tempo, nos encontrarmos diante do mesmo problema. 

Em outros espaços-tempos, em meio às guerras que 

causaram grande ruptura social, política, econômica, histórica no 

início do século XX, alguns pensadores nos encantaram com suas 
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teorias pedagógicas, que ainda nos inspiram no trabalho junto às 

crianças e no trabalho da escola. Os anos que vieram seguindo 

foram de muitos avanços no campo da Educação e das infâncias, 

no mundo e aqui no Brasil; ainda que convivamos com as tensões 

e contradições entre teorias e práticas cotidianas, além das 

políticas públicas que nos orientam. 

Em nossos tempos pandêmicos, vimos os 

fundamentalismos religiosos, políticos e econômicos 

(FRIGOTTO, 2019) começar a colher frutos de suas ideias 

ultraconservadoras. A religião se sobrepondo à ciência; a política 

de guerra elitista para eliminar os inimigos; e a economia 

regulando a sociedade, especialmente em seus direitos sociais. 

Assim, o Covid-19 foi uma invenção chinesa para uma 

conspiração de dominar o mundo, o que justifica, no Brasil, 

deixar à beira da morte física milhares de pessoas sem acesso à 

saúde; ter liberdade para malabarismos políticos sem sofrer o 

risco de articulação da população; e impor Educação Básica à 

distância em que, como diria Cazuza, a escolha era matar ou 

morrer. 

Isto é, sem assumirmos o ensino remoto junto às 

crianças, adolescentes e jovens, reduz-se mais ainda a luta pela 

educação pública brasileira com o slogan pejorativo de que 

professoras e professores são preguiçosos; em contrapartida, pelo 

direito à vida e respeitando o isolamento, ainda precisamos lutar 

igualmente pelos encontros remotos que garantam a todxs xs 

estudantes o direito à aprendizagem, compreendendo os 

(des)limites da construção dessas novas relações educativas. 

Algumas preocupações vêm se apresentando nesse novo 

caminho da minha vida, que é a docência, especialmente a 

docência em tempos de pandemia que vem sendo sinalizado por 

famílias e crianças: a dificuldade com o distanciamento e seus 

aspectos biopsicossocial, a dificuldade da autogestão de 

organização dos estudos, a dificuldade com a precariedade da 

internet (que é um problema nacional), a dificuldade com a 
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sincronicidade de compromissos familiares, em relação ao uso de 

aparelhos e aos horários de disponibilidade de seus usos, dentre 

outras. 

Da parte das relações pedagógicas, em meio a toda essa 

reinvenção de professoras e professores, corremos sérios riscos 

de nos envolvermos em espirais burocráticas nos reduzindo a 

montadoras de tarefas para as crianças e “preenchedoras” de 

formulários para a Secretaria de Educação, na tentativa de 

atender às demandas que não cessam de chegar. 

Enfim, muitas colegas professoras e professores 

pensaram, desde o início da graduação, em estar me alertando 

que a teoria não tem nada a ver com a prática. Simplificar a 

prática e o cotidiano nas escolas, ainda que atravessadas por 

vivências inegáveis dessa redução como péssimas condições de 

trabalho, desvalorização da profissão, baixos salários de 

professorxs e desmantelamento da Educação Pública, conhecidas 

em nosso sistema educacional brasileiro, não poderia ser o 

suficiente para que docentes se negassem a autoria, autonomia e 

a compreensão de sua condição de intelectual, produtor de 

conhecimentos. Será que nossos cursos de graduação 

reconhecem a necessidade de adensar essas discussões? Não 

podemos nos render! Foi isso que aprendi. E, aprendi isso com a 

teoria, a pesquisa, a prática que não estão dissociadas nos 

saberes/fazeres de uma professora-pesquisadora. Penso que o 

mais revolucionário que venho aprendendo em meus trabalhos 

de pesquisa, nas interlocuções com grupos de pesquisa e também 

com docentes de diversas redes de ensino com quem estamos em 

constante diálogo - e, especialmente nesses tempos de assombro 

- é resistir à redução da experiência inspirada na pergunta 

benjaminiana sobre “qual o valor de todo nosso patrimônio 

cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” 

(BENJAMIN, 1987). Inspiro-me, dessa forma, em teorias, 

práticas e narrativas tão importantes de tantxs intelectuais 
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professorxs que passaram pela minha vida, compreendendo que 

nossas ações não estão desligadas de nosso pensamento. 

Ainda, inspirada em dois pensadores contemporâneos 

com quem teço diálogos em minhas reflexões, venho 

compreendendo que a Educação é política (FREIRE, 1979) e, 

para estarmos presentes no mundo, precisamos permanentemente 

buscar a atividade política, que se dá na ação e no discurso 

(ARENDT, 1997). 

Vivemos tempos cruéis e incertos que, em meu 

entendimento, podem e devem ser de aprendizagem e construção 

de novas experiências: de afeto, vida, trabalho e educação. 

Experiências que sejam marcadas pelas passadas deixadas nesse 

caminho de (trans)formação que vivo como professora-

pesquisadora, pelo qual continuo a buscar com a Educação e com 

as infâncias a encantação. 
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A RELAÇÃO FAMÍLIA-CRECHE: REFLEXÕES E PRÁTICAS NA 

EDUCAÇÃO DA PEQUENÍSSIMA INFÂNCIA 

Carolina Silva de Alencar 

Fabiana Nery de Lima Pessanha 

INTRODUÇÃO: PARA UM DIÁLOGO INICIAL 

 

“Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas. 

E me encantei”. (Manoel de Barros) 

O presente texto propõe uma reflexão sobre a 

importância da relação família-creche no cotidiano da Educação 

Infantil e sobre como essa relação vem se desdobrando nas 

práticas dos profissionais envolvidos neste contexto. A relação 

família-creche cumpre uma função importante na educação e no 

cuidado das crianças pequenas. Porém, entendemos que esta é 

marcada por tensões das mais variadas naturezas, tornando-se 

importante refletir sobre a mesma, considerando as condições 

reais de trabalho dos profissionais de creche, bem como as 

diferentes composições e dinâmicas das famílias envolvidas 

nesse processo.   

Poucos trabalhos de pesquisa no Brasil têm tentado 

compreender a relação família-creche. Ao pesquisarmos no 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)48, 

utilizando o termo “relação família-creche”, apenas 6 pesquisas 

apareceram disponíveis. De certo, acreditamos que esta relação 

merece maior discussão no âmbito das pesquisas educacionais, 

mas não só isso, ela merece estar efetivamente contemplada nos 

diálogos, planejamentos e nas práticas cotidianas das creches, 

com destaque em seus Projetos Políticos Pedagógicos – (PPP’s), 

 
48 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ 

Acesso: 04 de ago./ 2020. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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cujo principal objetivo é orientar as práticas pedagógicas tecidas 

na/para a Educação Infantil. 

Do ponto de vista pedagógico, os PPP´s das unidades de 

Educação Infantil apresentam, dentre outras, a finalidade de 

orientar as instituições que desejam prestar ações de cuidar e 

educar crianças pequenas, dedicando-se a pensar, de "maneira 

coletiva, a elaboração dos currículos" (BRASIL, 2009), 

possibilitando a participação dos profissionais, das crianças e de 

suas famílias, na elaboração de propostas pedagógicas que 

reafirmem a condição cidadã da infância. Desse modo, os PPP´s 

corroboram com a importância e necessidade de garantir e 

ampliar a participação das famílias e dos profissionais na 

construção da identidade das instituições, de forma articulada, 

compreendendo a relação família-instituição como fundamental 

no processo educativo das crianças. 

Sabemos que o histórico de atendimento à Creche, no 

Brasil, ou seja, o atendimento educacional às crianças de 0 a 3 

anos de idade, é marcado por lutas, dualismos, tensões, e que nem 

sempre as relações entre os agentes envolvidos estiveram muito 

bem definidas. Atualmente, mesmo a Educação Infantil sendo 

parte componente da Educação Básica, cabe destacar que a 

creche, principalmente, após a Lei 12.796/13 que torna 

obrigatória a pré-escola, parece ter ficado preterida, no contexto 

da oferta de vagas pelos sistemas públicos educacionais 

(HENRIQUES, 2018). Esse fato acaba por dificultar o 

planejamento de políticas públicas educacionais eficazes na 

garantia do direito educacional às crianças de 0 a 3 anos, 

reforçando algumas indefinições políticas, sociais e pedagógicas 

nesse campo.   

Numa perspectiva histórica, mesmo com as mudanças 

contemporâneas ocorridas no mundo do trabalho, com a 

expansão dos movimentos sociais feministas – aludidos à eclosão 

dos movimentos populares na década de 1980 – (TAVARES, 

2015), que buscaram alternativas para o cuidado dos filhos 
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pequenos das mulheres que trabalham fora de seus lares, a 

expansão das redes públicas de creches ainda é uma luta e um 

desafio constante. Outro desafio é a definição da função social, 

ou, das funções sociais da creche, considerando a educação das 

crianças de 0 a 3 anos de modo compartilhado entre as famílias e 

as instituições. 

Nesse cenário, a crescente entrada de mulheres de classe 

média no mercado de trabalho, as reivindicações por melhorias 

nos direitos trabalhistas, os avanços na concepção das crianças 

pequenas como sujeitos de direitos, bem como, nas concepções 

epistêmicas sobre a infância, dentre outros fatores, levaram o 

atendimento educacional às crianças de 0 a 3 anos a ser 

contemplado nas pautas das lutas políticas e sociais. E nesse 

contexto, vai começando a expansão da rede de creches, tanto 

públicas, quanto privadas, no Brasil (KRAMER, 1987, p. 13), o 

que vem imprimindo novas demandas nos modos como se dão as 

relações educacionais construídas nesse espaço, especialmente, 

entre famílias e profissionais.  

Enquanto primeira etapa da Educação Básica, a Educação 

Infantil, no segmento Creche, é um direito das crianças, 

desvinculando-se de uma visão assistencialista, que defende que 

os pais devem estar trabalhando para que as vagas de seus filhos 

sejam asseguradas. A creche conquista ordenamento legal, no 

campo do direito à Educação, tendo como desafio, dentre outros 

aspectos, o repensar das práticas docentes em relação à 

indissociabilidade entre o cuidar e o educar, em articulação e 

complementação à ação da família. Essas novas formulações 

valorizam, intrinsecamente, a educação coletiva e o fazer 

pedagógico junto às crianças pequenas, fazendo emergir a 

necessidade de constantes estudos sobre as práticas educativas 

nas instituições voltadas ao atendimento às crianças de 0 a 3 anos, 

no que se refere à relação família-creche.  

A CRECHE E SEUS PERSONAGENS 
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Segundo a Constituição Federal (CF), de 1988, a família 

é considerada a principal instituição social na qual o indivíduo 

vive e se desenvolve. Porém, sabemos que não só a família se 

torna importante na constituição do sujeito, uma vez que o 

mesmo necessita de outros contextos para sua formação. Assim 

veio se ampliando a relação do sujeito com outros espaços 

colaboradores de seu processo educativo, por exemplo, a família 

e a escola, ou, a creche, numa perspectiva mais contemporânea. 

O artigo 29 da LDB 9.394/96 corrobora esta ideia ao fazer 

referência à educação em creches e pré-escolas como 

complementar a ação da família e da comunidade, se constituindo 

num espaço fundamental para o desenvolvimento educacional 

das crianças pequenas.  

A família se constitui como o primeiro grupo social ao 

qual pertencemos e interagimos. Segundo Almeida (2014) todas 

as famílias possuem uma estrutura peculiar, independente de sua 

organização quanto aos seus membros e papéis sociais por eles 

desempenhados. Assim, podemos compreender que não existe 

um modelo único de família, bem como, uma única maneira dos 

indivíduos pertencentes a ela se relacionarem entre si. Essa 

diversidade acaba por gerar diferentes formas de relações 

família-creche, inscritas nas diversas realidades socioculturais 

nas quais as famílias estão inseridas.   

Além disso, para muitas crianças, a creche acaba sendo 

o segundo grupo social no qual passam a interagir, uma vez que, 

numa perspectiva contemporânea de educação da pequena 

infância, a educação da criança de modo compartilhado entre a 

esfera privada - a família -, e a esfera pública - os espaços 

institucionais -, tem sido "um modo de 'criação do filho' cada vez 

mais usual no Brasil" (ROSEMBERG, 1995, p. 177), seja entre 

as famílias ricas, ou entre as pobres, vivendo em regiões mais ou 

menos favorecidas. 

Nesta medida, é esperado que, tanto as famílias, quanto 

as creches, adquiram cada vez mais importância e protagonismo 
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no processo de educação das crianças pequenas e que a relação 

entre ambas as instituições aconteça sob as mais variadas formas 

e influências dos diversos contextos nos quais estão inseridas, 

inevitavelmente, encharcados de conflitos e tensões. Exemplo 

dos dilemas que impactam a relação família-escola/creche é a 

clássica dicotomia: educação x escolarização, em relação às 

expectativas em torno das funções sociais da Educação Infantil, 

de maneira ampla, e da creche, mais especificamente. Esses 

dilemas estão atravessados por questões, tais como, proposta 

pedagógica da instituição, perfil de famílias atendidas, se é 

pertencentes à rede pública ou privada, dentre outras.  

Muitos personagens aparecem no cotidiano das creches, 

profissionais, famílias e crianças. De certo, sabemos que o 

personagem principal neste contexto, são as crianças. Os 

profissionais de creche - professores, auxiliares, gestores, 

funcionários de apoio, etc. – aparecem neste cenário como o 

principal elo entre as crianças e suas famílias. Porém, muitas 

vezes, “invisibilizados” e/ou pouco escutados, ou, até mesmo, 

engolidos pela intensa rotina de cuidado e educação das crianças, 

com quem passam, por vezes, até 10 horas por dia, estes 

profissionais pouco conseguem interagir com as famílias das 

crianças com as quais trabalham.   

As creches de Reggio Emilia, na Itália, são exemplos na 

construção de relações de qualidade entre as famílias e a 

instituição de Educação Infantil, e mostram que tiveram sucesso 

em suas ações pedagógicas a partir de um trabalho conjunto, 

sobretudo, em favor das crianças. O trabalho entre familiares e 

professores é cooperativo, levando em conta que todos têm muito 

a aprender uns com os outros. A pedagogia italiana da infância 

nos sugere um trabalho qualitativo, produzido numa atitude 

investigativa, forjada na participação militante de professores, 

professoras e familiares (BECCHI, 2012). 

 A experiência das creches, no âmbito social italiano, 

inspira a organização e reorganização de uma proposta 
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pedagógica que promova melhores condições educacionais para 

as crianças pequenas. Tais condições são o resultado de 

planejamento e participação efetivamente coletiva, 

intercambiado “entre os professores e as professoras, os 

formadores e as formadoras, os diversos profissionais da 

educação que atuam na creche, as crianças, as famílias e a 

sociedade”, como nos fala Becchi (2012). 

Nesse sentido, tanto os professores e as professoras, 

quanto os familiares das crianças são igualmente considerados no 

cotidiano do fazer pedagógico das creches, construindo as 

relações cotidianas que dão sentido ao espaço, ao tempo e à rotina 

vivenciada pelas crianças, nesse local. Nessa configuração, tanto 

os familiares, quanto os profissionais, se tornam co-responsáveis 

pelo processo educacional das crianças, de modo complementar 

e implicado, no qual a criança é vista como um ser coletivo. A 

creche e seus personagens, portanto, as famílias, os profissionais 

e as crianças, formam uma tríade, cuja relação tem influências 

importantíssimas na prática pedagógica desenvolvida, 

cotidianamente. 

A RELAÇÃO FAMÍLIA-CRECHE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: 

HIPÓTESES E AÇÕES  

Ao propormos uma reflexão sobre a relação família-

creche, colocamos algumas hipóteses no centro desta discussão. 

Hipóteses que foram sendo construídas, também, a partir de 

nossas atuações como professoras, em creches públicas, em 

diferentes cidades do leste metropolitano fluminense/RJ, e que 

experienciamos sob as mais diferentes perspectivas. Importante 

dizer, que tais hipóteses se colocaram para nós a partir de um 

lugar de estranhamento, quando nos propomos a um mergulho no 

processo de um tornar-se professoras-pesquisadoras (GARCIA, 

2008) das infâncias, em suas múltiplas e complexas relações.  

Neste sentido, algumas questões precisam estar bem 

definidas quando nos lançamos ao diálogo sobre a relação 
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família-creche. Questões que dizem respeito aos limites dos 

espaços envolvidos na educação das crianças, onde 

compreendemos a creche como um espaço não doméstico de 

educação e, a casa das crianças, como lugar doméstico de 

educação e “neste sentido, a criança da creche é, mais uma vez, 

uma ligação entre mundos diversos, o familiar e o 

extradoméstico” (BECCHI, 2012, p. 06). 

Esta discussão torna-se relevante, na medida em que, 

quando pensamos na educação das crianças pequenas, 

entendemos, muitas vezes, que esta se dá apenas no espaço da 

creche/escola. Mas que, diferente disso, a mesma também 

acontece no espaço doméstico, em interação com seus familiares. 

Portanto, pensar sobre a relação entre a família e a creche, se 

torna primordial, quando entendemos que esta deve acontecer de 

maneira em que ambos os espaços e grupos envolvidos estejam 

em constante diálogo.  

Podemos dizer que o espaço da creche é permeado por 

muitos elementos, no que diz respeito à interação entre seus 

personagens – crianças, profissionais e familiares. Importante 

destacar a necessidade de que esta interação colabore para que se 

“[...] supere o nível de informação relativo ao bem-estar da 

criança... e transcenda, se possível, a focalização sobre a própria 

criança”, (BECCHI, 2012, p. 10), pois muitas vezes, entendemos 

que a relação família-creche só e/ou já acontece quando 

comunicamos aspectos referentes ao cuidado, sobre quando e 

como a criança se alimenta, se tomou banhou ou qualquer outra 

atividade neste sentido.  

Nessa interação entre os personagens da creche, 

especialmente, os profissionais e os familiares, o planejamento 

da rotina, no que tange à alimentação, higiene, estímulos às 

diversas linguagens, interação entre criança-criança e criança-

adulto, os cuidados com as crianças, dentre outros, é um aspecto 

que requer um diálogo efetivamente compartilhado, a fim de 

qualificar os sentidos dessa rotina para as crianças. Nesse 
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processo dialógico, encontrar um “sentido [pedagógico] 

unitário” (BECCHI, 2012) seria a oportunidade para construir, 

na cotidianidade das crianças, experiências nas quais as mesmas 

possam sentir-se acolhidas integralmente. 

Através de um planejamento compartilhado de trabalho 

entre professores e familiares, a creche se emancipa de funções, 

muitas vezes, ilegítimas, ou seja, exclusivamente pautadas no 

suporte para as dificuldades parentais, que tanto, frequentemente, 

se impõem sobre este trabalho. Num processo dialogado e 

compartilhado, torna-se mais viável a explicitação, por parte de 

todos os personagens envolvidos no trabalho em creches, das 

intenções que orientam o fazer pedagógico junto às crianças, 

contribuindo para a diminuição de inconsistências e 

contradições. 

Num plano mais concreto, as nossas experiências como 

professoras-pesquisadoras (GARCIA, 2008) das infâncias nos 

revelam que a creche é um espaço para ser vivenciado 

intensamente, no qual as ações educativas se dão, não somente, 

dos adultos em direção às crianças, mas, também destas em 

direção aos adultos. No momento do acolhimento das crianças, 

ao serem trazidas por seus familiares, quando muitas, ainda nem 

andam, mas engatinham, como é o caso das menores de 1 ano de 

idade, quando trazem seus “paninhos” de dormir, chupetas, suas 

mudas de roupas e, até mesmo, mamadeiras, no fundo das 

mochilas, esses sinais revelam quão necessários são a 

sensibilidade e o diálogo entre famílias e profissionais, a fim de 

que o trabalho se dê da forma mais acolhedora possível, para as 

crianças.        

A participação e representatividade da família em 

atividades e instâncias, como o Conselho Escola-Comunidade 

(CEC), nas reuniões de responsáveis, na organização de 

festividades, são algumas das ações que podem promover uma 

participação mais próxima das famílias nas creches. Porém é 

importante dizer que nossa intenção neste texto é propor que a 
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relação família-creche se estenda para além de ações como estas, 

e que possam abarcar iniciativas coletivas, que se aproximem de 

um modo de gestão social, ou seja, um modo de trabalho 

efetivamente compartilhado entre profissionais e familiares, a 

fim de potencializar a creche como um espaço de educação junto 

à pequeníssima infância. 

PARA NÃO CONCLUIR... UM CONVITE ÀS REFLEXÕES FUTURAS 

Este texto foi um convite para que professores(as) das 

infâncias percebam a relação família-creche com a riqueza de 

suas miudezas, como nos fala o poeta Manoel de Barros  

(1997)49, que trazemos como epígrafe no início deste texto. Um 

convite a uma reflexão sobre as nossas práticas, que impactam 

diretamente na qualidade da relação que temos tecido nos 

espaços de educação para a pequeníssima infância. De certo, 

ainda há muito o que avançarmos sobre a discussão desta 

temática, bem como no âmbito das pesquisas no campo. Porém, 

acreditamos que iniciativas como a escrita deste texto, nos 

convidam a um exercício de reflexão sobre o que de fato temos 

produzido, e principalmente como temos produzido, os 

momentos de interação entre os familiares das crianças e os 

profissionais de creche.  

Portanto, entendemos também a creche como um espaço 

de produção de relação humana, e neste sentido, a relação 

família-creche se insere neste contexto como o principal elo no 

processo educativo da criança. Mas, para além disso, esta relação 

pode e deve funcionar de maneira que os familiares e os 

profissionais de creche, se reconheçam como parte deste espaço, 

principalmente das creches públicas, produzindo formas de se 

 
49 Trecho da entrevista ‘Manoel de Barros faz do absurdo sensatez’, 

concedida ao Jornal Estado de São Paulo em 18.10.1997 
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relacionarem com a sociedade e potencializar seus olhares sobre 

a educação que é pensada e produzida para as nossas crianças.   
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. 

A VISTA DE CIMA DO MURO: COMO CHEGUEI AQUI 

                                                  Maria Inês de Azevedo Ventura 

O que faz a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar 

a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os 

caminhos, para nos fazerem parentes do futuro (Mia 

Couto). 

   As lembranças que tenho de cima do muro contam 

histórias clandestinas de uma infância com marcas do vivido, da 

experiência e do acaso. De cima do muro tecia o sonho de ser 

professora, ao observar as aulas de uma jovem professora no 

fundo do quintal de sua casa. Soletrando o alfabeto e juntando 

sílabas o mundo da escrita se vislumbrava aos olhos curiosos da 

criança clandestina, que de cima do muro de sua casa conhecia o 

mundo. 

 As crianças são atraídas por desafios, isso é uma 

verdade, mas “as crianças são inclinadas de modo especial a 

procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde visivelmente 

transcorre a atividade sobre as coisas” (BENJAMIN, 2012, p. 

17). Em cima do muro acontecia minha primeira experiência 

sobre o trabalho, através da observação e da imitação da 

professora. O muro era meu canteiro de obras. 

Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que 

surge na construção, no trabalho de jardinagem ou 

doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos 

residuais reconhecem o rosto que o mundo das coisas 

volta exatamente para elas unicamente. Neles, elas 

menos imitam as obras dos adultos do que propõe 

materiais de espécies muito diferente, através daquilo que 

eles aprontam no brinquedo, em uma nova, brusca 

relação entre si. Com isso as crianças formam para si seu 

mundo de coisas, um pequeno no grande, elas mesmas 

(BENJAMIN, 2012, p. 17). 
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 O trabalho estava presente naquela ação do brincar, 

atraída pelo som residual da voz da professora, começava a 

compreender a relação entre o mundo dos adultos e o mundo do 

trabalho. Durante meses a fio meu canteiro de obra foi o muro 

que dividia minha casa, da casa da professora, de onde todos os 

dias eu assistia a suas aulas, sem ser notada, escondida entre os 

escombros, aprendi a ler e a escrever. 

 Nem toda experiência deixa marca, resíduo, traz 

fragmentos da memória. “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” (LARROSA, 2016, p. 18). Sendo assim 

a experiência é marca do vivido, não acúmulo, ela altera e 

modifica nossa relação com o mundo e com os indivíduos. 

 Existem espaços que libertam e transcendem. O muro foi 

à trincheira de uma “infância da experiência”. “O que pode ser 

uma experiência que só a linguagem sustenta” (SOUZA, 2009, 

p. 193).  A linguagem que se transforma em sentidos múltiplos 

“é na linguagem e pela linguagem que o homem constitui a 

cultura e a si próprio. Assim sendo não é fora da linguagem que 

devemos procurar os limites da linguagem, mas na própria 

linguagem; entretanto, fazer uma experiência desse gênero só é 

possível onde às palavras desaparecem dos lábios” (Idem, Idem, 

p. 192). 

 O desaparecimento das palavras dos lábios de quem 

aprende é uma experiência doída, uma busca interna, uma luta, a 

linguagem vai além dos códigos convencionais, ela é construção 

de sentidos, troca de afeto, criação e recriação, transformar língua 

em discurso, informação em conhecimento. “A informação não 

é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a 

experiência, ela é quase uma antiexperiência” (LARROSA, 

2016, p. 18). 

 A modernidade trouxe o advento da tecnologia, 

transformando os sujeitos em agentes da informação, a internet, 

as redes sociais, os jornais e todo aparato dos meios de 
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comunicação transformaram a sociedade em “sociedade de 

informação”. Concordando com Larrosa que informação não é 

experiência, absorvidos pela máquina do capital e do consumo, 

perdemos segundo Benjamin (1996) a capacidade de 

intercambiar nossas experiências. A experiência está em vias de 

extinção. 

 A experiência perde sentido com a vida moderna pós-

revolução industrial. “Dessa forma, o declínio da faculdade de 

intercambiar experiências determina a extinção da arte de narrar, 

já que a narração não é apenas produto da voz, mas de tudo que 

é aprendido na vida social” (KRAMER, 2007, p. 53).  Existe uma 

história coletiva dentro das unidades educacionais que precisam 

ser narradas. Para isso é necessário tempo, espaço, oportunidade, 

escuta e conexão com outros ouvintes. “Ouvinte e narrador 

partilham de uma coletividade, de uma experiência comum 

(Idem, Idem, p. 53)”. Segundo Larrosa: 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça 

ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto 

quase impossível nos tempos que correm: requer parar 

para pensar, para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 

parar para sentir, sentir mais devagar, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 

delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 

nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, 

cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 

dar-se tempo e espaço (LARROSSA, 2016, p. 25). 

A criança que caminhava por cima do muro era um 

observador da paisagem, parava onde algo chamava sua atenção, 

gostava de flanar sem pressa, sua Paris era uma faixa de cimento 

frio, duro, sem cor, ela gostava de se apoderar do momento. 

Benjamin escreveu ensaios sobre Baudelaire nas suas andanças 

pelas galerias de Paris, observador que caminhava sem presa, 

apreciando o que estava a sua volta, jogado ao ócio e a vadiagem 
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ele ia construindo imagem sobre a estética atenta as histórias dos 

transeuntes, dos lugares. O flâneur é uma extensão da cidade e 

passa a observá-la com lentes de mistérios, criação e 

possibilidades, ele se utiliza da sua experiência para explicar os 

fenômenos do seu cotidiano, ele é um colecionador sensações, 

um apanhador de sonhos. 

 A criança do muro era ouvinte e apreciadora de histórias, 

ao se deixar “gravar com o narrado” (NASCIMENTO & 

QUEVEDO, 2008, p. 108) ela também se torna narradora de 

outras histórias. Walter Benjamin ao descrever sua infância em 

Berlim, narra com detalhes paisagens, ruas, móveis, espaços 

públicos, cômodos de sua casa, suas impressões sobre os 

acontecimentos vividos. Relata uma infância da experiência 

cercada por imagens de pensamento, ficção, realidade, livros de 

histórias, objetos, penduricalhos, sabores, cheiros que revelam 

fragmentos que marcam temporalidades da sua infância.  

 

Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No 

entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde 

numa floresta, requer instrução. Nesse caso, o nome das 

ruas deve soar para aquele que perde como o estalar do 

graveto seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade 

devem refletir as horas tão nitidamente quanto um 

desfiladeiro. Essa arte aprendi tardiamente; ela tornou 

real o sonho cujos labirintos nos mata-borrões de meus 

cadernos foram os primeiros vestígios (BENJAMIN. 

2012, p.73). 

 Os vestígios da infância que deixam marcas e criam 

labirintos de lembranças se apagam com o tempo, a memória 

pode ser frágil como um graveto, mas tem o poder de retornar em 

forma de experiência. A obra de Benjamin é uma viagem no 

tempo, uma imersão, um desafio, um encontro que vira 

desencontro no momento em que me deparo com a 

complexidade, profundidade, beleza, incompletude de sua obra. 

Seus textos abrem inúmeras possibilidades de compreensão e 

interpretações, esse é seu diferencial, seu estilo literário é quase 
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um labirinto, se for pelo caminho errado perde o sentido de suas 

palavras caindo num desfiladeiro. 

O passado não desaparece. Ele retorna como uma onda 

vai crescendo em forma de memória. “Lembrar de si a fim de 

transcender o espaço privado da memória, foi uma marca deixada 

pela reflexão filosófica que supera a finitude do eu e alcança o 

histórico” (FERREIRA, 2009, p. 130). 

A imagem de cima do muro fazia meu corpo tremer. Era 

uma escola presente no afeto, no sonho. O corpo de cima do 

muro tinha uma visão sublime, uma miragem, um olhar sobre 

um todo multifacetado, um universo de sentidos que se 

ressignificava a cada momento. Recordar o tempo é como fazer 

uma viagem de retorno àquela época, o vivido necessita ser 

narrado. “Uma experiência quase cotidiana nos impõe a 

exigência e desse ângulo de observação. É a experiência de que 

a arte de narrar está em vias de extinção.”, “São cada vez mais 

raras as pessoas que sabem narrar devidamente” (BENJAMIN, 

1987, p. 187). 

 A escola pode ser considerada como espaço de produção 

de cultura e experiências, espaços de trocas, de interações e de 

mediações, mas também espaços de disputas, de exclusão e de 

violência. O canteiro de obra de que fala Benjamin é o lugar das 

coisas, das descobertas do mundo, da percepção e do afeto. 

Entretanto, se considerarmos a categoria experiência como 

elemento para compreendermos as relações entre as pessoas e o 

mundo e sua transitoriedade nas mudanças ocorridas no tempo, 

podemos entender as múltiplas possibilidades do trabalho 

docente. 

 Minha trincheira foi o muro que dividia minha casa da 

casa da professora. O nome da jovem professora, eu não guardo 

na memória, mas as lembranças dos dias ensolarados e quentes 

daquele verão nunca saíram da minha mente e do meu coração. 

A experiência de cima do muro foi determinante para minha 
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identidade docente. Foi a memória mais forte da minha infância, 

e certamente a mais marcante.    
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Arthur Vianna Ferreira → Doutor em Psicologia da Educação – 

PUCSP, Professor do Programa de Pós Graduação - PPGEDU - 

Educação: Processos Formativos e Desigualdades Sociais - 

FFP/UERJ. Professor Adjunto do Departamento de Educação - 

FFP/UERJ. Coordenador do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão 

“Fora da Sala de Aula” - FFP/UERJ. Temas de interesse 

investigativo: Pedagogia Social, Psicologia Social e Práticas 

Educativas Não Escolares (não formal e informal) com sujeitos em 

situações de empobrecimentos e/ou vulnerabilidades sociais. E-mail: 

arthuruerjffp@gmail.com 

Beatriz Pereira Serrão → Estudante de Pedagogia FFP/UERJ 

Temas de interesse investigativo: Corpo, Linguagens, Identidades, 

Questões Étnico-raciais, Transgressões Epistêmicas, Filosofia, 

Práticas Pedagógicas, Formação Docente. E-mail: 

beatrizps020@gmail.com 

Bruna Molisani → Doutorado em Educação – UFRJ, FFP – UERJ. 

Temas de interesse investigativo: Linguagem, infância e formação. 

E-mail: bmolisani@gmail.com 

Camile Barbosa de Abreu → Estudante de Pedagogia FFP/UERJ. 

Temas de interesse investigativo: Infâncias, Educação Infantil, 

Literatura na infância. E-mail: camiileabreeu@gmail.com 

Carolina Silva de Alencar → Doutoranda em Educação - 

FFP/UERJ, SME/RJ e FME/Niterói. Temas de interesse 

investigativo: Educação Infantil, Relação família-creche e Direito a 

Creche.E-mail: carolinasalencar@yahoo.com.br 

Carla Verônica Corrêa Cardoso → Pedagogia, pós-graduação em 

prevenção às drogas nas escolas, rede Municipal. Temas de interesse 

investigativo: Pequena infância e políticas públicas. E-mail: 

Carlavers8@hotmail.com 

Cintia Laranjeira → Mestre em Educação (FFP-UERJ). Temas de 

interesse investigativo: Infâncias e cidade. E-mail: 

cilarangeira@gmail.com 

Cinthia de Oliveira da Silva → Pedagoga (Uerj/FFP), Especialista 

em Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira/IFRJ 
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(Campus São Gonçalo-RJ), Coordenadora de Educação Infantil na 

Secretaria de Educação da Rede Municipal de São Gonçalo-RJ-

SEMED. Temas de interesse investigativo: Primeira Infância, 

Educação Infantil, Educação antirracista, Formação Continuada e 

Educação Inclusiva. E-mail: educadoracinthiasilva@gmail.com 

Cirleno Alves da Silva → Letras: Português, Inglês e Literaturas, 

Prefeitura Municipal de Petrópolis. Temas de interesse 

investigativo: Processo de pensamento na adolescência. E-mail: 

cirleno70@gmail.com 

Cristiane Soares de Moura Souza → Pedagogia, Umei Jacy 

Pacheco/ Fundação Municipal de Educação de Niterói. Temas de 

interesse investigativo: Educação Especial, Autismo. E-mail: 

cristiane-marcos@hotmail.com 

Daniele Fritiz da Cunha Gonçalves→ Estudante de Pedagogia, atua 

no Centro Educacional Almeida Mauro. Temas de interesse 

investigativo: Literatura e Idiomas. E-mail: 

danifritiz.uerj@gmail.com 

Danielli Lidugério → Pedagogia, FME Niterói (UMEI Julieta 

Botelho) e SME Maricá (EM Vereador Osdevaldo Marins da Matta). 

Temas de interesse investigativo: Educação Infantil; Formação 

Docente; Mediação; Inclusão; Orientação Educacional. E-mail: 

danielilidugerio@gmail.com 

Deise de Azevedo Parreiras Brito → Graduação em Pedagogia - 

FFP/UERJ, Especialização em Gestão Escolar - Modalidade 

Educação Básica - FFP/UERJ, Especialização em Alfabetização das 

Classes Populares – FEUFF, Especialização em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional – FAMATH, atua na Umei Dr. Paulo César de 

Almeida Pimentel / FME – Niterói. Temas de interesse 

investigativo: Narrativas, memórias e histórias, Educação das 

Infâncias, Educação Inclusiva, Alfabetização e linguagens. E-mail: 

deiseparreirasbrito@gmail.com 

Débora Assumpção dos Santos Rodrigues → Mestre em educação 

(UERJ/FFP), UMEI Áurea T. P. de Menezes/ Fundação Municipal 

de Educação de Niterói. Temas de interesse investigativo: Educação 

infantil, participação política das crianças, infância e natureza e 

Produções estéticas na educação infantil.  E-mail: 

deboraassumpcaorj@gmail.com 

Débora Baptista M. Braga → Graduada em Pedagogia e pós-

graduada em Neurociência Pedagógica, E.M. Comendador Délio 

mailto:cirleno70@gmail.com
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Pereira Sampaio (docente na rede de Magé) Obra Social Corta 

Almeida (Coordenação em creche conveniada na rede de São 

Gonçalo). Temas de interesse investigativo: Educação das 

Infâncias, direito a educação e a cidade, diversidade cultural e luta 

das creches conveniadas para garantir a educação da pequena 

infância no Município de São Gonçalo.  E-mail: 

debora.baptist@hotmail.com 

Delma Marcelo dos Santos Costa → Pedagoga pela UFF, 

especialista em Cotidiano Escolar - UFF e Gestão Escolar - UFRJ e 

Pós-graduanda em Literatura Infantil e Juvenil – UCAM, atua na 

UMEI Jacy Pacheco. Temas de interesse investigativo: Leitura 

Literária, Didática da Matemática, Currículo da Educação Infantil e 

Alfabetização Discursiva. E-mail: delmamarcelo05@gmail.com 

Elisanete Alves de Oliveira → Licenciatura em Geografia. Temas 

de interesse investigativo: Infâncias e o direito à cidade.  E-mail: 

elisanete.ao92@gmail.com 

Érika de Santana Figueiredo → Pedagoga, com especialização em 

Educação Infantil e Relação étnica racial, mestranda PPGE/UFF, 

atua no Colégio Estadual Pandiá Calógeras – SEEDUC e na UMEI 

Rosalina de Araújo Costa – FME. Temas de interesse investigativo: 

Formação de professores, Educação Infantil e Relações étnico-

raciais. E-mail: edscederj2013@gmail.com 

Fabiana Franco de Brito da Silva → Psicologia / Psicopedagogia, 

Rede Municipal de São Gonçalo. Temas de interesse investigativo: 

Despertar o interesse pela leitura na Educação Infantil.  E-mail: 

fabianafbs79@gmail.com 

Fabiana Pessanha → Doutoranda em Educação - Processos 

Formativos e Desigualdades Socias - PPGEDU (UERJ-FFP), 

Supervisora Educacional (FME) Niterói/RJ. Professora Inspetora 

Escolar (SEEDUC/RJ). Temas de interesse investigativo: 

Financiamento da Educação, Políticas públicas e Educação Infantil.  

E-mail: pessanhafabi@gmail.com 

Fabiane Florido de Souza Lima → Mestre em Educação, Fundação 

Municipal de Educação de Niterói. Temas de interesse 

investigativo: Gestão democrática, Participação infantil, Educação 

Infantil e Formação de Professores. E-mail: 

fabianeflorido@gmail.com  

Fernanda de Oliveira Gomes → Graduação em Serviço Social – 

UFF, Especialização em Educação Infantil - UCAM, Professora das 
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Infâncias da Rede Municipal de Niterói atuando como Diretora 

Adjunta da UMEI Vinicius de Moraes. Temas de interesse 

investigativo: Educação Infantil. E-mail: 

f.deoliveiragomes@yahoo.com.br 

Fernanda Macieira Bortone → Psicóloga e Pedagoga, atua na 

UMEI Alberto de Oliveira. Temas de interesse investigativo: 

Infâncias, Educação Infantil, formação docente, registros 

pedagógicos, artes, infância e natureza. E-mail: 

fernandabortone@gmail.com 

Giovana Silveira Cardoso de Almeida → Estudante de Pedagogia 

(FFP-UERJ). Temas de interesse investigativo: Práticas possíveis 

com os pequenos. E-mail: giovana.cardoso1403@gmail.com 

Helena Amaral da Fontoura → Pedagoga, Mestre em Educação, 

Doutorado em Ciência, Pós doutorado em Educação, atua na 

FFP/UERJ.  Temas de interesse investigativo: Formação de 

Professores, Didática, Pesquisa qualitativa. E-mail: 

helenafontoura@gmail.com 

Heloisa Josiele Santos Carreiro → Pedagoga e Doutora em 

Educação, Professora Adjunta da FFP/UERJ. Temas de interesse 

investigativo: Educação Infantil, Formação Docente, Avaliação, 

Formação e Mediação Literária, Desenvolvimento do Desenho 

Infantil, Cotidiano Escola e Discussões de Gênero e Infância. E-

mail: helo.carreiro.uerj.ffp@gmail.com 

Ingrid Gomes de Oliveira da Venda → Estudante de Pedagogia 

(FFP-UERJ). Temas de interesse investigativo: Pedagogia da 

escuta, infâncias e formação docente. E-mail: 

ingridnictheroy@gmail.com. 

Ingrity Leandro da Silva → Estudante de Pedagogia (FFP-UERJ). 

Temas de interesse investigativo: Desenho Infantil, 

Desenvolvimento do Desenho, Educação Inclusiva, formação 

Docente, Educação infantil e Literatura. E-mail: 

ingrityleandro@gmail.com 

Janine de Souza Siqueira → Pedagoga, UMEI George Savalla 

Gomes (Palhaço Carequinha) - São Gonçalo/E.M e Pimentel de 

Carvalho – Itaboraí. Temas de interesse investigativo: Educação 

infantil. E-mail: janiness06@gmail.com 

Júlia Abreu Machado Martins → Graduação em Pedagogia pela 

FFP/UERJ e especialização em Educação Infantil: Abordagem 

mailto:f.deoliveiragomes@yahoo.com.br
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Reggio Emilia pela Faculdade Unina, Rede Municipal de Maricá/RJ. 

Temas de interesse investigativo: Educação Infantil, alfabetização, 

literatura infantil, diferentes linguagens e livre-expressão. E-mail: 

juliaabreu.ju@gmail.com 

Laís Ribeiro Santos Sales → Estudante de Pedagogia (FFP-UERJ). 

Temas de interesse investigativo: Educação infantil, linguagem e 

infância. E-mail: lais.ribeiro1406@gmail.com 

Larissa Cristina Barros dos Santos → Pedagoga, rede privada de 

ensino. Temas de interesse investigativo: Crianças pequenas e as 

suas múltiplas linguagens. E-mail: lacribasbar@gmail.com 

Luciana Pereira → Pedagogia, Unilasalle-RJ. Temas de interesse 

investigativo: Infâncias, poesias e natureza. E-mail: 

luciana.lamounier43@gmail.com 

Luciana Porto da Mata → Pedagoga. Temas de interesse 

investigativo: Currículos, cotidianos e formação docente E-mail: 

lucianaportodamata@gmail.com 

Lucilaine Maria da Silva Reis → Pedagoga e Mestra em Educação, 

Escola Municipal Francisco Portugal Neves/ Rede Municipal de 

Niterói. Temas de interesse investigativo: Infâncias e 

Adolescências. E-mail: lucilainereisprajna@gmail.com 

Lucinda Porto da Mata → Professora, UMEI Jacy Pacheco Niterói. 

Temas de interesse investigativo: Literatura Infantil. E-mail: 

cindamata.p@gmail.com 

Maria Aparecida De Oliveira → Pós-graduação, Rede privada de 

ensino. Temas de interesse investigativo: Educação, Infância, 

Juventude e Comunidades das Áreas de Vulnerabilidade Social. E-

mail: aparecida.pedagogasocial@gmail.com 

Márcia Mary Nunes → Especialista em Psicopedagogia e Gestão 

Escolar na rede pública, FME/Niterói e SEMED Itaboraí. Temas de 

interesse investigativo: Infâncias, Educação Infantil, Mediação 

Literária e Formação Docente. E-mail: 

nunesmarciamary@gmail.com 

Maria Inês de Azevedo Ventura → Mestre em Educação, Diretora 

na Unidade de horário integral Dr. Paulo César de Almeida Pimentel. 

Temas de interesse investigativo: Práticas pedagógicas e avaliações.  
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Maria de Fátima Rodrigues Viana Machado → Professora, 

Pública/Rede Municipal de Teresópolis. Temas de interesse 

investigativo: Infâncias, etnias e desigualdades. E-mail: 

negra.fa@hotmail.com 

Maria do Nascimento Silva → Doutoranda PPGEdu/UNIRIO, 

Professora das infâncias na rede municipal de Niterói. Temas de 

interesse investigativo: Infâncias, práticas educativas na educação 

infantil e formação de professores. E-mail: 

marycla.maria@gmail.com 

Maria José da Silva Vaz → Estudante de Pedagogia da FFP-UERJ. 

Temas de interesse investigativo: Infâncias, Educação Infantil, 

Mediação Literária e Formação Docente. E-mail: 

zezemaepd@gmail.com 

Maria Tereza Goudard Tavares → Doutorado em Educação, 

Faculdade de Formação de Professores da Uerj e Programa de Pós 

graduação em Educação Processos Formativos e Desigualdades 

Sociais.- PPGEdu. Temas de interesse investigativo: Educação 

Infantil, Direito à Cidade, Educação Popular, Território e Educação. 

E-mail: mtgtavares@yahoo.com.br 

Mariana da Silva Machado Nascimento → Graduanda de 

Pedagogia e bolsista de iniciação científica do COLEI (FFP-UERJ). 

Temas de interesse investigativo: Formação docente, educação 

infantil, formação de leitor e literatura infantil. E-mail: 

mariana.smnascimento@gmail.com 

Micheli Vaz Cruz Moura → Professora Fundação Municipal de 

Educação de Niterói (UMEI Jacy Pacheco). Temas de interesse 

investigativo: Diversidade na Educação Infantil, Literatura Infantil, 

Alfabetização na perspectiva discursiva. E-mail: 

michelicruz@gmail.com 

Millena Guerra L. N. Maia → Especialista em Educação Infantil e 

em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Pedagoga na rede 

pública de ensino de Niterói. Temas de interesse investigativo: 

Formação docente; psicanálise e Educação Infantil. E-mail: 

millenaguerram@gmail.com 

Mônica de Souza Motta → Mestrado em Educação, Secretaria 

Municipal de Educação de São Gonçalo. Temas de interesse 

investigativo: Políticas Públicas. E-mail: monica-

_mtt2004@yahoo.com.br 
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Naila de Figueiredo Portugal → Pedagogia, Fundação Municipal 

de Educação de Niterói. Temas de interesse investigativo: Infâncias 

e literatura Infanto-juvenil. E-mail: nailaportuga22@gmail.com 

Nayara Alves Macedo → Pedagoga. Mestre em Educação 

(UERJ/FFP). Doutoranda em Educação (UERJ/FFP), Colégio Pedro 

II/ Centro de referência em Educação Infantil Realengo. Temas de 

interesse investigativo: Infâncias; Educação Infantil; Estudos 

decoloniais. E-mail: nayara_macedo@yahoo.com.br 

Nayara Nunes → Pedagoga (FFP-UERJ), Mediação escolar e AEE, 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (IPEMIG). 

Atuando como educadora em Infanciarte casa de brincar, professora 

particular e revisão textual. Temas de interesse investigativo: 

Educação Infantil; Educação Especial, Autismo; Expressão 

Corporal. E-mail: nayara.non@gmail.com 

Patricia Gonçalves Bastos → Pedagoga e mestranda em educação, 

Rede Municipal de Educação de Niterói/RJ. Temas de interesse 

investigativo: Cotidiano Escolar; Culturas Infantis, Direito à Cidade; 

Educação Infantil, Educação Popular, Pandemia da COVID-19, 

Sociologia da Infância. E-mail: patgbastos@gmail.com 

Rosana Ribeiro → Assistente Social e Professora das Infâncias, 

FME/Niterói.Temas de interesse investigativo: Políticas Públicas e 

Expansão da Educação Infantil. E-mail: rosana.ribe@gmail.com 

Sandra Elizabeth de Siqueira → Graduação em Pedagogia - 

Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH) e Pós-Graduação 

Lato Sensu em Educação Básica/Ensino de Língua e Literaturas na 

Língua Portuguesa (FFP- UERJ). Professora na Educação Infantil do 

Município de Niterói - UMEI Jacy Pacheco. Temas de interesse 

investigativo: Neurociências e Educação. E-mail: 

sandraeliz.trabalho@gmail.com 

Sandra Cristina Motta Bortolotti → Pedagoga, Pós graduada em 

Psicopedagogia e Gestão Escolar, Mestra em Educação e Doutoranda 

em Educação. Docente na Rede Municipal de Ensino de Petrópolis e 

Docente na Universidade Católica de Petrópolis. Temas de interesse 

investigativo: Educação Infantil; infâncias; formação de professores. 

E-mail: scbortolotti14@gmail.com 

Tatiane Oliveira Santos Pereira Abreu  → Estudante de Pedagogia 

(FFP-UERJ). Temas de interesse investigativo: Práticas 

Pedagógicas voltadas para Deficiências sensoriais (auditiva e visual), 
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Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Tecnologias Educacionais 

para a prática docente. E-mail: tatyolivabreu@gmail.com 

Thaís Marques → Curso Normal pelo Instituto de Educação Clélia 

Nanci. Graduada em Pedagogia (FFP-UERJ), professora 

extracurricular na Escola Cristã Semear e Professora, Professora e 

Coordenadora Pedagógica no Centro Educacional Brasil Esperança. 

Temas de interesse investigativo: Processos Formativos dos 

profissionais da infância, Gestão Escolar, Desenvolvimento, 

Aprendizagem e Culturas das infâncias. E-mail: 

profathaismarques@gmail.com 

Thallyssa Nayra dos Santos → Curso de Formação de professores, 

Curso de Mediação escolar, Pedagogia - UERJ/FFP, atua no Colégio 

Centro Cultural Manilha - Professora 2° ano do primeiro segmento. 

Temas de interesse investigativo: Crianças moradoras de favelas e 

sua relação com a escola. E-mail: nayrathallyssa@gmail.com 

Tharcila de Abreu Almeida → Mestranda em Novas Tecnologias 

Digitais pela UniCarioca, Professora da Rede Municipal de Educação 

de Niterói. Temas de interesse investigativo: Educação Infantil e 

afetividade. E-mail: tharcila78@gmail.com 

Vanessa Alves Alonso → Pedagoga, UMEI Jacy Pacheco. Temas de 

interesse investigativo: Pesquisa e autonomia. E-mail: 

vanessaalonsoo@hotmail.com 

Vanessa Oliveira Batista da Silva → Pedagogia – UNIRIO, 

Especialização em Educação Infantil, Pós graduanda em História e 

Cultura Afro-Brasileira, atua na Prefeitura de Niterói - UMEI Jacy 

Pacheco. Temas de interesse investigativo: Educação Antirracista, 

Libras. E-mail: vanessasilva17602@gmail.com 

Vitória Caetano Xavier da Silva → Estudante de Pedagogia. 

Temas de interesse investigativo: Educação infantil, educação 

inclusiva, infâncias. E-mail: vick-caetano@hotmail.com 

Yngrid Lopes de Medeiros → Pedagoga pela FFP-UERJ.  Temas 

de interesse investigativo: Alfabetização, infâncias e literatura. E-

mail: yngridmedeiros996@gmail.com 
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