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DISCUSSÃO EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Fernanda	Alencar	Lima
Rosimere	Ferreira	Penha

630 	 A	INFÂNCIA:	SUAS	EXPRESSÕES	E	IMPLICAÇÕES	NO	ÂMBITO	DA	EDUCAÇÃO	INFANTIL
Bruna	Fonseca	Teixeira
Fabiane da Costa Morais 
Victória	Viana	Vivarini	da	Silva	

638  EDUCAÇÃO INFANTIL E O ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA: INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL E INTRAPESSOAL
Victoria	Regina	Borges	Tavares	Melo	

646  A CRIANÇA E O ETERNO RETORNO EM ASSIM FALAVA ZARATUSTRA
Laurici	Vagner	Gomes

653 	 A	FORMAÇÃO	IDENTITÁRIA	DA	CRIANÇA	RIBEIRINHA-MARAJOARA	POR	MEIO	DO	CORPO
Simei	Santos	Andrade
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667  NARRATIVAS ORAIS INFANTIS: HISTÓRIAS QUE CONTAM HISTÓRIAS 
“MINHA	BONECA	FALA	COMIGO,	EU	SOU	IGUAL	A	ELA!”
Ana	Paula	Venancio
Renata	Alves

674  ACESSO E PERMANÊNCIA NO GRUPO DE CRIANÇAS: 
ESTRATÉGIAS	PARA	ESTABELECER	INTERAÇÕES
Elaine	Conceição	Silva	de	Almeida

680  EDUCAÇÃO VISUAL E INFÂNCIA: UM ESTUDO DE DESENHOS 
PRODUZIDOS	EM	OFICINAS	DE	“FILOSOFIA	COM	CRIANÇAS”
Cristiane	Fatima	Silveira
Giovana	Scareli

689 	 CRIANÇAS	NO	ESPAÇO	PÚBLICO:	A	EXPERIÊNCIA	DO	COLETIVO	CASAESCOLA
Caroline	Montezi	de	C.	Chamusca
Maria Rocha Fernandes

696  DESEMPAREDAMENTO NA PRÁTICA: COMO AS CRIANÇAS NOS 
CONVOCAM	PARA	O	BRINCAR	NA	ÁREA	EXTERNA
Geovanna	Netto	Franck
Lídia	Mara	de	Souza

703 	 A	AÇÃO	DRAMÁTICA	NA	FORMAÇÃO	ESTÉTICA	DE	PROFESSORES(AS)	
ATUANTES	NA	INFÂNCIA:	UM	TECER	DE	DESCOBERTAS
Olívia	Milléo
Luciane	Maria	Schlindwein

71 1 	 AS	REAÇÕES	DOS	BEBÊS	DIANTE	DO	CHORO	DE	SEUS	PARES	
NAS	INTERAÇÕES	ESTABELECIDAS	NA	CRECHE
Fernanda	Pedrosa	Coutinho	Marques
Iza Rodrigues da Luz

718  A IMPORTÂNCIA DO IMAGINÁRIO NA CONSTRUÇÃO DO SER CRIANÇA
Jeane	Araujo	Silva

725 	 INFÂNCIA	E	ARTE	NO	PROJETO	“EU	SOU”
Andrea	Alvaro	Alberto	Bacellar	

734 	 “ESTAMOS	BRINCANDO	DE	RICOS	VERSUS	POBRES!”: 
INFÂNCIA COMO FENÔMENO SOCIAL
Carolina	Silva	Gomes	de	Sousa

742  PROJETOS PEDAGÓGICOS DE TURMAS: UM NOVO DESAFIO
Adriana	Rael	Pereira
Mariana Traverso da Conceição

752 	 CUIDADO	E	EDUCAÇÃO	DE	BEBÊS:	AS	PRÁTICAS	DE	ALIMENTAÇÃO	NA	CRECHE
Deise Bruna Massena Leite
Isabel	de	Oliveira	e	Silva

758  INFÂNCIA E INVENÇÃO: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL
Alice	Pessanha	Souza	de	Oliveira
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Apresentação

Nos	dias	17,	18	e	19	de	setembro	foi	realizado	o	II	Congresso	de	Estudos	da	Infância	(CEI),	
organizado	pelas	professoras	Beatriz	Fabiana	Olarieta,	Conceição	Firmina	Seixas	Silva,	Ligia	
Motta	Leão	de	Aquino,	Lisandra	Ogg	Gomes	e	Rita	Marisa	Ribes	Pereira,	do	Departamento	de	
Estudos	da	Infância	(DEDI)	da	Faculdade	de	Educação	(EDU)	da	Universidade	do	Estado	do	Rio	
de	Janeiro	(UERJ).	Para	a	organização	desse	evento	foram	obtidos	apoio	financeiro	e	suporte	
da	UERJ,	da	EDU	e	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Educação	(ProPEd/UERJ).

Em	sua	segunda	edição,	o	CEI	contou	com	participação	de	pesquisadoras/es,	docentes	
da	educação	básica	e	ensino	superior,	alunas/os	de	graduação	e	pós-graduação	e	o	público	
interessado.	Estiveram	presentes	representantes	de	todas	as	regiões	do	Brasil	–	Norte:	Pará;	
Nordeste:	Ceará	e	Pernambuco;	Centro-Oeste:	Distrito	Federal;	Sudeste:	Minas	Gerais,	Rio	de	
Janeiro,	Espírito	Santos	e	São	Paulo;	Sul:	Paraná,	Rio	Grande	do	Sul	e	Santa	Catarina.	Além	de	
participantes	da	Colômbia	e	de	Portugal.

Ao	todo,	o	evento	contou	com	13	conferencistas,	que	fizeram	exposições	orais	e	ofi-
cinas,	277	comunicadores	e	cerca	de	467	ouvintes	livres,	visto	que	a	entrada	foi	franqueada	
para	o	público	interessado.

As	comunicações	e	oficinas	foram	apresentadas	na	Faculdade	de	Educação	e	as	confe-
rências	aconteceram	no	auditório	do	11º	andar	da	UERJ,	possibilitando	que	todos	as	acompa-
nhassem,	de	maneira	a	permitir	e	fomentar	um	debate	rico	e	aprofundado	sobre	pesquisas,	
práticas e teorias.

Seguindo	a	decisão	do	comitê	organizador,	este	II	CEI	teve	como	foco	principal	as	áreas	
da	História,	Educação,	Artes,	Música,	Cinema,	Teatro,	Dança,	Mídia,	Questões	Étnico-Raciais,	
Geração,	 Comunicação	 e	 Filosofia	 da	 Infância,	 tendo	 como	 tema	 principal:	 Politizações	 e	
Estesias.	A	ideia	principal	do	Congresso	foi	possibilitar	debates,	atuações,	questionamentos,	
reflexões,	compreensões	e	conhecimentos	das	miudezas	do	mundo,	que	se	revelam	nas	pes-
quisas,	nos	estudos	e	nas	ideias	políticas	e	sensíveis	dos	estudos	da	infância

Foram	organizadas	46	sessões	de	comunicações,	agrupadas	a	partir	de	4	eixos	temá-
ticos, a saber:

1)	As	culturas	das	infâncias	e	as	infâncias	na	cultura;

2)	Infâncias	e	suas	articulações;

3)	Infância,	educação	e	história;

4)	Infância	e	suas	expressões.

Realizaram-se	3	mesas	de	conferências	e	7	oficinas.	No	primeiro	dia,	a	mesa	de	abertu-
ra	do	evento	congregou	as	professoras	Maria	Cristina	Gouvêa	(UFMG),	que	proferiu	a	palestra	
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Para além de Ariès: contribuições da história para os estudos da infância,	e	Solange	Jobim	e	
Souza	(UERJ),	com	a	palestra,	Por uma crítica da violência: infância e cidadania em risco.

As	oficinas	e	o	mini-curso	foram	desenvolvidoss	pelos	seguintes	pesquisadores:

Francesca	Della	Mônica	 (UNISI/IT)	 e	 Ernani	Maletta	 (UFMG)	que	 realizaram	o	 labo-
ratório:	Dimensão espacial e gestual da voz na infância e idade adulta. Daniella	Fossaluza	
(UFRJ)	desenvolveu	o	 laboratório:	A arte de contar histórias com tapetes. Sandra Mara da 
Cunha	 (UDESC)	organizou	o	 laboratório:	Crianças e Música: diálogos da educação musical 
com os estudos da infância. Marcos	Ribeiro	de	Melo	(UFS)	ministrou	por	2	dias	o	mini-curso:	
Etnocartografar, ex-posições: cinema, infância e experiências do olhar

No	segundo	dia,	ocorreram	as	oficinas	com	Patrícia	Machado	e	Ana	Paula	Ferreira	da	
Luz	 (UNESPAR/PR)	 –	Experiência Nós em Traço - dança e desenho.	 Eloisa	Brantes	Bacellar	
Mendes	(UERJ)	realizou	o	laboratório:	Performance e aprendizado: corpos em ação no tem-
po-espaço de jogo.	Helenice	Mirabelli	Cassino	Ferreira	(UERJ)	desenvolveu	a	oficina:	Entre o 
autorretrato e a selfie: infância e cultura visual.

No	 último	 dia,	 ocorreram	 as	 conferências,	 de	 Renato	 Noguera	 (UFRRJ),	 intitulada:	
Denúncias e pronúncias: estudos sobre Infâncias e Educação das Relações Étnico-raciais”, 
com	Maria	Tereza	Goudard	Tavares	 (FFP-UERJ),	que	organizou	sua	exposição	com	o	 título	
de: Infâncias, Cultura e Relações Intergeracionais na vida cotidiana”.	 Por	 fim,	 encerramos	
o	 Congresso	 com	 as	 conferências	 de	 Olga	 Grau	 Duhart	 (Universidad	 de	 Chile),	 intitulada	
Experiencias iniciales y epifanias en la infância,	e	com Gilka	Girardello	(USFC)	e	sua	palestra:	
Colares de contos: nós e as crianças na criação artesanal do mundo.

Durante	o	Congresso	tivemos	como	atividades	culturais:

Cine Ciranda, com Sandro Roberto (UERJ) e Maria Madeira (UERJ).

Cafuringar é muito bom: fotografias de crianças e jovens de Cafuringa, Campos de 
Goytacazes/RJ, com Beatriz Corsino (UFF)

Exposição de fotos – Natureza na Cidade, com Maria	Inês	de	C.	Delorme	(UERJ).

Assim	como	lançamento	de	livros	dos	participantes	do	congresso.

Todos	os	trabalhos	aprovados	foram	avaliados	por	um	comitê	científico	de	50	mem-
bros	de	instituições	nacionais	e	internacionais,	e	estes	são	de	inteira	e	exclusiva	responsabi-
lidade	das	suas	autoras	e	dos	seus	autores.	Aqueles	apresentados	e	enviados	à	organização	
do	evento	em	tempo	hábil	foram	incluídos	nos	Anais	do	II	Congresso	de	Estudos	da	Infância	
–	 Politizações	 Estesias	 e	 devem	 contribuir	 para	 a	 divulgação	 das	 pesquisas	 e	 práticas	 em	
curso	em	diferentes	 regiões	e	 instituições,	 aprofundando	a	 reflexão	 teórica	a	 respeito	da	
infância	no	Brasil.

Comitê	organizador
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Nada deve parecer impossível de mudar!

Quando	realizamos	o	I	CEI,	o	Rio	de	Janeiro	vivia	uma	enorme	crise	política,	econômica	
e	social,	a	qual	afetou	drasticamente	a	UERJ.	Naquele	no	ano	de	2017,	finalizamos	nosso	con-
gresso	dizendo	que	resistiríamos	porque	a	nossa	universidade	é	criativa,	crítica	e	irreverente,	
acolhe	a	diversidade	e	as	particularidades	em	todos	os	sentidos.	

Com	as	 ideias	de	Darcy	Ribeiro1,	afirmamos	que	não	somos	compatíveis	com	e	não	
aceitamos	a	ditadura	que	novamente	paira	sobre	nós.	E	aqueles	que	querem	deter	a	uni-
versidade,	o	 fazem	pois	acreditam	que	somos	perigosos.	Gostamos	de	pensar	que	somos	
perigosos	e	que	vamos	continuar	a	sempre	ser,	e	é	por	isso	que	querem	nos	deter.	

Bom,	a	UERJ	resistiu	e	resiste!	

Passados	2	anos,	estamos	envoltos	em	uma	crise	de	maior	profundidade	em	virtude	
de	um	golpe	que	se	instaurou	sobre	nós	e	atingiu	em	grande	medida	a	educação	e	a	univer-
sidade.	Não	temos	dúvidas	de	que	continuamos	a	ser	atacados	e	perseguidos,	porque	conti-
nuamos	perigosos	e	a	incomodar	no	sentido	dado	por	Edward	Said2, pois esse é o espaço do 
pensamento,	da	reflexão,	do	conhecimento,	do	desassossego,	do	movimento,	onde	temos	o	
dever	ético	de	exercer	a	crítica,	de	discutir	questões	embaraçosas,	confrontar	ortodoxias	e	
dogmas,	de	não	nos	deixarmos	cooptar	por	governos	e	corporações,	de	representar	todas	
as	pessoas	e	questões	que	são	frequentemente	esquecidas,	silenciadas,	negadas	da	arena	
pública.	

Walter	Benjamin3 já nos advertiu que: […] o estado de exceção em que vivemos é na 
verdade regra geral. Então, precisamos construir um conceito de história que corresponda a 
essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é criar um verdadeiro estado 
de exceção, com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. 

Felizmente,	estamos	mais	uma	vez	aqui	para	construir	esse	verdadeiro	estado	de	ex-
ceção.	Nos	próximos	3	dias	vamos	debater,	aprender,	 refletir,	 conhecer,	encontrar	e	 fazer	
amigos	e	estabelecer	laços	acadêmicos	e	de	pesquisa	sobre	a	infância	e	as	crianças.

Queremos	 agradecer	 a	 cada	 um	 de	 vocês	 que,	 junto	 conosco,	 nos	 auxiliaram	 na	
realização	do	 II	Congresso	de	Estudos	da	 Infância.	Mas	queremos	deixar	 registrada	nossa	
preocupação	com	os	rumos	da	educação	e	da	pesquisa	no	país.	Apesar	dos	muitos	méritos	
dados	a	nossa	proposta,	assim	avaliada	pelas	agências	de	fomento	à	pesquisa,	não	contamos	
com	recursos	provenientes	do	CNPq,	CAPES	ou	FAPERJ.	E	isso	se	deve	à	redução	drástica	do	

1	 ______.	Darcy	Ribeiro,	Doutor	Honoris	Causa	da	Universidade	de	Brasília.	Carta: falas, reflexões e memórias.	Brasília,	n.º	
1, 1991.

2 ______. Representações do intelectual:	as	Conferências	Reith	de	1993.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2005.	
3 ______. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura.	Obras	Escolhidas	volume	1.	São	

Paulo:	Brasiliense,	1985.
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orçamento	dessas	agências,	o	qual	também	afetou	com	cortes	ou	interrupções	as	bolsas	de	
iniciação	científica,	mestrado,	doutorado,	pós-doutorado	e	despesas.	Apenas	neste	mês	de	
setembro,	 foram	cortadas	40	bolsas	CAPES	para	a	pós-graduação	da	UERJ,	sendo	que,	no	
país,	essa	agência	já	cortou	11.800	bolsas	durante	este	ano.	

O	desmonte	da	educação	que	está	sendo	feito	compromete	não	apenas	o	ensino	su-
perior,	mas	também	a	educação	básica	e	nosso	país,	como	aponta	o	manifesto	da	Anped4, 
colocando-nos	 em	 risco	 de	maior	 dependência	 internacional	 quanto	 ao	 desenvolvimento	
científico	e	tecnológico.

Queridas	e	queridos	colegas,	como	nos	lembra	o	mais	novo	personagem	do	cinema	
brasileiro,	Lunga,	em	Bacurau:	“A	gente	está	sendo	atacado!”

De	 todo	modo,	 como	 já	escreveu	Bertold	Brecht5: […] em tempo de desordem san-
grenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, 
nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar.

Desejamos	um	ótimo	congresso	para	todas	e	todos.

Conceição	Seixas,	Beatriz	Fabiana	Olareita,	 
Ligia	Aquino,	Lisandra	Ogg	Gomes	e	Rita	Ribes

4	 Coordenadores/as	 de	 Programas	 de	 Pós-graduação	 da	 Área	 de	 Educação	 da	 Capes.	 Manifesto de coorde-
nadores da área de educação.	 05	 de	 setembro	 de	 2019.	 Disponível	 em:	 http://www.anped.org.br/news/
manifesto-dosas-coordenadoresas-da-area-de-educacao

5	 ______.	Nada	é	impossível	mudar.	In:	BRECHT,	Bertolt.	Poemas 1913-1956.	São	Paulo:	Editora	34,	2000.
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Infâncias: politizações e estesias

Depois	de	nossos	corpos	conviverem	durante	três	dias,	depois	de	ter	compartilhado	con-
versas,	pesquisas,	pensamentos	sobre	a	infância,	sobre	a	relação	que	estabelecemos	com	ela,	
sobre	os	modos	em	que	ela	nos	mostra	suas	formas	de	estar	no	mundo	e	ao	mesmo	tempo	inter-
pela	as	nossas,	gostaríamos	de	voltar	às	duas	palavras	que	nos	convocaram	neste	II	Congresso	de	
Estudos	da	Infância:	politizações	e	estesias.	A	política	e	a	estética	colocadas	uma	ao	lado	da	outra.

Rancière	nos	ajuda	a	pensar	no	espaço	íntimo	que	ambas	as	palavras	compartilham	
quando	explora	a	ideia	do	que	ele	chama	de	a	“partilha	do	sensível”.	A	partilha	do	sensível	
tem	a	ver	com	“(...)	um	sistema	de	evidências	sensíveis	que	revela,	ao	mesmo	tempo,	a	exis-
tência	de	um	comum	e	dos	recortes	que	nele	definem	lugares	e	partes	respectivas”,	nos	diz	
(RANCIÈRE, 2009, p. 151).

A	política	tem	a	ver	com	o	sensível.	Ela	é	uma	forma	de	experiência	que	dá	a	sentir	
porque	“(...)	ocupa-se	do	que	se	vê	e	do	que	se	pode	dizer	sobre	o	que	é	visto,	de	quem	tem	
competência	para	ver	e	qualidade	para	dizer,	das	propriedades	do	espaço	e	dos	possíveis	do	
tempo”	(Ibidem,	p.	17).	Mostra	um	regime	de	repartição	de	lugares,	de	tempos,	de	atividades	
que	diz	quem	pode	tomar	parte	no	comum,	quem	é	dotado	de	palavra	dentro	dele,	quem	
tem	 competência	 ou	 incompetência,	 quem	é	 visível	 e	 quem	é	 invisível	 nesse	 espaço	 que	
dividimos.	Essas	noções	assumem	um	lugar	importante	no	campo	dos	estudos	da	infância,	
ao	levarmos	em	consideração	que,	em	nossa	sociedade,	a	criança	é	assumida	como	não	do-
tada	de	palavra,	não	competente	e,	por	isso,	tranquilamente	invisibilizada	como	protagonista	
autorizada	no	espaço	comum.

Rancière	nos	convida	pensar	nos	modos	de	partilha	do	sensível	que	definem	quem	
somos	e	quem	são	os	outros,	que	é	permitido	a	alguns	e	proibido	a	outros,	quem	manda	e	
quem	obedece,	quem	atua	e	quem	permanece	passivo,	que	nos	corresponde,	que	lugares	e	
que	papéis	nos	foram	atribuídos	neste	mundo.	Ele	nos	estimula	a	mobilizar	a	tranquilidade	de	
nossos	olhares,	a	sensibilizar-nos	em	relação	às	linhas	que	nos	unem	e	nos	separam,	que	nos	
repartem,	que	nos	hierarquizam,	que	condenam	a	alguns	em	espaços	invisíveis	e	atribuem	
a	outros	espaços	de	visibilidade.	Ele	incentiva	a	desmanchar	a	harmonia	que	nos	reparte	em	
um	mundo	profundamente	desigual,	a	sair	das	formas	ordinárias,	dos	lugares	atribuídos.	Em	
definitiva,	convida	à	emancipação,	a	uma	emancipação	que	é	política	e	estética	ao	mesmo	
tempo,	porque	implica	produzir	outras	visibilidades,	outras	repartições,	outras	formas	per-
ceptíveis	na	partilha	do	sensível.

Quis	o	acaso	que	nosso	congresso	finalizasse	no	dia	do	nascimento	de	uma	figura	que	
se	destacou	por	entregar	sua	vida	ao	esforço	emancipatório.	Hoje	Paulo	Freire	faria	98	anos.

1	 RANCIÈRE.	Jacques.	A	partilha	do	sensível.	Estética	e	política.	São	Paulo:	EXO	experimental.org.;	34,	2009.
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Talvez,	seja	possível	pensar	nele	como	alguém	que	atuou	e	pensou	profundamente	sobre	“a	
partilha	do	sensível”,	sobre	o	comum	e	as	formas	de	sua	repartição,	sobre	os	invisíveis	deste	mundo,	
sobre	aqueles	seres	que	nele	se	consideram	não	dotados	de	palavra	para	o	comum.

Ele	repensou	o	modo	em	que	educadores	e	educandos	somos	repartidos.	Na	sua	obra	
Pedagogia do oprimido	nos	lembra	que	não	estamos	uns	frente	aos	outros.	Estamos	juntos	
–	lado	a	lado	–	frente	a	um	mundo	comum,	olhando	para	ele.	Estamos	juntos	em	um	mundo	
que	precisamos	“problematizar”.	A	educação	problematizadora	só	é	possível	a	partir	de	ho-
mens	em	comunicação	que,	em	relação	com	o	mundo,	são	mediatizados	por	ele	–	o	mundo,	
nos dizia (FREIRE, 2014, p. 892).

Em	uma	educação	emancipadora	os	educadores	e	os	educandos	dedicam	suas	vidas	a	
pensar	o	mundo	e	a	pensar-se	nele	e,	na	medida	em	que	se	entregam	a	esse	trabalho,	“vão	–	
sustenta	Freire	-	aumentando	o	campo	de	sua	percepção,	vão	também	dirigindo	sua	‘mirada’	a	
‘percebidos’	que,	até	então,	(...)	não	se	destacavam,	‘não	estavam	postos	por	si’”.

Freire	nos	mostra	que	o	trabalho	da	política	também	é	estético.	É	um	trabalho	sobre	
nosso	campo	de	percepção,	sobre	e	o	que	se	enxerga	e	o	que	não,	sobre	os	modos	de	cons-
trução	do	que	se	vê,	mas	sobretudo,	sobre	o	que	não	tem	visibilidade,	sobre,	como	ele	diz,	
os	“‘percebidos’	que,	até	então,	não	se	destacavam”	e	que,	pelo	empenho,	a	dedicação,	a	
insistência,	a	atenção	cuidadosa	do	educador	junto	aos	educandos	aparecem,	passam	a	per-
ceber-se.	Esse	“ato	de	desvelamento	da	realidade”	(FREIRE,	2014,	p.	97),	como	ele	o	chama,	
permite	problematizar	esse	mundo	com	o	qual	e	no	qual	nos	encontramos	e	interpela	nosso	
modo	de	estarmos	juntos	nele.

Esperamos	que	estes	três	dias	de	encontro	tenham	nos	permitido	experimentar	a	potên-
cia	do	comum,	do	estarmos	 juntas	e	 juntos;	 tenham	nos	permitido	pôr-nos	em	comunicação.	
Precisamos,	mais	que	nunca,	criar	e	recriar	espaços	de	encontro	que	unam	o	que	se	quer	separar,	
que	permitam	escutar	as	vozes	que	se	querem	apagar,	que	permitam	ver	o	que	se	quer	invisibilizar.

Agradecemos	profundamente	os	gestos	concretos	que	fizeram	possível	que	possamos	
compartilhar	estes	dias.	Apesar	das	dificuldades	que	enfrentamos	atualmente	no	campo	da	
educação	e	da	pesquisa	(e	demais	áreas),	são	esses	gestos	coletivos	e	solidários	que	alimentam	
as	forças	da	resistência,	que	potencializam	as	práticas	emancipatórias,	que	são	capazes	de	criar	
outros	mundos	neste	mundo.	Eles	nos	fortalecem	para	a	luta	e	nos	permitem	vislumbrar	um	
mundo	partilhado	a	partir	de	lógicas	mais	igualitárias.

Na	organização	deste	evento	esses	gestos	vieram	tanto	de	espaços	institucionais	(como	
a	Direção	ou	o	Proped)	como	de	colegas	e	de	nossos	estudantes.	Entre	essas	e	esses	estudantes	
que	nos	orgulham,	há	alguns	que	há	poucos	meses	pisam	a	Uerj	pela	primeira	vez	e	já	a	assu-
mem	como	um	modo	de	estarmos	e	pensar-nos	juntos	neste	mundo.

Sem	cada	um	de	vocês	o	II	CEI	não	teria	sido	possível.

Muito	obrigada!!!

Conceição	Seixas,	Beatriz	Fabiana	Olarieta,	 
Ligia	Aquino,	Lisandra	Ogg	Gomes	e	Rita	Ribes

2	 FREIRE,	Paulo.	Pedagogia do oprimido.	Rio	de	Janeiro:	Paz	e	Terra,	2014.
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1.	INTRODUCCIÓN
Como	la	plantean,	Qvortrup	(1995,	2001)	y	Prout	(2005),	la	sociología	de	la	infancia	surgió	en	

el	espacio	anglófono	con	el	apoyo	de	los	trabajos	estadounidenses	y	en	un	diálogo	constante	con	la	
sociología	de	 la	 infancia	alemana,	diez	años	antes	que	 los	 trabajos	 francófonos.	Se	 trata	de	campo	
anglo-sajón.	Así,	en	el	interior	de	la	ISA	(International Sociological Association)	nace	en	1986,	el	comité	
Sociological Childhod	creado	e	impulsado	por	Jeans	Qvortrup,	quién,	dirige	por	primera	vez	el	proyec-
to de gran envergadura (1987-1992), Childhood as a social phenomenon,	y	que	reunió	investigadores	
provenientes	de	catorce	países	europeos.	El	objetivo	del	proyecto	 fue	establecer	una	comparación	
entre	países	y	 lograr	que	 la	 infancia	ocupe	un	 lugar	en	 la	agenda	científica	y	una	autonomía	como	
campo	de	 indagación.	Luego	vendrá	en	Gran	Bretaña,	el	programa	Childhood from 5 to 16 dirigido 
por	Alan	Prout	y	financiado	por	el	Economic and Social Research Council	,	que	va	a	dar	un	importante	
impulso	e	 importancia	a	 la	 temática,	en	particular	a	 la	 infancia	como	actor.	Luego	en	el	seno	de	 la	
ESA (Association européene de sociologie)	se	crea	un	grupo	de	investigación	Sociology of Children and 
Childhood. Revistas	como	Sociological Studides of Children	luego	la	revista	Childhood, a journal of glo-
bal child research,	publicada	por	el	Child Center de Trondheim,	en	Noruega,	juega	un	papel	importante	
de	asociación	y	difusión.

Ahora	bien,	si	globalmente,	 la	aparición	de	una	sociología	de	la	 infancia	es	concomitante	con	
la	decadencia	de	los	grandes	relatos	sociales,	este	objeto	aparece	al	mismo	tiempo	que	la	puesta	en	
discusión	o	cuestionamiento	de	las	teorías	de	la	socialización.	Este	cuestionamiento	surge	a	la	luz	de	
un	retorno	general	hacia	el	actor,	del	volver	a	descubrir	las	teorías	del	interaccionismo	simbólico	y	las	
teorías	interpretativas,	en	un	primer	momento,	que	después	repercutirá	con	la	puesta	en	evidencia	
de	una	fuerte	desinstitucionalización	y	el	crecimiento	de	las	teorías	del	individualismo.	Esta	corriente	
social	evidencia	la	complejidad	de	las	experiencias	sociales	de	los	individduos	y	el	trabajo	de	construc-
ción	 individual	de	 la	subjetividad,	considerando	ante	todo	al	 individuo	adulto	y	tomando	en	cuenta	
tardíamente	al	 infante.	Atrapado	en	 los	meandros	de	este	nuevo	modo	de	 fabricación	de	 los	 lazos	
sociales,	el	 infante	ocupa,	no	obstante,	una	posición	particular	en	 la	modernidad	que	es	necesario	
establecer	o	determinar	y	comprender,	porque	este	sujeto	social,	en	su	alteridad,	continua	estando	
en	el	centro	de	los	desafios	simultáneos	de	transmisión	y	de	renovación	de	nuestras	sociedades	y	de	
nosotros	los	sujetos	adultos.
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2.	LOS	PRIMEROS	TRABAJOS	SOCIOLÓGICOS	SOBRE	LA	INFANCIA	Y	LOS	
“CHILDHOOD	STUDIES”

Es	prinicipalmente	en	los	Estados	Unidos	que	el	interés	por	los	estudios	de	la	infancia	conoció	un	
primer	desarrollo	en	sociología	(Trent,	1987).	Si	bien,	desde	esta	época,	la	infancia	estimuló	las	refle-
xiones	y	los	trabajos	entre	sociólogos	y	psicólogos	sociales,	según	Trent	esta	atención	paulatinamente	
despareció	y	el	campo	fue	ocupado	masivamente	por	los	psicólogos	del	desarrollo	y	los	trabajadores	
sociales.	El	trabajo	de	Trent	describe	cómo	a	finales	del	siglo	XIX	,	en	un	contexto	de	industrialización	
masiva	en	los	EEUU,	de	urbanización,	de	imigración,	de	explosión	demográfica	y	de	expansión	de	la	
instrucción	pública,	volvió	a	emerger	un	interés	por	el	trabajo	infantil,	la	deficiencia	mental	y	la	deli-
cuencia	juvenil.

A	partir	de	 los	años	ochenta	del	siglo	pasado,	 los	trabajos	de	 los	sociólogos	sobre	 la	 infancia	
y	los	niños	se	multiplican.	Al	lado	de	los	estudios	publicados	en	la	Sociological Studies of Children, se 
divulgan	un	cierto	número	de	obras	importantes	en	el	campo:	Corsaro	(1997);	James	&	Prout	(1990);	
Jenks	(1982);	Qvortup	et	al	(1994).	Sin	duda	el	auge	de	las	perspectivas	interaccionistas,	intepretativas	
y	etnometodológicas	es	significativo	en	el	campo	de	los	estudios	anglófonos.	Cuando	se	leen	los	diver-
sos	trabajos	que	han	realizado	los	sociólogos	en	este	período	llama	la	atención,	el	predominio	de	lo	
empírico,	y	de	otra	parte	la	gran	diversidad	temática.

Ahora	bien,	para	presentar	un	panorama	muy	general	sobre	los	estudios	sociológicos	de	infan-
cia,	a	continuación	se	distinguen	siguiendo	a	Frønes	(1994),	cinco	grandes	categorías	temáticas:

a. Las relaciones entre generaciones

Una	primera	categoría	de	trabajos	estudian	las	relaciones	entre	generaciones,	entre	padres	y	
niños	o	entre	adultos	en	general	y	niños.	Se	podría	preguntar	en	qué	algunos	trabajos	corresponden	
a	una	sociología	de	la	infancia	antes	que	a	la	sociología	de	la	familia	u	otra	especialidad.	Al	margen	
de	este	cuestionamiento,	se	nota	por	el	momento	que	los	investigadores	que	consideran	sus	trabajos	
como	correspondientes	a	la	sociología	de	la	infancia	desean	romper	con	los	enfoques	clásicos	de	la	
socialización	centran	sus	indagaciones	sobre	los	niños	y	niñas	como	actores	sociales.

b. Los niños y los dispositivos institucionales

Los	efectos	de	las	instituciones	sobre	la	infancia	y	sus	familias	llamaron	la	atención	de	los	inves-
tigadores.	Así,	Platt	desde	1969,	publicó	un	trabajo	histórico	interesante	sobre	el	auge	del	movimiento	
de	 “salvación”	de	 la	 infancia	en	 los	 Estados	Unidos	 a	 finales	del	 siglo	XIX.	 Las	 instituciones	que	 se	
ocupan	de	la	infancia	son	cada	día	más	numerosas	para	organizar	e	influir	su	vida	cotidiana,	e	inspira	la	
realización	de	muchos	trabajos	al	respecto,	ya	se	trate	de	la	escuela,	de	las	instituciones	de	la	primera	
infancia	y	de	las	diversas	instancias	que	se	ocupan	de	su	tiempo	libre	y	los	medios	de	comunicación.	
Ahora	bien,	una	de	las	instituciones	de	socialización	de	la	infancia	que	ha	merecido	atención	es,	evi-
dentemente,	la	escuela.

c. El mundo de la infancia: interacciones y cultura infantil

Son	los	trabajos	sobre	los	intercambios	e	interacciones,	los	juegos,	las	relaciones	de	los	infantes	
entre	sí,	en	otras	palabras	las	investigaciones	sobre	el	mundo	de	la	infancia,	que	sin	duda	han	contri-
buido	a	tomar	cada	vez	más	conciencia	del	interés	de	la	sociología	por	la	infancia.	Son	los	sociólogos	
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que	han	estudiado	de	cerca	de	los	niños	y	niñas,	e	igualmente,	se	han	mostrado	insatisfechos	con	las	
teorías	de	la	socialización	que	durante	mucho	tiempo	conceptualizaron	a	los	infantes	como	objetos	de	
la	acción	de	los	adultos.	William	Corsaro	fue	uno	de	los	primeros	en	estudiar	las	interacciones	entre	
pares	 (1979,	 1990).	 Corsaro,	muestra,	 entre	 otros	 aspectos,	 que	 cuando	 los	 infantes	 interaccionan	
jugando	papeles,	y	también	cuando	ellos	dan	vía	libre	a	su	imaginación,	de	una	parte	ellos	intentan	
ganar	un	mejor	control	sobre	sus	vidas	y,	de	otra	parte,	comparten	este	control	mutuamente.	Aquí,	
los	investigadores	de	la	cultura	infantil	adoptan	enfoques	interpretativos	y	con	frecuencia	apelan	a	los	
métodos	etnográficos	y	etnometodolconclusiones	pp.	31	de	sirota	revista	belgaf	childhood	since	the	
seventeenth	century.	Social	theory,	practice	and	politics.	Aldeógicos	con	el	ánimo	de	comprender	el	
punto	de	vista	de	los	niños	y	niñas.

d. Los niños como grupo social

Los	sociólogos	que	trabajan	esta	perspectiva,	plantean	las	cuestiones	más	puntiagudas,	contro-
vertidas,	difíciles	de	resolver,	pero	cruciales	para	el	reconocimiento	de	una	sociología	de	la	infancia	
para	la	comunidad	investigadora.	Los	trabajos	en	este	campo	intentar	aclarar	la	posición	de	la	infancia	
como	grupo	social	y	la	posición	de	este	grupo	en	los	diversos	contextos	de	la	vida	cotidiana	y	en	las	
estructuras	de	poder	político	y	económico.	Esta	problemática	ha	tomado	una	gran	amplitud	en	 los	
Estados	Unidos,	y	particularmente	en	los	países	nórdicos,	generando	controversias	entre	especialistas	
de	la	infancia.	Para	Hardman	(1973)	y	Qvortrup	(1993),	los	niños	y	las	niñas	constituyen	un	segmento	
de	 la	sociedad	en	términos	demogrconclusiones	pp.	31	de	sirota	revista	belgaf	childhood	since	the	
seventeenth	century.	Social	theory,	practice	and	politics.	Aldeáficos	y	de	representación	social,	tienen	
sus	experiencias	propias	y	juegan	un	papel	de	actores.

e. Aportes teóricos en al campo de la sociología de la infancia

Los	numerosos	y	diversos	trabajos	empíricos,	estudian	muchas	facetas	del	mundo	de	la	infancia.	
Sin	duda,	la	síntesis	que	expone	este	proyecto	deja	por	fuera	muchísimos	trabajos.	Sin	embargo,	desde	
una	óptica	teórica	se	pueden	destacar	una	serie	de	proposiciones	que	los	pioneros	de	los	“Childhood 
Studies”	James	&	Prout	(1990)	reunen	con	 la	expresión	“construcción	social	de	 la	 infancia”.	En	este	
marco,	la	construcción	de	un	nuevo	paradigma,	exige	tener	en	cuenta	los	siguientes	aspectos:	(1)	La	
infancia	es	una	construcción	social.	(2)	La	infancia	es	variable	y	no	puede	estar	totalmente	separada	
de	otras	variables	como	la	clase	social,	el	sexo	o	la	pertenencia	étnica.	(3)	Las	relaciones	sociales	de	los	
niños	y	sus	culturas	deben	estudiarse	en	sí	mismas.	(4)	Los	infantes	son	y	deben	ser	estudiados	como	
actores	en	la	construcción	de	su	vida	social	y	de	la	vida	de	aquellos	que	los	rodean.	(5)	Los	métodos	et-
nográficos	son	particularmente	útiles	para	el	estudio	de	la	infancia.	(6)	La	infancia	es	un	fenómeno	en	
la	cual	se	encuentra	la	“doble	hermenéutica”	de	las	ciencias	sociales:	proclamar	un	nuevo	paradigma	
en	el	estudio	sociológico	de	la	infancia,	significa	comprometerse	en	un	proceso	de	“reconstrucción”	
del	infante	y	de	la	sociedad.

3.	LOS	TRABAJOS	DE	LA	“SOCIOLOGIE	DE	L’ENFANCE”
La	socióloga	francesa	Régine	Sirota	(2006),	plantea	que	la	infancia	moviliza	a	los	investigadores	

y	apasiona	a	los	medios	de	comunicación	hoy	en	una	perspectiva	de	divulgación	o	vulgarización	sin	
precedentes	en	el	tema.
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Desde	la	óptica	de	la	investigación,	la	sociología	de	la	infancia	actual	abarca	el	término	anglosa-
jón	de	Childhood Studies,	estudios	que	surgieron	en	los	años	1990	extendidos	en	el	mundo	universita-
rio	anglosajón.	Según	Quentel	(2008),	generalmente	los	Studies	combinan	orientaciones	de	naturaleza	
conceptual	y	fundamental	con	la	preocupación	por	tomar	en	cuenta	la	dimensión	de	la	práctica,	de	la	
acción,	y	se	invitan	a	investigadores,	practicantes,	políticos	incluso	militantes	a	colaborar.	Si	bien,	el	
campo	académico	complejo	y	relativamente	nuevo	de	los	Childhood Studies, está poco estructurado en 
Francia	o	España	y	en	el	contexto	latinoamericano,	este	se	caracteriza	por	un	enfoque	interdisciplinario	
y	holístico	de	 la	 infancia:	antropología,	economía,	historia,	 filosofía	sociología,	psicología,	medicina,	
derecho,	pedagogía,	artes	y	literatura	son	disciplinas	y	áreas	implicadas.

Para	Sirota	(2006),	desde	la	perspectiva	de	los	medios	de	comunicación	masiva,	los	ejes	de	in-
terés	privilegiados	sobre	la	infancia	son	diversos	y	se	pueden	plantear	de	manera	interrogativa	así:	(1)	
¿niño	rey,	niño	víctima?	Estas	son	dos	fases	de	una	misma	pasión	por	el	infante;	(2)	¿debe	ubicarse	al	
niño	o	el	saber	en	el	centro	de	la	educación?	Los	medios	muestran	una	guerra	entre	“pedagogos”	inno-
vadores	y	partidarios	de	la	tradición	pedagógica	que	no	tiene	como	eje	de	su	actividad	el	alumno	y	su	
aprendizaje	sino	la	enseñanza	del	docente;	(3)	¿para	responder	a	la	crisis	educativa	se	debe	estimular	la	
liberación	de	los	niño	o	manifestar	la	autoridad	del	adulto?;	(4)	¿infancia	en	peligro?	¿niño	peligroso?:	
el	derecho	y	los	miedos	de	las	sociedades	occidentales	esbozan	los	nuevos	límites	de	la	infancia.

Contrario	a	la	sociología	tradicional	que	niega	al	niño	la	capacidad	“actancial1”,	la	teoría	del	actor	
red	de	Bruno	Latour	(2006,	P.	22),	aplicada	a	la	infancia,	pretende	ver	en	el	niño	un	poder	de	acción	
propio:	se	debe	entonces	considerar	al	niño	como	una	entidad	que	no	es	reducible	a	una	edad	de	la	
vida	y	que	perdura	en	el	ser	humano:	“la	infancia	es	una	figura	de	la	vida	nómada	y	móvil,	y	en	continua	
emergencia”.

Alan	Prout	(2005,	2008),	plantea	que	el	niño	individualizado	por	la	multiplicidad	de	experiencias	
(familia,	escuela,	entre	otras);	es	actor	de	su	individualización	en	el	sentido	que	él	mismo	es	quien	en	lo	
sucesivo	da	sentido	y	coherencia	a	sus	experiencias.	Agrega	Agamben	(2002)	que	esta	“fragmentación	
no	es	negativa,	es	un	estado	de	hecho	que	no	cubre	la	educación”	(p.	13)	Luego,	“No	se	trata	de	un	pa-
raíso	que	nos	quitaron	definitivamente	para	ponernos	a	hablar;	ella	[la	infancia]	coexiste	originalmente	
con	el	lenguaje”	(p.	14).

Igualmente,	la	sociología	contemporánea	estudia	cómo	no hay niño sino hay proyecto de niño. A 
este	respecto,	Luc	Boltanski	(2004),	considera	que	en	toda	sociedad,	el	niño	debe	demostrar	su	estatus	
de	humano	antes	de	aparecer.	A	partir	de	observaciones,	llevadas	a	cabo	por	Boltanski	en	el	hospital,	y	
complementadas	con	entrevistas	a	personas	que	han	tenido	la	experiencia	del	aborto,	constata	que	el	
estatus	del	ser	humano	pasa	por	la	adopción	simbólica	que	sobrepasa	la	existencia	biológica	del	feto.	y	
no	será	“objeto	de	un	proyecto	de	vida”.	La	transformación	de	la	infancia	en	un	“niño	del	deseo”	susci-
ta	en	nuestros	días	una	verdadera	pasión.	Una	revolución	silenciosa	se	lleva	a	cabo	desde	hace	treinta	
años:	del	nacimiento	sin	violencia	al	“derecho	a	nacer	normal”,	el	niño,	tradicionalmente	considerado	
como	en	ser	en	devenir,	aparece	desde	entonces	como	un	ser	en	“incesante	progreso”.

1 Actante,	término	originalmente	creado	por	el	lingüista	francés	Lucien	Tesnière	y	usado	posteriormente	por	la	semiótica	para	designar	
al	participante	(persona,	animal	o	cosa)	en	un	programa	narrativo.
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4. CONCLUSIONES
Si	bien	todavía	queda	mucho	por	hacer	para	establecer	un	campo	específico	y	firme	llamado	

“sociología	de	la	infancia”,	la	“imaginación”	sociológica	aplicada	a	la	infancia,	nos	muestra	una	serie	de	
cuestiones:	(1)	hoy	en	día,	por	ejemplo,	el	modelo	teórico	clásico	de	socialización	se	opone	al	modelo	
de	la	infancia	como	grupo	de	edad	que	tiene	su	cultura	propia;	(2)	al	modelo	determinista	de	la	infancia	
se	opone	el	de	una	experiencia	doble,	donde	la	infancia	es	a	la	vez	producto	y	productora;	(3)	frente	al	
modelo	que	enfatiza	sobre	los	aspectos	específicos	de	la	infancia,	se	encuenra	un	modelo	preocupado	
por	la	pluralidad	de	las	infancias;	(4)	la	infancia	puede	ser	considerada	como	una	forma	estructural,	
y	los	niños	y	las	niñas	como	un	“pueblo”	con	sus	trazos	específicos,	que	tiene	sus	propios	espacios	y	
cultura	propia,	un	sistema	de	intercambios,	parten	de	sus	propias	ritualizaciones,	en	una	palabra,	un	
“estar	en	el	mundo	particular”.

En	 la	 sociología	de	 la	 infancia	 francófona	una	 serie	de	problemas	y	 cuestionamientos	 siguen	
abiertos	y	son	objeto	de	análisis	teóricos	e	investigación	empírica,	a	saber:	(1)	¿Cómo	abordar	los	obs-
táculos	epistemológicos	que	suscita	la	aprehensión	de	la	categoría	de	infancia	como	categoría	social	
independiente,	con	el	fin	de	salir	de	una	visión	ideologizada	o	ingenua?	(2)	¿Sobre	cuáles	metodologías	
apoyarse	para	lograr	dar	cuenta	de	la	experiencia	de	los	niños	y	niñas	(infancia)	como	sujetos	sociales?	
(3)	¿De	qué	manera	explorar	a	la	infancia	“cotidiana”	con	relación	a	la	infancia	que	vive	circunstancias	
sociales	de	sufrimiento,	con	el	fin	de	establecer	 la	evolución	general	de	la	construcción	social	de	la	
infancia?	(4)	¿Cuál	es	el	peso	específico	de	los	efectos	de	generación	sobre	los	contextos	específicos	
de	 la	 infancia?	 (5)	¿En	qué	medida	el	niño	y	 la	niña	 (infantes)	 son	productos	o	productores	de	una	
sociedad	en	donde	se	acentúan	la	individualización	y	la	incertidumbre?	(6)	¿Cómo	construir	la	cultura	
de	la	infancia	con	relación	a	sus	especificidades	como	grupo	social?

Al	final	de	dos	siglos	de	evolución,	el	niño	de	hoy	en	día	es	actor	social	total	así	como	sujeto	de	
pleno	derecho.	Historiadores,	antropólogos,	pedagogos,	juristas,	sociólogos,	entre	otros	profesionales	
y	especialistas,	analizan	los	diversos	sistemas	de	representación	de	la	infancia	que	se	han	constituido	
en	el	tiempo	y	en	el	espacio.
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AS FISIOGNOMIAS DA(S) INFÂNCIA(S) NO TREM DO RIO DE 
JANEIRO: CONSTRUINDO A ÉTICA NA PESQUISA1

Juliana	Botelho	Viegas2 – UERJ
julianaviegas_@hotmail.com

Iniciando a viagem...

Ói,	já	é	vem,	fumegando,	apitando,	chamando	os	que	sabem	do	trem 
Ói,	é	o	trem,	não	precisa	passagem	nem	mesmo	bagagem	no	trem 

Quem vai chorar?Quem vai sorrir? 
Quem vai ficar?Quem vai partir? 
(O	trem	das	sete	–	Raul	Seixas)

“Série	de	vagões	puxados	por	uma	locomotiva,	destinados	ao	transporte	de	passageiros	e	car-
ga3”,	essa	é	uma	das	mais	frequentes	definições	de	trem,	mas	o	que	me	proponho	a	discutir	aqui	vai	
muito	além	disso.	Mais	do	que	transportar	pessoas,	o	trem	conta	histórias.	Histórias	que	acontecem	e	
ganham	sentido	a	partir	do	momento	em	que	o	trem	é	composto	por	sujeitos.	Muito	mais	do	que	uma	
grande	estrutura	de	aço,	interessa-me	encarar	o	trem	como	um	cronotopo, onde encontros aconte-
cem,	onde	o	cotidiano	é	construído.

Sobre	o	conceito	bakhtiniano	de	cronotopo,	Queiroz	(2016)	assinala	que	se	trata	de	uma	concep-
ção	de	entrelaçamento	entre	espaço	e	tempo	pressupondo	transformação,	que	se	pauta	na	ideia	de	
que	os	sujeitos	se	situam	na	história.	Assim,	o	sujeito	modifica	as	coisas	enquanto	elas	o	modificam,	
em	uma	relação	de	interação	e	afetamento	mútuo.	É	possível	conceber	o	trem	como	um	cronotopo	à	
medida	que	o	espaço	e	o	tempo	do	trem	são	indissociáveis.	Para	Amorim	(2006),

(...)	o	cronotopos	da	estrada,	em	um	certo	tipo	de	romance,	 indica	o	 lugar	onde	se	desenrolam	as	
ações	principais,	onde	se	dão	os	encontros	que	mudam	a	vida	dos	personagens.	No	encontro,	a	defi-
nição	temporal	(naquele	momento)	é	inseparável	da	definição	espacial	(naquele	lugar).	A	estrada	é,	
portanto,	o	lugar	onde	se	escande	e	se	mede	o	tempo	da	história.	A	cada	vez,	é	preciso	voltar	a	ela	
para	que	o	tempo	avance	(p.	102).

Situação	semelhante	ocorre	no	trem.	É	comum	durante	uma	viagem	calcular	quanto	tempo	falta	
para	chegar	ao	destino	de	acordo	com	a	estação	por	onde	o	vagão	passa	naquele	momento.	Outra	
característica	interessante,	é	o	fato	de	mesmo	quando	se	permanece	parado	dentro	do	trem,	se	está	
em	movimento,	uma	vez	que	a	composição	está	em	deslocamento	no	trilho.	Em	suma,	o	conceito	de	
cronotopo	trata	de	uma	produção	da	história.	Designa	um	lugar	coletivo,	espécie	de	matriz	espaço-
-temporal	de	onde	as	várias	histórias	se	contam	ou	se	escrevem	(AMORIM,	2006).

E	quem	são	as	crianças	que	embarcam	sem	passagem,	sem	bagagem?	Quem	são	as	crianças	que	
choram,	sorriem,	ficam	e	partem	no	trem?

1	 Este	texto	é	um	recorte	da	pesquisa	de	mestrado	em	andamento	intitulada	“Infância	nos	trilhos:	ser	criança	no	trem”.	Do	envio	do	
resumo	(maio/2019)	até	o	envio	do	trabalho	completo	(agosto/2019),	a	pesquisa	passou	por	pequenas	reformulações	metodológicas.

2	 Pedagoga	 e	 Mestranda	 em	 Educação	 pela	 Universidade	 do	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (UERJ).	 Bolsista	 do	 Conselho	 Nacional	 de	
Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico	(CNPq).	Integrante	do	Grupo	de	Pesquisa	Infância	e	Cultura	Contemporânea	(GPICC).

3	 Definição	retirada	do	dicionário	Michaelis.
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AS FISIONOMIAS DA INFÂNCIA NO TREM
Buscando	pensar	sobre	essas	questões,	a	pesquisa	aqui	exemplificada	se	preocupa	em	perceber	

que	fisionomias	da	infância	se	mostram	ao	pesquisador	e	quais	tendem	a	ser	invisibilizadas	no	contex-
to	do	cotidiano	dos	ramais	de	trens	da	região	metropolitana	do	Rio	do	Janeiro.	De	que	forma	a	infância	
aparece	ao	pesquisador?	Quem	são	as	crianças	que	circulam	pelos	trilhos?	O	que	significa	ser	criança	
no	trem?	Como	criar	metodologias	de	pesquisa	que	dêem	conta	do	tema?

• O	conceito	de	fisionomia	discutido	por	Benjamin	é	fundamental	para	a	estruturação	dessa	
pesquisa.	O	conceito	se	apresenta	como	“um	vaivém	entre	o	objeto	estudado,	a	fisionomia	da	
cidade,	e	o	olhar	do	fisiognomista	–	é	uma	técnica	de	leitura	da	cultura	e	da	sociedade”	(BOL-
LE,	1994.	p.	18).	Ainda	para	o	autor,	os	fisionomistas	urbanos	perseguem	rastros	e	detalhes,	
aparentemente	irrelevantes,	desmascaram	feições	e	feitos	da	Modernidade,	inscrevendo-se	
entre	os	grandes	detetives	da	história.	Igualmente,	procuro	estar	atenta	aos	rastros e deta-
lhes aparentemente irrelevantes	para	compreender	as	 feições	da	 infância	contemporânea.	
Assim,	buscar	as	fisionomias	da	infância	significa	buscar	uma	imagem	dialética	para	pensar	
o	jogo	que	se	produz	entre	os	modos	como	a	infância	pode	se	apresentar	aos	pesquisadores	
e	os	modos	como	os	pesquisadores	constroem	um	olhar	aguçado	à	percepção	da	 infância	
(PEREIRA	et	al.,	2018).

Acreditando	que	a	metodologia	nasce	com	o	tema,	e	sendo	uma	pesquisadora	interessada	em	
deixa-me	afetar	pelas	experiências	infantis	no	dia	a	dia:	como	construir	uma	metodologia	de	pesquisa	
com	crianças	o	mais	próximo	do	cotidiano	possível?	A	resposta	para	essa	questão	se	dá	diariamente	no	
campo,	isto	é,	nos	trens:	a	observação	e	o	registro.	E	como	se	dá	essa	observação?	Como	se	constrói	
esse	registro?

A	construção	metodológica	desta	investigação	é	marcada	pelo	desafio	de	deslocar-se	enquanto	
pesquisadora,	sair	do	lugar	de	quem	interpela	as	crianças	para	ocupar	o	lugar	de	quem	se	deixa	afetar	
e	observa,	 isto	é,	a	permanecer	atenta	sem	preocupar-me	em	 intervir	objetivamente,	 renunciando	
assim	à	postura	de	pesquisadora	totalmente	proativa	no	processo	de	pesquisa.	Em	outras	palavras,	
trata-se	em	deixar	 a	 interlocução	 verbal,	 tão	naturalizada	nas	pesquisas	 em	ciências	humanas,	 em	
segundo	plano	e	apostar	em	outras	formas	de	percepção,	onde	preciso	atentar-me	mais	a	perceber	do	
que	intervir	ou	instaurar	um	diálogo	direto.

Tendo	 na	 observação	 e	 no	 registro	 as	 principais	 estratégias	metodológicas,	 a	 construção	 da	
pesquisa	é	dividida	em	dois	momentos	distintos	e	 interligados:	1)	o	momento	em	que	eu,	ao	estar	
presente	no	contexto	dos	trens,	sou	afetada	pelo	o	modo	como	determinada	experiência	de	infância	
se	mostrou,	e	a	partir	do	momento	em	que	percebo	tal	situação	passo	à	observá-la;	2)	os	registros	
desses	momentos,	que	após	um	processo,	se	revelará	em	crônicas.

***

Faculdade de marketing

Outro	dia,	em	um	trem	do	ramal	Japeri,	cheguei	à	conclusão	de	que	o	brasileiro	é	o	rei	do	marke-
ting.	E	a	melhor	faculdade	é	o	trem.	Só	pode!	Nos	trilhos	nascem	ótimos	slogans, e isso o povo já sabe, 
como	provam	as	frases:	“Pra	que	pagar	caro	pra	morrer?	Compre	cigarro	G”	e	“Biscoito	Copacabana,	
preço	de	pobre	e	gosto	de	bacana”.	Mas	a	gota	d’água	para	chegar	a	essa	conclusão	foi	quando	descobri	
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que o rei do marketing	é	uma	criança	de	uns	dez	anos,	passageira	desse	ramal	de	Japeri.	Ele	entrou	no	va-

gão	vestindo	uma	blusa	de	time	estrangeiro,	daqueles	que	a	gente	nem	sabe	pronunciar	o	nome.	Nunca	

vi	vendedor	mais	compenetrado!	Oferecendo	películas	de	vidro	para	os	celulares	dos	passageiros,	gritava	

frases	como:	“A	oportunidade	passa,	agarra	quem	tá	ligado”,	“Já	tô	indo	embora,	compra	comigo”,	“Vai	

proteger seu touch, né,	bacana?!”,	“Não	quero	nem	saber	do	lucro”,	“De	dez	a	quinze	lá	fora,	hoje	me	

paga	cinco”.	Tão	novo	e	já	não	pode	pensar	no	lucro.	Quase	comprei,	mesmo	sem	precisar.

***

Posto	um	resumo	sobre	como	a	pesquisa	acontece,	cabe	pensar	no	recorte	deste	trabalho:	como	

se	constrói	a	ética	na	pesquisa	aqui	exemplificada?

CONSTRUINDO A ÉTICA NA PESQUISA
Após	participar	de	alguns	congressos	que	abordavam	considerações	sobre	os	estudos	da	infân-

cia,	percebi	que	a	temática	da	ética	na	pesquisa	com	crianças	é	uma	questão	que	tem	assombrado	

os	pesquisadores.	Os	discursos	têm	se	voltado,	principalmente,	sobre	a	submissão	de	pesquisas	em	

ciências	humanas	 aos	 comitês	de	ética,	 o	que	parece	 ser	uma	 tendência	 /	 exigência	 crescente	em	

determinadas	pesquisas.	Mas	o	que	torna	uma	pesquisa	ética?	Como	e	por	quem	essas	relações	são	

constituídas?

Pereira	 (2015)	 já	 sinalizava	 que	 os	 protocolos	 ligados	 a	 determinados	 campos	 de	 saber,	 ao	

exemplo	das	resoluções	do	Ministério	da	Saúde,	disputam	status	de	referência	normativa	na	pesquisa	

científica.	 Assim,	 é	 possível	 afirmar	 que	 as	 normalizações	 éticas	 que	 têm	atingido	 as	 pesquisas	 no	

campo	das	ciências	humanas	partem	de	uma	matriz	disciplinar	biomédica,	provocando	uma	espécie	

de	controvérsia	sobre	a	legitimidade	dos	campos	não	pertencentes	à	mesma,	ou	ainda	sobre	a	perti-

nência	das	metodologias	qualitativas.	Segundo	a	autora,	a	comunidade	científica	tem	apontado	para	

necessidade	da	criação	de	normativas	específicas	às	diferentes	áreas	disciplinares	da	ciência.

A	partir	deste	quadro	de	disputas	pela	normatização	do	que	seja	ética	nas	pesquisas	científicas,	

percebe-se	uma	crescente	recusa	em	reconhecer	o	modelo	biomédico	de	regulação	em	pesquisa	com	

seres	humanos	como	válido	para	as	pesquisas	qualitativas	em	ciências	humanas.	Não	se	pode	deixar	

de	problematizar	o	fato	de	que	a	matriz	de	avaliação	da	ética	na	pesquisa	com	sujeitos,	e	todas	as	suas	

subjetividades,	seja	predominantemente	biomédica.

Os	 comitês	 de	 ética	 em	pesquisa,	 por	 não	 terem	 sido	 criados	 pensando	 nas	 especificidades	

das	pesquisas	em	ciências	humanas,	exigem	dos	pesquisadores,	por	exemplo,	que	explicitem	como	

pretendem	devolver	os	 resultados	da	pesquisa	à	 comunidade	ou	às	pessoas	envolvidas	na	 fase	de	

“coleta	de	dados”,	entretanto,	é	 importante	pensar	que	a	pesquisa	científica	necessita	 resultar	em	

algo	que	contribua	de	forma	direta	ou	 indireta	para	a	sociedade,	e	principalmente	para	os	sujeitos	

envolvidos	na	investigação,	confirmando	sua	função	social	e	se	afastando	da	ideia	de	devolutiva	da	

pesquisa	como	mero	retorno	de	dados.	Nessa	mesma	perspectiva,	as	pesquisas	científicas	têm	seus	

resultados	 tradicionalmente	 divulgados	 na	 comunidade	 acadêmica,	 não	 alcançando	 com	 facilidade	

outros	públicos,	mas	se	consideramos	que	uma	das	funções	da	pesquisa	é	contribuir	para	sociedade,	

não	deveríamos	nós	pesquisadores	nos	preocupar	com	o	acesso	de	nossas	pesquisas	pelas	massas?	

Afinal,	esse	processo	também	deveria	fazer	parte	do	agir	ético	na	pesquisa,	e	na	vida	como	um	todo.
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Mas	afinal,	como	incorporar	os	conceitos	que	compõem	o	vocabulário	dos	comitês	de	ética	-	por	
exemplo,	 riscos e benefícios, termo de consentimento livre e esclarecido e reparação por danos – à	
realidade	das	pesquisas	qualitativas	em	ciências	humanas?	Certamente	algumas	dessas	questões	tam-
bém	estão	presentes	nos	projetos,	no	entanto	seu	conteúdo	não	é	idêntico.	Os	riscos	envolvidos	na	
participação	de	uma	criança	que	teve	uma	situação	cotidiana	observada	em	um	trem	por	um	pesqui-
sador	não	podem	ser	considerados	os	mesmos	riscos	envolvidos	em	um	protocolo	de	pesquisa	sobre	
uma	vacina	para	crianças,	afinal,	os	campos	de	produção	de	conhecimento,	ainda	que	envolvam	seres	
humanos,	são	distintos.

Sobre	os	conceitos	e	documentos	que	compõem	esse	quadro	de	normatizações	éticas,	Pereira	
(2015)	assinala	que	tais	documentos	se	assemelham	dos	contratos	do	campo	jurídico,	“formatando	um	
conceito	de	ética	nos	limites	da	legalidade”	(p.	53).	Para	a	autora,	essa	dinâmica	mais	parece	se	com-
prometer	em	proteger	o	pesquisador	da	responsabilidade	pela	própria	pesquisa	que	faz,	contrariando	
o	conceito	bahkitiniano	de	responsividade,	 isto	é,	que	a	responsabilidade	do	pesquisador	por	aquilo	
que	pensa	em	um	dado	momento	é	uma	espécie	de	assinatura	do	seu	ato	de	pensar.	Concordando	
com	essa	afirmação,	Souza	et	al	(2016),	sobre	o	termo	de	consentimento	livre	e	esclarecido,	sinaliza:

O	consentimento	é	tratado	apenas	como	um	documento	que	deve	ser	assinado,	muitas	vezes,	antes	
mesmo	das	pesquisas	acontecerem.	Além	disso,	a	assinatura	destes	termos	se	dá,	em	alguns	casos,	
para	cumprirmos	protocolos	de	comitês	de	ética	e	exigências	de	revistas	científicas.	Isso	se	apresenta	
como	um	paradoxo:	como	consentir	sobre	algo	ainda	não	dito,	ainda	por	ocorrer?	(p.	104).

Assim,	o	 firmamento	de	contratos	 como	estes	 tem	se	 configurado	como	uma	das	etapas	da	
investigação,	interligada	à	pesquisa	de	campo.	Segundo	Pereira	et	al	(2018),	é	como	se	os	pesquisa-
dores	que	se	submetem	a	esses	contratos,	pudessem	considerar	cumprida	essa	“etapa”	da	pesquisa	
relativa	às	questões	da	ética.	Para	as	autoras,	“tal	procedimento	sugere	que	o	lugar	da	alteridade	na	
atividade	de	pesquisa	 fica	mais	 visível	 no	 trabalho	de	 campo”	 (p.	 764).	 Entretanto,	 procedimentos	
como	estes	acabam	por	resultar	em	um	esvaziamento	do	debate	sobre	o	que	é	e	como	se	constitui	a	
ética	na	pesquisa,	isto	porque	o	assentimento	na	utilização	destes	protocolos	resulta	em	uma	espécie	
de	desobrigação	por	parte	do	pesquisador	em	pensar	a	ética	como	constitutiva	de	todo	o	processo	de	
pesquisa,	que	envolve	desde	as	questões	iniciais	até	a	circulação	dos	resultados.	Não	se	pode	reduzir	a	
ética	na	pesquisa	à	assinatura	de	um	termo,	ao	cumprimento	de	uma	norma.

Pereira	(2015)	assinala	que	não	há	uma	forma	única	de	fazer	ciência,	assim	como	não	há	um	úni-
co	modo	de	se	conceber	a	ética	no	contexto	da	pesquisa	científica,	principalmente	porque	o	processo	
de	investigação	envolve	sujeitos,	suas	alteridades	e	relações	com	o	outro.	Se	podemos	dizer	que	não	há	
uma	única	possibilidade	de	fazer	ciência	e	conceber	a	ética,	podemos	dizer	também	que	toda	norma	é	
uma	construção	social	que	pode	ser	problematizada	e	ressignificada	historicamente	(PEREIRA,	2015).	
Assim	está	dada	a	origem	das	especificidades	das	ciências	humanas	e,	portanto,	da	sua	difícil	tarefa	
de	construir	seus	métodos	próprios	de	investigação.	Afinal,	normatizar	a	subjetividade	dos	sujeitos,	
enquadrando-os	em	protocolos	parece	não	ser	a	melhor	saída	para	a	produção	de	conhecimento	em	
ciências	humanas.	Até	mesmo	porque	determinadas	produções	de	conhecimento	não	cabem	nessas	
normatizações.	Como	pedir	autorização	dos	responsáveis	de	uma	criança	que	circula	pelos	vagões	dos	
trens	sozinha	vendendo	mercadorias?	Quem	se	responsabiliza	por	essa	criança?
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Mas,	se	submeter	a	pesquisa	às	normas	dos	comitês	não	pressupõe	a	ética	na	pesquisa,	o	que	
a	torna	ética?	Como	já	mencionado	aqui,	todo	o	processo	que	constitui	uma	pesquisa	exige	do	pes-
quisador	uma	tomada	de	decisão,	e	consequentemente	uma	postura	ética.	Conforme	assinala	Pereira	
(2015),	a	ética	na	pesquisa	pressupõe	uma	postura	que	se	instaura	desde	o	surgimento	do	problema	de	
pesquisa	até	a	circulação	dos	resultados,	“incluindo	nesse	longo	processo	uma	infinidade	de	encontros	
–	com	as	teorias,	com	as	crianças,	com	as	 instituições,	e	também	do	pesquisador	com	ele	mesmo”	
(p.	62).	Nesse	sentido,	o	processo	de	pesquisa	é	constituído	por	possibilidades	de	caminhos	a	serem	
seguidos,	cada	um	deles	exige	do	pesquisador	um	posicionamento	no	qual	não	é	possível	isentar-se	da	
responsabilidade	pelas teorias, pelas crianças, pelas instituições e também por ele mesmo.

Assim,	um	grande	desafio	presente	na	construção	das	relações	éticas	de	um	projeto	de	pesquisa	
não	deve	ser	o	de	enquadrá-lo	nas	normatizações	já	existentes,	mas	entender	que	a	ética	só	pode	ser	
pensada	no	contexto	específico	de	cada	pesquisa,	porque	responde	a	questões	que	são	próprias	da	
mesma	(PEREIRA	et	al,	2018),	e	que	cada	desenho	metodológico	pressupõe	uma	nova	sensibilidade	
ética,	de	responsabilidade	do	pesquisador.	E	essa	sensibilidade	se	constrói	a	partir	da	relação	de	alte-
ridade	entre	pesquisador	e	pesquisado,	isto	é,	a	alteridade,	assim	como	as	relações	éticas,	não	é	dada	
ou	natural,	mas	sim	construída	em	um	processo	de	negociação.

Nesse	sentido,	não	só	todo	andamento	da	pesquisa,	mas	toda	construção	teórica	acerca	da	in-
fância	explicita	uma	ética,	isto	porque	“implica	um	posicionamento	político	em	relação	às	crianças	e	ao	
lugar	social	que	elas	ocupam	na	sociedade	e	na	produção	do	conhecimento	científico” (PEREIRA	et	al,	
2018.	p.	762),	assim,	a	construção	teórica	de	uma	pesquisa,	por	ser	uma	escolha,	um	posicionamento,	
uma	responsabilidade,	é	um	agir	ético,	até	mesmo	porque:

A	alteridade	numa	pesquisa	não	se	instaura	no	encontro	do	pesquisador	com	seus	sujeitos	naquilo	
que	seria	o	trabalho	de	campo	(uma	pesquisa	unicamente	teórica,	então,	não	implicaria	um	debate	
sobre	ética?).	A	ética	de	uma	pesquisa	se	instaura	na	escolha	de	um	tema	(e	na	recusa	de	outros),	no	
recorte	que	dá	centralidade	a	alguns	aspectos	(e	torna	invisíveis	outros)	nas	formas	que	escolhemos	
para	tratá-los,	nos	olhares	e	nas	vozes	que	autorizamos	participar	do	debate	(e	naqueles	que	calamos	
ou	colonizamos),	enfim,	no	teor	daquilo	que	dizemos	(PEREIRA	et	al,	2018.	p.	767).

Concordando	com	as	considerações	bahkitinianas,	enxergo	o	ato	de	pensar	como	um	ato	ético.	
Quando	opto	por	pensar	ou	não	sobre	um	determinado	tema,	me	posiciono	politicamente	no	mundo,	
configurando	o	pensar	como	uma	ação	de	mundo,	uma	assinatura	que	só	o	meu	pensar	e	o	meu	agir	
podem	firmar.	Conforme	Pereira	(2015),	a	ética	não	está	na	teoria	em	si,	mas	no	ato	de	pensá-la,	de	
torná-la	singular,	de	assiná-la,	isto	porque,	“assinar	uma	teoria	significa	tornar-se	singularmente	seu	
autor”	(p.	56),	responsabilizar-se	por	ela.

Deste	modo,	reafirmo	que	as	discussões	éticas	precisam	ser	problematizadas	em	todas	as	eta-
pas	da	pesquisa	e	não	apenas	durante	a	adequação	das	mesmas	para	serem	aprovadas	pelos	comitês.	
Não	se	trata	da	desresponsabilização	do	pesquisador	em	submeter	ou	não	a	investigação	aos	comitês,	
mas	sim	da	ideia	da	importância	de	que	o	pesquisador	tenha	consciência	de	valores	universais	como	
os	direitos	humanos,	a	visibilidade	dos	invisíveis	e	a	promoção	da	ciência	como	um	bem	público,	tra-
ta-se	da	ideia	de	que	os	comitês	sejam	sensíveis	às	particularidades	epistemológicas	e	metodológicas	
das	ciências	humanas,	trata-se	de	pensar	numa	ética	que	seja	capaz	de	incorporar	a	complexidade,	a	
diversidade	e	a	alteridade	da	infância.
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Em	resumo,	ética	é	parte	da	própria	questão	de	pesquisa,	na	medida	em	que	toda	pesquisa	tem	
um	caráter	social	e	implica	relações	de	alteridade	(PEREIRA,	2015).

Toda	essa	discussão	resulta	também	em	um	questionamento:	Como	as	ciências	humanas	podem	
ser	ciências	permanecendo	humanas?	O	conceito	de	alteridade	ajuda	a	pensar	sobre	essa	questão.	
Alteridade	e	ética	caminham	lado	a	lado	no	processo	de	pesquisa:	não	há	ética	sem	alteridade,	sem	o	
reconhecimento	do	outro.	Mas	o	que	seria	alteridade?	Para	Amorim	(2004),	a	alteridade	não	trata	do	
“simples	reconhecimento	de	uma	diferença,	mas	de	um	verdadeiro	distanciamento:	perplexidade,	in-
terrogação,	em	suma,	suspensão	da	evidência” (p.	26),	a	alteridade	vai	além	da	diferença,	ela	enxerga	a	
diferença	do	outro,	e	essa	mesma	diferença	me	modifica,	me	altera.	Passo	a	me	constituir	na	diferença	
do	outro.	Assim,	a	alteridade	não	se	limita	à	consciência	da	existência	do	outro,	e	também	não	se	reduz	
ao	diferente,	mas	sim	comporta	o	estranhamento	e	o	pertencimento.

As	 tensões	entre	estranhamento	/	pertencimento	e	distanciamento	/	 familiaridade	ajudam	a	
compor	a	constituição	das	relações	de	alteridade	entre	os	sujeitos.	Para	ilustrar	tal	afirmativa,	Amorim	
(2004)	faz	analogia	à	tensão	de	ser	hóspede	e	anfitrião	ao	mesmo	tempo:

A	atividade	de	pesquisa	torna-se	então	uma	espécie	de	exílio	deliberado	onde	a	tentativa	é	de	ser	
hóspede	e	anfitrião	ao	mesmo	tempo.	(...)	o	pesquisador	pretende	ser	aquele	que	recebe	e	acolhe	
o	estranho.	Abandona	 seu	 território,	 desloca-se	em	direção	ao	país	do	outro,	para	 construir	 uma	
determinada	escuta	da	alteridade,	e	poder	traduzi-la	e	transmiti-la	(p.	26).

Nessa	perspectiva,	ao	pesquisar	no	contexto	dos	trens	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	sou	anfitriã,	
pois	pesquiso	o	cotidiano	no	qual	estou	inserida,	mas	ao	mesmo	tempo	sou	hóspede,	uma	vez	que	
busco	conhecer	o	que	ainda	não	sei	acerca	deste	contexto.

Ao	que	se	refere	à	investigação,	é	possível	dizer	que	sem	o	reconhecimento	da	alteridade	não	há	
objeto	de	pesquisa,	pois	todo	objeto	de	pesquisa	é	um	objeto	construído	e	não	imediatamente	dado,	
o	que	implica,	segundo	Amorim	(2004),	em	um	trabalho	de	“negociação	com	os	graus	de	alteridade	
que	podem	suportar	a	pesquisa	e	o	pesquisador”	(p.	29).	E	essa	dimensão	alteritária,	construída	pelos	
sujeitos	nas	relações	sociais,	funciona	como	uma	espécie	de	espelho	que	em	mim	se	esconde,	e	que	só	
se	revela	a	mim	na	relação	com	o	outro,	afinal,	nós	nos	constituímos	pelo	outro,	é	o	outro	quem	ocupa	
o	lugar	da	revelação	daquilo	que	desconheço	em	mim.

Com	a	 intencionalidade	de	discutir	 a	ética	na	pesquisa	em	questão,	é	 importante	esclarecer	
alguns	pontos:	a	escolha	por	uma	metodologia	pautada	na	observação	sensível	e	no	registro	do	coti-
diano	tem	suas	inspirações	nos	campos	da	filosofia	e	da	pedagogia.	A	investigação	em	questão	trata	
de	uma	pesquisa	sobre	crianças,	que	acontece	com	a	participação	delas,	isto	é,	as	crianças	participam	
na	medida	em	que	estão	inseridas	naquele	cotidiano,	que	circulam	pelos	trens	em	um	espaço	público,	
que	vivem	e	participam	do	contexto	o	qual	a	pesquisa	acontece.	Assim,	as	crianças	vivem	o	cotidiano,	
eu	o	observo	e	a	pesquisa	acontece	a	partir	da	minha	visão	de	pesquisadora.	Não	se	trata,	portanto,	
de	uma	tentativa	de	trazer	para	a	pesquisa	as	falas,	gestos,	pensamentos,	atitudes,	comportamentos	
das	crianças,	mas	sim	as	minhas	percepções	sobre	as	falas,	gestos,	pensamentos,	atitudes,	compor-
tamentos	delas,	afinal,	eu falando da cultura do outro, será sempre eu falando da cultura do outro. 
Nessa	perspectiva,	o	outro	aparece	na	pesquisa	a	partir	da	minha	visão,	a	partir	da	minha	assinatura	
de autora da investigação.
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Outro	ponto	fundamental	a	ser	esclarecido	é:	as	crianças	que	participam	e	compõe	as	situações	
cotidianas	observadas	por	mim	não	tem	sua	identidade	revelada,	eu	não	as	conheço.	Para	esta	pes-
quisa	especificamente,	não	me	preocupa	saber	o	nome,	endereço	ou	idade	dos	sujeitos,	preocupa-me	
saber	como	é	a	realidade	das	crianças	que	circulam	pelos	 trens,	preocupa-me	enxergar	as	crianças	
que	vêm	sendo	invisibilizadas	por	parte	da	sociedade,	preocupa-me	promover	uma	historiografia	da	
infância,	preocupa-me	enxergar	o	coletivo	através	do	individual.	Preocupa-me,	não	observar	a	criança	
em	si,	o	indivíduo,	mas	a	infância.	Que	infância	se	vive	no	cotidiano?

Assim,	seja	nesta	pesquisa	exemplificada	no	texto,	ou	em	qualquer	outra	investigação,	importa	
pensar	na	ética	como	constitutiva	de	todo	o	processo	de	investigação,	e	não	como	mera	formalidade,	
uma	exigência	da	comunidade	científica.	Importa	pensar	na	relevância	social	da	pesquisa.	Importam	
as	relações	construídas	no	andamento	da	investigação.	Importa	refletir:	por	que	pesquiso?	Para	que	
pesquiso?
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INTRODUÇÃO
Esse	 trabalho	descreve	uma	vivência	do	autor	da	pesquisa	em	sua	prática	conjunta	de	cons-

trução	de	história,	 feita	 junto	a	uma	criança.	Para	uma	 interpretação	a	partir	da	ótica	do	autor	do	
presente	trabalho,	cabe	aqui	destacar	quais	perspectivas	serão	adotadas	ao	longo	do	trabalho	para	
se	olhar	para	a	criança	a	ser	descrita,	seus	processos	durante	a	história	criada,	sua	relação	com	seu	
contexto,	seu	desenvolvimento	a	partir	dos	seus	sentidos,	a	 influência	das	experiências	vivenciadas	
pelos	participantes	e	expressas	durante	a	construção	de	histórias,	seus	repertórios	e	as	especificidades	
que	ocorrem	durante	a	brincadeira	na	relação	com	o	outro	e	com	os	objetos.

Sendo	 assim,	 primeiramente	 define-se	 aqui	 qual	 o	 conceito	 de	 criança	 adotado.	 Segundo	 a	
Convenção	sobre	os	Direitos	da	Criança:	“considera-se	como	criança	todo	ser	humano	com	menos	de	
dezoito anos de idade” (BRASIL,1990).

A	criança	 será	olhada	e	 interpretada	a	partir	da	definição	de	Sarmento	 (2002,	p.9)	que	defi-
ne	crianças	como	“seres	sociais	plenos,	dotados	de	capacidade	de	acção	e	culturalmente	criativos”.	
Contrariando	desse	modo	as	definições	construídas	e	atribuídas	as	crianças	ao	longo	da	história,	como	
por	exemplo	o	próprio	termo	“criança”,	apresentado	por	Ariès	(1978,	p.6)	“enfant	(criança),	que	quer	
dizer	não	falante”.	Ao	se	fazer	essa	afirmação	de	que	criança	é	aquele	que	não	fala,	automaticamente	
se	tem	o	raciocínio	de	que	criança	é	também	aquele	que	não	pensa,	não	possui	capacidade	de	ação	e	
sequer é criativo.

Compreende-se	que	cada	criança	é	individualmente	um	ser	com	imaginação,	e	sabe-se	que	essas	
imagens	são	construídas	ao	longo	de	sua	vida.	Para	maior	clareza,	algumas	definições	são	necessárias	
de	serem	feitas.	Sobre	imaginar,	imaginação	e	imaginário:

Imaginar	é	construir	ou	conceber	na	imaginação;	fantasiar,	idear,	inventar;	é	o	ilusório;	o	fantástico.	
Imaginação:	é	a	faculdade	que	tem	o	espírito	de	representar	imagens.	Imaginário:	é	o	que	só	existe	na	
imaginação	(FERREIRA,	1975,	p.918).

Desse	modo,	entende-se	a	imaginação	enquanto	dimensão	do	pensamento	humano,	não	res-
trito	à	criança,	mas	à	espécie	humana.	Diferentemente	do	adulto,	que	também	possui	essa	faculda-
de,	 na	 criança	 há	 uma	 transposição	 do	 imaginário	 sobre	 o	 real,	 porém	de	 forma	mais	 exacerbada	
(SARMENTO,	2002).	Portanto,	sobre	a	capacidade	de	imaginação	infantil,	sobre	a	riqueza	do	criar	que	é	
possibilitada	por	meio	da	criatividade	e	da	possibilidade	de	fantasiar,	será	utilizado	o	termo	imaginário	
infantil	como	definição.	Sarmento	(2002,	p.14)	define	o	imaginário	infantil	como	“um	elemento	nuclear	
da	compreensão	e	significação	do	mundo	pelas	crianças”.	Ou	seja,	é	a	partir	dele	que	a	criança	olha	seu	
mundo,	compreende,	caracteriza,	define	e	significa.

A	criança	deve	ser	vista	como	um	ser	social/histórico/cultural.	Um	ser	humano	que	é	de	um	de-
terminado	tempo	histórico	e	proveniente	de	uma	determinada	cultura.	Segundo	Brougère: “A criança 
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está	inserida,	desde	o	seu	nascimento,	num	contexto	social	e	seus	comportamentos	estão	impregnados	

por	essa	imersão	inevitável.”	(2010,	p.	104).	A	teoria	sócio	histórica	de	Vygotsky	(1984)	é	contribuinte	

para	o	entendimento	do	ser	humano	como	pertencente	a	um	lugar	e	um	tempo,	como	um	resultado	

das	ações	do	meio	sobre	ele,	e	dele	sobre	o	meio.	A	caracterização	da	 imaginação	da	criança	está	

inteiramente	ligada	a	esse	contexto	social	e	cultural	no	qual	a	criança	está	inserida	(SARMENTO,2002).	

Se	ela	não	possui	um	ambiente	 facilitador	que	propicie	e	 favoreça	as	condições	para	o	melhor	de-

senvolvimento	desse	 imaginário,	 tampouco	 terá	uma	 imaginação	 rica	em	fantasias	e	possibilidades	

de	transposições	do	imaginário	sobre	o	real.	Para	uma	possível	elaboração	e	abstração	por	parte	da	

criança	em	seus	sentidos	imagéticos,	é	mais	facilitado	a	ela	imaginar,	criar	e	fantasiar	imagens	daquilo	

que	ela	já	conhece.	Ao	pedir	a	uma	criança	que	nunca	foi	à	praia,	nunca	viu	uma	praia	e	nem	ouviu	

uma	citação	do	termo,	que	imagine	ela	brincando	em	uma	praia	nas	ondas	do	mar,	essa	criança	pode	

imaginar	diversas	coisas,	mas	se	não	possui	uma	imagem	de	praia	em	sua	memória,	dificilmente	irá	

imaginar	com	precisão.	O	mesmo	raciocínio	se	aplica	às	brincadeiras	que	são	culturalmente	inventadas	

pelas	crianças	ou	pelos	adultos,	dificilmente	uma	criança	de	um	determinado	local	irá	brincar	da	mes-

ma	forma,	com	as	mesmas	regras	e	do	mesmo	jogo	que	uma	criança	de	outro	local.

A	 ação	 da	 criança	 não	 está	 desconexa	 do	 seu	 imaginário,	 mas	 inteiramente	 ligada	 a	 ele.	

Considera-se	a	ação	da	criança	em	sua	“complexidade	e	na	sua	dimensão	de	competência	específica,	

isto	é,	como	dotada	de	um	sentido	próprio,	pertinente	e	adequado	aos	contextos	de	vida	das	crianças”	

(SARMENTO,	2002,	p.9).	Logo,	será	levado	em	conta	não	só	as	atitudes	da	criança,	mas	também	o	co-

nhecimento	dela	de	acordo	com	seu	contexto	e	de	acordo	com	o	repertório	dela	sobre	determinados	

assuntos.	Pois	é	perceptível	que	a	visão	de	mundo	da	criança	é	perpassada	pelas	concepções	culturais	

presentes	no	seu	meio.

Ao	tratar	o	imaginário	como	uma	característica	da	espécie	humana,	compreende-se	que	essa	

imaginação	é	desenvolvida	a	partir	de	seus	sentidos.	(SARMENTO,	2002).	A	criança	desenvolve	cada	

vez	mais	esse	imaginário	a	partir	das	experiências	que	vivência. Sendo	assim,	as	brincadeiras	e	histórias	

construídas	pela	criança	tendem	a	se	dar	a	partir	de	uma	experiência	vivenciada	anteriormente.	Essa	

experiência	é	o	que	Bondía	(2002,	p.21)	caracteriza	como	“o	que	nos	passa,	o	que	nos	acontece,	o	que	

nos	toca.”.	Se	uma	experiência	acontece	a	criança,	certamente	essa	experiência	irá	vir	à	tona	em	ou-

tros	momentos	de	sua	trajetória.	Seja	ela	em	uma	lembrança,	em	um	momento	de	tristeza,	de	alegria,	

durante	uma	brincadeira	ou	mesmo	durante	uma	construção	de	histórias.

Busatto	(2003)	declara	que	a	o	ato	de	contar	histórias	traz	significações	ao	propor	um	diálogo	

entre	as	diferentes	dimensões	do	ser.	Percebe-se	que,	não	somente	o	ato	de	contar,	mas	o	de	cons-

truir	 e	 elaborar	 histórias	 em	 conjunto,	 proporciona	 esse	diálogo	 entre	 as	 diferentes	 dimensões	do	

ser.	A	construção	de	história,	para	a	criança,	nada	mais	é	do	que	uma	das	diversas	possibilidades	de	

brincadeira.	Bruner	(1986)	apresenta	cinco	funções	fundamentais	na	brincadeira,	sendo	essas:	redu-

zir	a	gravidade	de	consequências;	um	meio	de	exploração	da	invenção	e	da	fantasia;	uma	forma	de	

imitação	idealizada	da	vida;	transformação	do	mundo,	segundo	os	desejos	de	quem	brinca;	diversão.	

Sabe-se	que	nem	toda	brincadeira	proporciona	essas	cinco	funções,	contudo,	será	valorizado	as	parti-

cularidades	e	diferentes	dimensões	presentes	em	cada	brincadeira.	É	importante	para	a	compreensão	

da	construção	de	história	a	ser	apresentada,	ressaltar	a	segunda	e	a	quarta	função	que	Bruner	define.
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Sobre	a	relação	entre	a	realidade	e	o	jogo,	Baron	(2002)	afirma	que	a	criança	durante	a	brin-
cadeira	se	apoia	nas	coisas	visíveis	e	concretas	e	une	através	de	experimentações,	aquilo	que	é	real,	
ou	seja,	os	objetos,	às	suas	criações	imaginárias.	Ela	também	afirma	que	a	criança	compreende	que	
aquilo	que	imagina	não	é	real,	mas	uma	fantasia.	E	é	através	dessa	fantasia	que	corrige	o	mundo	a	sua	
volta	segundo	os	seus	desejos.	Indo	assim,	em	acordo	com	quarta	das	cinco	funções	fundamentais	na	
brincadeira,	segundo	Bruner	(1986).

Ademais,	mais	um	ponto	a	ser	destacado,	é	o	que	Sarmento	(2002,	p.10)	afirma:

O	objeto	referenciado	não	perde	a	sua	identidade	própria	e,	é	ao	mesmo	tempo	transmutado	pelo	
imaginário:	a	criança	pode	passar	a	ser	um	astronauta,	um	índio,	ou	um	modelo	exibindo-se	nas	pas-
sarelas,	ou	um	gato	sem	deixar	de	ser	ela	própria,	assim	como	o	toco	do	uma	vassoura	se	transmuta	
numa	espada,	ou	num	cavalo,	e	uma	toalha	se	transforma	numa	túnica	ou	numa	bandeira,	sem	que	a	
criança	perca	a	noção	da	identidade	de	origem.

A	criança	durante	a	brincadeira	 tem	a	capacidade	de	utilizar	objetos	que	não	são	e	transfor-
ma-los,	de	forma	imaginária,	para	que	passem	a	ser	a	partir	de	então.	Um	livro	pode	se	tornar	um	
“notebook”,	em	outro	momento	vir	a	ser	uma	agenda,	e	em	outro	passar	a	ser	um	telhado	de	uma	
casa,	sem	sequer	deixar	de	ser	um	livro.	Pois	a	criança	compreende	que	o	objeto	pode	ser	o	que	ela	
deseja	que	seja,	sem	ao	menos	deixar	de	ser	ele	próprio.	E	essa	lógica	da	criança	se	encaixa	também	
quando	ela	tem	de	ser	algum	personagem,	ela	é	outra,	mas	ainda	é	ela.	Essa	concepção	de	alternância	
entre	uma	coisa	e	outra,	entre	o	 real	e	o	 imaginário,	possibilita	que	a	criança	“navegue	entre	dois	
mundos”	(Harris,	2002,	p.	232).

Exposto	o	ponto	de	vista	do	autor,	apresenta-se	uma	construção	de	diversas	histórias	que	atra-
vés	do	 seu	percurso,	 demonstram	os	diferentes	 símbolos	 constituídos	 e	 expressos	pelo	 imaginário	
infantil.	A	história	é	construída	pelo	autor,	que	é	o	adulto	em	questão,	e	por	uma	criança	de	5	anos	
moradora	de	uma	zona	rural	no	Estado	de	Minas	Gerais	no	período	de	1	dia.	O	desenvolver	da	história	
é	construído	 fazendo	uso	dos	objetos	disponíveis	no	ambiente,	presentes	na	casa	em	que	 reside	a	
criança	e	no	local	onde	se	localiza	a	casa,	uma	área	rural	denominada	pelos	moradores	como	roça.	
A	história	 foi	 construída	de	acordo	 com	os	 conhecimentos	da	 criança	e	do	 autor	 sobre	histórias	 e	
desenhos	infantis.	Não	foi	uma	história	pré-elaborada,	mas	desenvolvida	em	conjunto	a	partir	do	que	
foi	encontrado	durante	o	desenrolar	da	história.

Alguns	pontos	a	serem	destacados:	a	criança	estava	ansiosa	para	brincar	e	o	adulto	da	história	
concordou	em	brincar.	A	criança	pediu	uma	sugestão	de	brincadeira	e	o	adulto	sugeriu:	construir	uma	
história.	A	criança	aceitou	a	proposta	e	deu	início	a	brincadeira.	É	possível	então	perceber	o	adulto	
como	facilitador	da	criação	e	da	fantasia	da	história	da	criança.	Contudo,	não	se	deve	enxergar	a	crian-
ça	como	ser	passivo	e	receptor	da	construção	de	histórias,	pelo	contrário,	como	ser	ativo	que	inicia,	e	
guia	a	brincadeira	em	diversos	momentos.
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CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS
A	história,	que	é	composta	de	muitas	histórias,	se	iniciou	no	interior	da	casa	e	se	expandiu	para	o	

exterior.	Os	nomes	dado	pela	criança	a	ela	e	ao	adulto,	foram	respectivamente	João	e	OZ	e	serão	esses	
os	nomes	utilizados	para	defini-los	daqui	em	diante.

O	início	da	história	se	deu	na	cozinha	onde	tinha	um	colchão	antigo	que	ia	ser	descartado.	OZ	e	
João	sentaram-se	no	colchão,	alegando	que	estavam	em	um	tapete	mágico	e	viajaram	em	direção	ao	
fantástico	mundo	de	OZ.	Ao	chegar	no	mundo	de	OZ,	João	e	OZ	caminharam	pela	estrada	de	terra	que	
percorria	a	zona	rural.	Chegaram	então	em	uma	ponte	que	permitia	a	travessia	de	um	rio,	denomina-
ram	aquele	rio	de	“Rio	da	Sabedoria”	pois	quem	bebesse	dele	seria	sábio	o	suficiente	para	tomar	suas	
próprias	decisões	e	a	dos	outros.	Após	isso	atravessaram	para	o	outro	lado	do	rio.	Do	outro	lado	era	
uma	região	com	muitas	árvores	e	pastos	verdejantes,	do	qual	uma	criação	de	gado	se	alimentava.	No	
mundo	de	OZ	a	alimentação	do	gado	era	invertida	e	diferente,	quando	esses	se	alimentavam	da	terra,	
a	terra	se	transforma	em	grama.	OZ	declara	para	João	que	o	mundo	de	OZ	tem	sido	atacado	pelo	reino	
das	trevas	e	como	consequência	disso,	os	animais	não	se	submetem	mais	a	OZ.	Ele	exemplifica	dizendo	
que	o	gado	não	tem	mais	transformado	a	terra	em	grama,	e	que	esse	tem	se	alimentado	da	grama	e	
deixado	somente	a	terra.	A	seguir	um	diálogo	entre	ambos.

OZ conta a João:

-	João,	eu	estou	envelhecendo	e	isso	prejudica	tudo.	Afinal	o	mundo	é	meu,	e	o	poder	vem	de	
mim.

João	interrompe	OZ	dizendo:

-	Precisamos	fazer	alguma	coisa	para	impedir	isso!

OZ	alerta	João	sobre	uma	profecia:

-	A	única	coisa	que	pode	impedir	essa	catástrofe,	será	o	menino	designado	para	salvar	o	mundo	
de OZ.

João responde:

-	Sou	eu?

OZ retruca:

-	Ainda	não	sabemos.	Mas	como	diz	a	profecia,	esse	menino	subirá	em	um	pé	de	feijão.	Esse	pé	
de	feijão	subirá	até	o	céu	e	esse	menino	escalará	esse	pé,	e	nos	salvará	daquilo	que	está	nos	consumin-
do.	Ainda	não	sabemos	seu	nome,	mas	sabemos	que	será	o	menino	do	pé	de	feijão.

João	e	OZ	partem	em	busca	do	pé	de	feijão,	a	localização	do	pé	estava	no	mapa,	pedaço	de	papel	
que	estava	jogado	no	chão,	que	Artur	havia	deixado.	Eles	trilharam	por	alguns	caminhos,	subiram	algu-
mas	estradas	e	desceram	por	outras.	Encontraram	então	uma	montanha	com	muitas	plantações.	Eles	
passaram	por	muitos	pés,	mas	não	encontraram	o	certo.	Até	que	acharam	um	que	estava	destacado	e	
que	se	localizava	exatamente	no	ponto	em	que	apontava	o	mapa.	João	subiu	no	pé	de	feijão,	aqui	se	
refere	à	uma	árvore	que	havia	em	destaque,	e	derrotou	o	gigante,	e	desse	modo	todo	o	mundo	de	OZ	
foi restaurado.
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FOTOS CAPTURADAS DURANTE A CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS
Foto	1:	O	Colchão

Fonte:	Elaborada	pelo	autor

Foto	2:	Rio	da	Sabedoria

Fonte:	Elaborada	pelo	autor
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Foto 3: Do outro lado do rio

Fonte:	Elaborada	pelo	autor

Foto 4: Estrada de terra

Fonte:	Elaborada	pelo	autor

Foto	5:	“João	no	Pé	de	Feijão”

Fonte:	Elaborada	pelo	autor
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ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS
Será	analisada	a	história,	que	é	composta	de	muitas	histórias,	ponto	a	ponto	a	partir	das	pers-

pectivas	explicitadas	anteriormente.

O	fato	de	a	criança	se	autonomear	como	João,	fazendo	referência	ao	desenho	infantil	João	e	
o	Pé	de	Feijão	(JACOBS,	1968)	demonstra	como	ela	se	vê	representada	por	um	personagem	cuja	as	
características	psicológicas	são	semelhantes	as	suas,	sendo	elas:	alegre,	extrovertido,	corajoso	e	um	
tanto	ingênuo.	A	nomeação	dada	pela	criança	para	o	adulto	da	história	como	OZ,	fazendo	referência	ao	
desenho	infantil	O	Mágico	de	OZ	(BAUM,	1919)	e	a	escolha	de	ir,	através	da	brincadeira,	para	o	mundo	
de	OZ	demonstram	a	figura	que	a	criança	vê	no	outro	da	brincadeira,	neste	caso	o	autor.	Ele	vê	como	
um	adulto,	alguém	que	é	superior	a	ele,	que	tem	poder	suficiente	para	controlar	um	mundo,	e	sob	o	
qual	ele	deve	se	submeter	para	guiar	o	rumo	da	história.

A	escolha	do	colchão	como	tapete	voador	demonstra	o	conhecimento	da	criança	sobre	o	tapete	
voador	que	aparece	nos	desenhos,	 fazendo	 referência	ao	desenho	 infantil	Aladdin,	 (ALADDIN,	1992).	
A	decisão	pela	opção	de	escolher	o	colchão	para	ser	tapete	pode	se	dar	por	alguns	fatores:	pela	não	
existência	de	tapete	na	residência,	ou	pelo	colchão	ter	 formato	retangular,	que	é	mais	parecido	com	
os	tapetes	voadores	dos	desenhos,	ou	simplesmente	por	estar	perto	do	colchão	no	momento	do	início	
da	história.	O	imaginar	que	um	colchão	vira	um	tapete	mágico	demonstra	a	capacidade	e	percepção	da	
criança	sobre	como	os	objetos	uma	hora	podem	ser	uma	coisa,	e	outra	hora	se	tornarem	outra,	sem	que	
deixem	de	ser	de	fato	o	objeto,	confirmando	assim	a	afirmação	de	Sarmento	(2002)	citada	anteriormente.

A	referência	utilizada	para	a	nomeação	do	rio	como	“Rio	da	Sabedoria”	não	foi	encontrada	pelo	
autor	em	alguma	história	infantil	tradicional.	Talvez	a	alusão	tenha	alguma	referência	desconhecida	ou	
talvez	seja	uma	criação	autêntica	da	criança	em	questão.

As	ações	invertidas	no	mundo	de	OZ	podem	dever-se	ao	fato	de	que	em	muitos	desenhos	infan-
tis	se	aborda	uma	realidade	paralela,	um	mundo	desconhecido,	ou	um	mundo	distante	ao	mundo	que	
se	conhece,	distante	da	realidade	possível	de	ser	observada.

O	adulto,	percebendo	uma	pausa	no	desenvolver	da	história,	 faz	uma	 interferência	tomando	
o	rumo	da	história	e	pondo	em	destaque	uma	situação	problema.	Ele	alega	que	o	mundo	está	sendo	
atacado	pelo	poder	das	trevas	e	que	os	animais	pararam	de	obedecer	a	ele.	Na	intervenção	do	adulto	
é	 perceptível	 uma	 concepção	de	dualismo,	 presente	 em	algumas	 religiões,	 uma	 visão	binária	 e	 de	
oposição:	a	crença	na	existência	do	bem	e	do	mal.

A	ideia	do	mundo	paralelo	é	acatada	pelo	adulto,	o	qual	expõe	o	que	tem	acontecido	aos	animais	
do	mundo	de	OZ.

O	sentimento	heroico	e	de	altruísmo	é	observável	na	fala	da	criança	que	ao	ouvir	o	relato	de	OZ,	
prontamente	se	coloca	numa	posição	de	atitude.

A	pergunta	feita	pela	criança,	parece	expressar	convicção	de	que	ele	nasceu	para	cumprir	aquele	
designo.

Logo	em	seguida	o	adulto	demonstra	compreender	a	 ideia	de	mesclar	os	desenhos	infantis	à	
história.	Então,	complementa	demonstrando	conhecimento	sobre	as	histórias,	 fazendo	referência	a	
profecias,	algo	muitas	vezes	presentes	em	histórias	em	que	há	um	salvador.	E	também,	fazendo	refe-
rência	ao	desenho	infantil	João	e	o	Pé	de	Feijão	(JACOBS,	1968).
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A	utilização	do	mapa	pela	criança,	demonstra	o	conhecimento	dela	sobre	o	uso	do	mapa	para	
orientação.	Esse	conhecimento	é	possível	de	existir	a	partir	do	entendimento	de	que	seu	uso	é	de-
monstrado	em	desenhos	e	filmes	do	qual	a	criança	tem	contato.	Visto	que	ela	não	tem	contato	com	
mapas	em	seu	cotidiano.

A	imaginação	da	existência	de	um	gigante	a	ser	derrotado	ao	escalar	o	“Pé	de	Feijão”	demonstra	
conhecimento	sobre	o	desenho,	e	a	fidelidade	da	criança	em	querer	manter	sua	história	parecida	com	
a	original.

A	conclusão	da	história	com	um	termino	positivo	demonstra	conhecimento	da	criança	sobre	os	
desenhos	infantis,	os	quais	em	sua	maioria	demonstram	tudo	acabando	bem,	o	herói	vencendo	o	vilão,	
o	bem	vencendo	o	mal	e	a	felicidade	estabelecida	como	ponto	final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através	desse	trabalho,	é	possível	compreender	a	importância	da	construção	de	histórias	elabo-

radas	e	criadas	pelo	imaginário	infantil.	É	importante	que	a	criança	transite	entre	o	imaginário	e	o	real	
para	que	possa	lidar	melhor	com	o	mundo	real,	ou	para	que	possa	mudar	o	real	de	acordo	com	a	sua	
vontade.	Nota-se	como	a	criança	muda	o	mundo	e	os	objetos	e	até	a	si	mesmo	com	facilidade,	porém	
com	a	consciência	de	que	as	coisas	não	deixaram	de	ser	o	que	eram.

Mediante	a	construção	de	história	é	perceptível	como	os	 indivíduos	são	resultados	das	cons-
tituições	do	ambiente	em	que	estão	 inseridos.	Pois	não	 seria	 facultado	à	 criança	entrelaçar	 tantos	
desenhos	e	contos	infantis,	se	antes	não	os	conhecesse	e	nem	com	eles	tivesse	tido	contato.	Ou	seja,	a	
construção	de	histórias	da	maneira	que	se	desenvolveu	se	deve	ao	repertório	daqueles	que	realizaram	
a	sua	construção.	Também	seria	difícil	imaginar	tantas	histórias	caso	não	estivesse	em	uma	cultura	que	
tem	acesso	e	valoriza	os	desenhos	no	período	da	infância.	A	construção	de	história	carrega,	através	
das	expressões	do	 imaginário	dos	participantes,	 concepções	 culturais.	 É	notável	 também,	 como	as	
brincadeiras,	 incluindo	também	a	construção	de	histórias,	 são	atravessadas	pelos	conhecimentos	e	
pelas	histórias	produzidas	na	e	pela	cultura	na	qual	os	indivíduos	estão	inseridos.

Ademais,	a	lembrança	desses	desenhos	e	contos	durante	o	desenvolver	da	história	foi	possível	
graças	as	experiências	vivenciadas	pelos	participantes.	Experiências	que	os	atingiram	em	algum	mo-
mento	de	suas	vidas	e	que	os	marcaram.	E	que	emergiram	devido	a	exposição,	a	vulnerabilidade	e	a	
entrega	de	sentimentos	durante	a	brincadeira.

REFERÊNCIAS	BIBLIOGRÁFICAS

ALADDIN.	Direção	de	Ron	Clements	&	John	Musker.	Estados	Unidos:	Walt	Disney	Feature	Animation,	
1992.

ARIÉS,	Philippe.	História Social da Criança e da Família.	 2.	ed.	Tradução	de	Dora	Flaksman.	Rio	de	
Janeiro: LTC Editora, 1978.

BARON,	 Sandra	Cabral.	 Brincar:	 espaço	de	potência	 entre	o	 viver,	 o	 dizer	 e	o	 aprender.	 In:	Garcia,	
Regina Leite. (Org.). Crianças, essas conhecidas tão desconhecidas.	1ed.Rio	de	Janeiro:	DP&A	Editora,	
2002, v., p. 53-80.

BAUM,	Lyman	Frank. The Magic of OZ.	Estados	Unidos:	Reilly	&	Britton,	1919.



42

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

BONDÍA,	 Jorge	 Larrosa.	 Notas	 sobre	 a	 experiência	 e	 o	 saber	 de	 experiência.	 Rev.	 Bras.	 Educ. Rio 
de	 Janeiro,	 n.	 19,	 p.	 20-28,	 abril.	 2002.	Disponível	 em:	 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1413-24782002000100003&lng=en&nrm=iso>.	Acesso	em	30	abr.	2019.

BRASIL. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1990.

BROUGÈRE,	Gilles.	Brinquedo	e	Cultura	/	Gilles	Brougère;	revisão	técnica	e	versão	brasileira	adaptada	
por	Gisela	Wajskop.	–	8.	ed.	–	São	Paulo:	Cortez,	2010.	–	(Coleção	questões	da	nossa	época;	v.	20).

BRUNER,	Jerome.	Juego,	pensamiento	y	lenguaje.	Perspectivas,	v.16,	n.1,	1986.	Disponível	em:	<http://
educamosjuntos.univalle.edu.co/descargables/Juegopensamientolenguaje.pdf>.	 Acesso	 em	 07	 ago.	
2019.

BUSATTO,	Cléo.	Contar & encantar:	Pequenos	segredos	da	narrativa.	Rio	de	Janeiro:	Vozes,	2003.

FERREIRA,	Aurélio	Buarque	de	Holanda.	Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1975.

HARRIS,	Paul.	Penser	à	ce	qui	aurait	pu	arriver	si....Enfance,	Paris,	vol.	54	(Le	monde	fictif	de	l’enfant),	
p.	232,	2002.	Disponível	em:	<https://www.cairn.info/revue-enfance1-2002-3-page-223.htm>.	Acesso	
em	07	ago.	2019.

JACOBS, Joseph.	Jack	and	the	beanstalk.	In.	JACOBS,	Joseph.	English	fairy	tales.	Suffolk:	Penguin	Books,	
1968.

SARMENTO,	 Manuel	 Jacinto.	 Imaginário e culturas da infância.	 Texto	 produzido	 no	 âmbito	 das	
atividades	 do	 Projeto	As	marcas	 dos	 tempos:	 a	 interculturalidade	nas	 culturas	 da	 infância	 (Projeto	
POCTI/CED/2002).	 Disponível	 em:	 <http://titosena.faed.udesc.br/Arquivos/Artigos_infancia/
Cultura%20na%20Infancia.pdd>.	Acesso	em	07	ago.	2019.

VYGOTSKY,	Lev	Semyonovich.	A formação social da mente.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1984.



43

CONHECIMENTO	SOCIAL	PARTILHADO	NAS	HISTÓRIAS	DE	CRIANÇAS	DA	EDUCAÇÃO	INFANTIL

CONHECIMENTO SOCIAL PARTILHADO NAS HISTÓRIAS 
DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Adriana Santos da Mata
Universidade	Federal	Fluminense 

addamata@hotmail.com

Apresentamos,	neste	artigo,	alguns	achados	da	pesquisa	de	doutorado,	concluída	na	Universidade	
Federal	Fluminense,	em	2017,	que	defende	a	seguinte	tese:	crianças pequenas têm linguagens sociais 
próprias,	maneiras	peculiares	de	pensar,	compreender	e	 falar	sobre	o	mundo	sociocultural	do	qual	
fazem	parte	como	sujeitos	ativos.	Em	nossa	investigação,	analisamos	histórias	ditadas	por	crianças	de	
3,	4	e	5	anos	de	uma	unidade	pública	de	Educação	Infantil,	localizada	em	Niterói	(RJ).

Ancoramo-nos	nos	estudos	de	Bakhtin	(2010,	2015),	especialmente	no	conceito	de	linguagens	
sociais,	buscando	relacionar	tal	conceito	à	noção	de	scripts	defendida	pelos	estudiosos	norte-america-
nos	Schank	e	Abelson	(1975),	como	sintaxe	global	da	enunciação,	formando	uma	base	de	conhecimen-
to	social	(com)	partilhado	para	a	compreensão	dos	sujeitos.

Consideramos	que	linguagens	sociais	e	scripts são	conhecimentos	(com)	partilhados	fundamen-
tais	na	construção	dos	discursos	das	crianças.	Portanto,	é	preciso	debater	e	rever	concepções	de	crian-
ça,	 infância	e	escola;	os	objetivos	da	Educação	 Infantil	pública;	as	práticas	pedagógicas;	as	relações	
entre	as	crianças,	entre	crianças	e	professoras.	À	escola,	cabe	pensar	a	ampliação	do	conhecimento	
sobre	a	linguagem	como	a	ampliação	do	próprio	conhecimento	social,	nos	quais	os	sujeitos	-	crianças	
e	adultos	-	são	implicados.

LINGUAGENS SOCIAIS E SCRIPTS	COMO	CONHECIMENTOS	(COM)	
PARTILHADOS

O	conceito	de	linguagens	sociais	é	apresentado	por	Bakhtin	na	teoria	do	romance,	pois,	para	ele	
o	romance	é	um	heterodiscurso	social	que	se	organiza	de	maneira	artística	e	com	uma	diversidade	de	
linguagens.

O	heterodiscurso	congrega	“todas	as	manifestações	da	experiência	humana	individual	e	social	
e	da	vida	das	ideias”	dentro	de	“um	universo	discursivo	povoado	por	uma	diversidade	de	linguagens	e	
vozes	sociais,	que	são	pontos	de	vista	específicos	sobre	o	mundo,	formas	de	sua	compreensão	verbali-
zada,	horizontes	semânticos	e	axiológicos”	(BAKHTIN,	2015,	p.13).

As	linguagens	sociais	se	caracterizam	e	se	distinguem	de	acordo	com	a	orientação	intencional,	o	
entendimento	e	a	apreciação	concreta	do	mundo,	não	se	limitando	ao	repertório	lexical.	Formam-se	
em	grupos	determinados	-	profissionais,	geracionais,	etários,	etc.	-	que	se	identificam,	compartilham	e	
conformam	modos	próprios	de	falar,	de	interpretar,	de	representar	e	de	agir	no	mundo	sociocultural	e	
ideológico.	São,	portanto,	carregadas	de	conteúdos	e	temas	estabelecidos,	e	se	realizam	em	direções	
bem	definidas,	relacionando	aspectos	sintático-semânticos	de	organização	dos	enunciados,	de	sua	se-
quenciação	e	da	ordem	ocupada	pelas	partes	do	texto,	produzindo	sentidos	(GOULART	e	MATA,	2017).
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Para	orientar	nosso	entendimento	de	como	a	criança	se	relaciona	com	a	diversidade	de	lingua-
gens,	 fazemos	uma	analogia	entre	a	criança	pequena	e	o	camponês	analfabeto,	que	Bakhtin	(2010)	
traz	como	exemplo.	O	autor	conta	que	o	camponês	analfabeto,	que	vive	nos	confins	do	mundo,	lida	
com	várias	linguagens	e	sabe	qual	deve	utilizar,	de	acordo	com	a	ocasião,	seja	para	rezar	a	Deus,	para	
cantar,	para	falar	no	ambiente	familiar	ou	ainda	para	ditar	uma	petição	ao	escrivão	em	língua	oficial.	
As	diferentes	 linguagens	não	entram	em	choque	na	consciência	do	homem,	ele	 sabe	quando	deve	
usar	cada	uma	delas,	sabe	da	necessidade	da	escolha de uma linguagem,	porque	sua	consciência	está	
orientada	para	o	heterodiscurso	nas	situações	da	vida	real.	Assim	Bakhtin	explica	que	homem	não	se	
relaciona	com	uma,	mas	com	várias	linguagens,	cujo	lugar	de	cada	uma	é	estabelecido	e	indiscutível,	
e	“a	passagem	de	um	lugar	para	outro	é	prevista	e	automática,	como	aquela	que	vai	de	um	quarto	
para	outro”.	O	autor	acrescenta	que	isso	ocorre	porque	este	camponês	ainda	não	sabe	“olhar	para	
uma	língua	(nem	para	o	seu	mundo	correspondente)	com	os	olhos	de	outra	(por	exemplo,	olhar	para	
a	língua	cotidiana	a	partir	da	língua	da	oração,	da	canção	e	vice-versa)”.	A	visão	crítica	das	línguas	só	
será	possível	ao	camponês	quando	ele	descobrir	que	as	elas	não	são	apenas	diferentes,	mas	múltiplas	
e	ligadas	indissoluvelmente	aos	sistemas	ideológicos	e	às	abordagens	de	mundo.	A	clareza	crítica	é	que	
permite	a	orientação	seletiva	e	ativa	na	língua	(BAKHTIN,	2010,102).

Acreditamos	que	a	criança	pequena	passa	por	processo	semelhante	ao	do	camponês.	Apesar	de	
ter	poucos	anos	de	vivência	no	mundo,	ela	convive,	relaciona-se,	lida,	desde	muito	cedo,	com	múltiplas	
linguagens,	seja	nos	diferentes	grupos	sociais	dos	quais	é	parte	(família,	grupo	etário),	seja	nas	esferas	
institucionais	de	que	participa	(escola,	igreja,	etc.).	E	vai	aprendendo	sobre	as	linguagens,	estabelecen-
do	correlações,	utilizando	a	língua	nas	diferentes	situações	discursivas.

Partindo	do	referencial	bakhtiniano,	buscamos	promover	uma	aproximação	com	a	ideia	de	script 
apresentada	pelos	estudiosos	Schank	e	Abelson	(1975).	Os	autores	explicam	que	scripts são roteiros 
que	descrevem	 sequências	 apropriadas	 de	 eventos	 em	um	 contexto	 específico.	Ou	 seja,	 os	 scripts 
padronizam	situações	do	cotidiano	em	que	uma	sequência	de	ações	predeterminadas	e/ou	estereoti-
padas	define	e	torna	as	situações	bem	conhecidas.

As	histórias	podem	invocar	scripts	de	várias	maneiras.	Como	exemplos,	os	autores	citam	sequên-
cias	típicas	que	acontecem	em	restaurante	e	festa	de	aniversário,	destacando	seus	elementos-padrão	
e	algumas	variações,	imprevistos	e/ou	desvios	que	podem	ocorrer	sem	que	se	perca	a	referência	do	
script	e	a	possibilidade	de	que	seja	retomado	em	sua	normalidade.

Cada script tem	atores	que	assumem	papéis	diferentes	na	ação	e	que	têm	diferentes	pontos	de	
vista. Os scripts	constituem	um	tipo	de	representação	que	orienta	os	comportamentos	dos	sujeitos	
em	uma	dada	situação.	Seu	formato	geral	é	definido	por	um	conjunto	de	elementos	unidos	em	certos	
pontos	cruciais	que	formam	um	encadeamento	causal	em	um	determinado	espaço	e	tempo.

Neste	sentido,	entendemos	que	a	noção	de	linguagens	sociais	e	scripts	dialogam,	à	medida	que	
formam	uma	base	de	conhecimento	(com)	partilhado	que	permite	a	compreensão	mútua	dos	sujeitos	
e	a	realização	de	atividades.

Como	essas	noções	podem	ser	articuladas	aos	modos	de	dizer	das	crianças	ao	elaborarem	suas	histó-
rias?	Que	conhecimentos	(com)	partilhados	e	compreensões	de	mundo	podemos	identificar	nas	narrativas?

Na	próxima	seção,	analisamos	quatro	histórias	que	associamos	a	alguns	scripts vivenciados e 
conhecidos	pelas	crianças:	casa,	brincadeira,	escola	e	casamento.
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Os	temas	enunciados	pelas	crianças	nas	histórias	se	referem	principalmente	às	suas	vivências	

cotidianas:	em	casa,	na	brincadeira,	na	escola,	no	casamento,	entre	outros.	Em	cada	situação,	as	lin-

guagens	sociais	das	crianças	são	falas	típicas	que	variam,	adequadamente,	conforme	a	configuração	do	

contexto	enunciativo	e	do	script.

Nas	histórias	ditadas	por	crianças	da	Educação	Infantil	para	compor	um	livro	da	turma,	encontra-

mos	indícios	(GINZBURG,	2014)	que	caracterizam	aspectos	de	linguagens	sociais	de	crianças	pequenas,	

ou	seja,	formas	de	orientação	intencional,	interpretação	e	apreciação	concreta	do	mundo.

Script da casa

Minha casa

Minha	mãe	e	meu	pai	tavam	na	rua	comprando	comida	e	foram	pra	casa.	Quando	
chegaram	em	casa,	almoçaram	com	Lucas,	Stefany	e	eu.	Aí	eles	dormiram	e	meu	pai	ficou	
acordado	e	foi	escovar	os	dentes.	E	depois	meu	pai	dormiu	na	minha	cama.

Yasmin,	4	anos,	09/12/2009.

Identificamos	na	enunciação	de	Yasmin,	de	4	anos,	 algumas	características	do	que	podemos	

chamar	de	script da casa,	pois	retrata	uma	situação	comum	na	rotina	de	muitas	famílias.

A	mãe	e	o	pai	 são	os	atores	que	desempenham	o	papel	social	de	prover	e	cuidar	dos	 filhos,	

de	zelar	pelo	seu	bem-estar.	É	responsabilidade	dos	pais	ir	à	rua	(provavelmente	a	um	restaurante),	

comprar	comida	e	levar	para	casa	para	alimentar	as	crianças.	E,	depois	da	refeição,	ter	um	momento	

reservado ao descanso.

Instantâneos	dos	cotidianos	das	famílias,	tal	como	apresentado	por	Yasmin,	estão	entre	os	prin-

cipais	conteúdos	temáticos	que	encontramos	nas	histórias.	Acreditamos	que	isso	se	deva	ao	fato	da	

família	ser	o	primeiro	grupo	social	de	referência	das	crianças	e	a	casa	ser	o	primeiro	espaço	de	convi-

vência.	Logo,	na	relação	diária	com	os	adultos	que	cuidam	delas	(pai,	mãe,	avós,	tios,	vizinhos,	entre	

outros)	e	na	relação	contínua	com	o	ambiente	(arquitetura,	organização,	objetos	disponíveis,	espaço	

livre),	dentro	do	contexto	micro,	é	que	crianças	começam	a	explorar,	a	experimentar	e	a	internalizar	as	

primeiras	vivências,	as	primeiras	compreensões	do	mundo.

No	dia	a	dia	da	 família,	as	crianças	observam,	participam	e	atuam	ativamente	nas	dinâmicas	

sociais,	nas	ações,	na	linguagem,	etc.,	e	vão	formando	e	estabilizando	sentidos,	prevendo	o	que	pode	

acontecer,	as	expectativas	que	podem	ter,	visto	que	algumas	ações	acontecem	habitualmente	na	mes-

ma	sequência	e	do	mesmo	modo.

Com	relação	ao	script da	casa,	levantamos,	nas	enunciações	das	crianças,	referências	a	diversas	

atividades	e	ações	comuns	à	esfera	doméstica,	 tais	como:	dormir/acordar;	almoçar/lanchar/jantar;	

assistir	 televisão;	 tomar	banho;	 lavar	 a	 louça;	 fazer	 comida;	 escovar	os	dentes;	 arrumar	o	quarto;	

entre	outras.	Verificamos	também	uma	demarcação	nos	papéis	sociais,	principalmente	os	da	mãe	e	

do pai.
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Script da brincadeira

Pega-	pega

Eu,	Hugo,	Laura,	Wendel,	eu	e	Carol	tamos	brincando	de	pega-pega.	Wendel	tá	pe-
gando	eu.	Carol	tá	pegando	Wendel.	Eu	tô	pegando	Laura.	Hugo	tá	pegando	Wendel.	Laura	
tá	pegando	Hugo.	A	brincadeira	foi	legal!

Lucas, 3 anos, 05/11/2007.

Lucas,	de	3	anos,	traz	o	conhecimento	compartilhado	pelas	crianças	da	brincadeira	de	pega-pe-
ga ou pique.

Apresenta	os	personagens	que	são	algumas	crianças	que	estudavam	com	ele	em	uma	turma	
multi-idade.	Em	seguida	conta	a	dinâmica	dessa	brincadeira	de	corrida	e	perseguição	em	que	as	crian-
ças	 se	alternam	no	papel	de	perseguidor	 (aquela	que	está	 com	o	pique	e	precisa	pegar	alguém)	e	
perseguido	(quem	não	está	com	o	pique	e	foge	para	não	ser	pego).

A	narrativa	de	Lucas	é	muito	simples,	mas	oferece	elementos	que	nos	permitem	conectá-los	
a	outros	que	estão	 implícitos	no	script. Conhecendo as regras e tendo vivenciado a brincadeira na 
infância,	podemos	imaginar	e	visualizar	o	movimento	das	crianças	correndo,	umas	tentando	pegar	e	
outras	escapando,	num	clima	de	alvoroço	e	alegria,	que	pode	ser	ratificado	na	maneira	como	Lucas	
termina	a	história:	“A brincadeira foi legal”.

O	tema	da	brincadeira	ou	a	ação	de	brincar	foi	bastante	recorrente	nas	histórias	ditadas	pelas	
crianças.

A	brincadeira	ou	a	ação	de	brincar	aparece	na	enunciação	das	crianças	sempre	como	algo	que	se	
faz	em	conjunto,	em	parceira.	Há	a	possibilidade	de	brincar	sozinha,	mas	encontrar	com	o	outro,	ter	a	
presença	e	a	participação	do	outro,	parece-nos	que	é	fundamental	para	as	crianças.

A	 importância	 e	 a	 necessidade	 de	 compartilhar	 brincadeiras	 aparecem	 nas	 conclusões	 da	
pesquisa	de	Borba	(2005,	p.	255)	que	explica	que	o	brincar	é	parte	central	da	vida	das	crianças,	uma	
ação	social	contextualizada,	experiência	concreta	pela	qual,	e	na	qual,	elas	agem	sobre	a	realidade	
e	também	a	constroem,	relacionam-se	umas	com	as	outras	e	desenvolvem	ações	comuns	coletiva-
mente,	 afirmam	diferenças	 e	 semelhanças,	 cooperam,	 divergem	e	 negociam,	 reproduzem,	 criam	
e	partilham	significados,	conhecimentos	e	regras	e,	enfim,	se	reconhecem	como	membros	de	um	
grupo de pares.

Script da escola

Turma	TM	14

Carol,	Hugo,	Larissa,	Laura,	Bia,	Rennan,	Yuri,	Wendel,	eu,	tia	Adriana,	Bia	Assunção,	
Mariana,	Isabelly,	Gabriel,	Elis,	Manu,	Maria	Clara	e	Lucas	acabamos	de	sair	da	sala	pra	me-
rendar.	Aí	escovamos	os	dentes	e	fomos	pro	parquinho.	E	tinha	um	monte	de	ave	no	céu.	
E	fomos	embora	pra	casa.	A	gente	fomos	passear	pro	show	da	Bia	Bedran.

Pedro	Henrique,	5	anos,	20/08/2007.
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A	narrativa	de	Pedro	Henrique,	de	5	anos,	apresenta,	parcialmente,	um	dia	comum	de	atividades	
na	escola.

Podemos	afirmar	que	o	menino	faz	alusão	à	rotina	típica	da	instituição	escolar,	porque	elenca	al-
guns	de	seus	elementos-padrão:	o	título	é	a	identificação	do	seu	grupo	–	turma TM14, os personagens 
são	todos	os	colegas	da	turma	multi-idade	e	a	professora	(‘tia’ Adriana),	e	as	ações	dizem	respeito	às	
rotinas	de	cuidado	e	atividades	do	cotidiano	da	educação	infantil:	“(...) acabamos de sair da sala pra 
merendar. Aí escovamos os dentes e fomos pro parquinho (...)”.

A	escola	de	Educação	 Infantil	 é,	 em	geral,	 a	primeira	 instituição	que	as	 crianças	 frequentam	
regularmente	fora	do	âmbito	familiar.

O	ambiente	escolar	tem	arquitetura,	organização,	estrutura,	objetos,	materiais,	etc.,	pensados	
com	objetivos	muito	distintos	daqueles	que	são	previstos	para	os	espaços	domésticos.	As	 relações	
sociais	com	outras	crianças,	professores	e	outros	adultos	também	são	de	outra	ordem,	com	princípios,	
regras,	rotinas	e	valores	específicos	do	planejamento	e	da	intencionalidade	pedagógica.

A	criança	pequena	ingressa	nesse	lugar	‘estranho’	e	precisa	se	adequar	ao	que	o	script da es-
cola	determina.	Na	escola,	a	criança	é	identificada	como	‘aluno’,	papel	social	em	que	estão	previstos	
comportamentos	 que	 ela	 precisa	 aprender.	 Vivenciando	 cotidianamente	 o	 papel	 de	 aluno,	 ela	 vai	
internalizando	e	apreendendo	as	especificidades	de	ser	estudante	na	escola.	Aprende,	entre	outras	
coisas,	que	há	rotinas	e	horários	definidos	para	a	realização	de	tarefas,	muitas	delas	pré-determinadas	
e pensadas para a criança (e não com	ela);	aprende	que	deve	esperar	a	sua	vez,	que	é	preciso	dividir	
brinquedos,	materiais	 e,	principalmente,	 a	 atenção	dos	adultos	que	 são	 responsáveis	por	muitas	e	
diferentes	crianças	ao	mesmo	tempo.	Como	as	crianças	pequenas	 internalizam	e	singularizam	suas	
vivências	na	escola?	Que	marcas	a	instituição	de	Educação	Infantil	tem	imprimido	nas	crianças?

Observamos	que	várias	histórias	 remetem	a	dinâmicas	próprias	da	escola	e	a	vivências	e	co-
nhecimentos	decorrentes	da	experiência	escolar.	As	vivências	escolares	marcam	as	crianças	em	seus	
modos	de	dizer	e	compreender	o	mundo.	Nas	histórias,	elas	mencionam	atividades	típicas	do	contexto	
escolar	(escrever	o	nome,	fazer	prova)	e	conhecimentos	que	construíram	a	partir	da	participação	ativa	
em	projetos	de	trabalho.

Script de casamento

Casamento

Quando	a	noiva	entrou	no	casamento,	ela	ajoelhou	no	chão.	Depois,	a	daminha	en-
trou.	O	noivo	entrou	com	a	noiva.	Depois	a	outra	daminha	entrou.	Depois	a	noiva	jogou	o	
buquê	pra	trás.	Depois	chegou	os	padrinhos.	Depois	os	noivos	foram	embora	pra	casa	deles	
e	o	pastor	ficou	pregando.	Depois	os	padrinhos	foram	embora	também.	Os	noivos	ficaram	
felizes	para	sempre.

Thalita,	5	anos,	20/08/2012.

A	história	de	Thalita,	de	5	anos,	retrata	uma	cerimônia	religiosa	de	casamento.	Apresenta	os	ato-
res	principais:	noiva,	noivo,	padrinhos,	dama	de	honra,	pastor,	e	faz	menção	a	cenas	do	ritual	de	matri-
mônio:	a	entrada	dos	atores	no	local	do	casamento	(igreja,	templo),	que	marca	o	início	da	celebração;	
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a	ação	da	noiva	de	se	ajoelhar	(para	receber	a	benção	do	pastor);	o	momento	em	que	a	noiva	joga	
o	buquê	 (depois	que	acaba	a	 cerimônia);	 a	pregação	do	pastor	 (que	ocorre	durante	o	 casamento).	
E	termina	com	a	frase	comum	a	muitos	contos	infantis:	“Os noivos ficaram felizes para sempre”.

As	práticas	culturais	-	celebrações,	festas,	passeios	e	atividades	de	lazer,	em	geral	-	imprimem	
marcas	da	coletividade	na	singularização	das	vivências	pelas	crianças	que,	observando	e	participando	
ativamente	do	mundo	sociocultural,	 têm	ampliadas	suas	possibilidades	de	compreensão,	ação	e	de	
expressão	neste	mundo.

Tais	práticas	fazem	parte	do	cotidiano	das	relações	sociais	que	caracterizam	determinados	gru-
pos	e	suas	culturas.	A	cultura	é	constituída	por	diferentes	práticas,	costumes,	linguagem,	modos	de	
viver.	É	o	elo	entre	sujeitos	e	vida	social,	e	de	ligação	entre	as	pessoas,	tanto	as	contemporâneas	como	
as	antepassadas,	por	meio	das	memórias	coletivas.	É	pela	cultura	que	cada	sujeito	pode	se	reconhecer	
como	pertencente	a	certo	grupo,	em	certo	lugar,	com	certa	linguagem.	Isto	porque,	nas	palavras	de	
Ribes	(2016,	p.	52),	“a	cultura	se	funda	numa	lógica	simbólica,	isto	é,	a	partir	daquilo	que	diferentes	
grupos	negociam	e	pactuam	ser	importante	para	sua	existência	e	sobrevivência”.

Nos esboços de scripts	que	analisamos	nas	enunciações	das	crianças,	e	em	muitos	outros	que	
elas	mencionam	nas	histórias,	percebemos	o	quanto	elas	observam,	participam,	se	apropriam,	apreen-
dem	e	compreendem	aspectos	relevantes	de	seus	grupos	culturais,	as	relações	sociais,	as	posições	e	os	
papéis	sociais	dos	diferentes	sujeitos,	o	que	se	espera	de	cada	um	deles	e	delas	próprias	em	determi-
nadas	circunstâncias.	Crianças	pequenas	vão	conhecendo	diferentes	situações	e	diferentes	modos	de	
ser,	de	falar	e	de	agir,	e,	enfim,	vão	se	reconhecendo	como	pertencentes	ao	grupo	sociocultural	e	nele	
imprimindo	suas	marcas,	pelas	vivências	em	múltiplas	situações	de	scripts.

No	âmbito	da	casa,	quando	as	crianças	desempenham	o	papel	de	filhas	na	relação	social	com	
a	mãe	e	o	pai,	os	conteúdos	 temáticos	que	envolvem	o	cotidiano	 familiar	bem	como	os	modos	de	
fazer	e	de	falar	são	próprios	de	filhos,	mães	e	pais.	No	momento	de	brincadeira,	quando	elas	estão	
entre	pares,	atuam	e	falam	sobre	temas	relativos	ao	brincar	de	maneiras	peculiares	de	criança para 
criança,	cujos	papéis	podem	variar	se	a	criança	é	mais	velha,	mais	nova	ou	é	líder,	por	exemplo.	Na	
escola,	quando	as	crianças	estão	na	posição	de	alunas	na	relação	com	professores,	profissionais	não	
docentes	e	outras	crianças-alunas,	a	tematização	e	os	modos	de	ação	e	de	expressão	serão	específicos	
de	alunos,	professores	e	demais	profissionais	na	dinâmica	da	instituição	escolar.	E,	em	uma	cerimônia	
de	casamento,	quando	a	criança	pode	ser	a	dama de honra e/ou ter	alguma	relação	de	parentesco	com	
o	noivo/noiva,	a	participação	e	as	enunciações	sobre	o	matrimônio	serão	definidas	de	acordo	com	a	
posição	e	o	papel	de	cada	ator:	pastor,	noivos,	padrinhos,	convidados.

Ao	comentar	sobre	a	“psicologia	dos	papéis”	e	a	questão	do	drama	em	Vigotski,	Delari	Júnior	
(2009,	p.	16-17)	diz	que,	em	nós,

[...]	diferentes	direções	para	a	ação	são	possíveis	em	função	de	nossa	inserção	nas	relações	sociais	que	
marcam	nossos	papéis	(pai/filho;	professor/aluno;	subalterno/dirigente;	livre/cativo;	etc.),	e	com	isso	
vivemos	um	conflito	com	o	qual	se	tecem	nossos	próprios	sentidos	para	a	vida.	Tal	conflito	é	tanto	
entre	significados	divergentes	dos	papéis	opostos,	quanto	entre	os	sentimentos,	conceitos	e	valores	
a	eles	amalgamados	[...].

No	mesmo	sentido,	Pino	(2000,	64)	afirma	que	as	relações	sociais	formam	um	sistema	complexo	
de	 “posições	 sociais	e	de	papéis	 associados	a	essas	posições	que	define	 como	os	atores	 sociais	 se	
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situam	uns	em	relação	aos	outros	dentro	de	uma	determinada	sociedade	e	quais	são	as	expectativas	
de	conduta	ligadas	a	essas	posições”.

Inferimos	que	as	crianças	pequenas,	cujas	histórias	inspiraram	a	pesquisa,	pertencem	a	pelo	me-
nos	quatro	grupos:	grupo-referência	da	família,	grupo	etário/geracional,	grupo	da	instituição	escolar	
e	classe	social.	Logo,	desde	muito	pequenas,	vão	conhecendo	diferentes	situações	e	diferentes	modos	
de	ser,	de	falar	e	de	agir,	e,	enfim,	vão	se	reconhecendo	como	pertencentes	ao	grupo	sociocultural	e	
nele	imprimindo	suas	marcas,	pelas	vivências	em	múltiplas	situações	de	scripts.

Nas	histórias,	scripts	se	destacam	em	suas	linguagens	sociais,	estilizando	o	cotidiano	em	ações	
previstas	que	fazem	sentido	para	elas.	Os	roteiros	são	pautados	por	conteúdos temáticos	que	exigem	
modos de expressão	específicos	em	cada	contexto.	Os	enunciados	mostram	o	quanto	as	crianças	ob-
servam	e	interpretam	o	mundo	social,	participando,	apreendendo	e	compreendendo	facetas	relevan-
tes	de	seus	grupos	culturais,	ligadas	a	relações	sociais,	posições	e	papéis	sociais	de	diferentes	sujeitos,	
o	que	se	espera	de	cada	um	deles	e	delas	próprias,	em	determinadas	circunstâncias.

Crianças	e	adultos	podem	estar	envolvidos	em	uma	variada	rede	de	relações	e	ocupar,	entre	si,	
diversas	posições	em	diferentes	scripts. Scripts	que	associamos	às	práticas	socioculturais	que	as	pes-
soas	vivenciam,	em	permanente	alteridade	-	alterando-as	e	sendo	por	elas	alterados	-,	atribuindo-lhes	
sentidos,	e	se	constituindo	como	sujeitos.

Pino	(2000,	p.	66-67)	pondera	que	as	relações	sociais	são	internalizadas	pela	significação	que	
têm	para	as	pessoas.	É	na	relação	que	a	significação	emerge.	Isto	quer	dizer	que	“o	que	é	internalizado	
é	a	significação	que	o	outro	da	relação	tem	para	o	eu;	o	que,	no	movimento	dialético	da	relação,	dá	ao	
eu	as	coordenadas	para	saber	quem	é	ele,	que	posição	social	ocupa	e	o	que	se	espera	dele”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As	crianças	participam	ativa	e	intensamente	das	práticas	cotidianas	e,	nesse	movimento	dialé-

tico	e	dialógico,	segundo	Smolka,	Magiolino	e	Rocha	(2016),	“vão	tornando	próprios, seus,	os	modos	
sociais	de	perceber,	sentir,	falar,	pensar,	de	se	relacionar	com	os	outros,	[...]	(trans)	formando	esses	
modos	sociais	em	modos	singulares,	pessoais,	de	perceber,	sentir,	falar,	pensar”	(p.91,	grifo	das	auto-
ras).	Apropriando-se	da	cultura,	as	crianças	também	deixam	nela	suas	marcas.

Desde	muito	 pequenas,	 as	 crianças	 convivem	 com	diferentes	 linguagens	 em	 diferentes	 con-
textos	e	vão	compreendendo	como	o	conhecimento	é	estruturado,	sistematizado	e	apresentado	em	
diferentes	linguagens	sociais.	Na	interação	discursiva	com	adultos	e	outras	crianças,	vão	elaborando,	
criando,	produzindo	sentidos,	interpretando	o	mundo	histórico-cultural	de	maneiras	próprias,	expres-
sando	seus	pensamentos,	conhecimentos	e	sentimentos	com	linguagens	muito	peculiares,	construindo	
seus	sistemas	de	referência,	etc.

Ao	chegarem	à	escola,	começam	a	construir	novas	referências	a	partir	das	relações	que	estabe-
lecem	com	outros	adultos	e	crianças,	com	outros	objetos,	ambientes,	etc.	E	vão	internalizando	outros	
modos	de	ser,	de	agir	e	de	se	expressar	no	mundo,	participando	ativa	e	 intensamente	das	práticas	
cotidianas	escolares.

Sendo	assim,	por	meio	da	centralidade	da	linguagem	é	que	poderemos	oportunizar	a	explici-
tação	e	a	ampliação	dos	saberes	das	crianças	e	de	suas	produções,	de	modo	a	se	criar	um	ambiente	
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discursivo	onde	todos	possam	se	ouvir,	se	conhecer,	se	sentir	sujeitos	atuantes,	 intercambiando	vi-
vências,	 impulsionando	e	 tornando	significativos	os	processos	de	desenvolvimento	e	aprendizagem	
infantis nos espaços educacionais.

Desejamos	que	as	crianças	consigam	utilizar	as	linguagens	nas	situações	sociais,	seja	para	ouvir	
e	 falar	ou	para	 ler	e	escrever,	pois	elas	 são	 capazes	de	 compreender	as	diferentes	 formas	 como	o	
conhecimento	é	estruturado,	sistematizado	e	apresentado	em	linguagens	sociais.
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PMF	e	UDESC

Esta	 comunicação	 apresenta	 projeto	 em	 andamento	 no	 Curso	 de	Mestrado	 Profissional	 em	
Artes	-	Prof-Artes,	Universidade	do	Estado	de	Santa	Catarina-	UDESC,	cujo	objetivo	é	produzir	um	ma-
terial	didático	que	aborde	os	modos	de	ser	e	viver	de	crianças	indígenas	e	suas	relações	com	a	música,	
contribuindo	com	a	educação	musical	em	escolas	Juruá	(não	indígenas)1.	O	trabalho	está	alinhado	com	
os	objetivos	do	Curso	de	Mestrado	Profissional	em	Artes,	que	visa	a	formação	continuada	de	docentes	
de	artes	em	exercício	na	Educação	Básica	da	rede	pública	de	ensino.	Com	esta	visão,	o	trabalho	de	
conclusão	do	mestrado	irá	apresentar	uma	proposta	pedagógica,	redigida	e	acompanhada	de	mate-
rial	didático-pedagógico.	Esta	modalidade	de	formação	e	de	trabalho	de	conclusão	busca	promover	
o	desenvolvimento	de	um	produto	que	contribua	e	impacte	diretamente	na	prática	pedagógica	dos	
professores	que	atuam	com	o	ensino	de	artes	na	escola,	 sem	que	estes	professores	se	afastem	da	
escola	durante	o	período	em	que	realizam	o	curso	de	mestrado.

Nessa	perspectiva,	a	mestranda/professora	vem	a	algum	tempo	problematizando	a	sua	dificul-
dade	em	trabalhar	com	conteúdos	relativos	à	história	e	às	culturas	indígenas	com	as	turmas	de	ensino	
fundamental	nas	quais	atua.	Dúvidas	e	incertezas	sobre	as	formas	como	se	pode	trazer	as	informações	
sobre	as	culturas	indígenas	que	possam	sensibilizar,	acessar	os	estudantes	no	reconhecimento,	aceita-
ção	e	respeito	pelos	povos	indígenas,	suas	culturas,	formas	de	ser	e	viver.

A	necessidade	de	buscar	respostas	a	essas	dúvidas	e	questionamentos	também	está	amparada	
na	 Lei	nº	11.645,	de	10	de	março	de	2008	 (BRASIL,	2008),	que	estabelece	as	diretrizes	e	bases	da	
educação	nacional,	para	incluir	no	currículo	da	rede	de	ensino	básico	a	obrigatoriedade	da	temática	
“História	e	Cultura	Afro-brasileira	e	Indígena”,	que	reconhecem	e	reivindicam	a	importância	e	a	neces-
sidade	de	trabalhar	a	temática,	buscando	conhecer	para	(re)conhecer,	propagar,	respeitar	e	acolher	o	
outro	em	suas	diferenças	para	aceitar	e	bem	conviver.	No	âmbito	das	políticas	públicas	da	escola	básica	
brasileira,	o	trabalho	em	andamento	também	busca	atender	às	dimensões	dos	conhecimentos	deter-
minadas	pela	Base	Nacional	Curricular	Comum	(BNCC),	contemplando	o	conhecimento	e	a	valorização	
do	patrimônio	cultural,	material	e	 imaterial,	de	culturas	diversas,	em	especial	a	brasileira,	 incluindo	
suas	matrizes	 indígenas,	 africanas	e	europeias,	de	diferentes	épocas,	 favorecendo	a	 construção	de	
vocabulário	e	repertório	relativos	às	diferentes	linguagens	artísticas	(BRASIL,	2017,	p.	201).

O	trabalho	fundamenta-se	em	princípios	educacionais	que	valorizam	a	diversidade	cultural	bra-
sileira	e	reconhecem	a	necessidade	de	incluir	saberes	que	vêm	sendo	pouco	valorizados	nos	currículos	
escolares.	Como	argumenta	Penna	(2012),	é	necessária	a	defesa	por	uma	educação	musical	que	con-
tribua	para	a	expansão	da	experiência	artística	e	cultural	dos	estudantes,	apresentando	concepções	
de	música	e	de	arte	amplas,	abarcando	múltiplas	e	diferenciadas	manifestações	artísticas.	Entende-se	
que	conhecer	e	estudar	as	culturas	indígenas	principalmente	as	que	convivem	no	nosso	entorno	pode	

1	 Trabalho	 realizado	 com	 apoio	 da	 Coordenação	 de	 Aperfeiçoamento	 de	 Pessoal	 de	 Nível	 Superior	 -	 Brasil	 (Capes)	 -	 Código	 de	
Financiamento	001.
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desenvolver	o	interesse	pelo	outro,	cultivando	as	possibilidades	de	conhecimento,	de	aceitação	do	di-
ferente,	de	superação	de	preconceitos	e	de	estereótipos,	possibilitando	uma	ampliação	da	percepção	
de	mundo.

A	população	brasileira	conta	com	uma	grande	diversidade	étnica	e	cultural,	que	por	muito	tem-
po	foi	invizibilizada	nos	currículos	escolares.	Desta	forma	se	faz	necessário	desconstruir	este	modo	de	
pensar,	tornando	essencial	o	estudo	sobre	as	culturas,	aprender	sobre	as	formas	de	organização	social,	
a	linguística,	formas	de	entender	o	mundo,	de	se	posicionar	dentro	dele	e	dos	diferentes	jeitos	de	ser	
dos	povos	indígenas	brasileiros.	Perceber	e	nos	conscientizar	da	sua	presença	e	de	suas	lutas,	com-
preendendo	que	sua	população	está	em	crescimento,	produzindo	culturas,	com	modos	de	ser	e	viver	
dinâmicos	que	podem	ser	compartilhados,	respeitados	e	valorizados	na	educação	básica	brasileira	e,	
em	particular,	na	educação	musical.

O	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE)	na	realização	do	Censo	de	2010,	pesquisou	
pela	primeira	vez	o	número	de	etnias	 indígenas	 (comunidades	definidas	por	afinidades	 linguísticas,	
culturais	e	sociais),	encontrando	305	etnias.	Também	foram	identificadas	274	línguas	indígenas.	Essa	
apuração	revela	que	muito	pouco	se	conhece	sobre	os	povos	indígenas	brasileiros,	demonstrando	o	
quanto	estas	populações	vêm	sendo	invisibilizadas.	Segundo	Junqueira	(1991)	“Costuma-se	chamá-los	
“índios”,	como	se	fossem	um	povo	único	e	indiferenciado.	São,	entretanto,	grupos	étnicos	diferentes,	
com	cultura	próprias;	donos	de	tradições,	costumes,	língua	e	história	distintas.”

Faz-se	necessário	desenvolver	a	consciência	de	que	as	culturas	 indígenas	estão	presentes	em	
nossa	sociedade,	e	se	apresentam	em	crescimento,	produzindo	culturas,	um	modo	de	ser	dinâmico	
e	 ricas	 experiências	 que	 podem	 ser	 compartilhadas,	 experienciadas	 na	 educação	 básica	 brasileira,	
particularmente	na	educação	musical,	 contemplando	de	modo	mais	 global	e	menos	hegemônico	a	
diversidade	cultural	brasileira.	Deste	modo,	acredita-se	que	o	maior	conhecimento	e	compreensão	das	
culturas	indígenas	poderá	ampliar	o	reconhecimento	e	a	valorização	da	nossa	sociedade	multicultural,	
incluindo	as	culturas	indígenas.

Pode-se	considerar	que	estabelecer	pontes	de	contato	com	outras	culturas,	possibilitando	trocas	
entre	elas,	pode	vir	ampliar	a	capacidade	de	compreensão	de	mundo.	Nesse	sentido,	entende-se	que	a	
escola	é	um	lugar	propício	para	tal,	à	medida	que	este	é	um	local	de	aprendizagens	em	que	poderiam	
ser	favorecidas	as	trocas,	o	diálogo	e	as	descobertas.	A	escola	visa	proporcionar	aprendizagens	que	
favoreçam	a	convivência	com	o	diferente,	com	a	diversidade,	visando	à	formação	integral	das	crianças	
e	jovens.	Como	argumentam	Almeida	e	Pucci	(2014,	p.07),	é	importante

Estimular	os	professores	a	desenvolver	 regularmente	 (e	não	apenas	no	Dia	do	 Índio)	esse	 tipo	de	
repertório	[indígena]	junto	às	crianças	e	adolescentes	nas	escolas	de	ensino	básico;	apresentar	suges-
tões	de	atividades	musicais	e	extra	musicais	com	contextualização	histórica	e	cultural;	desenvolver	
atividades	que	estabeleçam	novas	formas	de	se	fazer	música,	a	partir	de	mitos	e	lendas	indígenas	e	
criar	empatia	e	simpatia	com	os	povos	indígenas	brasileiros	a	fim	fazê-los	respeitados	na	sua	cultura	
e diversidade.

Este	trabalho	focaliza	as	músicas	e	modos	de	ser	dos	Guaranis,	povo	abarcado	no	território	do	
litoral	brasileiro	em	diversos	estados	como:	Rio	Grande	do	Sul,	Santa	Catarina,	Paraná,	Mato	Grosso	
do	Sul,	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro	e	Espírito	Santos.	Hoje	os	Guaranis	vivem	nas	regiões	da	Argentina,	
Brasil,	Paraguai,	Uruguai	e	Bolívia.	Segundo	o	PIB	socioambiental	os	grupos	guarani	que	hoje	vivem	
no	Brasil	são:	Mbya;	Pãi-Tavyterã,	conhecidos	no	Brasil	como	Kaiowá;	Avá	Guarani,	denominados	no	
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Brasil	Ñandeva.	Este	trabalho,	em	específico,	será	elaborado	colaborativamente	com	uma	escola	em	
comunidade	Mbya-Guarani,	no	município	de	Palhoça,	em	Santa	Catarina.

No	 campo	 da	 música	 vem	 sendo	 produzidas	 pesquisas	 sobre	 as	 músicas	 de	 povos	 guarani	
(MONTARDO,	2009),	sobre	a	música	dos	Mbya-Guarani	do	Morro	dos	Cavalos	(DALLANHOL,	2002)	e	
sobre	performances	musicais	e	lúdicas	que	envolvem	crianças	Mbya-Guarani	cotidianamente	(STEIN,	
2009).	Trabalhos	dessa	natureza	contribuem	para	a	compreensão	de	outras	culturas,	apresentando	
visões	de	mundo	que	diferem	da	nossa.

Com	enfoque	mais	voltado	à	educação	musical,	 também	vêm	sendo	desenvolvidas	pesquisas	
que	abordam,	a	partir	do	contato	entre	crianças	Mbya	e	crianças	não	 indígenas,	a	maneira	como	a	
inclusão	de	canções	de	diferentes	culturas	no	repertório	pode	contribuir	para	o	respeito	às	diferenças	
e	para	o	exercício	da	tolerância	(FRAGOSO,	2017a),	bem	como	as	concepções	de	ensino-aprendizagem	
entre	as	crianças	Mbya-Guarani	 (FRAGOSO,	2017b).	Passando	da	pesquisa	acadêmica	aos	materiais	
didáticos	que	buscam	incluir	o	estudo	da	história	e	das	culturas	indígenas	brasileiras	em	uma	perspec-
tiva	contemporânea,	também	é	possível	observar	o	crescimento	da	literatura,	inclusive	no	campo	da	
educação	musical,	com	livros	dirigidos	a	crianças	(PUCCI;	ALMEIDA,	2014),	a	jovens	(TUGNY,	2013)	e	a	
professores	(PUCCI;	ALMEIDA,	2017).	Nessa	direção,	este	trabalho	busca	contribuir	com	a	produção	de	
materiais	didáticos	para	a	educação	musical	no	ensino	fundamental,	em	trabalho	que	inclui	a	partici-
pação de crianças Mbya no processo.

Com	o	intuito	de	diminuir	esta	 lacuna	na	formação	musical	e	pedagógica,	relativa	às	culturas	
indígenas,	pretende-se	desenvolver	nesta	pesquisa,	ainda	em	estágio	inicial,	um	material	pedagógico	
sobre	essa	temática,	dirigido	a	crianças	não	indígenas,	isto	é,	para	os/as	estudantes	na	escola	em	que	a	
professora/mestranda	atua.	O	material	será	desenvolvido	com	a	coparticipação	de	professores	e	crian-
ças	de	cinco	a	dez	anos	de	idade	da	etnia	Mbya-Guarani	que	frequentam	a	Escola	Indígena	de	Ensino	
Fundamental	Itaty,	localizada	no	Morro	dos	Cavalos,	município	de	Palhoça,	próximo	a	Florianópolis,	
no	Estado	de	Santa	Catarina.	Este	material	pedagógico	será	produzido	com	a	intenção	de	apresentar	e	
introduzir	ideias	e	concepções	das	crianças	Mbya-Guarani,	suas	músicas,	suas	histórias	e	brincadeiras,	
presentes	no	cotidiano	escolar.

Desde	o	ano	passado	(2018)	vem	sendo	estabelecido	contato	com	as	lideranças	da	comunidade	
indígena	do	Morro	dos	Cavalos,	pertencentes	à	etnia	Mbya-Guarani.	A	primeira	conversa	foi	com	o	
líder	maior,	responsável	pela	comunidade,	o	senhor	Teófilo	Cacique	(Xeruixá).	Nesta	ocasião,	também	
conhecemos	 Julinho,	 vice-cacique	e	 responsável	 pelo	 coral	 da	 aldeia,	 que	 se	 chama	 “Tape	Mirim”.	
O	coral	conta	com	um	grupo	de	21	participantes,	dentre	esses	13	meninos	e	8	meninas,	com	idades	
que	variam	entre	06	até	25	anos.	Em	outro	momento,	encontramos	com	os	professores	da	Escola	
Estadual	Itaty,	situada	dentro	da	aldeia.

Nesta	escola	os	professores	são	falantes	da	 língua	Guarani	(pertencente	ao	tronco	linguístico	
Tupi-Guarani)	e	as	crianças,	desde	o	primeiro	até	o	quarto	ciclo,	só	apreendem	em	Guarani.	Somente	
depois	de	alfabetizadas	em	guarani	é	que	elas	passam	a	falar	e	serem	alfabetizadas	em	português.	
O	professor	Joao	Batista	é	responsável	pelo	primeiro	e	segundo	ciclos	e	o	professor	Nathan	é	respon-
sável	pelo	terceiro	e	quarto	ciclos.

Deste	envolvimento	inicial,	a	professora/mestranda	teve	a	oportunidade	de	participar	da	ela-
boração	e	produção	de	trajes	para	o	coral	da	aldeia,	contribuindo	na	sua	confecção.	Esta	colaboração,	
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que	partiu	de	um	desejo	da	liderança	indígena,	inclui	a	participação	na	escolha	e	composição	de	cores,	
na	distribuição	dos	grafismos	elaborados	pelo	líder	do	grupo	e,	por	fim,	auxiliando	a	desenvolver	os	
modelos	dos	trajes.	Este	envolvimento	foi	muito	rico,	abundante	de	troca	entre	os	participantes	do	
coral	e	a	mestranda,	favorecendo	o	estabelecimento	de	relações	mais	próximas	com	a	escola,	o	coral,	
professores,	crianças	e	lideranças	indígenas.

Também	foi	realizado	um	encontro	entre	uma	turma	de	crianças	da	escola	onde	a	professora/
mestranda	atua,	em	Florianópolis,	com	crianças	da	Escola	Itaty,	que	promoveu	uma	Semana	Cultural	
aberta	 à	 comunidade.	 Como	 parte	 deste	 evento,	 as	 crianças	 participaram	de	 uma	 trilha	 ecológica	
na	mata,	estabelecendo	suas	primeiras	conversas,	que	podem	contribuir	com	o	estudo.	Através	do	
material	pedagógico	que	será	produzido,	este	trabalho	visa	oportunizar	às	crianças	não	indígenas,	e	
também	às	crianças	Mbya-Guarani,	uma	escuta	minuciosa,	um	olhar	respeitoso,	para	o	conhecimento,	
a	aproximação	e	o	reconhecimento	das	semelhanças	e	diferenças	nos	seus	modos	de	ser	criança	e	se	
relacionar	com	a	música	em	ambas	culturas.

Após	estabelecer	esses	contatos,	em	posse	do	projeto	do	trabalho	de	conclusão,	a	mestranda	
apresentou	a	proposta	ao	Cacique	Teófilo.	Depois	de	tudo	explicado	ao	Cacique,	este	se	manifestou,	
dizendo:	“É	muito	importante	valorizar	os	saberes	indígenas,	para	que	os	estudantes	e	os	professores	
`brancos̀ 	possam	conhecer	e	respeitar	as	culturas	produzidas	por	nós,	indígenas”.	Ele	também	relatou	
que	muitas	pessoas	vão	até	a	aldeia	e	não	compreendem	como	funciona	a	cultura	e	saem	falando	de	
forma	equivocada	o	que	presenciaram,	deixando-os	aborrecidos.	Sobre	isso,	a	professora/mestranda	
se	comprometeu	dizendo	que	todo	material	produzido	será	previamente	aprovado	pelo	grupo	que	
participou	do	processo	na	escola,	bem	como	pelas	lideranças	da	aldeia,	Cacique	e	vice-cacique,	para	
só	então	ser	aprovado	e	fazer	parte	do	produto	final	do	trabalho	de	mestrado.

Após	este	encontro	 foi	efetuada	uma	nova	visita	à	aldeia,	 juntamente	com	a	orientadora	de	
mestrado,	que	conversou	com	o	vice-cacique	Julinho	durante	uma	tarde,	entre	exposição	de	ideias,	
perguntas	sobre	o	funcionamento	da	escola	e	do	coral,	esclarecimento	de	algumas	preocupações	sobre	
o	trabalho,	estabelecendo	também	este	contato	da	orientadora	com	a	liderança.	Por	fim,	o	Cacique	
Teófilo	e	o	Vice-cacique	Julinho	declararam	que	a	professora/mestranda	estava	liberada	para	iniciar	
o	projeto,	afirmando	estar	a	aldeia	de	portas	abertas	para	quando	ela	quiser	iniciar	o	trabalho.	Ficou	
acordado	que	a	frequência	seria	semanal,	mas	sem	impedimento	de	serem	feitas	alterações,	tanto	em	
relação	à	frequência	quanto	ao	período.

Diante	do	exposto,	a	mestranda	pretende	iniciar	as	observações	participativas	e	vivências	com-
partilhadas,	no	decurso	das	aulas	que	ocorrem	na	escola,	durante	o	período	de,	no	mínimo,	quatro	
meses.	Deste	modo,	não	se	pretende	partir	de	ideias	pré-concebidas	sobre	o	conteúdo	e	o	formato	
do	material	pedagógico	a	ser	elaborado,	e	sim,	pretende-se	ir	construindo	essas	ideias	no	contato	e	
na	convivência	 com	as	 crianças	e	professores,	em	seu	cotidiano	escolar.	Conforme	explica	Beineke	
(2017),	é	necessário	que	se	desenvolvam	propostas	de	pesquisa,	de	ação	e	formação	de	professores	
que	compreendam,	respeitem	e	valorizem	as	experiências,	discursos	e	pontos	de	vista	das	crianças,	
dando-lhes	 a	oportunidade	e	 reconhecendo-os	 como	protagonistas	de	 seus	próprios	processos	de	
aprendizagem.	Desta	forma	esta	pesquisa	pretende	não	só	ouvir	as	crianças	Mbya,	mas	produzir	em	
conjunto	com	elas	e	seus	professores	 indígenas	suas	músicas,	histórias	e	brincadeiras	em	forma	de	
material	didático.	A	pesquisa	prevê	também	que	as	crianças	não	indígenas	participem	de	algum	modo	
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da	elaboração	do	trabalho,	expondo	suas	dúvidas	e	curiosidades	sobre	o	cotidiano	na	escola.	Essa	ideia	
poderá	ser	potencializada	através	de	encontros	entre	as	crianças	indígenas	e	não	indígenas,	nos	quais	
elas	poderão,	ao	seu	modo,	compartilhar	músicas,	histórias	e	saberes.

Este	 trabalho,	ainda	em	andamento,	espera	 chegar	ao	 final	 com	a	produção	de	um	material	
didático	que	contribua	com	a	área	de	educação	musical,	à	medida	que	este	possa	ampliar	a	capacidade	
das	crianças	não	indígenas	de	perceber	o	outro	no	mundo.	No	cumprimento	da	função	de	professor,	
pretende-se	apresentar	um	pouco	desse	universo	aos	estudantes,	no	caso,	o	mundo	das	crianças	da	
etnia	Mybia	guarani	do	Morro	dos	Cavalos	e	as	relações	que	elas	estabelecem	com	a	música.	Na	inten-
ção	de	produzir	um	trabalho	co-participativo,	espera-se	também	que	as	crianças	Mbya	possam	se	ver	
nele,	após	finalizado.

Nesse	sentido,	apresentar	um	material	didático	produzido	com	e	pelas	crianças	Mbya	visa	escu-
tar	e	compreender	seus	pontos	de	vista,	oportunizando	que	elas	contem,	compartilhem	suas	histórias,	
brincadeiras	e	músicas.	Desse	modo,	espera-se	que	este	material	contribua	com	o	professor	da	escola	
básica,	principalmente	na	disciplina	de	artes	e,	mais	especificamente,	na	educação	musical.	Espera-se	
também	que	o	projeto	desperte	nas	crianças	não	indígenas	curiosidade	pelas	culturas	existentes	ao	
nosso	redor.	Partindo	do	pressuposto	de	que	apresentar	diferentes	culturas	oportuniza	libertação	de	
preconceitos,	dos	estereótipos	outrora	criados,	possibilitando	uma	ampliação	da	percepção	do	outro,	
passando	a	respeitar	as	diferenças,	melhorando	a	convivência	e	estimulando	a	formação	de	cidadãos	
abertos	a	diferentes	formas	de	ver	o	mundo.
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O museu é o lugar em que sensações, ideias e imagens de pronto irradiadas por ob-
jetos e referenciais ali reunidos iluminam valores essenciais para o ser humano. 
Espaço fascinante onde se descobre e se aprende, nele se amplia o conhecimen-
to e se aprofunda a consciência da identidade, da solidariedade e da partilha [...]

Por meio dos museus, a vida social recupera a dimensão humana que se esvai na pressa da hora. 
As cidades encontram o espelho que lhes revele a face apagada no turbilhão do cotidiano. E cada 
pessoa acolhida por um museu acaba por saber mais de si mesma. (Instituto	Brasileiro	de	Museus)

Este	trabalho	é	recorte	de	um	estudo	já	finalizado,	que	parte	da	atuação/experiência	de	um	dos	
autores	como	estagiário	em	espaços	culturais	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	tendo	como	foco	pensar	os	
modos	como	crianças	pequenas	podem	vivenciar	exposições	de	arte	como	experiência significativa, 
através	de	uma	mediação	pautada	pela	afetividade	e	ludicidade.	O	estudo	procurou	estabelecer	uma	
relação	teoria-empiria,	na	qual	a	observação,	a	escuta	e	diálogos	estabelecidos	com	crianças	e	adultos	
presentes	naqueles	espaços,	em	diferentes	situações	vividas,	dialoga	com	o	referencial	teórico,	pro-
vocando	uma	reflexão	sobre	a	presença	de	crianças	e	as	atividades	propostas	nos	museus	e	espaços	
culturais.

O	 texto	aqui	 apresentado	 refere-se	a	 situações	 vivenciadas	em	uma	 instituição	 cultural,	 que	
dispõe	de	um	departamento	educativo,	que	propõe	e	elabora	 roteiros	de	visita	e	atende	a	grupos	
de	diferentes	faixas	etárias.	No	que	se	refere	ao	trabalho	com	crianças	pequenas,	foram	observadas	
algumas	dificuldades	e	limitações	que	serão	aqui	discutidas.

Nas	atividades	de	um	dos	autores	deste	 texto,	é	comum	a	prática	de	 recepcionar	grupos	de	
crianças	em	visitas	ao	espaço	cultural	com	o	questionamento:	“Para	que	serve	um	museu?”	As	res-
postas	mais	frequentes	são:	“lugar	de	coisa	velha”,	“para	guardar	coisas	do	passado”	ou	“lugar	para	
aprender/ter/ganhar	cultura”.	Essas	definições	fazem	coro	com	o	pensamento	do	senso	comum	sobre	
museus	que,	muitas	vezes,	não	traduzem	as	inúmeras	possibilidades	que	podem	ser	exploradas	numa	
visita,	que	extrapolem	a	ideia	de	aquisição	de	Cultura1	guardada	e	reservada	a	poucos.	A	experiência	
que	pode	ser	proporcionada	vai	muito	além	de	um	“despejo”	de	conteúdos	curatoriais	e	de	dados,	
que	preencham	o	sujeito	com	informações,	lembrando	a	educação	bancária	pensada	por	Paulo	Freire.	
Museus	são	lugares	de	circulação	de	ideias,	sentimentos,	histórias,	diálogos,	vida.

Concordamos	que	“Por	meio	dos	museus,	a	vida	social	recupera	a	dimensão	humana	que	se	esvai	
na	pressa	da	hora”,	como	descrito	no	portal	do	Instituto	Brasileiro	de	Museus,	ou	ainda	que	“[...]	cada	
pessoa	acolhida	por	um	museu	acaba	por	saber	mais	de	si	mesma”	(IBRAM,	online, s/d). Nesse sentido, 

1	 Cultura,	com	letra	maiúscula,	representa	aqui	um	legado	artístico,	diferente	da	noção	de	cultura	como	tudo	o	que	está	no	cotidiano,	
como	costumes,	crenças,	narrativas,	formas	de	expressão	etc.
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como	pensar	a	experiência	de	crianças	nesses	espaços?	Como	esses	espaços	podem	ser	aproveitados	

por	 crianças	de	4	a	6	anos,	 faixa	etária	escolhida	para	o	desenvolvimento	deste	 trabalho?	O	público	

frequentador	e	as	instituições,	de	modo	geral,	esperam,	para	o	aproveitamento	dos	conteúdos	dispostos,	

que	o	comportamento	de	todos	os	que	frequentam	as	exposições	seja	revestido	de	uma	de	seriedade	

feita	de	silêncio	e	cerimônia,	indicando	situações	em	que	a	espontaneidade	da	criança	não	é	permitida.	

Nos	contrapondo	a	esse	pensamento,	entendemos	que	museus	são	também	lugares	de	brincadeira,	de	

fantasia,	de	conversa,	de	movimento,	de	interação	e	acolhimento,	independente	da	faixa	etária.

Em	relação	às	crianças	pequenas,	Dias	 (2012)	afirma	que	“[...]	 contribuir	para	a	 formação	da	

sensibilidade	significa	incentivar	e	criar	oportunidades	para	que	elas	se	expressem	com	vivacidade”	

(p.177)	para	que,	assim,	enriqueçam	suas	experiências	e	possam	dar	 sentidos	ao	mundo.	Como	os	

espaços	culturais	podem	criar	essas	oportunidades?	Acreditamos,	dentre	outras	coisas,	que	os	pro-

fissionais	precisam	estar	preparados	para	essa	mediação	e	seguros	de	sua	atuação.	Algumas	frases	

de	educadores/mediadores,	colhidas	durante	o	estudo,	apontam	uma	dificuldade	ao	lidar	com	esse	

público.	“Não	sei	atender	criança”	ou	“A	visita	foi	ótima,	as	crianças	não	fizeram	bagunça”,	sugerem	

um	despreparo	do	profissional	e	uma	expectativa	de	mediação,	que	não	contribui	para	a	participação	

ativa	da	criança,	confundida	aqui	com	“bagunça”.

É	preciso	 considerar	que	crianças	pequenas	 são	 também	um	grupo	que	precisa	 ter	acesso	a	

exposições	e,	nesse	sentido,	há	que	se	pensar	na	formação	do	profissional	que	fará	o	atendimento,	

nos	materiais	e	roteiros	adaptados	e	preparados,	tendo	sempre	em	mente	as	especificidades	desse	

público.	Em	1989,	Ana	Mae	Barbosa	denunciava	o	improviso	no	trabalho	do	arte-educador	em	museus	

e	anunciava	que	a	esse	profissional	“[...]	compete	ajudar	o	público	a	encontrar	seu	caminho	interpreta-

tivo	[...]”	(BARBOSA,	1989,	p.126).	A	autora	discorria	ainda	sobre	um	possível	conflito	entre	o	trabalho	

do	arte-educador	e	o	curador	da	exposição,	reforçando,	porém,	a	importância	da	parceria	entre	suas	

funções	para	o	aproveitamento	do	público,	compreendendo	que	“[...]	interpretar	uma	exposição	é	um	

processo	tão	complexo	e	dialético	quanto	interpretar	um	quadro	ou	uma	escultura.”	(ibid.).	É	nesse	

sentido	que	buscamos	pensar	sobre	a	disposição	de	ajudar	crianças	pequenas	a	encontrar	seu	caminho	

interpretativo	levando	em	conta	as	especificidades	de	suas	culturas.

PROFANANDO	OS	ESPAÇOS	SACRALIZADOS	DA	“CULTURA”
No	decorrer	da	conversa	inicial	dos	atendimentos	a	grupos	de	crianças	algumas	normas	esta-

belecidas	socialmente	aparecem,	 invariavelmente,	no	discurso	dos	visitantes,	como	“no	museu	não	

pode	falar	alto”	ou	“não	pode	brincar”.	No	caso	de	grupos	escolares,	pressupomos	que	essas	regras	

fazem	parte	de	um	 cantilena	 insistentemente	 repetida	por	professores	 antes	da	 visita,	 temendo	o	

“mau	comportamento”	dos	pequenos,	num	ambiente	que	não	lhes	é	familiar.

Museus	e	espaços	culturais,	como	já	dito,	são	comumente	entendidos	como	lugares	para	cultuar	

obras	de	arte,	peças	históricas,	acervos	científicos	etc.	E	para	essa	reverência,	o	silêncio	seria	exigência	

absoluta.	Nada	de	brincadeiras,	 risadas,	conversas,	gargalhadas.	Nada	que	remeta	a	um	comporta-

mento	“infantil”	e	descontraído.	É	preciso	conservar	as	mãos	ao	longo	do	corpo,	as	bocas	fechadas	

e	olhos	abertos.	Mas	como	silenciar	corpos	e	mentes	 infantis	diante	de	tanta	curiosidade,	de	tanta	

novidade	e	estímulos	estéticos?
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Barbosa	(2002)	pontua	a	importância	dos	museus	como	espaços	de	educação	e	acolhimento	e	a	
esterilidade	de	algumas	visitas	rigidamente	programadas:

As	 visitas	 guiadas	 são	 tão	 entendiantes	 que	 a	 viagem	de	 ida	 e	 volta	 aos	museus	 é	de	 longe	mais	
significativa	para	a	criança.	Mas,	é	importante	enfatizar	que	os	museus	e	centros	culturais	são	uma	
contribuição	insubstituível	para	amenizar	a	ideia	de	inacessibilidade	do	trabalho	artístico	e	o	senti-
mento	de	 ignorância	do	visitante.	Aqueles	que	não	têm	educação	escolar	 têm	medo	de	entrar	no	
museu.	Eles	não	se	sentem	suficientes	conhecedores	para	penetrar	nos	“templos	da	cultura”.	É	hora	
dos	museus	abandonarem	seu	comportamento	sacralizado	e	assumirem	sua	parceria	com	escolas,	
porque	somente	as	escolas	podem	dar	aos	alunos	de	classe	pobre	a	ocasião	e	auto-segurança	para	
entrar	em	um	museu.	Os	museus	são	lugares	para	a	educação	concreta	sobre	a	herança	cultural	que	
deveria	pertencer	a	todos,	não	somente	a	uma	classe	econômica	e	social	privilegiada.	(BARBOSA,	s/d,	
p.4.)

A	autora	chama	atenção	ainda	para	uma	questão	fundamental,	que	é	a	democratização	dos	es-
paços	culturais	e	a	necessidade	de	que	eles	se	tornem	espaços	de	pertencimento	de	crianças	(e	jovens	
e	adultos)	de	todos	os	segmentos	socioeconômicos.	Para	isso,	elas	precisam	se	sentir	confortáveis	e	
bem-vindas.	Porém,	o	que	comumente	presenciamos	é	o	distanciamento,	muitas	vezes	imposto	por	
uma	“cartilha”	de	comportamentos,	que	as	faz	sentirem-se	estrangeiras,	num	território	que	não	lhes	
pertence.

Não	defendemos	aqui	que	seja	permitido	que	crianças	gritem,	subam	em	obras	de	arte	ou	cor-
ram	em	volta	de	esculturas	de	porcelana.	Mas	a	lógica	e	a	forma	da	criança	ver	o	mundo	é	diferente	da	
maioria	das	pessoas	com	mais	idade.	Essas	regras,	levadas	ao	extremo,	transformam	o	espaço	em	um	
lugar	chato,	pouco	atrativo	a	essa	faixa	etária,	onde	as	possibilidades	de	leituras	diminuem,	lembran-
ças	afetivas	positivas	são	inexistentes	e	a	brincadeira	não	é	possível	de	acontecer.

“Aqui	não	é	lugar	de	falar	alto”,	sentencia	o	adulto	frequentador,	incomodado	com	a	falta	de	
cerimônia	infantil	e	reforçando	a	ideia	de	que	esses	espaços	ainda	são	sacralizados	e	destinados	para	
poucos	(BENJAMIN,	1994;	BARBOSA,	1991).	Compreender	os	objetos	de	arte	como	peças	sagradas	e	a	
arte,	em	geral,	como	algo	inacessível	aos	“não	iniciados”	gera	uma	expectativa	de	comportamento	re-
verencial.	Benjamin	(1994),	ao	discorrer	sobre	uma	era	na	qual	as	possibilidades	de	reprodução	da	obra	
de	arte	inauguravam	uma	nova	maneira	de	se	relacionar	com	a	obra,	retirando-lhe	sua	aura,	aponta	
que	a	técnica	permite	à	obra	vir	ao	encontro	do	espectador:	“a	reprodução	técnica	pode	colocar	a	cópia	
do	original	em	situações	impossíveis	para	o	original.	Ela	pode,	principalmente,	aproximar	do	indivíduo	
a	obra	[...]”	(p.168).	Ele	descrevia,	assim,	uma	nova	relação	com	a	arte	que	se	constituía	num	abalo	
violento	da	tradição.	A	unicidade	da	obra	que,	desde	os	seus	primórdios	esteve	envolvida	por	uma	
ideia	de	magia	ou	religiosidade,	estabelecendo	com	o	público	um	vínculo	ritual,	perde	sua	aura	com	
as	possibilidades	de	reprodução.	Porém,	mesmo	hoje,	com	a	profusão	de	imagens	que	reproduzem	
as	obras	e	circulam,	sem	cerimônia,	pelas	redes	comunicacionais,	os	lugares	destinados	a	acolher	os	
originais	continuam	revestindo-se	dessa	atmosfera	ritual.	Talvez	até	mesmo	pela	facilidade	com	que	as	
imagens	circulam,	o	local	de	exposição	do	“original”	assume	um	status diferenciado. E esse cuidado ou 
devoção	é	ensinada	aos	pequenos	desde	cedo,	a	partir	do	estabelecimento	de	regras,	limites	e	vetos.

Na	situação	em	que	a	fala	do	adulto	reproduzida	acima	foi	dita,	crianças	conversavam	animada-
mente,	fazendo	correlação	entre	duas	obras	expostas,	dando	sentidos	à	exposição	e	fortalecendo,	com	
suas	narrativas,	a	escolha	da	curadoria	na	disposição	das	obras.	As	falas	das	crianças,	suas	narrativas	e	
os	diálogos	estabelecidos	com	seus	pares	e	com	os	adultos,	são	fatores	mediadores	fundamentais	para	
as	negociações	e	construções	de	sentidos	sobre	tudo	que	as	cerca	(MARTÍN-BARBERO,	2000).	O	público	
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dos	espaços	culturais,	independente	da	faixa	etária,	não	é	passivo	ou	recebe	mensagens	e	informações	
prontas	e	acabadas.	Ao	contrário,	os	sentidos	são	construídos	durante	o	processo	e	por	meio	de	intera-
ções.	Crianças	são	sujeitos	ativos,	donos	de	suas	trajetórias	de	conhecimentos	e	produtores	de	cultura.	
Suas	ações	e	modos	de	construir	sentidos	implicam	culturas	próprias	que,	segundo	Sarmento	(2004),	
são	estruturados	por	quatro	eixos:	interatividade,	ludicidade,	fantasia	do	real	e	reiteração.

MUSEU	TAMBÉM	É	LUGAR	DE	BRINCAR	E	INTERAGIR
O	estudo	desenvolvido	analisou	algumas	situações	em	que	ludicidade,	fantasia	e	interatividade	

foram	elementos	centrais	para	a	mediação	de	visitas	infantis,	levando-se	em	conta	que	“O	brincar	abre	
para	a	criança	múltiplas	 janelas	de	 interpretação,	compreensão	e	ação	sobre	a	 realidade”	 (BORBA,	
2008, p.81).

Quadro 1.	 Imaginemos	a	cena:	de	repente	um	educador	começa	a	“derreter”	no	meio	da	ex-
posição	com	as	crianças,	para	ajudá-las	a	entender	como	os	instrumentos	do	grupo	Los Carpinteros2 
–	grupo	cubano	de	arte	contemporânea	–	se	sentiam.	Para	isso	é	preciso	não	ter	medo	do	“ridículo”,	
da	fantasia,	da	encenação	em	um	ambiente	público.	A	referência	ao	medo	do	ridículo	aqui	refere-se	a	
não	ter	receio	de	se	expor,	de	mergulhar	junto	com	a	criança	na	fantasia	proposta,	pois,	assim	como	
no	teatro,	na	brincadeira	nos	dispomos	a	ser	ridículos,	sem	medo.

Imagem	1:	Los Carpinteros – Objeto Vital | CCBB BH 
Obra: Cuarteto, 2011 

Madeira pintada, metal e bronze cromado.

A	elaboração	desse	roteiro	 recebeu	uma	crítica	por	parte	da	nova	educadora,	que	vinha	de-
monstrando	descontentamento	com	a	forma	lúdica	de	abordar	os	roteiros	de	visita:	“Nem	tudo	precisa	
ser	brincadeira!”	argumentou,	 revelando	a	 ideia	de	que	a	brincadeira	era	desnecessária	nas	visitas	
guiadas.	 Talvez	 não	 fosse	 necessário	 “derreter”	 junto	 com	os	 instrumentos.	 Seria	 possível	 falar	 de	
forma	técnica	sobre	o	material	do	qual	era	feito	a	escultura,	o	que	o	artista	quer	dizer	com	a	mesma	
e	fim.	Mas	foi	muito	mais	interessante,	significativo	e	divertido	fingir	que	éramos	feitos	de	açúcar	ou	
vela	(ideias	trazidas	pelas	crianças	durante	a	exposição)	e	que	a	chuva	ou	o	sol	estava	nos	derretendo	
e,	 com	 isso,	 conversar	 com	as	 crianças	 sobre	 importância	 de	 nos	 colocarmos	 no	 lugar	 dos	 nossos	
amiguinhos	quando	eles	estão	tristes	ou	bravos	ou	também	não	conversar	com	elas	sobre	isso,	apenas	
derreter	(PIRES,	2018,	p.13).

Estar	aberto	ao	grupo,	entendendo	suas	necessidades	e	interesses	e,	principalmente,	nos	dis-
pondo	ao	diálogo	no	qual	 “a	 resposta	do	outro	dá	origem	a	uma	nova	pergunta”	 (BAKHTIN,	1997,	

2	 Exposição	“Los	Carpinteros	–	Objeto	Vital”,	no	Centro	Cultural	Banco	do	Brasil	–	RJ:	http://culturabancodobrasil.com.br/portal/los-
-carpinteiros-o-objeto-vital/	Los	Carpinteros:	http://loscarpinteros.net/
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p.411),	pode	proporcionar	o	conhecimento	como	experiência,	que	afeta	e	se	desdobra.	Nesse	sentido,	
se	o	educador	não	se	propõe	também	a	ser	afetado,	sua	ação	profissional	corre	o	risco	de	ficar	esvazia-
da	de	sentidos	e	possibilidades	de	que	a	educação	acontece	plenamente.	Entendemos	que	o	processo	
de	formação	e	transformação	do	sujeito	está	ligado	a	essa	postura	de	diálogo	e	de	respeito	ao	outro,	
estabelecendo	uma	mediação	sempre	aberta	e	disponível	para	o	imprevisto	e	para	as	mudanças	de	
rumo,	como	em	toda	a	ação	educativa.

Muitas	vezes	foi	percebido	durante	o	estudo,	a	preocupação	em	tentar	levar	para	as	crianças	
informações	teóricas	e	técnicas	sobre	as	obras,	criando	situação	em	que	haveria	pouca	troca	e	muita	
escuta	por	parte	delas	e	nas	quais	os	conceitos	curatoriais	estariam	excessivamente	presentes,	rea-
firmando	a	ideia	de	museu	como	lugar	para	os	iniciados	e	capacitados.	“Eu	não	gosto	de	mentir	para	
crianças”,	foi	outra	frase	dita,	também	no	sentido	de	não	fantasiar,	esquecendo-se	de	que	a	fantasia	e	
o	faz-de-conta	são	os	modos	como	as	crianças	dão	sentido	ao	mundo.	É	importante	considerar	ainda	
que	as	leituras	de	obras	de	artes	e	acervos	em	geral	são	repletos	de	possibilidades	e	explorá-las	pode	
representar	a	diferença	entre	uma	experiência	significativa,	que	deixará	rastros,	e	uma	 informação	
passageira,	que	será	esquecida	assim	que	o	sujeito	deixar	o	espaço	de	exposição.

Quadro 2. Um	roteiro	planejado	em	forma	de	viagem	ao	redor	do	mundo,	conhecendo	lugares	e	
pessoas	diferentes,	para	pensar	a	diversidade	e	a	figura	humana.	Nessa	viagem	as	crianças	eram	estimu-
ladas	a	descobrir/inventar	histórias	sobre	as	pessoas	representadas	nas	telas	e	contavam	com	o	auxílio	de	
uma	mala	mágica,	de	onde	eram	retirados	elementos	úteis	ao	percurso.	Assim,	uma	corda	virava	cavalo,	
um	chapéu	transformava	seu	portador	em	amazona,	como	na	obra	de	Manet	observada,	ou	a	própria	
mala	as	ajudava	a	serem	transportados	através	do	tempo,	seguindo	a	viagem,	de	tela	em	tela.

O	 convite	 à	brincadeira	 e	 à	 interação	 com	as	obras	 cria	um	vínculo	 com	o	espaço	e	propõe	
a	apropriação	de	um	conhecimento,	além	da	apropriação	do	espaço,	que	é	altamente	desejável.	As	
crianças	atendidas	podem	levar	para	sempre	na	memória	uma	visita	em	que	houve	comunicação	entre	
obra/educador/criança/turma,	através	de	um	roteiro	lúdico	e	um	educador	atento.	Essa	boa	experiên-
cia	pode,	ainda,	representar	para	a	família,	que	se	vê	motivada	a	partir	do	interesse	da	criança,	uma	
inserção	aos	espaços	culturais.

No	roteiro	descrito,	lugar	de	fala	da	criança,	ao	ser	assegurado,	estimula	as	conexões	com	sua	
cultura	e	seus	conhecimentos	prévios,	diminuindo	o	distanciamento	já	mencionado	e	quebrando	com	
as	crenças	e	silenciamentos	impostos.	Numa	das	situações	vividas,	em	um	grupo	de	atendimento	es-
pontâneo,	a	própria	criança	tomou	o	lugar	de	fala	e	fez	a	visita	com	sua	mãe	e	seu	pai,	contando	em	
sua	 linguagem	as	conexões	pessoais	 feitas	diante	o	acervo.	Podemos	pensar	e	desejar	que	quando	
alcançarem	o	nível	de	independência,	essas	crianças	irão	por	si	mesmas	aos	espaços,	dando	continui-
dade	às	pesquisas,	aprendizados,	encontros	e	afetos.

Apreciar,	educar	os	sentidos	e	avaliar	a	qualidade	das	imagens	produzidas	pelos	artistas	é	uma	amplia-
ção	necessária	à	livre-expressão,	de	maneira	a	possibilitar	o	desenvolvimento	contínuo	daqueles	que,	
depois	de	deixar	a	escola,	não	se	tornarão	produtores	de	arte.	Através	da	apreciação	e	decodificação	
de	trabalhos	artísticos	desenvolvemos	fluência,	flexibilidade,	elaboração	e	originalidade	-	os	processos	
básicos	da	criatividade.	Além	disso,	a	educação	da	apreciação	é	fundamental	para	o	desenvolvimento	
cultural	de	um	país.	Este	desenvolvimento	só	acontece	quando	uma	produção	artística	de	alta	quali-
dade	é	associada	a	um	alto	grau	de	entendimento	desta	produção	pelo	público.	(BARBOSA,	s/d,	p.4)
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Quadro 3. “Esses	móveis	estão	aí	porque	o	Homem	Aranha	colocou!”.	Essa	 foi	a	 resposta	de	
uma	criança,	quando	questionada	sobre	o	motivo	de	existirem	vários	objetos	pendurados	na	fachada	
do	espaço	cultural,	como	cama,	cadeiras,	mesa,	luminárias	etc.,	nas	exposição	do	artista	Erwin	Wurm3. 
Assim	a	criança	atualizou	a	obra	de	arte	a	partir	de	uma	lógica	própria	e	um	referencial	da	sua	cultura.

E	se,	ao	invés	de	embarcarmos	na	ideia	do	Homem	Aranha	ter	colocado	os	objetos	naquele	lugar,	nos	
recusássemos	a	acompanhar	a	imaginação	da	criança	e	fizéssemos	uma	longa	e	fiel	explicação	sobre	
o	escultor	contemporâneo,	chamado	Erwim	Wurm?	Ao	invés	da	recusa,	convidei	o	grupo	para	vermos	
se	o	Homem	Aranha	tinha	feito	mais	obras	como	aquela.	Durante	a	visita	descobrimos	que	ali	era	
uma	galeria	de	arte	com	obras	do	Erwim	Wurm.	Será	então	que	o	Homem	Aranha	é	o	Erwim	Wurm?	
E	seguimos	as	descobertas	(PIRES,	2018,	p.33)

Figura	2:	Exposição de Erwin Wurm, CCBB RJ

Nesse	mostra,	o	artista	trazia	uma	nova	definição	de	escultura,	onde	os	próprios	visitantes	vira-
vam	uma	das	obras	do	próprio	artista4.	A	ideia	central	do	roteiro	era	trazer	uma	narrativa	em	que	as	
crianças	desbravariam	um	universo	diferente,	para	descobrir	o	poder	de	uma	certa	pessoa	que	poderia	
ser	um	mágico,	mago,	feiticeiro	ou	qualquer	outra	ideia	que	as	crianças	trouxessem	em	seus	discursos.	
O	ponto	principal	é	que	o	artista	transformava	qualquer	coisa	em	obra	de	arte/esculturas,	inclusive	
os	espectadores.	O	roteiro	se	desenrolava	em	descobertas	sobre	o	que	o	artista	utilizou	para	criar	as	
esculturas	e	o	motivo	de	ter	criado	daquele	jeito.	Todos	seriam	investigadores	dentro	de	seu	ateliê.	
O	ponto	de	culminância	planejado	seriam	nas	últimas	esculturas,	momento	em	que	se	revelaria	que	
todos	podemos	ser	criadores,	mágicos/feiticeiros/magos,	 todos	poderíamos	ser	escultores,	 igual	ao	
artista	que	tinham	conhecido	na	visita.	E	todos	também	poderiam	ser	transformados	em	obra	de	arte.

Esse	roteiro	também	foi	criticado,	com	a	justificativa	de	não	ser	apropriado	relacionar	o	trabalho	
do	artista	à	ação	de	um	mágico.	Mais	uma	vez,	a	racionalidade	colocou-se	acima	das	possibilidades	
lúdicas,	cobrando	sisudez.	O	artista	tem	que	ser	artista,	o	quadro	tem	que	ser	quadro,	a	escultura	tem	
que	ser	escultura,	a	porta	tem	que	ser	porta,	o	educador	tem	que	ser	educador	e	o	público	tem	que	ser	
público.	Com	esse	discurso	tiramos	dos	educadores	e	das	crianças	a	liberdade	de	criar,	com	essa	lógica	
o	mundo	da	fantasia	fica	de	fora	das	portas	das	salas	de	exposições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O	espaço	das	crianças	foi	se	limitando	cada	vez	mais,	até	se	tornar	um	conjunto	de	pequenas	áreas,	
ou	locais	de	consumo.	Houve	um	processo	de	infantilização	da	brincadeira	e	uma	progressiva	desva-
lorização	já	que,	num	mundo	orientado	pelo	trabalho	e	pelo	lucro,	ela	é	considerada	uma	atividade	
não	produtiva.	(PORTO,	2002,	p.	28).

3	 Site	do	artista:	https://www.erwinwurm.at/artworks.html
4	 “Esculturas	de	1	Minutos”	são	obras	onde	o	público,	por	um	minuto	vira	esculturas.	Várias	dessas	esculturas	idealizadas	pelo	Erwim	

Wurm	estavam	na	exposição	citada	no	texto.	Para	ver	mais	dessas	obras,	acesse:	https://www.erwinwurm.at/artworks/one-minute-
-sculptures.html
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Entendemos	que	o	brincar	é	ação	fundamental	para	todos	os	seres	humanos	e	nos	ajuda	a	lidar	
com	o	mundo.	A	brincadeira	e	o	faz	de	conta	trazidos	para	dentro	das	exposições,	aproxima	as	crianças	
pequenas	do	espaço	de	exposição.	No	momento	da	brincadeira	elas	se	permitem	experimentar.	De	
forma	 confortável	 e	 divertida,	 se	 relacionam	com	o	 ambiente,	 com	 seus	pares,	 com	educadores	 e	
consigo	mesmas.	Importante	ressaltar	que	a	possibilidade	de	participação	ativa	das	crianças	se	traduz	
também	em	roteiros	abertos,	em	mediadores	atentos	à	escuta	das	falas	e	pensamentos	de	cada	grupo	
e	cada	criança.	São	elas,	muitas	vezes,	que	apresentam	novas	possibilidades	e	sugestões	a	partir	de	
suas	culturas	e	vivências.	Assim,	ao	invés	de	visitas	guiadas	com	explicações	descritivas	e	objetivas,	o	
estímulo	à	imaginação,	o	convite	à	interação	e	a	ciência	de	que	cada	grupo	é	único	e	traz	uma	bagagem	
de	vida,	pode	representar	uma	grande	diferença	nos	modos	como	crianças	irão	se	relacionar	com	os	
espaços	culturais	e	seus	acervos	e	nos	caminhos	de	seus	aprendizados	a	partir	dessas	experiências.

Dessa	 forma,	 alguns	 questionamentos	 foram	 feitos	 no	 sentido	 de	 reforçar	 a	 importância	 de	
explorar	as	possibilidades	lúdicas	das	exposições	e	suas	diferentes	leituras	para	e	por	um	público	in-
fantil.	Museus	preservam	e	apresentam	coleções	de	valor	histórico,	artístico,	científico,	cultural,	mas	
não	precisam	se	revestir	de	cerimônia	e	distanciamento.	Os	códigos	para	apreciação	e	compreensão	
das	obras	pode	e	deve	estar	ao	alcance	de	todos	os	públicos.	No	decorrer	do	estudo	realizado	ficou	
evidenciado	que	a	opção	por	 roteiros	 lúdicos	é	 caminho	válido	e	acertado	para	acolher	 crianças	e	
proporcionar	experiências	de	construção	de	significados.
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Sin que me veas a mí 
Yo puedo ver la luz 

Yo puedo ver tu piel 
Yo puedo ver tu ropa caer 

Yo puedo adivinar 
La nube de vapor 

Que tiene el aire a tu alrededor

(Tu	voyeur,	Jorge	Drexler)

Imagem	1:	Mosaico	de	prints

Fonte:	vídeo	Voyeur,	do	canal	Porta	dos	Fundos.

Um	homem	assiste	e	comanda	a	ação	entre	outro	homem	e	uma	mulher.	O	primeiro	está	senta-
do	numa	cadeira	ao	lado	da	cama	em	que	os	outros	dois	começam	a	se	beijar	e	a	se	despir.	O	primeiro	
dá	 ordens	 para	 o	 desenrolar	 da	 cena	 e	 diz	 para	 o	 homem	que	 está	 com	a	mulher	 na	 cama:	 “Fala	
que	ela	tá	gorda”.	O	outro	homem	reage:	“Que?!”.	Mesmo	com	surpresa,	ele	repete	para	a	mulher	o	
que	o	primeiro	disse.	A	mulher	dá	um	tapa	na	cara	do	homem	ao	ouvir	a	frase.	O	primeiro	homem,	
que	é	o	marido,	instiga	o	segundo,	um	garoto	de	programa	contratado,	a	dizer	frases	à	mulher.	São	
comunicados	que	o	marido	não	tem	coragem	de	dizer	diretamente	à	esposa.	“Diz	que	se	ela	continuar	
engordando,	vou	cortar	o	cartão	de	crédito”.	“Fala	pra	ela	que	eu	quero	colocar	a	mãe	dela	num	asilo,	
mas	pega	leve	que	ela	fica	uma	arara	quando	toca	nesse	assunto”.	“O	gato	dela	não	fugiu.	Eu	dei	o	gato	
pra	SUIPA”.	Ao	longo	dos	comunicados	que	vai	recebendo	a	mulher	reage	para	o	garoto	de	programa.	
Nesta	última	fala,	a	mulher	olha	para	o	marido,	começa	a	chorar.	Nessa	hora,	o	marido	dispensa	o	
garoto	de	programa	dizendo	que	ele	continua	a	partir	daquele	momento.
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Essa	narrativa	é	o	desenrolar	de	um	vídeo	no	YouTube	do	famoso	canal	de	humor	Porta	dos	
Fundos.	Com	o	título	de	“Voyeur”1,	ele	tem	3	minutos	e	17	segundos	de	duração	e	já	foi	visualizado	
mais	de	4	milhões	e	600	mil	vezes.

Existe	como	conhecimento	comum	a	ideia	do	que	é	um	voyeur.	Diferente	do	voyeur	do	vídeo	do	
Porta	dos	Fundos,	em	geral,	o	voyeur	é	ligado	ao	universo	erótico,	é	o	personagem	que	busca	satisfazer	
seu	desejo	e,	por	isso	mesmo,	mais	próximo	da	canção	de	Jorge	Drexler.	Esse	voyeur	não	interage	e	não	
é	percebido.	Sua	principal	maneira	de	agir	é	o	olhar.	Mas	não	é	qualquer	olhar.	Seu	desejo	se	satisfaz	ao	
observar	cenas	que	lhe	provocam	satisfaçam.	Como	continua	a	canção	de	Jorge	Drexler:

Gozo del anonimato

Que me da la oscuridad 
y no voy a interferir 

Con tu respiración

No voy a entrar en tu corazón 
No te quiero tocar 

No te puedo querer 
Yo te diré lo que quiero ser: tu voyeur

Em	contextos	de	cibercultura,	essas	características	se	modificam.	Para	satisfazer	seu	desejo,	o	
voyeur	contemporâneo	não	apenas	vai	atrás	daquilo	que	quer	observar.	Ele	sai	em	busca	na	internet,	
por	exemplo,	das	imagens	que	lhe	satisfaçam.	Liga	o	computador,	acessa	um	site,	digita	algo	no	campo	
de	busca,	clica	em	algum	resultado	e,	possivelmente,	se	satisfaz.	Porém,	este	voyeur	não	é	mais	um	
anônimo.	Se	estiver	logado	com	sua	conta,	por	exemplo,	ele	deixa	seu	rastro	por	onde	passar.	Ainda	
que	não-logado	ou	mesmo	que	não	seja	cadastrado,	ele	também	é	contado	em	visitas	e	visualizações.	
Assim,	a	prática	solitária	e	individual	do	voyeurismo	ganha	contornos	coletivos,	passando	a	existir	nas	
praças	públicas	do	ciberespaço.

Este	ponto	é	interessante,	pois	o	voyeur	clássico	observa	seu	desejo,	geralmente,	sem	que	este	
saiba	que	está	sendo	observado.	Mas,	nem	todas	as	 imagens	que	estão	disponíveis	na	internet	são	
publicadas	pelas	pessoas	que	nelas	aparecem.	Cardoso	(2009),	em	seu	texto	“Voyeurismo	digital:	re-
presentação	e	(re)produção	imagética	do	outro	no	ciberespaço”,	traz	exemplos	de	práticas	de	homens	
que,	com	câmeras	escondidas,	registram	em	vídeos	as	roupas	íntimas	de	mulheres.

Ao	buscar	no	YouTube	 (YT)	o	vídeo	–	que	 já	 conhecia	–	do	canal	Porta	dos	Fundos,	digitei	 a	
palavra	“voyeur”	no	campo	de	busca,	sabendo	que	iria	encontrar	outros	resultados	para	além	do	vídeo	
desejado	e	que	me	ajudariam	na	dimensão	que	a	expressão	 tem	dentro	da	plataforma.	Dentre	os	
muitos	resultados	encontrados,	a	maioria	são	vídeos	eróticos,	relacionando	a	prática	do	voyeurismo	ao	
universo	erótico,	ao	sexo.	Alguns	deles	são	vídeos	íntimos	e	de	flagras	onde	aparecem	mulheres.	O	in-
tuito	dos	vídeos	é	sempre	sexual.	Muitos	dos	vídeos	se	enquadram	naqueles	apontados	por	Cardoso	
(2009:174) nos quais há uma representação do outro como um objeto de fetiche.

O	quarto	resultado	da	busca	é	o	vídeo	do	canal	de	humor	Porta	dos	Fundos.

1	 Disponível	em:	https://www.youtube.com/watch?v=d4P4Q1sRpv0.	Acesso	em	23	jan	2019.	O	vídeo	tem	direção	de	Ian	SBF	e	roteiro	
de	Gabriel	Esteves.	O	marido	é	interpretado	por	Luis	Lobianco;	o	garoto	de	programa,	por	João	Vicente	de	Castro;	e	a	esposa,	por	Julia	
Rabello.
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Imagem	2:	Mosaico	de	prints	“O	voyeur”

Fonte:	Acervo	de	pesquisa.	À	esquerda,	resultado	da	busca;	à	direita,	filme	“The	Voyeur”.

Podemos	identificar	até	aqui	duas	práticas	de	voyeurismo	em	contextos	de	cibercultura.	O	pri-
meiro	é	aquele	que	faz	o	registro	e	o	disponibiliza.	Ele	é	o	produtor	e	tem	por	interesse	capturar	um	
flagra	de	outrem	e	disponibilizá-lo	na	 internet.	Poderia	 ser	uma	prática	de	exibicionismo,	mas,	em	
geral,	ele	permanece	atrás	das	câmeras.	Penso	nos	vídeos	virais	que	compõe	minha	pesquisa	de	mes-
trado	“Fisionomias	das	infâncias	contemporâneas:	crianças	em	vídeos	virais”.	Todos	têm	crianças	como	
protagonistas.	Registram	cenas	corriqueiras	da	vida	infantil.	A	menina	que	come	todo	o	achocolatado	
em	pó	da	casa,	mas	nega	que	o	 tenha	 feito.	O	menino	que	corta	o	próprio	cabelo	e	se	desespera.	
A	menina	que	não	quer	ir	para	escola,	porque	está	se	achando	horrível	ao	ter	perdido	um	dente	de	
leite.	O	menino	que	defende	um	animal	e	não	admite	a	morte	nem	mesmo	de	uma	formiga.

Imagem 3: Fisionomias das infâncias contemporâneas em vídeos virais – situações do dia a dia

Fonte: Acervo de pesquisa.

Todas	essas	cenas	estão	registradas	e	disponíveis	no	YT.	Em	todos	os	vídeos,	há	a	interação	com	
o	adulto	que	filma,	porém,	eles	não	aparecem.	As	mães,	a	irmã	e	o	pai	aparecem	nos	vídeos	apenas	
através	da	voz.	As	pessoas	que	filmam	buscam	estimular	as	cenas	que	estão	acontecendo	enquanto	
permanecem	gravando.	Elas	interagem	com	as	crianças	sem	deixar	de	lado	o	celular,	artefato	usado	
para	fazer	todos	estes	vídeos.
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O	outro	voyeur	possível	de	identificarmos	é	o	que	vai	atrás	das	imagens	para	se	satisfazer.	No	
caso	dos	vídeos	virais	com	as	crianças,	eles	fazem	a	audiência	dessas	produções,	que	ultrapassam	os	
milhões	de	visualizações.	Estão	atrás	do	riso	para	si,	mesmo	que,	nas	cenas	assistidas,	crianças	apare-
çam	chorando.	Buscam	as	imagens	das	infâncias	para	saciar	sua	vontade	idílica,	em	torno	do	“puro”,	
do	“belo”	e	do	“inocente”.

O	anonimato	de	ambos	já	não	é	uma	característica.	O	primeiro	precisa	se	identificar,	ainda	que	
crie	pseudônimos,	para	conseguir	publicar	sua	produção.	O	segundo	tem	seus	caminhos,	ainda	que	
não	 logado,	 registrados,	 por	 exemplo,	 pela	 contagem	de	 visualizações.	 Logado,	 deixa-se	 encontrar	
quando	faz	comentários	nos	vídeos.

Imagem 4 – Fisionomias das infâncias contemporâneas em 
vídeos virais: mosaico de comentários de vídeos

Fonte: Acervo de pesquisa.

MÁQUINAS DE VER

Imagem	5-	Cenas	do	filme	“Le	Voyeur”.

Fonte:	Le	Voyeur.	Direção:	Cristina	Fontes.	Rio	de	Janeiro:	Elas	Produções	
Artísticas	Cinematográficas	Ltda,	2000.	On	line	(15	min).
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O	curta-metragem	“Le	voyeur”	(2000)2,	de	Cristina	Fontes,	tem	em	suas	cenas	iniciais	uma	toma-
da	passando	por	uma	mesa	na	qual	estão	distintos	objetos:	binóculos,	lentes	de	câmeras,	as	câmeras	
em	si	e	uma	lupa.	O	homem	que	protagoniza	o	curta	analisa	os	artefatos.	Na	cena	seguinte,	a	câmera	
foca	no	mesmo	homem	esses	artefatos	com	seus	olhos.	Depois,	outra	cena	mostra	quadros	de	uma	
mulher	e	outro	artefato	que	parece	ser	um	telescópio.	O	 filme	narra	a	 fixação	do	homem	por	sua	
mulher	já	falecida.	Em	outra	cena,	ao	parar	no	sinal	de	trânsito	e	olhar	para	o	lado,	ele	vê	a	mulher	em	
uma	vitrine,	e	ela	caminha	em	direção	a	ele.

Imagem 6- Mosaico de fotos da e na Viewing Machine, de Olafur Eliasson.

Fonte:	Acervo	pessoal.	Brumadino	(MG):	Instituto	Inhotim,	2016	e	2015.

É	 interessante	perceber	que,	para	 contar	 a	história	 centrada	no	homem	que	vê	 sua	 falecida	
mulher	em	todos	os	lugares,	o	filme	traz	diferentes	artefatos	utilizados	para	ver,	para	observar.	A	esses	
artefatos	chamo	de	máquinas	de	ver,	 inspirado	especialmente	na	obra	Viewing	Machine	(2001),	do	
artista	dinamarquês	Olafur	Eliasson.	Utilizando	aço	inoxidável	e	metal,	o	artista	cria	um	grande	calei-
doscópio	que	fica	disponível	para	utilização	do	público	do	Instituto	Inhotim,	em	Brumadinho	(MG).	Ele	
pode	ser	girado	e	apontado	para	pontos	distantes	ou	próximos,	com	alguma	variação	de	altura.	Como	
explica	o	pequeno	 texto	 sobre	a	obra3,	 no	 site	do	 Instituto,	 a	palavra	 caleidoscópio	deriva	do	gre-
go:	kalos	(belo),	eidos	(forma)	e	scopos	(observador);	sendo	assim	um	“observador	de	belas	formas”.	
O	texto	ainda	diz:	“A	escultura	funciona	como	uma	ferramenta	que	modifica	nossa	visão	de	mundo,	e	o	
prazer	lúdico	que	ela	proporciona	é,	em	última	instância,	o	prazer	de	sentir	e	perceber	a	nós	mesmos”.

Ao	 longo	da	história	da	humanidade,	 inventamos	diferentes	máquinas	de	ver,	hoje,	provavel-
mente	tendo	nas	telas	seu	principal	componente.	O	celular,	o	laptop,	o	tablet,	a	smart	tv.	É	através	
das	 telas	que	vemos.	São	estes	artefatos	que	constituem	as	principais	máquinas	de	ver,	sendo	que	
a	câmera,	acoplada	aos	celulares,	é	dos	principais	artefatos	que	produzem	o	ver.	São	máquinas	que	
possibilitam	acessar	o	mundo	externo	e	a	vida	íntima	e/ou	cotidiana	das	pessoas.	Também	são	elas	que	
nos	permitem	deixar	exposta	nossa	intimidade,	produzindo	o	que,	com	Sibilia	(2016),	conceituamos	
como	extimidade.

Se	outrora	as	vitrines	exibiam	produtos	e	marcavam	o	destino	da	flâniere,	atualmente:

2	 O	filme	pode	ser	visto	em	https://www.youtube.com/watch?v=-yl8vxhHZUQ.	Acesso	em	24	jan	2019.
3	 Ver	https://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/viewing-machine/.	Acesso	em	25	jan	2019.
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A tela do computador se torna um passaporte para milhões de fechaduras e janelas, penetrando ves-
tiários, cabines de roupas de lojas, alcovas onde câmeras escondidas gravam cenas da intimidade, 
seguindo pernas na rua, biquínis na praia, enfim, uma infinidade de situações (CARDOSO,	2009:	176).

Imagem 7- Fisionomias das infâncias contemporâneas em vídeos virais: cenas da intimidade

Fonte: Acervo de pesquisa.

No	caso	dos	vídeos	virais	das	infâncias,	a	câmera	invade	o	momento	final	da	refeição	quando	o	
menino	pede	para	tomar	um	pouco	de	café.	Ela	acompanha	a	menina	que	vai	à	maternidade	encontrar	
a	mãe	e	o	irmão	recém-nascido.	Também	leva	o	voyeur	até	o	quarto	onde	a	menina	resolveu	comer	o	
batom	da	mãe.	E,	ainda,	nos	permite	viver	a	emoção	de	um	bebê	com	a	chegada	do	pai	do	trabalho.	
São	os	momentos	íntimos	das	infâncias	flagrados	pelas	lentes	de	uma	câmera	de	celular	e	publicados	
no	YT.

Como	falou	Gil,	na	versão	atualizada	da	canção	“Pela	internet”,	o movimento é drone. Drone – 
que	do	inglês	significa	o	substantivo	“zangão”	ou	o	verbo	“vadiar”	–	é	um	tipo	de	veículo	aéreo	não	
tripulado,	controlado	remotamente.	Neste	caso,	o	voyeur	segue	observando	distante,	movimentan-
do-se	atrás	do	seu	desejo	e	produzindo	 imagens	para	um	outro	voyeur,	que	o	assiste.	A	tecnologia	
desenvolvida	para	a	guerra,	para	acertar	alvos	com	maior	precisão,	é	usada	como	brinquedo	pelas	
crianças	e	para	fazer	registros	aéreos	de	shows.	Ele	tem	sido	utilizado	também	por	fotógrafos	e	cine-
grafistas.	Também	facilita	o	acesso	a	lugares	de	difícil	entrada	humana,	como	em	acidentes	radioativos	
ou	desastres	e	crimes	naturais.	Com	um	controle,	se	comanda	o	drone	sem	precisar	tocá-lo.	Voa	de	
um	ponto	a	outro,	com	seu	zunido,	exibindo	 imagens	capturas	do	alto.	O	voyeur	permanece	 Ícaro,	
sobrevoando	o	labirinto	de	Dédalo.

Ao	falar	sobre	fotografia,	Susan	Sotag	(2004:21)	nos	diz:

Tirar fotos estabeleceu uma relação voyeurística crônica com o mundo, que nivela o significado de 
todos os acontecimentos. Uma foto não é apenas o resultado de um encontro entre um evento e um 
fotógrafo; tirar fotos é um evento em si mesmo, e dotado dos direitos mais categóricos - interferir, 
invadir ou ignorar, não importa o que estiver acontecendo.

Esses	 direitos	 caracterizam	 o	 voyeur	 contemporâneo,	 potencializado	 nos	 usos	 dos	 artefatos	
tecnológicos.	Como	garantiu	Benjamin	(2017,	1989),	o	destino	do	flâneur	são	as	galerias,	buscando	en-
tender	a	lógica	de	uma	Modernidade	que	se	cunhava	dentro	do	capitalismo	pós-Revolução	Industrial.	
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No	fim,	ele	procurava	a	mercadoria.	Hoje,	nas	vitrines	globalizadas	da	cibercultura,	somos	todos	nós	as	
mercadorias,	precisamos	ver	e	precisamos	ser	vistos.	Existir	é	produzir	e	compartilhar	imagem	de	si,	da	
própria	vida	–	que	permanecem	presente	ainda	que	a	própria	vida	em	si	não	exista	mais.

ALGUNS APONTAMENTOS ENTRE O FLÂNEUR E O VOYEUR
O	flâneur	é	aquele	que	permite	se	perder	pelos	caminhos	das	cidades.	Seu	principal	interesse	é	

compreender	as	transformações	pelas	quais	passam	aquelas	que	estão	virando	metrópoles	no	final	do	
século	XIX	e	início	do	século	XX.	O	flâneur	se	deixa	ser	tomado	pela	surpresa	do	cotidiano.	O	flâneur,	
por	curiosidade,	busca	entender	as	dimensões	da	vida.	Já	o	voyeur	sabe	o	que	quer.	Ele	vai	em	busca	
de	saciar	seu	desejo.	Ao	voyeur,	é	impossível	perder-se.	Ele	não	tem	essa	possibilidade.	Ele	busca	saciar	
seu	desejo,	uma	vontade	específica.	Como	nos	diz	Certeau	(2008:170),

Subir até o alto do World Trade Center é o mesmo que ser arrebatado até o domínio da cidade. O corpo 
não está mais enlaçado pelas ruas que o fazem rodar segundo uma lei anônima; nem possuído, joga-
dor ou jogado, pelo rumor de tantas diferenças e pelo nervosismo do tráfego nova-iorquino. Aquele 
que sobe até lá no alto foge à massa que carrega e tritura em si mesma toda identidade de autores ou 
de espectadores. Ícaro, acima dessas águas, pode agora ignorar as astúcias de Dédalo em labirintos 
móveis e sem fim. Sua elevação o transfigura em voyeur. Coloca-o à distância.

O	 voyeur	 é	 aquele	 que	 se	 põe	 com	 o	 olhar	 hegemônico,	 o	 que	 trabalha	 com	 a	 visualidade	
(MIRZOEFF,	2016),	que	seria	um	olhar,	uma	posição	de	controle.	Mirzoeff	(2016)	desenvolve	essa	ideia	
de	 visualidade	apontando-a	 como	o	hegemônico,	 ligado	ao	masculino	e	 a	perspectiva	histórica	do	
herói.	Voltando	a	Sontag	(2004:21),	ela	relata:

A fotografia tornou-se um dos principais expedientes para experimentar alguma coisa, para dar uma 
aparência de participação. Um anúncio de página inteira mostra um pequeno grupo de pessoas de pé, 
apertadas umas contra as outras, olhando para fora da foto, e todas, exceto uma, parecem espantadas, 
empolgadas, aflitas. O único que tem uma expressão diferente segura uma câmera junto ao olho; ele 
parece seguro de si, quase sorrindo. Enquanto os demais são espectadores passivos, nitidamente alar-
mados, ter uma câmera transformou uma pessoa em algo ativo, um voyeur só ele dominou a situação.

É	como	nos	apontou	Certeau,	o	voyeur	não	é	um	corpo	em	meio	à	multidão,	ele	está	sempre	
fora,	de	fora.	Sua	visão	é	sempre	a	de	quem	controla,	ignorando	as	minúcias	do	cotidiano,	observa	o	
todo,	triturando	a	fluidez,	as	divergências,	as	diferenças.	O	voyeur	é	o	que	tem	controle,	pois	não	faz	
parte,	não	toma	partido.	Olha	de	cima,	e	tudo	forma	um	todo	único.	Por	isso,	seguindo	a	argumentação	
de Certeau, o deus voyeur	desconhece	as	práticas.	É	incapaz	o	voyeur,	então,	de	perceber	aquilo	que	
escapa	às	redes	de	controle	e	vigilância.	Pois,	escapando às totalizações imaginárias do olhar, existe 
uma estranheza que não vem à superfície, ou cuja superfície é somente um limite avançado, um limite 
que se destaca sobre o visível (CERTEAU, 2008:172).

Enquanto	isso,	o	flâneur	vai	em	busca	da	materialidade	da	vida	cotidiana	e	não	apenas	nas	for-
mas	que	esta	tenha.	É	uma	busca	pelo	que	não	é	homogêneo,	pela	multiplicidade	de	práticas,	usos	e	
narrativas	que	fazemos	no	dia	a	dia.	Nesse	processo,	quer	encontrar	achados que provocam euforia, 
tanto poéticos quanto bélicos	(Certeau,	2008:47).	Não	existe	caminho	sem	o	caminhante,	e	o	percurso	
–	numa	relação	mútua	–	vai	se	constituindo,	impondo	e	criando	situações.	Então,	é	o	caminhar	que	nos	
torna	presentes	que	nos	faz	sentir	o	corpo	jogado	no	mundo.	Como	destacou	Bolle	(2000),	o	flâneur	
fica	perfeitamente	à	vontade	no	espaço	público.	Já	o	voyeur	é	aquele	que	busca	manter-se	escondido	
ou,	pelo	menos,	focando	sua	visão	apenas	no	outro.
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VOLTANDO AO PORTA DOS FUNDOS
O	vídeo	do	Porta	dos	Fundos	tem	o	título	de	“Voyeur”.	Entretanto,	o	personagem	que	faz	alusão	

ao	nome	interage	com	os	outros	dois	personagens	que	aparecem	na	história.	Ele	está	ali	sentado	de	
frente	para	o	que	acontece.	Ele	comanda	o	 jogo.	Sua	ação	principal	é	fazer	com	que	seu	desejo	de	
comunicar	 inúmeros	 fatos	 à	 esposa	 aconteça	 através	 do	 garoto	 de	 programa	 contratado.	Ou	 seja,	
embora	não	 se	esconda,	ele	 se	 isenta	de	assumir	a	 conversa	 com	a	esposa,	pagando	outrem	para	
assumir	sua	responsabilidade.

O	voyeur,	então,	assume	uma	outra	maneira	de	se	distanciar	do	que	acontece	na	vida.	Ele	não	
toma	partido,	não	se	responsabiliza	diretamente	pelo	que	acontece.	Ele	terceiriza	suas	ações	na	vida,	
como	quem	busca	livrar-se	das	consequências.

Então,	por	um	lado,	o	voyeur	é	aquela	pessoa	que	filma	o	desastre	sem	se	preocupar	em	aju-
dar;	aquele	que	entra	na	fazenda	antes	do	Movimentos	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra,	como	na	
famosa	e	muito	discutida	foto	de	Sebastião	Salgado	nas	primeiras	ocupações	nas	áreas	da	madeireira	
Araupel,	no	Paraná,	para	poder	registrar	a	entrada	daqueles	que	a	ocuparão;	é	a	mãe	do	bebê	que	
quando	ele	corre	o	risco	de	derrubar	equipamentos	não	deixa	de	filmá-lo	e	pede	que	o	pai	o	ajude;	
é	a	irmã	que	mesmo	diante	do	desespero	do	irmão	porque	cortou	o	cabelo	continua	com	a	câmera	
apontada	para	seu	corpo;	também	é	a	mãe	que	filma	o	sofrimento	do	menino	que	se	despede	do	pai.	
A	lista	é	infindável.

Imagem	8-	Fisionomias	contemporâneas:	quem	é	o	voyeur?

Fonte:	Mosaico	formado	por	prints	de	três	vídeos	virais	diferentes:	na	esquerda,	o	menino	que	
quase	derruba	os	equipamentos;	no	centro,	o	menino	desesperado	depois	de	cortar	o	cabelo;	e,	

na	direita,	o	menino	que	sofre	ao	se	despedir	do	pai.	Ao	centro,	separando	os	prints	de	cada	vídeo,	
está	a	fotografia	de	Sebastião	Salgado	e	dois	recortes	dela,	um	à	esquerda	e	outro	à	direita.

O	voyeur	torna-se	então	aquele	que,	vendo	uma	situação	extrema	na	qual	poderia	agir,	busca	
fazer	um	registro	 imagético.	Ou	seja,	é	o	voyeurismo	como	uma	prática	 sensacionalista,	por	vezes,	
com	requintes	de	crueldade.	O	voyeur	observa	o	cotidiano	sem	refletir	e	nem	intervir	criticamente	nas	
situações,	movimento	que,	por	exemplo,	faz	o	flâneur	ainda	que	involuntariamente	quando	se	nega	ao	
ritmo	imposto	pela	produção	capitalista.
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A	pergunta	para	reflexão	então	é:	quem	é	o	voyeur?	De	um	lado,	está	o	voyeur	registrando	as	
cenas	do	dia	a	dia;	do	outro,	está	o	voyeur	que	assiste	a	tudo	através	das	telas,	gerando	as	inúmeras	
visualizações.	A	descrição	do	vídeo	do	Porta	dos	Fundos,	ao	mesmo	tempo	que	convida,	também	nos	
ajuda	a	pensar	sobre	a	questão,	tornando-se	reveladora:

Senta aí na cadeira, vai. Isso. Agora, lê a sinopse... assim... devagarzinho. Tá sorrindo, é? Isso. Pega o 
mouse... sente ele, sente a textura dele. Hmmm... vai com a setinha no play, vai. Isso... assim... agora 
deda... mas deda só uma vez pra não dar pause, tá? Hmmm... que delícia de vídeo!

O VOYEURISMO DE TODOS NÓS
Todos	nós	temos	um	pouco	de	voyeur.	Há	uma	vontade	curiosa	que	nos	mobiliza,	nos	faz	ir	atrás	

da	informação,	nos	instigar	a	ver	o	que	acontece.	Até	aqui	trouxe	diferentes	características	que	nos	
ajudam	a	refletir	sobre	o	voyeurismo,	considerando	desde	as	práticas	“clássicas”	até	as	mais	contem-
porâneas.	Muitas	são,	inclusive,	por	vezes	contraditórias.	Como	apontei,	a	dimensão	do	voyeurismo	na	
sociedade	é	grande.	No	cinema,	o	voyeur	e	o	voyeurismo	são	assuntos	de	uma	extensa	lista	de	filmes,	
tratados	dos	mais	distintos	pontos	de	vista,	tais	como:	Janela	Indiscreta	(Alfred	Hitchcock,	1954),	1984	
(Michael	Radford,	1984),	O	Voyeur	(Tinto	Brass,	1994),	O	Show	de	Truman	(Peter	Weir,	1998),	Quero	
Ser	John	Malkovich	(Spike	Jonze,	1999)	e	Voyeur	(Myles	Kane	e	Josh	Koury,	2017).

O	voyeurismo	é	prática	originalmente	conceituada	pela	psicologia,	mas	também	estudada	por	
outros	campos	do	conhecimento,	especialmente	a	antropologia.	Bisbilhotar,	ter	prazer	em	observar	
a	vida	alheia	são	ações	que	hoje	acontecem	na	 internet.	As	redes	sociais	são	o	campo	fértil	dessas	
atividades,	e	o	YouTube	se	inclui	nesse	contexto.

Esse fascínio suscitado pelo exibicionismo e pelo voyeurismo encontra terreno fértil numa sociedade 
atomizada por um individualismo com beiradas narcisistas, que precisa ‘ver’ sua bela imagem refletida 
no olhar alheio para ‘ser’	(SIBILIA,	2016:342).

É	 inegável	que	os	vídeos	virais	contenham	em	si	o	desejo	de	um	público	ávido	por	ver	cenas	
cotidianas	da	vida	íntima.	Quando	traz	como	protagonistas	crianças,	esses	vídeos	buscam	a	imagem	
que	o	marketing	já	indicou	como	potência	de	venda.	As	infâncias	e	as	ideias	que	giram	em	seu	entorno	
afetam	espectadores.	Esses	que	são	os	voyeurs	da	cibercultura.	Buscam	em	vídeos	as	situações	que	os	
façam	rir,	se	consternar,	se	encantar.	Têm	o	desejo	de	assistir,	isentos	do	que	permanece	acontecendo	
do	outro	lado	da	tela.

Poderíamos	ter	milhares	de	vídeos	com	crianças	disponíveis	no	YT,	mas	é	o	desejo	de	ver	as	
cenas	das	infâncias	que	provoca	sua	viralização.	Em	muitos	casos,	um	desejo	de	voyeur,	que	se	mantém	
à	espreita,	observador,	sem	interação	ou	intervenção.

Foucault	(2009)	nos	alertava	sobre	as	instituições	disciplinares	e	sobre	o	olhar	panóptico,	cen-
tralizando	o	poder	a	partir	de	um	ponto	de	vista	central,	produzindo	uma	sociedade	vigiada.	Mas,	su-
peramos	essa	lógica	disciplinar	panóptica	por	uma	lógica	do	controle,	como	afirma	Deleuze	(2013:227),	
pois as sociedades de controle operam por máquinas de uma terceira espécie, máquinas de informática 
e computadores.	Nesse	contexto,	nos	diz	Romanini	(2011:70):

Em vez do panóptico temido por Foulcault, a sociedade das redes sociais nos oferece o “eróptico” 
(Canevacci), a possibilidade de liberar os desejos de possuir e devorar o mundo com olhos insaciáveis.
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Independente	do	voyeur,	duas	características	são	comuns:	a	primeira,	ele	busca	saciar	seu	de-
sejo;	a	segunda,	o	desejo	está	sempre	relacionado	a	vida	alheia.	O	outro	é	seu	objeto	de	fetiche.	E,	
evidentemente,	esse	outro	também	é	o	próprio	voyeur	em	sua	projeção.

Por	ter	esse	foco,	ele	não	pode	se	deixar	levar	pelas	ruas	da	cidade	ou	pelos	links	da	internet.	
Quando	deixa	de	ir	atrás	do	seu	desejo,	ele	já	não	é	mais	um	voyeur.	Dentre	os	outros	pontos	que	o	
conceituam,	na	contemporaneidade,	especialmente	em	contextos	de	cibercultura,	o	anonimato	já	não	
é	uma	condição	fundamental.	Porém,	ainda	não	se	coloca	em	foco.	Ele	mira	sua	visão	sempre	para	o	
outro.	Na	internet,	também	deixa	de	realizar	seu	voyeurismo	individualmente,	passando	a	fazê-lo	entre	
pares.	Muitos	dos	voyeurs	contemporâneos,	com	seus	–	nossos	–	artefatos	tecnológicos,	se	arvoram	
do	direito	de	intervir	ou	interferir	na	vida	do	outro.	Também,	se	outorga	o	direito	de	ignorar	situações,	
sem	se	responsabilizar.	Ele	não	toma	partido.	Por	isso	também,	seu	olhar	é	o	olhar	hegemônico,	tem	o	
ponto	de	vista	de	quem	controla.	Ele,	em	geral,	permanece	na	superfície.

Será	que	quando	entro	no	YT	para	pesquisar	sobre	os	vídeos	virais	minha	visualização	já	é	con-
tada?	No	contexto	em	que	todos	estamos	expostos	nas	vitrines	globais	do	ciberespaço,	todos	somos	
fetiche	do	voyeur	e,	ao	mesmo	tempo,	somos	o	voyeur	do	outro.
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INTRODUÇÃO
Neste	texto,	apresento	o	tema	de	minha	pesquisa	de	doutorado,	em	andamento,	no	Programa	

de	Pós-Graduação	em	Música	da	UNIRIO,	na	linha	de	pesquisa	intitulada	“Ensino	e	Aprendizagem	em	
Música”.	A	linha	estuda	a	Música	em	processos	formais,	não	formais	e	informais	de	ensino	e	aprendi-
zagem,	considerando	aspectos	estéticos,	psicológicos,	históricos,	sociais	e	culturais.	Inclui,	também,	a	
formação	inicial	ou	continuada	de	professores;	a	inclusão	social;	a	tradição	oral	e	a	cultura	popular.	É	
nesse	espaço	de	trocas	que	desejo	pesquisar	o	assunto	da	música/infância,	para	refletir	sobre	as	práti-
cas	pedagógicas	na	Educação	e	na	Educação	Musical.	A	pesquisa	busca	compreender	a(s)	concepçõe(s)	
de	infância	inseridas	nas	músicas	que	têm	sido	produzidas	para	crianças	em	nosso	país	e	como	essa(s)	
concepçõe(s)	interferem	na	produção	musical	cultural	brasileira	atual.	

Música	infantil	é	concebida	aqui	como	aquela	que	se	toca	nos	lares,	nas	festas	dos	meninos	e	
meninas,	nas	escolas	de	ensino	básico,	na	produção	cinematográfica,	nas	atividades	de	lazer	e	culturais	
das	crianças	e	também	as	músicas	que	as	crianças	acessam	na	internet.	Também	é	necessário	delimitar	
conceitos	acerca	de	duas	palavras	que	para	o	senso	comum	apresentam-se	como	sinônimas,	entretan-
to	para	a	Educação	Musical,	são	diversas:	“música”	e	“canção”.	Música	aqui	será	entendida	como	sons	
organizados	de	maneira	intencional,	podendo	ser	sons	instrumentais	ou	vocais,	com	textura	melódica,	
harmônica	ou	apenas	rítmica.	Por	outro	lado,	não	controverso,	mas	análogo,	a	canção	será	considerada	
a	incorporação	de	um	texto,	ou	letra,	ou	seja,	a	poesia	literária	que	se	insere	na	música.	Penso	a	canção	
nesse	trabalho	como	uma	camada	externa	à	música,	apesar	das	duas	serem	necessárias	para	pensar	
o	tema	como	um	todo.	Tanto	são	distintos	os	dois	conceitos	que	é	possível	ter	numa	mesma	melodia	
diversas	letras,	como	acontece	com	“Meu	pintinho	amarelinho”	e	“Pai	Francisco”,	do	cancioneiro	da	
cultura	popular	brasileira.	

O	 interesse	pelo	assunto	surgiu	a	partir	do	que	observei	no	 I	Seminário	FUNARTE	da	Música	
Brasileira	Infantil,	ocorrido	em	2018,	no	MAR	(Museu	de	Arte	do	Rio),	cidade	do	Rio	de	Janeiro.	Sob	o	
patrocínio	Ministério	da	Cultura,	artistas	e	pensadores	se	reuniram	com	interesse	em	pensar	questões	
como:	O	que	é	música	infantil?	Como	estão	seus	passos	mercadológicos	e	educacionais	na	socieda-
de	atual?	O	evento	reuniu	palhaços	circenses,	atores,	compositores,	músicos,	jornalistas,	radialistas,	
professores	de	música,	pedagogos	e	grupos	musicais	variados,	em	sua	maioria,	pertencentes	à	região	
Sudeste	do	país.	Contudo.	O	seminário,	apesar	de	aglutinar	tais	profissionais	sob	o	tema	“música	infan-
til”,	não	pareceu	deixar	claro	se	havia	alguma	concepção	de	infância	que	guiasse	os	debates	e	apresen-
tações.	A	partir	desta	constatação,	surgiram	algumas	perguntas	que	são	condutoras	das	reflexões	aqui	
apresentadas:	Qual	a	concepção	de	infância	é	observada	nas	canções	feitas	para	crianças?	Quando	se	
compõe	música/canção	para	crianças,	quais	são	as	características	que	identificam	a	infância?	Como	
pensar	o	conceito	de	infância	pode	ajudar	na	composição	musical	e	na	escolha	de	repertório	para	salas	
de	aula	de	pedagogos	e	professores	de	música?
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É	fácil	observar	que	o	mercado	de	música	para	criança	gera	significativa	movimentação	de	ca-
pital,	no	Brasil	e	no	mundo.	Dois	exemplos	podem	ser	aqui	enunciados:	O	chamado	“Mundo	Bita”,	
que	tem	um	canal	de	vídeos	de	música	infantil	no	Youtube,	teve	um	investimento	inicial	de	R$200.000	
reais	que	passou	a	faturar	mais	de	3	milhões	de	reais	por	ano	(REVISTA	VEJA-SP)1. Outra conhecida 
franquia	chamada	“Galinha	Pintadinha”,	sucesso	há	mais	de	uma	década	no	Brasil	e	América	Latina,	já	
lançou	na	internet	mais	de	50	clipes que	mesclam	músicas	de	domínio	público	e	composições	próprias.	
Juntos,	esses	clipes	somam	mais	de	7,5	bilhões	de	visualizações	que	possibilitam	uma	estimativa	de	
faturamento	que	ultrapassa	R$	20	milhões	(REVISTA	ÉPOCA)2	Parte	significativa	dessa	movimentação	
cultural	entra	de	forma	assertiva	na	casa	das	famílias	brasileiras	e	escolas,	em	seus	diversos	materiais	
pedagógicos.	Além	disso,	a	criança	hoje	tem	acesso	quase	que	ilimitado	ao	material	musical	através	
das	 grandes	 redes.	No	mundo	moderno,	 interage	 como	 juíza	 e	 espectadora	 de	 sua	música,	 sendo	
também	produtora	de	seu	próprio	fazer	musical:	cria,	canta,	toca,	posta	e	“curte”.	É	preciso	também	
lembrar	do	programa	de	divulgação	internacional	que	relaciona	infância	e	música	denominado	“The 
Voice Kids”3.	Chama	atenção	o	fato	de	que	o	programa	esteja	em	um	dos	horários	mais	importantes	na	
luta	pela	audiência	popular:	o	domingo	à	tarde.	E	vence	a	audiência.	

A	música/canção	para	infância	é	assunto	de	relevância	para	a	academia	de	música,	que	vem,	há	
anos,	observando	o	seu	ensino	aprendizagem.	Para	as	finalidades	tanto	da	pesquisa	aqui	mencionada	
quanto	para	o	texto	aqui	apresentado,	o	fenômeno	“música	infantil”	será	analisado	tendo	como	refe-
rência	os	estudos	da	Sociologia	da	Infância.	

Os	 levantamentos	 bibliográficos	 iniciais	 demonstram	 que	 esse	 encontro	 entre:	 Educação	
Musical	 e	 Sociologia	 da	 Infância	 possui	 pouca	 atividade	 registrada	 na	 academia,	 o	 que	 justifica	 o	
olhar	para	a	infância	na	sua	complexidade,	bem	como	a	música	na	sua	onipresença	na	vida	humana.	
Um	encontro	entre	os	teóricos	do	ensino	aprendizagem	da	música,	a	etnomusicologia,	a	Sociologia	
da	Infância	e	a	Pedagogia	parece	ser	profículo.	O	estudo,	apesar	de	observar	a	ótica	do	adulto	que	
faz	música	para	criança,	parte	do	pressuposto	que	é	necessário	definir	a	música,	também,	sob	a	ótica	
da	criança,	observando	seus	desejos,	opiniões	e	olhares,	dando	à	infância	o	protagonismo	que	lhe	é	
necessário	e	merecido.

DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA
Os	princípios	que	fundamentam	este	estudo	têm	a	criança	como	uma	categoria	social	não	iso-

lada	das	outras,	mas	autônoma	enquanto	identidade.	A	criança	aqui	é	vista	como	um	ator	social	de	
categoria	do	tipo	geracional.	Sendo	assim,	ela	tem	voz	social	assim	como	a	mulher	e	o	homem,	apesar	
de	sua	clara	dependência	na	provisão	de	bens	essenciais	à	sua	sobrevivência	(SARMENTO,	2009).	Não	
se	ausenta	desta	reflexão	a	gênese	de	um	sentimento	de	infância	anunciada	por	Ariès	em	1973,	que	foi	
importante	teórico	a	chamar	a	atenção	para	o	processo	simbólico	de	constituição	da	categoria	social	
“infância”	(ARIÈS,	2006).	O	autor	conduz	sua	pesquisa	evidenciando	o	processo	simbólico	no	qual	o	
sujeito	moderno	estabeleceu	a	noção	de	Infância.	

1 In: https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/mundo-bita-sucesso-trajetoria/
2 In: https://epoca.globo.com/vida/vida-util/carreira/noticia/2013/10/como-os-criadores-da-bgalinha-pintadinhab-ficaram-miliona-

rios.html 
3	 The	Voice	Kids	é	um	talent	show	brasileiro	de	canto.	O	programa	é	a	versão	infantil	do	The	Voice,	programa	que	é	realizado	somente	

com	adultos
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No	ano	de	1991,	Jens	Qvortrup4	apresentou	abordagens	teóricas	metodológicas	e	comparativas	
no	seu	trabalho	“Introdução	à	série	de	relatórios	nacionais”,	definindo	nessas	páginas	novos	paradig-
mas	para	os	estudos	da	infância:	a	infância	como	grupo	social.	Assim,	também	transcreveu	nesse	texto	
as	perspectivas	geracionais	para	estudos	da	criança	(QVORTRUP,	1991).	Em	1993,	publicou	o	volume	
que	contém	suas	nove	teses.	O	texto	é	de	fundamental	leitura	para	se	mergulhar	de	forma	profunda	na	
teoria	de	Qvorturp,	por	se	tratar	de	um	dos	principais	eixos	do	seu	trabalho.	O	autor	aborda	o	conceito	
de	infância	como	um	grupo	social,	observando	as	diversas	situações	de	risco	da	infância,	a	custódia	
familiar,	 as	 políticas	 públicas	 de	 cuidados	 e	 atenção	 e	 a	 assistência	 às	 crianças	 e	 às	 famílias	 numa	
abordagem	fundamentada	em	paradigmas	utilizados,	principalmente,	pela	psicologia	e	pela	pedago-
gia,	tendo	a	infância	como	estágio	preparatório	para	a	vida	adulta.	Na	introdução	do	livro	mencionado,	
o	autor	argumenta	que	as	crianças	são	parte	da	sociedade,	sendo	estas	uma	categoria	social.	Para	o	
teórico,	a	infância	foi	alocada	em	posição	excludente	por	conta	do	foco	no	desenvolvimento	infantil,	
não	sendo	reconhecida	como	fenômeno	social.	Qvortrup	indica	a	necessidade	de	interlocução	entre	
distintas	áreas	de	conhecimentos	para	observar	a	infância	(QVORTRUP,	1993).

Breda	e	Gomes	(2012)	publicaram	uma	entrevista	realizada	com	Qvostrup,	na	qual	perguntam:	
“Muitos	de	seus	trabalhos	explicitam	a	ideia	da	infância	como	categoria	social,	assim	como	são	gênero,	
classe	e	etnia.	O	senhor	poderia	explicar	a	partir	de	que	parâmetros	é	feita	essa	categorização?”	O	
pensador então responde:

Antes	de	qualquer	coisa,	percebi	muito	cedo	que	para	ter	uma	sociologia	da	infância	viável	nós	preci-
sávamos	definir	a	infância	em	termos	geracionais,	deveríamos	usar	a	geração	como	uma	categoria	e	
compará-la	com	a	classe,	o	gênero,	a	etnia	e	a	raça.	Quero	dizer	que	essas	são	as	categorias	estruturais	
mais	notórias	que	usamos	e	estamos	mais	habituados.	Considero	que	é	favorável	pensar	nessas	ou-
tras	categorias,	porque	estamos	familiarizados	com	elas	e	as	entendemos.	Por	exemplo,	entendemos	
que	a	classe	social	tem	uma	espécie	de	permanência,	independente	dos	membros	desta	categoria.	
Entendemos	que	a	classe	social	permanece	independente	de	quem	entra	ou	a	deixa.	Portanto,	essa	
também	é	 a	 ideia	 básica	 da	 perspectiva	 geracional.	O	 que	 tenho	percebido	 é	 que	 essa	 ideia	 tem	
sido	de	difícil	compreensão	para	muitos.	A	maioria	das	pessoas	comuns,	como,	por	exemplo,	pais,	
políticos	e	 jornalistas,	estão	somente	 interessadas	em	como	as	crianças	tornam-se	adultos.	Essa	é	
uma	perspectiva	psicológica,	uma	perspectiva	pedagógica,	uma	perspectiva	socializadora	e	assim	por	
diante,	que,	certamente,	são	perspectivas	legítimas	e	importantes.	Porém,	na	minha	opinião,	não	são	
perspectivas	sociológicas.	(BREDA;	GOMES,	2012,	p.		505).

Vale	ressaltar	que,	do	ponto	de	vista	da	infância	como	categoria	estrutural,	o	autor	traz	uma	
abordagem	de	estudo	da	infância	através	da	criança,	e	não	do	adulto, opinião	também	adotada	pelo	
americano	Willian	Corsaro	(2003)	que	defende	que	as	crianças	são	construtoras	ativas	de	seus	mundos	
sociais (CORSARO, 2003).

A	criança,	a	partir	dos	teóricos	que	embasam	esse	trabalho,	não	é	um	“vir	a	ser”.	Ela	não	está	
em	construção	enquanto	 categoria	 social,	mas	pleno	 sujeito	de	direitos	e	 construtora	do	 fazer	em	
sociedade;	 incorpora	saberes	e	 transforma-os,	 reinterpretando-os	de	 forma	ativa	 (CORSARO,	2011;	
SARMENTO;	PINTO,	1997).

Sabe-se,	por	meio	da	Sociologia	da	Infância,	que	a	criança	é	uma	categoria	em	fase	de	desen-
volvimento,	aprendendo	e	reaprendendo	o	mundo.	Entretanto,	pondera-se:	qual	adulto,	também,	não	
está	no	mundo	aprendendo	reaprendendo	em	seus	próprios	fazeres?	Não	somos	nós	todos	crianças	
ao	nosso	modo	de	desenvolver	quando	então	nos	deparamos	com	novos	aprendizados?	Pensar	deste	

4	 Jens	Qvorturp	é	professor	emérito	da	Faculdade	de	Ciências	Sociais	da	Universidade	Norueguesa	de	Ciência	e	Tecnologia.	O	autor	é	
considerado	um	dos	principais	teóricos	e	fundadores	da	área	da	sociologia	da	infância.
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modo	parece	retirar	da	linha	temporal	uma	certa	hierarquia	do	saber.	Sempre	há	o	aprendizado,	não	
importa	a	fase	na	qual	se	encontra	o	sujeito.

Parte	da	reflexão	aqui	apresentada	vai	ao	encontro	das	reflexões	levantadas	por	Prout	(2004),	
também	importante	estudioso	da	Sociologia	da	Infância.	O	autor	estabeleceu	em	suas	teorias	dualis-
mos	nos	estudos	da	infância.	Entre	eles,	o	“ser e devir”.	Em	relação	a	expressão	“ser	e	devir”,	o	autor	
argumenta	que	crianças	e	adultos	devem	ser	vistos	como	sujeitos	em	construção,	ou	seja,	incompletos	
e	dependentes,	 superando	por	 fim,	a	vã	 ideia	da	completude	quando	na	adultez,	e	 fortalecendo	o	
sentido	de	teias	de	conhecimentos	e	fazeres	interdependentes.

Certamente,	por	meio	dessa	reflexão,	é	preciso	reforçar	os	estudos	da	infância	de	forma	inter-
disciplinar.	São	nesses	passos	que	analisarei	a	música	no	fazer	da	 infância	e	na	sua	particularidade,	
procurando	observar	a	música,	também,	a	partir	da	ótica	da	própria	criança.	Acredito	que	pensar	no	
gerúndio	(aprendendo)	será	pertinente	para	quaisquer	fases,	um	eterno	devir5	na	relação	entre	música	
e	homem.

DA MÚSICA E DA EDUCAÇÃO MUSICAL
Para	que	a	 reflexão	 sobre	a	música	e	o	 conceito	de	música	 infantil	possam	ser	pensados	na	

sua	integralidade,	é	conveniente	acolher	o	convite	que	Schafer	(1991)	faz	em	seu	curso	de	música:	“é	
preciso	limpar	os	ouvidos”.	

Ao	contrário	de	outros	sentidos,	os	ouvidos	são	expostos	e	vulneráveis.	Os	olhos	podem	ser	fechados,	
se	quisermos,	os	ouvidos	não,	estão	sempre	abertos.	Os	olhos	podem	focalizar	e	apontar	a	nossa	
vontade,	enquanto	os	ouvidos	captam	todos	os	sons	do	horizonte	acústico,	em	todas	as	direções.	
(SCHAFER,	1991	p.		67).

Inicio	descrevendo	que	o	conceito	de	música	é	variado	entre	as	culturas	do	mundo.	Portanto,	
é	preciso	pensar	e	ouvir	além	do	comum.	A	ideia	ocidental	de	música,	a	música	tonal,	não	foi,	e	não	é	
única.	Em	diversas	línguas	africanas	a	palavra	“música”	não	tem	equivalência.	Não	há	uma	adjacência	
que	 traduza	 a	música	 (DELALANDE,	 2019	 p.	 	 33).	 São	 variados	 pensamentos	 do	 que	 é	música	 que	
me	conduzem	a	pensar	a	música	infantil	e	a	canção	para	a	criança.	O	uso	exclusivo	da	música	tonal	
tradicional	com	finalidades	pedagógicas	é	posto	em	dúvida	por	muitos	educadores	musicais	da	atua-
lidade.	Desde	os	anos	1960,	a	inserção	de	compositores	na	educação	musical6	abriu	portas	para	uma	
concepção	de	música	mais	abrangente.	No	entanto,	apesar	do	impulso	renovador	para	a	música	além	
do	conceito	tonal,	ele	não	foi	suficiente	para	modificar	radicalmente	as	práticas	pedagógicas	musicais.	
Portanto,	o	assunto	ainda	precisa	ser	mais	debatido	e	explorado.	Observar	a	música/canção	para	a	
criança,	a	meu	ver,	é	observar	além	do	padrão	tonal	que	tanto	cerca	nosso	mundo	musical.	A	música	
da	criança,	aparentemente,	é	diferente	da	música	do	adulto,	para	tanto	é	preciso	olhar	a	diferença	fora	
da hierarquia do certo e errado.

O	ensino	e	aprendizagem	em	música,	por	muitos	séculos,	foi	estudado	por	uma	série	de	pensa-
dores.	As	pedagogias	em	Educação	Musical	são	diversas	e	há	um	expressivo	valor	histórico,	sociológi-
co,	educacional,	filosófico	e	psicológico	quando	nos	deparamos	com	essas	práticas	educacionais.	Pelo	

5	 O	termo	“devir”	faz	parte	da	filosofia	Heráclito	de	Éfeso,	nascido	por	volta	de	540	a.C.	Para	o	filósofo,	tudo	o	que	existe	está	em	
permanente	mudança	ou	transformação.	“É	impossível	entrar	no	mesmo	rio	duas	vezes”.	As	águas	já	são	outras,	o	tempo	é	um	outro	
e	nós	já	não	somos	os	mesmos.

6	 No	Brasil,	este	movimento,	influenciado	por	compositores	como	Murray	Scafer,	Brian	Dennis	e	John	Paynter	ficou	conhecido	como	
“Oficinas	de	Música”.
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estudo	de	tais	pedagogias,	é	possível	conhecer	pensadores	de	diversos	países,	em	variadas	correntes	
de	ensino	e	culturas.	Também	se	torna	passível	compreender	que	o	ensino	não	é	pode	ser	igual	para	
todos,	já	que	não	há	sujeitos	iguais,	turmas	idênticas,	nem	escolas	análogas.	

Para	minha	pesquisa,	essas	correntes	pedagógicas	serão	analisadas	a	fim	de	dar	suporte	para	
pensar	a	criança	no	contexto	dos	fundamentos	da	Educação	Musical	e	da	Música.	É	pertinente	obser-
var	que	esses	educadores,	na	essência	de	seus	trabalhos,	não	analisaram	a	canção	para	criança,	mas	
sim	a	música	da	criança	e	os	métodos	de	ensino	e	aprendizagem.	É	preciso	ressaltar	que	tais	trabalhos	
são	fortemente	influenciados	pelas	correntes	pedagógicas	que	regeram	os	últimos	séculos,	sendo	que	
com	os	aportes	da	psicologia	e	da	pedagogia,	a	criança	passou	a	ter	voz	no	seu	processo	de	educação.	
Dos	diversos	pensadores	do	ensino	aprendizagem	de	música,	nesse	artigo	utilizarei	 como	 fonte	de	
pesquisa	dois	 importantes	 teóricos:	o	 inglês	Keith	Swanwick	e	o	 francês	François	Delalande,	com	a	
finalidade	de	fazer	uma	exposição	do	que	desejo	nesse	estudo.

O	professor	Keith	Swanwick	é	importante	pensador	e	pesquisador	da	natureza	da	experiência	
musical.	Interessou-se	em	observar	como	se	dão	os	processos	de	desenvolvimento	da	compreensão	
musical	 no	 ser	 humano	 de	 forma	 processual.	 Swanwick	 é	 importante	 criador	 da	 Teoria	 Espiral	 do	
Desenvolvimento	Musical,	lançada	em	1986,	em	conjunto	com	June	Tillman	pela	revista	Britsh Journal 
of Music Education.	Caregnato	(2013)	estudou	sobre	a	teoria	espiral	e	a	relação	com	a	teoria	Piagetiana	
e	concluiu	que,	apesar	de	haver	discordâncias	entre	alguns	aspectos	das	teorias	psicogênicas,	os	au-
tores	certamente	foram	influenciados	pela	teoria	da	Epistemologia	Genética	de	Jean	Piaget,	mesmo	
que	os	autores	 tenham	apresentado	sua	teoria	de	 forma	bastante	particular,	pois	se	concentraram	
apenas	na	questão	do	desenvolvimento	musical.	Ao	observar	o	trabalho	da	psicogênese	da	educação	
musical	dos	autores,	não	se	exclui	a	inspiração	da	psicogênese	piagetiana,	segundo	a	qual	o	homem	se	
desenvolve	por	etapas,	como	em	uma	espiral.	Assim	como	fez,	por	exemplo,	a	psicolinguista	argentina	
Emília	Ferreiro7	ao	tratar	da	alfabetização,	Swanwick	e	Tillman	enunciaram	um	modelo	de	desenvol-
vimento	cognitivo	do	ensino/aprendizagem	em	música	que	hoje	é	de	 importante	 referência	para	a	
educação	musical.	 Swanwick	 também	realizou	contribuições	 significativas	na	educação	musical	por	
criar	o	modelo	C(L)A(S)P8	e	os	três	princípios	que	deveriam	fundamentar	as	práticas	pedagógicas	para	o	
ensino	de	música:	(1)	Considerar	a	música	como	discurso,	(2)	Considerar	o	discurso	musical	dos	alunos	
e	(3)	Promover	fluência	do	início	ao	fim	no	ensino	de	música	(SWANWICK,	2003).	O	segundo	princípio	é	
bastante	propício	como	fundamentação	para	o	estudo	aqui	apresentado,	visto	que	quando	se	fala	em	
música	infantil	ou	música	para	criança,	parece	haver	pouco	diálogo	com	a	música	da	criança,	ou	seja,	
estou	assumindo	que	a	música/canção	que	se	faz	para	a	criança	é	diferente	daquela	música	produzida	
e	pensada	pela	criança	e	com	a	criança.

Em	seu	livro,	“Música,	Mente	e	Educação”,	Swanwick	(2014)	aponta	que	é	preciso	que	se	veja	as	
crianças	como	inventoras	musicais,	improvisadoras,	compositoras,	ou	seja,	faz-se	necessário	encorajá-
-las	a	usar	sua	“autoexpressão”.	Ao	pensar	dessa	maneira,	tem-se	como	consequência	a	passagem	do	
adulto	de	diretor	musical,	para	facilitador	da	aprendizagem.	O	autor	argumenta	que	“a	grande	virtude	
da	teoria	da	educação	musical	 ‘centrada	na	criança’,	enfatizando	a	individualidade	e	criatividade	de	

7	 É	uma	psicolinguista	argentina	que	desvendou	os	mecanismos	pelos	quais	as	crianças	aprendem	a	 ler	e	escrever,	o	que	 levou	os	
educadores	a	rever	radicalmente	seus	métodos	de	ensino.	Sua	psicogênese	da	língua	escrita	é	referência	de	ensino.

8	 C(L)A(S)P	–	Composition,	Literature	studies,	Audition,	Skill	acquisition,	Performance.	Posteriormente	traduzido	por	Alda	Oliveira	e	
Liane	Hentschke	como	modelo	(T)EC(L)A,	técnica,	execução	ou	performance,	composição,	literatura	e	apreciação	(SWANWICK,	2003,	
p.70).
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cada	aluno,	é	que	somos	encorajados	a	olhar	e	ouvir	mais	claramente	o	que	as	crianças	realmente	fa-
zem”	(SWANWICK,	2014,	p.		32).	Considero	que	para	se	entender	a	canção	ou	a	música	elaborada	para	
a	criança,	deve-se	também,	antes	de	tudo,	considerar	a	impressão	da	própria	criança	sobre	música/
canção	feita	para	ela.	Observo	que,	de	alguma	forma,	o	autor	interage	de	forma	positiva	com	os	teóri-
cos	da	Sociologia	da	infância	quando	esta	identifica	o	sujeito	da	infância	como	importante	participante	
de	seus	mundos	culturais.	Em	virtude	dessa	interlocução,	Keith	Swanwick	é	importante	pensador	nos	
passos dessa pesquisa.

Outro	autor	pertinente	para	estabelecer	um	 intercruzamento	de	 teorias	humanas	é	François	
Delalande.	Compositor,	educador	e	pesquisador	 francês	do	Grupo	de	Pesquisa	Musical	 (INA-GRM	-	
Paris).	Nesse	centro,	é	diretor	do	Programa	Ciência	da	Música	com	importantes	publicações	acerca	
da	música	acústica,	a	educação	musical	e	outros	temas	pertinentes	ao	campo	da	pesquisa	e	música.	
Há	mais	de	duas	décadas	vem	filmando	as	atividades	de	bebês	e	crianças	com	instrumentos	musicais,	
seus	fazeres,	correlações	e	identidades	com	a	psicogênese	da	interação	música/criança.	Em	seu	pen-
samento	sobre	educação	musical,	a	teoria	de	Jean	Piaget	tem	lugar	privilegiado.	É	a	partir	de	Piaget	
que	o	pensador	elabora	suas	perspectivas	acerca	da	criança	e	sua	interação	com	os	sons	que	produ-
zem,	relacionando	as	condutas	sonoras	infantis	às	proposições	biológicas	da	psicogênese	piagetiana.	
Delalande	 (2019)	 compreende	o	 fazer	musical	 como	similar	a	um	 jogo	de	criança,	percebendo	que	
nessa	ação	encontram-se	as	três	formas	de	jogo	apresentadas	por	Piaget:	sensório	motor,	simbólico	
e	o	 jogo	com	regras.	O	compositor	argumenta	que	esses	mesmos	elementos	piagetianos	alicerçam	
a	 criação	e	performance	musical.	 Ele	acredita	que	uma	peça	musical	nada	mais	é	do	que	um	 jogo	
sensório-motor	com	regras	definidas,	jogo	esse	que	o	músico	precisa	seguir	ao	aprender	a	tocar,	para	
tanto,	encontra-se	ali,	por	exemplo,	o	domínio	do	gesto	motor,	assim	como	um	bebê	faz	ao	explorar	
um	tambor.	O	que	muda	é	o	grau	de	complexidade	do	bebê	com	o	tambor	e	o	de	um	adulto	tocando	
Sebastian	Bach.	A	cada	compasso	novo	o	músico	adquire	novos	esquemas	motores	e	sensíveis.	Pela	
assimilação	e	acomodação	da	experiência	do	aprender,	ele	perpassa	do	não	saber	ao	domínio	da	obra,	
a	ponto	de	poder	reinterpretá-la	a	seu	modo.	O	jogo	sensório	motor,	assim,	é	revelado	na	correspon-
dência	da	exploração	e	realização	gestual

Sobre	o	jogo	simbólico,	classificou-o	com	a	relação	que	se	tem	com	o	sonoro,	o	símbolo	que	se	
tem	com	o	fato	musical,	as	sensações	que	se	tem	na	escuta	e	criação	musical	quando	essa	evoca	uma	
situação	vivida,	um	movimento	ou	mesmo	um	sentimento	por	conta	do	contato	com	a	música.	E	o	
jogo	com	regras	é	a	estruturação	musical,	que	envolve	os	sistemas	musicais,	uma	gramática	da	música,	
como	por	exemplo:	os	sistemas	tonais,	modais,	atonais,	dodecafônicos	e	outros.	As	regras	da	harmonia	
a	quatro	vozes	poderiam	ser	um	exemplo,	quando	então	se	apresentam	como	regras	tácitas,	ou	seja,	
um	jogo	de	regras.	Contudo,	Delalande	admite	que	na	ação	da	obra	musical	acontece	o	predomínio	de	
um	jogo	sobre	o	outro.

O	autor	mostra	que	há	uma	identidade	entre	a	atitude	infantil	e	a	adulta,	onde	os	dois	perso-
nagens	são	jogadores	no	conhecimento	do	novo,	o	que	nos	aproxima	do	conceito	de	“Ser e devir” de 
Prout	(2004),	já	descrito	acima	na	consideração	que	pondera	que	adultos	e	crianças	são	aprendizados	
constantes,	igualando	as	duas	instâncias	etárias	em	uma	mesma	importância	formadora,	superando	
o	paradigma	no	qual	o	adulto	 tem	uma	experiência	com	o	aprendizado	hierarquicamente	mais	 im-
portante	que	a	de	uma	criança.	Os	dois	grupos	sociais,	infância	e	adultez,	são	sujeitos	em	construção,	
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incompletos	e	dependentes,	superando,	por	fim,	a	vã	ideia	da	completude	quando	na	adultez.	Logo,	

entendo	que	o	olhar	da	construção	musical	em	Delalande	é	propício	para	observar	a	cultura	musical	

infantil	e	sua	interlocução	com	ela.	Assim,	é	possível	observar	a	interação	musical	da	criança	tendo-a	

como	uma	categoria	geracional	específica	e	não	 inferior	aos	adultos,	entendendo	que	a	relação	da	

música	nos	dois	são	próximas:	são	jogos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	música	é	conhecimento	de	grande	presença	na	sociedade	atual	e	praticamente	inseparável	da	

cultura	da	criança.	O	acesso	à	cultura	musical	é	bastante	difundido	e	com	as	modernas	possibilidades	

tecnológicas,	cada	vez	mais	a	criança	é	autora	de	suas	próprias	escolhas	e	fazeres	culturais.	Conhecer	

as	concepções	de	infância	que	permeiam	as	músicas/canções	difundidas	para	o	público	infantil	é	algo	

que	pode	contribuir	para	 fomentar	educadores	a	 fundamentarem	suas	práticas,	possibilitando	que	

tenham	consciência	de	suas	escolhas	quando	estão	em	sala	de	aula	ou	na	gestão	educacional.	Não	

somente	atribuo	a	importância	de	escolha	na	escola,	mas	também	nos	espaços	onde	a	infância	se	faz	

presente.	Também	entendo	que	esse	conhecimento	norteia	possíveis	passos	para	refletir	acerca	do	

material	 a	 ser	elaborado	 futuramente	para	esse	público,	podendo	agregar	valores	positivos	para	o	

público	infantil.	
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O	ensino	de	Literatura	no	Brasil	 iniciou-se	com	as	primeiras	escolas	 jesuítas,	e	o	objetivo	era	
formar	oradores	e	pessoas	ilustradas.	Os	autores	eram	exemplos	de	bem	falar	e	escrever,	e	os	assuntos	
tratavam	de	uma	 realidade	distante,	das	 terras	além-mar	e	assim	permaneceu	até	a	República,	de	
acordo	com	Malard,	(1985).

Segundo	 as	 pesquisadoras	 Regina	 Zilberman,	Marisa	 Lajolo	 e	 Nelly	 Novaes	 Coelho,	 desde	 o	
começo	da	nossa	República	os	livros	infantis	eram	sobretudo	cartilhas	de	ensino	de	bom	comporta-
mento,	higiene	pessoal	e	moral	e	cívica.	Eram	histórias	que	se	valiam	de	alguns	tipos	literários	como	
fábulas,	contos	e	versos	com	rimas,	sendo	artifício	para	uma	educação	com	objetivos	externos	à	pró-
pria	literatura.	O	foco	educativo	no	qual	a	literatura	era	empregada	como	ferramenta	na	época	era	
“civilizar”	as	crianças	preparando-as	para	o	convívio	na	sociedade	burguesa,	adequando	a	sua	postura	
seja	no	trabalho,	na	família	ou	nos	espaços	públicos	de	lazer.

A	produção	literária	nacional	para	crianças,	segundo	Zilberman	(1986),	sempre	serviu	à	media-
ção	escolar,	sendo	produzida	conforme	as	expectativas	pedagógicas	vigentes	em	cada	época,	até	surgir	
o	fenômeno	Monteiro	Lobato	na	década	de	1950,	que	trouxe	ao	cenário	nacional	uma	produção	lite-
rária	voltada	para	crianças	muito	mais	livre	do	ponto	de	vista	estético,	do	que	o	que	existia	até	então.	
Bem	depois,	já	na	década	de	1970,	é	que	houve	uma	mudança	significativa	e	a	literatura	infanto-juvenil	
passou	a	reivindicar	um	status	artístico	e	projetar	nas	histórias	uma	representação	do	que	é	o	mundo	
através da percepção da criança, o que havia sido ignorado até então.

Apesar	 dessa	mudança	 significativa	 a	 escola	 ainda	 conserva	 atualmente	 a	 posição	 de	maior	
influenciadora	sobre	os	conteúdos,	a	distribuição	e	a	mediação	da	literatura	voltada	para	crianças	e	
jovens,	porque	ainda	é	a	maior	consumidora	nacional	desse	tipo	de	livros.	Ceccantini	(2004),	afirma	
que	a	escola	ainda	tem	o	poder	de	legitimar	uma	história	infantil	e	torná-la	um	clássico	ou	de	deslegi-
timá-la	e	torná-la	efêmera.

Entender	o	processo	que	vinculou	a	literatura	infantil	à	escola	no	Brasil	é	importante	para	discu-
tirmos	as	bases	em	que	se	estabeleceram	os	princípios	de	mediação	da	leitura	literária	ainda	corrente.	
A	dependência	que	a	produção	literária	infanto-juvenil	tem	da	distribuição	escolar	criou	a	pedagogi-
zação	da	 literatura,	que	é	o	processo	de	adequar	a	 literatura	ao	ensino	de	conteúdos	escolares,	de	
disciplinas	e	hábitos,	às	vezes	ignorando	a	arte	da	palavra	que	ela	representa.	Esse	processo	faz	com	
que	a	função	educativa	da	literatura	como	objeto	estético,	que	educa	através	da	sensibilidade,	fique	
obsoleto	e	muitos	perdem	a	oportunidade	de	aprender	o	prazer	da	leitura	literária.

A	proposta	desse	trabalho	é	entender	o	processo	básico	de	mediação	pedagógica	que	os	edu-
cadores	do	segundo	ciclo	da	Educação	Básica	da	Prefeitura	de	Belo	Horizonte	realizam	em	relação	ao	
Kit	Literário	da	SMED	-	Secretaria	Municipal	de	Educação,	tendo	em	vista	a	educação	da	sensibilidade	
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através	da	leitura	literária	apreciativa	e	promover	o	kit	a	objeto	de	desejo. O interesse por essa pes-

quisa	nasceu	da	observação	de	que	apesar	de	alguns	alunos	demonstrarem	empolgação	ao	receberem	

os	 livros,	 outros	não	 fazem	nenhuma	questão	e	 alguns	 livros	 acabam	na	 lixeira	da	escola.	A	partir	

disso	levantou-se	a	hipótese	de	que	quando	essa	literatura	é	oferecida	como	experiência	de	fruição,	o	

interesse	dos	estudantes	pelo	kit	aumenta,	mas	quando	ele	é	utilizado	como	instrumento	de	ensino,	

quando	o	texto	literário	se	torna	um	artifício,	no	caso	–	para	aquisição	da	habilidade	de	leitura,	esse	

interesse cai.

Como	professora	da	Rede	Municipal	de	Belo	Horizonte,	observo	que	muito	além	de	um	incen-

tivo	à	leitura,	do	ponto	de	vista	da	alfabetização	ou	do	ensino	que	qualquer	conteúdo,	esse	programa	

parece	ter	o	potencial	de	arejar	as	práticas	docentes	como	um	fundamento	artístico	que	rompe,	ainda	

que	momentaneamente,	o	círculo	vicioso	do	utilitarismo	do	texto	que	atua	em	proveito	de	narrativas	

disciplinares	da	Pedagogia	na	qual,	como	prática	constante,	a	infância	é	separada	de	suas	potencialida-

des	criativas	e	imaginativas	e	ingressa	nos	mecanismos	de	apreensão	de	saberes	racionais.

A	ESCOLARIZAÇÃO	DA	LITERATURA	INFANTO-JUVENIL	E	ALGUMAS	
EXPERIÊNCIAS DE MEDIAÇÃO COM O KIT LITERÁRIO

Tendo	em	mente	o	histórico	da	literatura	infanto-juvenil	e	sua	ligação	fundamental	com	a	educa-

ção	escolar,	e	considerando	ainda	a	própria	natureza	educacional	da	linguagem	que	é	a	matéria	prima	

da	literatura,	não	será	feito	nesse	trabalho	uma	defesa	da	não	escolarização	da	mesma,	mas	faremos	

uma	exploração	de	formas	de	mediação	que	do	ponto	de	vista	de	alguns	professores	e	também	da	

coordenação	do	projeto	kit	literário	da	PBH,	que	não	retire	da	leitura	literária	a	possibilidade	do	prazer,	

mas	que	mantenha	o	compromisso	do	saber	que	todo	conhecimento	exige.

Como	diz	Magda	 Soares	no	 texto	A escolarização da literatura infantil e juvenil, atualmente,	

quando	ouvimos	o	termo	“escolarização”	em	geral	damos	interpretação	negativa	quando	ele	se	refere	

a	conceitos	como	conhecimento,	arte,	 literatura,	cultura,	etc.,	mas	a	escolarização	da	criança	não	é	

vista	como	algo	negativo,	pelo	contrário.	Porque	então	a	escolarização	das	produções	humanas	em	

cultura	e	ciência	são	consideradas	negativas	e	a	escolarização	do	ser	humano	não?	A	própria	autora	

pondera	que	desde	que	a	escola	foi	criada,	necessariamente	foi	constituído	um	conjunto	de	“saberes	

escolares”	que	tomaram	forma	de	matérias,	disciplinas,	programas	e	se	adequaram	a	um	espaço	e	a	

um	tempo	de	aprendizagem,	e	para	“caber”	dentro	dessa	instituição	eles	são	muitas	vezes	mutilados	

na	sua	complexidade	e	riqueza.

No	nosso	país,	a	escola	ainda	é	o	principal,	algumas	vezes	o	único,	meio	de	acesso	da	população	

mais	empobrecida	aos	bens	culturais,	portanto	consideramos	que	a	literatura	na	escola	é	algo	a	ser	

defendido.	Mas	a	escolarização	não	precisa	ser	empobrecedora	da	experiência,	ainda	de	acordo	com	

Magda	Soares,	podemos	pensar	como	seria	uma	escolarização	em	que	a	literatura	não	seja	um	mero	

suporte	didático,	que	as	intenções	e	objetivos	da	leitura	literária	não	sejam	alheias	à	formação	literária	

da	criança,	uma	mediação	que	não	diminua	o	potencial	da	literatura	na	educação	da	sensibilidade.	E	de	

acordo	com	Foucault	pensar	nos	dispositivos	de	escolarização	e	em	maneiras	de	fazer	o	cotidiano	es-

colar,	que	valorizem	a	formação	estética	e	ampliem	a	atuação	da	escola	para	além	do	poder	disciplinar,	

sobretudo	em	relação	aos	conteúdos	de	arte.
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Pode-se	questionar	qual	a	razão	de	defendermos	a	ideia	de	que	o	discurso	didático	esvazia	o	
potencial	estético	do	texto	literário,	ao	que	podemos	responder	que	nos	apoiamos	em	autores	como	
Anne Marie Chartier que escreve que “as definições, classificações, o ensino de regras morais e de 
regras gramaticais deformam o leitor ou o afastam definitivamente da literatura”	porque	a	relação	
que	se	estabelece	não	o	empenha	em	uma	atitude	estética,	que	é	a	disponibilidade	para	os	efeitos	que	
uma	obra	de	arte	pode	produzir	na	percepção.	E	sem	atitude	estética	não	há	experiencia	estética	ou	
educação	da	sensibilidade.

A	possibilidade	da	experiência	sensível,	vai	na	direção	oposta	da	criação	do	corpo	disciplinado,	
porque	ela	pressupõe	ousar,	questionar,	desviar,	criar	novas	interpretações	e	novas	atitudes.	Vygotsky	
em	Psicologia da Arte	defende	que	a	criança,	mais	que	o	adulto,	tem	uma	disponibilidade	para	a	ex-
perimentação,	mas	a	escolarização	pressupõe,	desde	que	a	escola	nos	moldes	atuais	 foi	 inventada,	
o	exercício	do	poder	disciplinar	sobre	o	corpo	da	criança	que	retira	dela	a	potência	lúdica	e	artística.

Feitas	 as	 considerações	 acima,	 abordaremos	 a	 seguir	 algumas	práticas	 comuns	de	mediação	
da	leitura	literária	do	Kit	Literário	da	PBH	levantadas	em	observações	em	uma	escola	da	PBH.	Alguns	
profissionais	da	escola	reclamam	da	falta	de	clareza	nas	orientações	da	SMED	acerca	do	trabalho	com	
esse	kit,	o	que	segundo	eles	dificulta	a	construção	de	práticas	mediadoras	criativas	e	instigantes.	As	
práticas	mediadoras	mais	 recorrentes	em	 relação	ao	 kit	 no	 segundo	 ciclo,	 além	do	uso	dele	 como	
reforço	na	apreensão	de	habilidades	em	 leitura	e	escrita,	nos	últimos	anos	 são:	preenchimento	de	
fichas	 literárias,	 contação	das	histórias	 em	 sala	ou	na	biblioteca,	 reprodução	de	desenhos	do	 livro	
para	colorir,	desenhos	livres	sobre	a	história,	leitura	silenciosa	e	poucas	vezes	houve	a	construção	de	
uma	pasta	ou	algo	semelhante,	com	trabalhinhos	artísticos	variados	baseados	nas	histórias.	A	seguir	
faremos	uma	breve	consideração	acerca	de	cada	uma	dessas	ferramentas	pedagógicas	à	luz	de	alguns	
autores.	O	que	interessa	nesse	trabalho	é	analisar	essas	práticas	mediadoras	como	estratégia	de	ensi-
no	para	apreciação	da	literatura	do	Kit	Literário.

FICHAS LITERÁRIAS
As	fichas	literárias	no	ensino	fundamental	podem	ser	um	recurso	extremamente	útil	para	iden-

tificação	de	gêneros,	de	autores,	além	de	um	guia	de	opiniões	acerca	das	obras,	entre	outras	coisas.	
Apesar	de	não	termos	encontrado	muitas	análises	de	especialistas	acerca	do	assunto,	parece	ser	senso	
comum	na	opinião	de	alunos	e	professores,	de	que	a	produção	mesma	pode	se	tornar	um	recurso	ex-
tremamente	chato	e	desinteressante,	até	mesmo	minando	o	interesse	pela	leitura.	O	problema	apon-
tado	por	alguns	professores	é	que	ficar	preenchendo	um	papel	como	nome	do	autor,	nome	da	editora,	
opinião	acerca	da	obra	baseada	em	respostas	diretas	-	sim	e	não,	e	uma	questão	do	tipo:	copie	aqui	a	
parte	que	você	mais	gostou,	é	exatamente	o	oposto	do	estímulo	sensível	e	lúdico	que	acreditamos	ser	
necessário	para	uma	experiência	estética.	As	fichas	literárias	desse	tipo	podem	ser	incentivadas	como	
meio	de	chamar	a	atenção	para	informações	básicas	que	nem	sempre	são	consideradas	pelas	crianças,	
mas	deve	ser	um	recurso	entre	outros	mais	experimentais.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
A	contação	de	histórias	é	um	momento	muito	prazeroso	para	os	alunos.	É	bastante	incomum	

deparar-se	com	uma	criança	que	demostre	por	palavras,	ou	por	comportamento	que	não	goste	de	
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participar	da	hora	de	ouvir	histórias.	Alguns	interagem	mais	outros	menos,	e	apresentam	diferentes	
níveis	de	concentração,	mas	cada	uma	na	sua	peculiaridade	demonstra	gosto	por	essa	atividade.	Se	a	
pessoa	responsável	pela	contação	é	criativa	no	uso	de	recursos	para	enriquecer	a	imaginação,	ainda	
mais	alegria	demonstram	os	alunos.

Essa	é	uma	das	práticas	mais	remotas	da	humanidade	que	se	tem	registro.	O	ser	humano	conta.	
Além	de	ser	uma	maneira	de	confraternizar	e	compartilhar	experiências,	é	uma	forma	de	transmitir	va-
lores	e	regras	morais,	assimilar	condutas	próprias	ao	convívio	social,	estimular	as	emoções,	enfim,	são	
várias	experiências	que	se	pode	proporcionar	com	a	prática	da	contação	de	histórias.	Existem	apon-
tamentos	acerca	do	papel	da	contação	de	histórias	até	mesmo	no	processo	evolutivo	da	humanidade.

Por	meio	dela,	as	crianças	podem	começar	a	desenvolver	a	imaginação,	a	criatividade,	o	gosto	
pela	leitura	e	pela	linguagem,	criando	empatia	com	os	personagens.	A	contação	de	histórias	desperta	
na	criança	a	sensibilidade	e	o	lúdico,	características	muito	importantes	para	seu	desenvolvimento.	Já	
faz	algum	tempo	que	os	profissionais	das	escolas	compreenderam	que	esta	técnica	é	poderosa	na	edu-
cação.	É	no	lúdico	que	a	criança	desenvolve	criatividade	e	senso	crítico.	Contar	histórias	é	excelente	
ferramenta	para	ajudar	as	crianças	na	observação,	reflexão	e	memória

Apesar	 de	 toda	 sua	 importância	 histórica	 e	 de	 todos	 os	 benefícios	 da	 contação	 de	 histórias	
como	recurso	no	ensino	de	 literatura,	Menezes	 (1995),	aponta	que	é	preciso	estar	atento	a	alguns	
cuidados	como:	considerar	a	adequação	de	uma	história	à	faixa	etária	e	condição	social	do	público,	a	
relação	da	capacidade	cognitiva	com	a	complexidade	da	história	também	deve	ser	objeto	de	reflexão.	
O	planejamento	e	a	organização	da	atividade	devem	ser	pensados	para	evitar	qualquer	inadequação.	
Outro	apontamento	que	se	pode	fazer	é	que	ao	final	da	contação	os	alunos	devem	ser	estimulados	a	
debater	as	ideias,	os	recursos	linguísticos,	e	as	suas	impressões	acerca	da	história,	como	maneira	de	
enriquecer	a	experiência.	Por	fim,	consideramos	que	por	mais	rico	e	adequado	que	uma	ferramenta	
pedagógica	seja,	deve	ser	empregada	com	moderação	pois	o	excesso	tira	o	poder	de	impressionar	e	de	
surpreender,	diminuindo	também	o	gosto	pela	atividade.

COLORIR
Colorir	desenhos	 já	prontos	é	uma	das	atividades	 lúdicas	que	parece	estar	entre	as	mais	de-

preciadas	pelos	estudantes,	segundo	as	observações	feitas	durante	essa	pesquisa.	No	segundo	ciclo	
as	 crianças	 em	 geral,	 não	 tem	mais	 concentração	 e	 interesse	 suficientes	 de	 passar	 vários	minutos	
colorindo	 um	desenho,	 exceto	 poucas	 exceções,	 a	maioria	 das	 crianças	 se	 sente	muito	 aborrecida	
quando	submetidas	a	atividades	de	colorir.	Alguns	autores	defendem	que	colorir	é	importante	para	
desenvolver	na	criança	a	noção	de	regras,	estimular	a	criatividade,	treinar	as	capacidades	motoras	e	
aliviar	o	estresse,	sendo	utilizada	no	senso	comum	atualmente	a	palavra	“terapia”	para	designar	tal	
atividade.	O	famoso	psiquiatra	Carl	Gustav	Jung,	diz	no	livro	A prática da psicoterapia:

“Os	pacientes	que	tenham	talento	para	a	pintura	ou	o	desenho	podem	expressar	seus	afetos	por	
meio	de	imagens.	Importa	menos	uma	descrição	tecnicamente	ou	esteticamente	satisfatória,	do	que	
deixar	campo	livre	à	fantasia,	e	que	tudo	se	faça	do	melhor	modo	possível”	(Jung,	2009)
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Na	sequência	do	texto,	o	autor	defende	que	a	criação	do	próprio	conteúdo	põe	em	prática	a	
imaginação	ativa,	que	seria	a	verdadeira	ferramenta	terapêutica,	a	elaboração	estética	da	sua	baga-
gem	psíquica,	e	indica	que	colorir	uma	forma	previamente	estruturada	não	teria	o	efeito	terapêutico	
desejado.	O	que	Jung	fala	sobre	o	assunto	é	importante	porque	nos	últimos	anos	disseminou-se	so-
cialmente	de	forma	não	elaborada	cientificamente,	as	potencialidades	terapêuticas	do	colorir,	fazendo	
explodir	inclusive	a	venda	de	livros	de	colorir	para	adultos	e	crianças	como	exercício	de	“terapia”.

Baseando-se	em	Jung,	podemos	afirmar	que	as	crianças	devem	ser	incentivadas	a	produzir	os	
próprios	 desenhos.	Do	 ponto	 de	 vista	 do	 ensino	 da	 apreciação	 da	 arte	 literária,	 não	 encontramos	
nenhum	autor	que	faça	essa	correlação	entre	colorir	e	aprender	com	literatura,	que	nos	parece	é	que	
é	mais	uma	atividade	desconectada	do	sentido	 literário,	que	possui	outros	sentidos,	mas	que	pode	
complementar	a	ludicidade	do	ensino	de	literatura.

DESENHO LIVRE E PINTURA
Desenhar	ou	pintar	é	uma	atividade	que	traz	à	tona	formas	de	perceber	a	realidade	e	repre-

sentá-la,	da	mesma	forma	que	a	literatura,	diferenciando-se	apenas	no	tipo	de	linguagem.	De	acordo	
com	Perondi	 (2001),	 os	 desenhos	 podem	 ser	 inspirados	 por	 circunstâncias	 não	 previsíveis,	 porém,	
frequentemente	eles	se	relacionam	com	acontecimentos	próximos	ou	com	circunstâncias	similares	às	
experiências	já	vividas.	Reforçando	o	autor	acima,	muitas	crianças	desenham	no	dia-a-dia	o	que	lhes	
chama	a	atenção	por	apresentar	aspectos	relevantes	na	sua	vivência	familiar,	escolar	ou	social.

Derdyk	(1994)	declara	que	o	desenho	é	uma	forma	de	criar	explicações,	hipóteses	e	teorias	para	
a	compreensão	da	realidade;	um	meio	utilizado	pela	criança	para	reinventar	o	mundo,	desenvolvendo	
suas	 capacidades	 intelectiva	e	projetiva	ao	expressar-se	graficamente.	A	autora	 também	conceitua	
o	desenho	como	uma	atividade	lúdica,	onde	o	aspecto	operacional	(funcionamento	físico,	temporal,	
espacial,	as	regras)	se	une	ao	imaginário	(projetar,	pensar,	idealizar	situações).

Os	desenhos	e	pinturas	infantis	quando	relacionados	à	literatura,	segundo	Paula	(2001)	revelam	
informações	sobre	as	ideias,	conhecimentos,	sentimentos	e	fantasias	da	criança	mesclados	à	história,	
se	decorrer	um	trabalho	sistemático	com	a	literatura	infantil.	As	representações	elaboradas	no	dese-
nho	ou	montagens	constituíam-se	numa	síntese	de	aprendizagens	e	comunicam	opiniões	e	sentimen-
tos	relacionados	às	histórias	contadas,	a	partir	da	significação	dada	pela	criança	às	suas	figurações,	por	
meio	da	linguagem.	De	acordo	com	Derdyk	(1994),	a	expressão	verbal	e	o	desenho	interagem	como	
linguagens,	recriando	as	significações	das	figuras,	por	meio	de	um	jogo	entre	o	real	e	o	imaginário.	Por	
vezes,	a	vontade	de	comunicar	levará	a	criança	a	inventar	uma	escrita	fictícia	no	desenho,	como	ela	
observa	no	mundo	adulto,	dando	a	ele	uma	função	prática.

Ao	vincular	elementos	ou	momentos	da	obra	literária	a	seus	referenciais	de	vida	e	às	suas	emo-
ções,	a	criança	pode	manifestar	no	desenho,	ou	outras	produções	artísticas	a	cognição	e	a	afetividade	
envolvidas	nessa	relação,	demonstrando	que	incorporou	as	novas	descobertas	a	seus	referenciais	de	
mundo.	A	elaboração	da	pasta	de	trabalho	sempre	deve	ser	precedida	de	questionamentos	e	troca	
de	opiniões,	que	mobilizem	sistemas	de	ideias	para	a	construção	de	textos	e	permitam	a	prática	da	
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reflexão	e	da	crítica	sobre	situações	e	comportamentos	revelados	na	obra.	Dessa	forma	o	desenho	se	
torna	um	grande	aliado	da	literatura	na	construção	de	saberes	sensíveis	de	valores	éticos	e	estéticos.

LEITURA SILENCIOSA
A expansão da produção de impressos (como jornais, romances, revistas, almanaques) e o surgi-

mento de um novo público leitor, formado a partir da expansão dos sistemas públicos de ensino, favo-
receram, no século XIX, a difusão da leitura silenciosa e solitária. Por meio dela, era possível ler mais, 
em menos tempo, ou seja, era possível ler de maneira extensiva. Ao mesmo tempo, esse modo de ler 
foi, muitas vezes, associado à superficialidade,	à	rapidez,	ao	vício.	Por	permitir	o	contato	direto	entre	o	
leitor	e	o	texto	e	favorecer	a	livre	interpretação,	foi	acusado	de	perigoso.	As	mulheres	e	os	indivíduos	
de	meios	populares	foram	particularmente	objeto	de	preocupação:	como	poderiam	ler	sem	controle,	
sem	um	guia	autorizado	que	lhes	dissesse	quais	eram	as	boas	e	as	más	leituras?	Como	evitar	que	os	
livros	se	tornassem	fontes	de	devaneios,	de	frivolidades,	de	 ideias	subversivas?	Talvez	por	também	
compartilhar	essas	preocupações,	a	escola	demorou	a	incorporar	em	suas	práticas	cotidianas	a	leitura 
silenciosa.	Foi	somente	com	o	movimento	da	Escola	Nova,	em	meados	do	século	XX,	que	ela	se	tornou	
recomendada	por	educadores.	Para	os	escolanovistas,	esse	modo	de	ler	permitia	uma	postura	mais	
ativa	e	crítica	do	leitor	diante	do	texto,	visto	que	dispensava	a	mediação	de	um	terceiro	–	em	geral,	o	
professor	–	na	tarefa	de	interpretação	do	que	era	lido.

Essa	atividade	é	interessante	para	que,	além	de	formularem	hipóteses	sobre	o	conteúdo,	pos-
sam	imaginar	sentidos	que	ainda	são	secretos.	Cohen	e	Mauffrey,	(1983)	fizeram	em	estudo	sobre	a	
leitura	silenciosa	e	em	sua	opinião,	ela	é	eficaz	pois	o	acesso	ao	significado	das	palavras	é	conseguido	
diretamente	a	partir	da	representação	mental	da	imagem	gráfica	e	não	por	interposição	da	imagem	
acústica,	como	naqueles	leitores	que,	não	tendo	aprendido	a	falar	numa	determinada	língua,	conse-
guem,	apesar	disso,	compreender	textos	escritos,	unicamente	a	partir	dos	estímulos	visuais.

A	leitura	silenciosa	também	é	um	ótimo	recurso	para	aquela	criança	que	não	tem	confiança	de	
ler	em	voz	alta	por	timidez	ou	falta	de	habilidade	linguística,	pois	não	a	expõe	à	situação	vexatória	e	
estando	cercada	dos	 companheiros	de	escola	ela	ainda	pode	compartilhar	das	 suas	 impressões	do	
texto,	mas	mantendo	o	controle	sobre	a	sua	experiência.

Guimarães	Rosa	já	dizia:	do	silêncio	fizeram-se	as	palavras.	Na	literatura,	esses	silêncios	rever-
beram	significativamente	naqueles	textos	que	não	dizem	tudo	de	um	modo	óbvio,	mas	abrem	espaço	
para	o	diálogo	com	o	leitor.	Habitam,	por	exemplo,	os	livros-álbum,	nos	quais	o	texto	e	a	imagem	têm	
uma	relação	intrínseca.	Nessas	obras,	o	silêncio	é	pré-requisito.	São	desafiadores	porque	pedem	uma	
mediação	mais	silenciosa,	sem	tanta	fala	do	adulto,	mas	são	uma	excelente	oportunidade	de	permitir	
às	crianças	ter	essa	vivência	formadora.	A	leitura	silenciosa	é	muito	apreciada	pelos	professores	pes-
quisados,	pois	rende	momentos	de	quietude	no	cotidiano	geralmente	muito	agitado	da	sala	de	aula.

CONCLUSÃO
Um	tempo	de	leitura	livre,	não	é	um	tempo	de	estudo.	A	interação	literatura	e	escola	pode	ser	

estimulante	e	fecunda,	sem	excesso	de	didatismos,	com	uso	adequado	do	texto	literário,	sem	fragmen-
tação,	deslocamento,	manipulação	do	conteúdo,	e	subordinação	ao	jugo	escolar.	O	leitor	precisa	ser	
estimulado,	instigado	pelo	texto,	ele	precisa	aprender	a	dialogar	com	o	que	lê	para	produzir	sentido.	
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Acreditamos	que	a	literatura	do	Kit	é	um	marco	na	vida	dos	alunos	da	PBH,	no	que	se	refere	à	aquisição	
de	bens	culturais	e	se	forem	mediados	de	maneira	adequada	podem	ser	também	um	marco	na	educa-
ção	da	sensibilidade,	na	construção	de	valores	éticos	e	estéticos	dessas	crianças.

Privilegiar	a	função	estética	da	literatura	é	importante	porque	a	literatura	como	função	estética,	
segundo	Culler	(1999),	não	conduz	a	um	pensamento	único,	mas	promove	o	caráter	desinteressado,	
ensina	 a	 sensibilidade	e	 as	 descriminações	 sutis.	 Ao	 conceber	o	 indivíduo	 como	 “sujeito	 liberal”,	 a	
literatura	desvincula-se	de	pretextos	e	assume	a	obra	literária	como	objeto	estético

Hoje	o	conhecimento	disseminado	acerca	da	relação	literatura	e	escola	é	que	a	literatura	não	
deve	ser	subserviente	a	outros	conteúdos	de	aprendizagem,	mas	ocupa	um	lugar	único	em	relação	
à	linguagem.	Cabe	a	ela	“[...]	tornar	o	mundo	compreensível	transformando	a	sua	materialidade	em	
palavras	de	cores,	odores,	sabores	e	formas	intensamente	humanas”	(COSSON,	2006,	p.		17).

Ouvir	os	professores	e	profissionais	da	Biblioteca	acerca	da	motivação	deles	em	relação	à	me-
diação	na	 leitura	 literária	é	um	caminho	para	gerar	reflexão	e	 ideias	do	que	pode	ser	 feito	a	partir	
de	então	para	otimizar	esse	processo	com	o	objetivo	de	valorizar	a	formação	estética	que	segundo	
Barthes	(1970),	pode	contribuir	para	uma	formação	mais	consciente,	democrática	e	uma	construção	
de	mundo	mais	justa.

Essas	reflexões	interessam	se	levarmos	em	conta	a	escola	que	queremos	construir,	onde	a	es-
tética,	a	ética	e	o	humanismo	devem	fazer	parte	indissociável	da	educação	formal,	além	dos	conheci-
mentos	já	estabelecidos	na	grade	curricular,	pois	estamos	num	momento	histórico	que	nos	permite	
afirmar	que	apenas	o	avanço	da	razão	e	da	tecnologia	não	nos	fez	avançar	o	quanto	desejávamos	do	
ponto	de	vista	da	civilização,	da	democracia,	das	relações	humanas	e	do	bem	estar	social.
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INTRODUÇÃO
Este	trabalho	objetiva	compreender	as	vivências	das	crianças	da	Comunidade	Nossa	Senhora	de	

Nazaré	do	Paraná	do	Limão	de	Baixo,	área	de	várzea	do	município	de	Parintins,	no	Amazonas.	Sua	sede	
está	assentada	sobre	a	Ilha	Tupinambarana,	distante	da	capital	do	Estado,	Manaus,	cerca	de	369	km	
(em	linha	reta).	O	acesso	à	Parintins	pode	ser	por	transporte	aéreo	ou	fluvial.

A	cidade	é	reconhecida	pelo	seu	tradicional	Festival	Folclórico	de	Parintins	realizado	anualmente	no	
último	final	de	semana	do	mês	de	junho.	O	evento	atrai	turistas	de	diversos	lugares	do	país	e	do	mundo	
(SAUNIER,	2003).	A	imagem	a	seguir	retrata	a	vista	área	da	cidade	banhada	pelo	caudaloso	Rio	Amazonas.

Figura	1:	Vista	aérea	da	cidade	de	Parintins-AM

Fonte:	Jimy	Pontes,	2019

Na	imagem	acima	confere-se	um	anfiteatro	a	céu	aberto,	o	Bumbódrumo.	Este	é	o	local	aonde	
acontece	o	festival.	A	manifestação	recebeu	influência	do	Bumba-meu-boi	do	Maranhão.	Ao	ser	in-
serida	no	contexto	amazônico	recebeu	a	influência	dos	rituais	e	cultura	indígena.	O	ápice	do	Festival	
é	o	duelo	dos	bumbás	Garantido	e	Caprichoso.	As	apresentações	artísticas	 retratam	as	 tradições	e	
costumes	da	região,	exaltam	a	beleza	da	Amazônia	por	meio	da	criatividade	dos	artistas	do	lugar.
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Segundo	dados	do	IBGE-2010,	a	população	da	cidade	é	de	102.033	habitantes.	67.677	vivem	na	
zona	urbana	e	32.143	na	zona	rural.	Apenas	31,5%	da	população	parintinense	reside	na	zona	rural.	De	
acordo	com	dados	Estatísticos	da	Secretaria	Municipal	de	Assistência	Social	(SEAS)	e	Defesa	Civil	do	
Município,	existem	192	comunidades	rurais	em	Parintins.	Nas	áreas	de	várzea	são	44	comunidades,	
constituídas	por	5.131	famílias,	totalizando	18.008	pessoas.

As	comunidades	rurais	de	Parintins	apresentam	características	singulares.	A	diversidade	socio-
cultural	se	destaca,	sobretudo,	pela	relação	com	a	natureza,	que	se	constitui	em	meio	de	subsistência.	
De	acordo	com	Cérqua	(2009),	o	trabalho	missionário	foi	fundamental	para	a	constituição	das	comu-
nidades	rurais	pertencentes	ao	município	de	Parintins.	De	acordo	com	o	missionário,	nos	primeiros	
anos,	as	comunidades	se	afirmaram	como	congregações	marianas,	com	capelas	para	cultos	e	reuniões	
formativas	(CÉRQUA,	2009,	p.	154).

Nessa	perspectiva	afirmamos	que	a	origem	das	comunidades	rurais	às	margens	do	Rio	Amazonas	
resultou,	em	sua	maioria,	do	trabalho	missionário	dos	jesuítas	no	período	das	expedições	pelas	des-
conhecidas	terras	amazônicas.	Somou-se	a	este	fato,	as	obras	evangelizadoras	de	outras	instituições	
cristãs protestantes.

CAMINHOS DA PESQUISA
Este	trabalho	apoia-se	nos	parâmetros	da	pesquisa	qualitativa.	A	temática	foi	abordada	nesta	

perspectiva	por	se	tratar	de	fenômenos	educativos	e	sociais	em	um	determinado	contexto	social.	Essa	
abordagem	considera	as	emoções,	os	sentimentos,	as	culturas	e	valores	presentes	nos	sujeitos	inte-
grantes	do	ambiente	da	pesquisa	buscando	uma	profundidade	no	tema	proposto.	E,	principalmente,	
buscando	 apreender	o	movimento,	 o	 processo	 em	que	o	 fenômeno	 se	 constitui.	Neste	 sentido	os	
fundamentos	teóricos	e	metodológicos	desenvolvidos	por	Vigotski	balizam	o	estudo	(VIGOTSKI,	1995).

Em	se	tratando	de	pesquisa	envolvendo	crianças,	faz-se	necessária	a	utilização	de	uma	meto-
dologia	diferenciada.	Pesquisar	a	respeito	de	crianças	é	um	desafio	no	século	XXI.	É	campo	complexo	
e	aberto	para	muitas	discussões	teóricas.	Parte-se	do	pressuposto	que	“...	as	crianças	não	produzem	
culturas	num	vazio	social,	[...]	os	jogos	sociodramáticos,	as	brincadeiras	e	as	interpretações	da	realida-
de	são	também	produtos	da	sua	interação	com	adultos	e	crianças”	(DELGADO;	MULLER,	2005,	p.	164).

Graue	e	Walsh	(2003)	afirmam	que,	nas	investigações	com	crianças,	existe	a	necessidade	de	con-
siderar,	primeiramente,	o	contexto	em	que	elas	estão	inseridas.	O	pesquisador	deve	considerar	dimen-
sões	como	proximidade	que	lhes	permitirá	uma	interação	com	as	crianças	por	um	período	prolongado	
de	tempo,	a	descrição	das	observações	obtidas	no	contexto	de	estudo	e	sua	teorização/avaliação.

Diante	disso,	é	imprescindível	utilizar	o	princípio	da	alteridade	(BAKHTIN,	2006),	o	que	significa	
ouvir	e	respeitar	as	vozes	das	crianças.	Além	de	compreender	as	crianças	na	sua	singularidade,	o	adulto	
precisa	ter	a	humildade	de	reconhecer	no	outro,	um	ser	diferente	dele.	Assim,	na	interação	com	as	
culturas	infantis	o	respeito	é	fator	essencial	para	se	construir	uma	relação	entre	adultos	e	crianças,	
ambos	têm	formas	distintas	de	ver	o	mundo.

A	pesquisa	ora	apresentada	permitiu	o	contato	direto	com	a	vida	cotidiana	das	crianças	da	refe-
rida	comunidade,	evidenciando-se	culturas,	crenças	e	valores.	Além	disso,	a	postura	ética	do	pesquisa-
dor	frente	ao	trabalho	desenvolvido	no	âmbito	na	pesquisa	se	faz	imprescindível.
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RESULTADOS E DISCURSÃO
A	vida	do	homem	em	espaços	rurais	amazônicos	segue	ritmo	diferenciado	das	áreas	urbanas,	

uma	comunidade	isolada	nunca	é	típica	de	uma	região,	cada	uma	delas	tem	suas	próprias	tradições,	

suas	histórias,	suas	variações	especiais	do	modo	de	vida	regional	ou	nacional	(LEAL,	2014;	2019).	De	

acordo	com	Wagley	(1988,	p.44):

Nas	comunidades	existem	relações	humanas	de	indivíduo	para	indivíduo,	e	nelas,	todos	os	dias,	as	
pessoas	são	sujeitas	aos	preceitos	da	cultura.	É	nas	comunidades	que	os	habitantes	ganham	a	vida,	
educam	filhos,	levam	uma	vida	familiar,	agrupam-se	em	associações,	adoram	seus	deuses,	têm	suas	
superstições	e	seus	tabus	e	são	movidos	pelos	valores	e	incentivos	de	suas	determinadas	culturas	[...]	
compartilham	a	herança	cultural	da	região	e	cada	uma	delas	é	uma	manifestação	local	das	possíveis	
interpretações	de	padrões	e	instituições	regionais.

Por	estas	características	e	pela	diversidade	de	comunidade	pertencentes	a	cidade	de	Parintins,	

elegeu-se	a	Comunidade	Nossa	Senhora	de	Nazaré	como	local	de	pesquisa	por	sua	proximidade	da	

área	 urbana	 e	 por	 localiza-se	 em	um	ecossistema	de	 várzea,	 afetada	 pela	 inundação	 anual	 do	 Rio	

Amazonas	e	a	decomposição	dos	sedimentos	de	suas	águas	barrentas.	A	figura	a	seguir	traz	o	mapa	de	

localização	da	referida	comunidade	em	relação	ao	Estado	do	Amazonas.

Figura	2:	Localização	da	Comunidade	Nossa	Senhora	de	Nazaré-	Paraná	do	Limão	de	Baixo.

Fonte:	Baraúna,	Marques	e	Oliveira,	2012.

Conforme	nota-se	na	figura	a	acima,	a	comunidade	está	localizada	em	uma	pequena	faixa	de	

terra	cercada	por	 rios,	 lagos	e	paranás.	Possui	uma	dinâmica	de	oscilação	no	nível	da	água	e	pode	

chegar	 até	 15	metros	 anuais.	 Este	 sistema	é	 composto	por	 florestas,	 campos	 alagáveis,	 rios;	 lagos	

e	canais	e	são	áreas	utilizadas	para	grande	produção	devido	a	fertilidade	do	solo	(ALBERNAZ,	2012;	

FRAXE,	2007).

A	comunidade	“Nossa	Senhora	de	Nazaré”	está	situada	à	margem	direita	do	Paraná	do	Limão	

de	Baixo.	É	banhada	ao	norte	pelo	Paraná	do	Limão,	ao	Sul	pelos	lagos	denominados	pelos	moradores	
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de	“TE	grande”	e	“TEzinha”,	a	oeste	pelo	Igarapé	do	Jacaré.	(SENA,	2015).	No	local	vivem	36	famílias	
somando	107	pessoas,	sendo	66	jovens	e	adultos	e	41	crianças.

Os	comunitários	sobrevivem	por	meio	da	criação	de	bovinos,	galinhas,	porcos	e	agricultura	famí-
lia,	com	as	plantações	de	hortaliças:	cheiro	verde,	couve,	coentro,	mastruz	e	outros.	A	pesca	artesanal	
é	comum	para	venda	e	consumo,	assim	como	a	caça	de	animais	de	pequeno	porte	como	capirava,	tatu	
e outros.

A	água,	proveniente	do	rio,	é	usada	para	os	afazeres	domésticos;	a	água	da	chuva	é	reaproveita-
da	para	limpeza	e	consumo	animal.	Para	o	consumo	e	fabricação	de	alimentos,	os	comunitários	trazem	
água	da	cidade	ou	tratam	a	água	do	rio	ou	da	chuva	com	“pedra	hume”,	que	remove	as	impurezas.	Não	
há	rede	esgoto,	os	banheiros	são	primitivos,	comuns	nas	áreas	rurais,	uma	casinha	com	um	buraco	no	
chão.	Na	comunidade	tem	energia	elétrica,	proveniente	do	Programa	do	Governo	Federal	“Luz	para	
todos”.

A	vida	do	homem	amazônico	é	marcada	pela	sua	relação	intensa	com	a	natureza;	vivem	por	ela	
e	por	meio	dela.	O	rio,	as	chuvas,	suas	cheias	e	vazantes	marcam	a	atividade	do	homem	neste	espaço	
territorial	brasileiro.	Os	 fenômenos	naturais	 regulam	os	modos	de	vida.	A	comunidade	é	composta	
por	terrenos	com	casas	construídas	de	madeira	no	modelo	de	palafitas,	ao	longo	das	margens	do	rio	
Paraná	do	Limão	como	se	nota	na	imagem	a	abaixo.

Figura	3:	Comunidade	Nossa	Senhora	de	Nazaré	do	Limão	de	Baixo.

Fonte: Sena, 2015.

Na	imagem	acima	percebe-se	uma	edificação	de	cor	azul,	que	é	a	igreja	católica	próxima	ao	sino,	
à	sua	esquerda	há	o	Salão	Social	e	nos	fundos	funcionava	o	prédio	da	Escola	Municipal	Nossa	Senhora	
de	Nazaré,	pintada	de	amarelo,	que	devido	ao	fenômeno	de	erosão	ficou	interditada	pela	defesa	civil	
e	posterior	foi	caindo	e	sendo	levadas	pelas	águas	do	Paraná	do	Limão.

Em	decorrência	desse	fenômeno	peculiar	da	região	as	aulas	foram	transferidas	para	a	cozinha	do	
barracão	comunitário.	Um	espaço	que	foi	adaptado	para	o	desenvolvimento	das	atividades	escolares	e	
que	não	oferece	as	mesmas	condições	de	uma	instituição	educativa.	Essa	situação	constitui-se	um	de-
safio	para	as	crianças	e	professora	que	convivem	nesse	espaço	e	procuram	supera-los	cotidianamente.
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UMA	ESCOLA	RIBEIRINHA	E	OS	DESAFIOS	DA	EDUCAÇÃO	NA	AMAZÔNIA
Em	uma	comunidade	rural	a	escola	assume	um	papel	fundamental,	um	espaço	para	a	construção	

de	conhecimentos,	saberes	e,	também,	para	a	garantia	dos	direitos	fundamentais	das	crianças.	Como	
foi	mencionado	anteriormente,	o	prédio	oficial	não	existe	mais,	caiu	em	decorrência	do	processo	de	
erosão,	com	a	cheia	dos	rios	da	Amazônia.	Atualmente,	a	escola	está	funcionando	provisoriamente	
desde	2011	na	cozinha	Barracão	do	Centro	Comunitário.

No	ano	de	2015,	o	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso	de	Pedagogia	da	acadêmica	Ananda	Sena	
da	Universidade	do	Estado	do	Amazonas,	campus	Parintins,	trouxe	contribuições	relevantes	acerca	da	
comunidade	e	da	referida	escola.	Nas	imagens	a	seguir	temos	o	antigo	prédio	da	escola	que	não	existe	
mais,	e	o	atual,	improvisado	na	cozinha	da	comunidade.

Figura	4:	à	esquerda	prédio	improvisado	da	escola,	à	direita	prédio	que	caiu.

     

Fonte: Sena, 2015.

Nota-se	que	as	edificações	apresentam	características	peculiares.	As	escolas	eram	construídas	
em	madeira	no	modelo	de	palafita.	Atualmente,	a	escola	atende	crianças	do	1º	período	da	educação	
infantil	ao	5º	ano	do	ensino	fundamental,	em	uma	turma	multisseriada	totalizando	12	estudantes.

O	currículo	é	oriundo	de	uma	proposta	de	conteúdos	da	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	o	
calendário	escolar	é	diferenciado	por	ser	adaptado	às	questões	climáticas	locais.	Dessa	forma,	as	aulas	
iniciam	em	agosto	e	finaliza	em	maio.	Este	cronograma	pode	ser	alterado	caso	a	cheia	ultrapasse	seu	
ápice	rapidamente.	Por	esta	razão,	o	término	das	aulas	pode	ser	antecipado,	uma	vez	que	a	área	fica	
inundada	e	a	maioria	das	famílias	migram	para	áreas	de	terra	firme.

Os	horários	das	aulas	são	definidos	pela	quantidade	de	chuva.	Ou	seja,	quando	amanhece	cho-
vendo,	as	aulas	são	no	turno	vespertino,	caso	contrário,	ocorrem	no	turno	matutino.

A	 professora	 tem	 formação	 em	 História	 pela	 Universidade	 do	 Estado	 do	 Amazonas-UEA	 e	
Educação	do	Campo	pela	Universidade	do	Federal	do	Amazonas-UFAM,	ambas	no	campus	de	Parintins.	
Tem	experiência	de	13	anos	na	área	da	educação.	Possui	pós-graduação	em	Turismo	e	Gestão	Pública.

Por	ser	uma	escola	com	pouca	quantidade	de	estudantes,	a	professora	assume	todas	as	funções	
na	escola,	ou	 seja,	 é	 zeladora,	 cozinheira,	 gestora,	 secretaria	e	docente	da	única	 turma.	Educar	na	
Amazônia	apresenta	inúmeros	desafios,	são	poucos	que	se	aventuram	nessa	missão.
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O	TRAJETO	CASA/ESCOLA/CASA:	O	TRANSPORTE	ESCOLAR	FLUVIAL	“A	BAJARA”
Na	Amazônia	as	estradas	são	os	rios.	Para	chegar	as	 instituições	educativas	os	estudantes	utili-

zaram	as	embarcações	fluviais:	barcos	movidos	à	maquinas,	canoas,	rabetas	e	outras.	A	escola	possui	
um	transporte	escolar	fluvial	denominado	de	bajara1,	movido	com	um	maquina/motor	Toyama	7,5.	Esse	
transporte	sai	de	Parintins	por	volta	de	6h30	ou	12h30	do	Porto	da	Baixa	de	São	José	trazendo	a	professo-
ra	até	à	comunidade.	O	trajeto	da	cidade	até	a	primeira	residência	é	de	10	minutos	se	o	rio	estiver	calmo.	
Se	o	tempo	estiver	chuvoso,	o	trajeto	demora	por	mais	alguns	minutos	por	consequência	do	banzeiro2. 
Dessa	forma	a	correnteza	impede	a	subida	do	Rio	Amazonas	até	à	comunidade	do	Paraná	do	Limão.

O	transporte	escolar	deixa	a	primeira	turma	de	estudantes	na	escola	e	sai	para	buscar	as	demais	
seguindo	rio	acima.	Por	volta	de	7h15	ou	13h15	todas	as	crianças	conseguem	chegar	para	o	início	das	
aulas.	Considerando	os	transportes	escolares	da	Amazônia	Oliveira	(2015,	p.13)	destaca	que:

A	educação	escolar	nesse	contexto	se	dá	por	processos	de	encontros	e	desencontros	nas	águas,	pois	
muitos	dos	alunos	atravessam	inúmeras	dificuldades	para	estarem	na	escola.	O	percurso	entre	a	esco-
la	e	as	residências	era	feito	por	meio	de	navegações,	tais	como	canoas	e	barcos.	Muitos	saíam	de	suas	
casas	ao	nascer	do	sol	para	embarcarem	em	transporte	disponibilizado	pela	prefeitura	local.

O	 ir	 e	 vir	 de	 transporte	escolar	 todos	os	dias	permite	o	 encontro,	 a	 troca	de	experiências	 e	
saberes	entre	os	estudantes	ribeirinhos	(SOUZA,	2006).	A	fim	de	compreender	esse	repertório	de	sen-
tidos	sobre	o	transporte	escolar	da	referida	escola,	o	condutor	senhor	Ronald	(23	anos),	relatou	que	
a	embarcação	é	cedida	pelo	seu	sogro,	e	a	Prefeitura	Municipal	entra	com	diesel	e	aluguel	da	bajara	
e	pagamento	de	seus	proventos	mensais,	que	é	um	salário	mínimo	repartido	com	o	proprietário	da	
embarcação,	restando-lhe	apenas	uma	pequena	gratificação.

No	período	da	pesquisa,	esse	pagamento	estava	atrasado	cerca	de	três	meses,	pois	a	gestão	
municipal	anterior,	não	havia	renovado	o	convênio,	a	situação	estava	tramitando	na	justiça.	Enquanto,	
recursos	provenientes	do	poder	público	municipal	não	chegam,	os	condutores	retiram	de	suas	econo-
mias,	o	dinheiro	para	abastecer	as	embarcações	com	a	esperança	de	serem	reembolsados.

Maia-Pinto	(2011)	tece	considerações	sobre	o	transporte	escolar	fluvial	rural	na	Amazônia	e	diz	
que	o	barco	é	utilizado	como	um	dos	instrumentos	de	sobrevivência	e	socialização	dos	ribeirinhos	e	
permite	o	acesso	das	pessoas	a	equipamentos	públicos	como	a	escola,	sobretudo	as	crianças	e	jovens.

Para	o	que	o	trajeto	das	crianças	no	transporte	resultasse	em	um	momento	proveitoso,	a	pro-
fessora	desenvolveu	o	projeto	“Leitura	de	Bordo”,	que	 funciona	da	 seguinte	maneira,	a	professora	
convida	as	crianças	a	escolherem	um	livro	para	serem	lido	no	percurso.	Uma	vez	por	semana	as	crian-
ças	socializam	as	 leituras	realizadas	em	sala	de	aula	para	toda	a	turma,	segundo	a	professora,	esse	
projeto	 tem	sido	bastante	 interessante	e	as	 crianças	desenvolvem	a	prática	de	 leitura,	oralidade	e	
interpretação	textual.	O	registro	fotográfico	a	seguir	foi	feito	pela	professora	em	um	dos	percursos	à	
caminho	da	escola.

1	 Bajara	é	uma	pequena	embarcação	feita	de	madeira	com	uma	máquina	colocada	na	parte	de	trás	movida	a	diesel.
2	 Fenômeno	natural	relacionado	ao	movimento	que	o	vento	faz	nas	aguas	do	rio	Amazonas,	capaz	de	alagar	embarcações.
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Figura	5:	crianças	no	transporte	escolar.

Fonte: Garcia, 2019.

A	professora	nos	confidenciou	que	este	projeto	surgiu	da	necessidade	de	manter	as	crianças	
ocupadas	e	centradas	em	uma	atividade	evitando	o	risco	de	caírem	no	rio	sobretudo	quando	este	es-
tivesse	bem	agitado.	Então,	o	projeto	teve	êxito	por	esses	motivos	e	por	estimular	a	prática	da	leitura.

IDENTIDADE	E	AS	VIVÊNCIAS	DAS	CRIANÇAS	RIBEIRINHAS	NA	ESCOLA
A	identidade	das	crianças	é	um	processo	que	vai	sendo	produzido	por	meio	das	múltiplas	

interações	que	estabelecem	com	a	família,	sociedade,	cultura,	ambiente	físico	e	natural,	se	rela-
ciona	a	maneira	como	se	reconhece	enquanto	sujeito,	como	interpreta,	representa	e	significa	seu	
contexto	(LEAL,	2019).	A	respeito	da	infância	no	contexto	rural,	Silva,	Silva	e	Martins	(2013,	p.	16)	
acrescentam	que:

[...]	as	infâncias	do	campo	são	múltiplas,	porque	também	são	múltiplos	os	campos	que	compõem	o	
rural	brasileiro	[...]	as	crianças	assentadas	e	acampadas,	quilombolas	e	ribeirinhas,	caiçaras,	de	comu-
nidades	de	fundo	de	pasto,	pantaneiras,	crianças	da	floresta	[...]	vivem	relações	sociais,	identitárias	
e	com	o	ambiente	construído	e	natural	de	formas	diferenciadas	[...],	se	olhadas	de	perto,	recortam	e	
estruturam	sentidos	particulares	de	existência,	de	possibilidade	de	ação	no	mundo	[...]	por	meio	de	
diferentes	linguagens.

No	caso	da	pesquisa	em	destaque,	interagimos	com	crianças	na	escola,	as	quais	revelaram	sua	
identidade	por	meio	da	interação	com	o	ambiente	natural	e	sócio-cultural	no	qual	convivem.

Como	era	o	nosso	primeiro	contato,	elas	demonstraram	um	certo	estranhamento	com	a	nossa	
presença	no	seu	território.	Fomos	interagindo	e	ganhando	a	confiança	delas,	na	medida	em	que	fomos	
constituindo	o	vínculo.	Seus	sorrisos	foram	indicando	o	aceite	e	a	acolhida.

Observamos	que	ao	chegar	na	escola	a	professora	começava	a	varrer	as	salas,	que	ela	e	seu	
esposo	haviam	construído	para	tentar	facilitar	seu	trabalho	docente.	Eram	quatro	cômodos,	sendo:	
duas	salas	pequenas	medindo	aproximadamente	2x3m	com	mesas	e	carteiras	de	madeira	e	uma	área	
que	era	usada	como	 refeitório	e	uma	pequena	cozinha.	Não	havia	banheiro,	mas	a	professora	por	
iniciativa	própria	havia	comprado	materiais	a	para	construção	de	um	sanitário	com	fossa.	As	crianças	
usam	o	banheiro	da	comunidade	que	fica	distante	da	escola.

Depois	da	 limpeza	do	ambiente,	ela	 inicia	a	distribuição	das	 lições	por	 turma	e	nível.	No	dia	
de	nossa	pesquisa	a	professora	encontrava-se	doente,	com	gripe	e	quase	sem	voz,	por	esse	motivo	
tinha	levado	cópias	com	as	atividades	de	matemática	para	os	estudantes	do	Ensino	Fundamental:	eram	
quatro	do	3º	ano,	um	do	4º	ano	e	um	do	5º	ano	que	ficavam	em	uma	pequena	sala.
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Na	outra	sala	em	uma	mesinha	pequena	ficavam	as	crianças	da	Educação	Infantil,	eram	três	do	
primeiro	período	e	um	do	segundo	período.	A	professora	entregava	as	atividades	em	uma	apostila	ela-
borada	por	ela.	De	igual	modo	acontecia	com	as	crianças	do	1º	e	do	2º	ano	do	Ensino	Fundamental	que	
ficavam	no	mesmo	espaço.	As	apostilas	e	os	materiais	escolares	como	lápis	e	borracha	eram	doados	
por	ela	professora,	pois	os	pais	não	tinham	condições	de	comprar	para	seus	filhos.

A	água	para	consumo	das	crianças	era	trazida	em	garrafões	da	cidade	pela	professora.	Para	a	
limpeza	ela	reaproveita	a	água	da	chuva	em	três	tanques	de	alumínio	reutilizados	e	doados	a	professo-
ra.	Quando	não	chove	a	água	é	retirada	dos	rios	e	lagos.

Após	isso,	a	professora	se	dirigia	para	a	cozinha	a	fim	de	preparar	a	merenda,	proveniente	da	
merenda	 escolar	 disponibilizada	 pela	 Secretaria	 de	 educação.	 Logo	 em	 seguida,	 serve	 as	 crianças.	
A	noite	fazia	um	curso	de	gastronomia	no	SENAC	na	sede	do	município	com	a	finalidade	de	adquirir	
mais	conhecimentos	sobre	o	preparo	alimentos	objetivando	oferecer	uma	alimentação	com	os	cuida-
dos	nutricionais	para	aquelas	crianças.

Após	a	merenda	fazia	a	limpeza	da	cozinha	e	dava	continuidade	as	atividades	de	correção	das	
tarefas.	As	aulas	encerram	as	17h	ou	as	11h	dependendo	do	regime	de	chuvas.	Como	a	professora	
tinha	 residência	 fixa	na	cidade	 todos	os	dias	ela	 fazia	o	 trajeto	para	a	escola	e	 juntamente	com	as	
crianças	retornavam	para	suas	casas	no	transporte	escolar.

Durante	a	permanência	na	escola,	auxiliamos	a	professora	nas	tarefas	propostas.	As	crianças	
demostravam	alegria	em	estar	naquele	espaço	que	 se	 revela	acolhedor,	especialmente	na	hora	da	
merenda.	Como	se	percebe	na	imagem	abaixo.

Figura	6:	Crianças	da	Comunidade	do	Paraná	do	Limão	de	Baixo.

Fonte:	Leal,	2019.

Estar	naquele	espaço	mesmo	parecendo	familiar	foi	bem	desafiador	a	começar	pelo	percurso	
que	foi	feito	para	se	chegar	ao	local	durante	um	grande	temporal.	Durante	o	período	que	passamos	na-
quele	lugar,	percebemos	que	a	relação	das	crianças	com	a	professora	e	seus	pares	era	de	cumplicidade	
e	amizade.	Nessa	perspectiva	compreende-se	que	a	subjetividade	das	crianças	se	constitui	a	partir	das	
múltiplas	 relações	que	se	estabelecem	com	a	 família,	 sociedade,	cultura,	ambiente	 físico	e	natural.	
O	meio	se	configura	como	espaço	e	tempo	que	possibilita	a	significação,	sempre	mediada	pelo	outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As	 vivências	 das	 crianças	 ribeirinhas	 na	 comunidade,	 na	 escola	 é	 revelada	por	meio	de	 suas	

brincadeiras,	de	suas	expressões,	de	seus	desenhos	e	de	suas	vozes.	Este	estudo	evidenciou	as	crianças	
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que	residem	nesse	contexto	peculiar,	mesmo	cercadas	pelo	verde	da	floresta	e	pela	maior	bacia	hidro-
gráfica	do	planeta.

Elas	 vivem	desafios	 diários,	 seja	 para	 chegar	 a	 escola	 enfrentando	 as	 fortes	 correntezas	 dos	
rios,	seja	para	permanecer	na	escola	improvisada	em	um	barracão	e	outras	situações	que	ainda	são	
desconhecidas.

Conclui-se	que	a	vida	das	crianças	nos	espaços	rurais	amazônicos	segue	um	ritmo	diferenciado	
dos	indivíduos	que	fazem	parte	da	área	urbana	ou	de	outras	localidades	do	país.	Mas,	são	marcadas	
igualmente	por	grandes	contradições.	A	esse	ponto,	é	necessário	explicitar	que	cada	região	tem	suas	
próprias	tradições,	suas	histórias,	suas	variações	 linguísticas	que	são	típicas	de	cada	 localidade.	Por	
isso,	se	faz	necessário	garantir	que	seus	direitos	fundamentais	sejam	assegurados	e	preservados,	pois	
negá-los	seria	negligenciar	identidade	do	povo	amazonense	e	o	direito	a	sua	cidadania.

REFERÊNCIAS	BIBLIOGRÁFICAS

ALBERNAZ,	Luíza. Conservação da Várzea: identificação	e	caracterização	de	regiões	biogeográficas. 
Manaus:	Ibama/	Pró-Várzea,	2008.

BAKHTIN,	Mikhail	Mikhailovich.	Estética da criação verbal.	BAKHTIN,	Mikhail	(1929).	Estética da criação 
verbal.	Introdução	e	tradução	do	russo:	Paulo	Bezerra;	prefácio	à	edição	francesa	Tzvetan	Todorov	4ª	
Ed.	2ª	tiragem.	2006.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2006.

CERQUA,	Dom	Arcângelo. Clarões de fé no médio Amazonas. 2.	ed.	Manaus:	ProGraf-	Gráfica	e	Editora,	
2009.

DELGADO,	Ana	Cristina	Carvalho;	MULLER,	Fernanda. Em busca de Metodologias Investigativas com 
Crianças e suas Culturas. Cadernos	de	Pesquisa	v.35,	n125,	p.161-179,	Maio/Ago,	2005.

GRAUE,	Maria	Elizabeth;	WALSH,	Daniel.	Investigação Etnográfica com crianças: teorias, métodos e 
ética.	Fundação	Calouste	Gulbenkian-	Lisboa,	2003.

FRAXE,	Therezinha	de	Jesus	Pinto.	(Org.). Comunidades ribeirinhas amazônicas: modos	de	vida	e	uso	
dos recursos naturais. Manaus: EDUA, 2007.

INSTITUTO	BRASILEIRO	DE	GEOGRAFIA	E	ESTATÍSTICA-	 IBGE.	Disponível	em:	https://censo2010.ibge.
gov.br/sinopse/index.php?dados=26&uf=13

LEAL,	Gyane	Karol	Santana.	O ensino de ciências e as relações entre escola e espaços não formais:	um	
estudo	com	crianças	ribeirinhas. Dissertação de Mestrado: UEA, 2014.

______. A criança ribeirinha e sua relação com a ciências nos espaços não formais de Parintins-AM. 
Parintins:	Gráfica	e	Editora	João	XXIII,	2019.

MAIA-PINTO,	Renata	Rodrigues.	(Orgs). Transporte Escolar Rural Aquaviário na Amazônia: desafios e 
perspectivas.	Palmas	-	TO:	Núcleo	de	Estudos	Contemporâneos	da	Universidade	Federal	do	Tocantins,	
2011.

OLIVEIRA, José Sávio Bicho.	Os	ribeirinhos	da	Amazônia:	das	práticas	em	curso	à	educação	escolar.	
Revista	de	CIÊNCIAS	da	EDUCAÇÃO,	UNISAL,	Americana,	SP,	ano	XVII	no	32	p.	73-95	jan./jun.	2015.

SAUNIER, Tonzinho. Parintins:	memórias	dos	acontecimentos	históricos.	Manaus:	Editora	Valer,	2003.

SENA, Ananda Nazaré do Rosário Ribeiro de. Educação do campo e o trabalho pedagógico do 
professor do campo em uma comunidade ribeirinha:	um	estudo	de	caso	em	uma	escola	do	campo	
no	município	 de	 Parintins-AM	 em	 área	 de	 várzea. Trabalho	 de	 Conclusão	 de	 Curso	 apresentado	 à	
Universidade	do	Estado	do	Amazonas-UEA,	como	exigência	para	obtenção	do	título	de	Graduada	do	
Curso	de	Licenciatura	em	Pedagogia,	2015.

SILVA,	 Isabel	de	Oliveira	e;	SILVA,	Ana	Paula	Soares	da;	MARTINS,	Aracy	Alves.	 (orgs.). Infâncias do 
Campo. Belo	Horizonte:	Autêntica	Editora,	2013.



98

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

SILVA,	 Simone	 Souza.	 A Interface Currículo-Educação em Ciências na Amazônia: narrativa de 
professores	 em	 formação	 continuada.	 Dissertação	 de	 Mestrado.	 Universidade	 do	 Amazonas	 do	
Amazonas,	2010.

SOUZA,	José	Camilo	Ramos	de.	O currículo da escola de várzea e o ensino de Geografia no município 
de Parintins. Dissertação	de	mestrado. Universidade	Federal	do	Amazonas:	Manaus,	2006.

VIGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. Madrid, Visor, 1995.

WAGLEY,	Charles.	Uma comunidade amazônica: estudo do homem nos trópicos.	 Trad.	Clotilde	da	
Silva	Costa.	3.	ed.	Belo	Horizonte:	Itatiaia;	São	Paulo:	Editora	da	Universidade	de	São	Paulo,	1988.



99

UMA	EXPERIÊNCIA	LITERÁRIA	NA	EDUCAÇÃO	INFANTIL:	(RE)	DESCOBRINDO	A	POESIA	COM	BEBÊS

UMA EXPERIÊNCIA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
(RE)	DESCOBRINDO	A	POESIA	COM	BEBÊS

Cristiane	Suzart	Cop	Guimarães
crisuzart29@gmail.com 

UFRJ/EEI/LEDUC

Fernanda	de	Araújo	Frambach
nanda.s.a@hotmail.com 

UFRJ/LEDUC/SEMECT/FME	Niterói

Segundo	Mikhail	Bakhtin	(2011),	importante	filósofo	da	linguagem,	a	arte	literária	é	parte	inalie-
nável	da	cultura	humana,	por	ser	uma	cadeia	que	sujeitos	e	gêneros	múltiplos	povoam,	entrecruzando-
-se	de	modo	vivo;	e	por	isso,	esta	é	um	espaço-tempo	de	valores	expressivos	que	estabelece	como	eixo	
central	a	relação	entre	o	eu	e	o	outro,	fundamento	da	existência	humana.	Ancorando-nos	neste	autor,	
reconhecemos	a	literatura	como	um	espaço	de	pensamento	e	imaginação,	que	acolhe	uma	pluralidade	
de	vozes	e,	portanto,	tem	um	importante	papel	na	formação	da	alteridade	e	da	vivência	social.

Este	 conceito	bakhtiniano	de	alteridade	nos	ajuda	a	 compreender	a	 relação	 interlocutiva	que	
se	estabelece	entre	a	criança,	o	texto	poético	e	o	adulto	que	traz	a	leitura:	o	discurso	literário	altera	a	
criança	e	o	adulto,	na	medida	em	que	produz	sentidos	vários	que	são	compartilhados	e,	através	desta	
troca,	ambos	vão	se	constituindo	como	sujeitos	de	linguagem.	“A	atividade	estética	começa	propria-
mente	quando	retornamos	a	nós	mesmos	e	ao	nosso	lugar	fora	da	pessoa	que	sofre,	quando	enforma-
mos	e	damos	acabamento	ao	material	da	compenetração.”	 (2011,	p.25).	Este	acabamento	é	sempre	
provisório,	tendo	em	vista	que,	como	denota	a	epígrafe,	os	sentidos	atribuídos	pelo	outro	aos	nossos	
enunciados	são	inesgotáveis.	Somos	constituídos	por	esta	intersubjetividade	já	que	os	enunciados	que	
produzimos	são	sempre	alteritários	e	provocam,	no	outro,	uma	resposta	que	nos	provoca	uma	réplica,	
na	medida	em	que	um	sujeito	responde,	ele	também	indaga	o	que	nos	faz	compreender	o	dialogismo	
como	princípio	da	própria	linguagem.	Corsino	afirma	que	“A	dialogia	é	fundante	do	nosso	ser	no	mundo	
e	o	ato	responsivo	é	entendido	como	a	minha	responsabilidade	em	relação	ao	outro”	(2015,	p.196).

De	acordo	com	Zilberman	(2008),	“A	leitura	do	texto	literário	constitui	uma	atividade	sistemati-
zadora,	na	medida	em	que	permite	ao	indivíduo	penetrar	o	âmbito	da	alteridade,	sem	perder	de	vista	
sua	subjetividade	e	história.”	(p.	23).	Neste	sentido,	a	literatura	precisa	ser	reconhecida	como	um	di-
reito	de	todos,	conforme	defende	Antonio	Cândido	(1995),	que	a	equipara	o	aos	direitos	básicos	do	ser	
humano,	como	saúde,	educação	e	lazer:	“se	ninguém	pode	passar	vinte	e	quatro	horas	sem	mergulhar	
no	universo	da	ficção	e	da	poesia,	a	literatura	(...)	parece	corresponder	a	uma	necessidade	universal,	
que	precisa	ser	satisfeita	e	cuja	satisfação	constitui	um	direito.”	(1995,	p.3).	Pensar	na	relação	destas	
crianças	com	a	literatura	nos	convoca	ao	ato	responsável	e	político	de	compreender	a	literatura	como	
um	direito	que	deve	ser	garantido	a	elas.

Esta	perspectiva	traz	desafios	para	as	práticas	escolares	no	que	se	refere	à	formação	de	leitores.	
Se	pensarmos	que	não	há	educação	fora	da	similitude	entre	o	eu e o outro,	podemos	compreender	que	
a	instituição	escolar	tem	o	compromisso	de	compartilhar	a	literatura,	criando,	assim,	elos	de	coletivi-
dade	e	ampliando	as	possibilidades	de	interações	das	crianças	consigo	mesmas,	com	os	outros	e	com	
a	cultura.	E	ainda,	se	considerarmos	que	as	experiências	com	textos	literários	na	escola	vão	inserindo	
o	sujeito	na	esfera	social	da	qual	a	literatura	faz	parte,	ao	mesmo	tempo	em	que	permite	a	entrada	na	
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cultura	escrita	pela	palavra	enquanto	arte	(CORSINO,	2014),	este	movimento	precisa	se	iniciar	desde	a	
Educação	Infantil.

Neste	sentido,	advogamos	sobre	a	 importância	de	que	os	diferentes	gêneros	e	 tipo	de	texto	
estejam	presentes	na	escola,	 incluindo	a	poesia.	Sublinhamos	este,	em	especial,	por	concordarmos	
com	Colomer	(2007)	de	que	muito	poucos	livros	lidos	na	escola	são	de	poesia.	De	acordo	com	a	autora,	
“A	relação	entre	a	leitura	de	poesia	e	a	escola	tem	uma	história	particular	de	amor	e	desamor.”	(p.	172).	
Isto	porque,	geralmente,	os	poemas	são	tomados	apenas	como	unidades	de	sentido	para	leitura	e	aná-
lise	específicas,	e,	além	disso,	têm	a	desvantagem	de	que	sua	apresentação	“como	livros”	dificilmente	
é	proposta	como	possibilidade	de	leitura	autônoma.	Ainda	segundo	Colomer,	o	jogo	poético	na	escola	
adota	características	do	jogo	regrado,	tendo	como	resultado	estabelecer:

uma	tensão	entre	sua	perda	de	promoção	do	desejo	e	sua	vantagem	na	eficácia	metodológica,	efi-
cácia	que	passa	pela	intenção	de	estabelecer	objetivos	linguísticos	e	literários	concretos	e	diversos	a	
partir	dos	distintos	tipos	de	jogos	propostos.	Incidir	na	experiência	do	prazer	do	texto	implica	então	o	
objetivo	do	domínio	da	língua.	(2007,	p.	176).

Contribuindo	com	esta	discussão	sobre	a	relação	entre	a	poesia	e	a	escola,	Queiroz	(2010)	sinaliza	
que	este	gênero	literário	na	escola	é,	em	princípio,	considerado	complexo	e	denso,	e	por	isso,	poucas	
vezes	contemplado.	Segundo	a	pesquisadora,	“Quando	não	é	visto	como	indecifrável,	corre	o	risco	de	
ser	ingenuamente	considerado	um	aglomerado	de	rimas,	com	função	puramente	instrucional	dentro	
de	uma	perspectiva	que	valoriza	o	funcional	e	utilitário	no	universo	da	leitura	e	escrita.”	(p.	176).	Para	
tentar	romper	com	esta	visão,	uma	alternativa	seria	compreender	que	esse	gênero	difere	dos	demais	
não	apenas	na	forma,	mas	principalmente	no	conteúdo,	o	que	 impõe	uma	leitura	que	não	é	 linear,	
única,	com	uma	ordem	lógico-referencial	de	compreensão	e	representação	do	mundo,	mas	 implica	
uma	leitura	plural,	aberta,	com	um	esforço	interpretativo	maior	do	que	o	habitual	em	outros	gêneros,	
que	possibilita	ao	leitor	se	completar,	encontrando-se	no	texto	e	através	dele.

A	poesia	é	um	gênero	literário	capaz	de	despertar	a	emoção,	a	sensibilidade	de	quem	a	lê,	sobre-
tudo	por	se	tratar	de	uma	linguagem	carregada	de	múltiplos	sentidos,	que	nos	liberta	de	um	cotidiano	
automatizado,	para	um	novo	modo	de	ver	o	mundo.	Conforme	argumenta	Sant’Anna,

Poesia	(como	a	literatura)	tem	a	ver	com	mistério	em	vários	sentidos.	É	que	o	texto	poético	tem	uma	
carga	de	ambiguidade.	Poesia	é	linguagem	carregada	de	sentido.	Na	linguagem	prosaica	comum,	a	
exemplo	da	linguagem	jornalística	e	científica,	pretende-se	eliminar	o	mais	possível	a	ambiguidade.	
Já	a	poesia	tem	outra	pretensão:	sugerir	várias	coisas	além	daquilo	que	está	dito,	ou	melhor,	dizer	o	
indizível.	(2009,	p.	158).

Neste	sentido,	podemos	dizer	que	a	poesia	subverte	o	mundo	lógico	e	objetivo	para	dar	asas	
à	imaginação,	à	fantasia.	Para	entender	um	texto	poético	é	preciso	um	olhar	descomprometido	com	
toda	estrutura	lógica	de	pensamento	que	regula	o	mundo	em	que	vivemos,	e	quem	melhor	que	uma	
criança	pode	apresentar	esse	olhar	liberto	de	estigmas,	desafiador	de	convenções?	É	muito	comum	
observarmos	a	criança	deslocando	a	linguagem	do	seu	uso	comum,	estereotipado.	A	relação	entre	a	
criança	e	a	poesia	pode	ser	multifacetada,	conforme	aponta	Nelly	Novaes	Coelho:

O	 jogo	poético,	 além	de	estimular	o	 ‘olhar	de	descoberta’	nas	 crianças,	 atua	 sobre	 todos	os	 seus	
sentidos,	despertando	um	sem	número	de	sensações:	visuais	(imagens	plásticas,	coloridas,	acromáti-
cas,	etc.);	auditivas	(sonoridade,	música,	ruídos...);	gustativas	(paladar);	olfativas	(perfumes,	cheiros);	
tácteis	 (maciez,	aspereza,	 relevo,	 textura...);	de	pressão	 (sensações	de	peso	ou	de	 leveza);	 termais	
(temperatura,	calor	ou	frio);	comportamento	(dinâmicas,	estáticas...).	(2000,	p.222).
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Na	primeira	infância,	a	brincadeira,	a	linguagem	e	a	narração	estão	fortemente	unidas,	e	a	crian-
ça	é	sensível	ao	que	é	poético.	Assim,	brincar,	ler	e	cantar	deveria	ser	prioritário	na	vida	dos	bebês	e	de	
todas	as	crianças,	constituindo-se	em	atividades	fundamentais	para	seu	adentramento	não	somente	
na	linguagem,	mas	também	na	abstração,	no	pensamento.	E	essa	experiência	pode	ser	enriquecida	
quando	é	 permeada	por	 relatos,	 poemas,	 canções	 e	 imagens,	 apresentadas	 e	 intermediadas	 pelos	
adultos,	sejam	estes	familiares	e/ou	professores.

É	importante	ressaltar	que	a	criança	já	chega	à	escola	iniciada	no	universo	poético	pelas	can-
ções	de	ninar,	cantigas	de	rodas,	parlendas,	quadrinhas	e	outros	que	aprendem	com	seus	familiares	
e	demais	pessoas	que	a	cercam,	vindas	da	herança	deixada	pela	 sabedoria	popular.	A	escola	é	um	
espaço	e	tempo	privilegiado	para	a	(re)descoberta	da	poesia,	o	termo	(re)descoberta	se	deve	ao	fato	
de	que	a	poesia	nos	acompanha	desde	muito	cedo.	Nos	momentos	de	encontro	com	a	literatura,	cabe	
à	escola	dar	continuidade	a	esta	relação	que	já	existe	entre	a	criança	pequena	e	o	gênero	poesia.	Não	
deve	haver	ruptura	alguma	nesta	relação,	ao	contrário,	a	escola	deve	buscar	favorecer	as	experiências	
estéticas	da	criança	com	a	poesia.

No	entanto,	não	é	o	que	parece	acontecer.	Sabemos	que	a	poesia	exige	um	tempo	outro	de	frui-
ção,	muitas	vezes	nãopermitido	pelos	planejamentos	apertados,	excessos	de	atividades,	entre	outras	
demanda	do	cotidiano	escolar.	O	filósofo	e	poeta	Antonio	Cícero,	em	seu	livro	Poesia e Filosofia, apon-
ta	para	a	especificidade	do	texto	poético	que	conflita	com	a	nossa	contemporaneidade,	momento	em	
que	se	valoriza	a	rapidez,	o	 imediatismo,	sobretudo	devido	ao	avanço	tecnológico	que	nos	permite	
ter	acesso	a	notícias	em	tempo	real:	“a	poesia	exige	mais	tempo	livre	do	que	a	fruição	de	obras	per-
tencentes	a	outros	gêneros	artísticos.	(...)	Quem	lê	um	poema	como	se	fosse	um	artigo,	um	ensaio	ou	
um	e-mail,	por	exemplo,	não	é	capaz	de	fruí-lo.”	(2012,	p.	11).	Nesse	sentido,	a	poesia	é	um	grito	de	
resistência	que	reivindica	o	tempo	de	fruição,	de	prazer	estético,	conforme	nos	alerta	Cícero:	“É	exata-
mente	numa	época	de	aceleração	desembestada	que	a	poesia	mais	se	faz	desejável.	Por	quê?	Porque	
o	que	me	parece	inteiramente	desejável	é	a	aceitação	passiva	da	inevitabilidade	do	encolhimento	do	
nosso	tempo	livre.”	(2012,	p.	13).	Durante	a	leitura	de	um	poema,	o	leitor	experimenta	esse	tempo	
outro	da	contemplação	estética,	percorre	caminhos	interpretativos	vários.

Convém	indagarmos:	Como	as	escolas	e	creches	incorporam	o	texto	poético	no	seu	dia	a	dia?	
Nesta	mesma	perspectiva,	Corsino	(2006),	ao	refletir	sobre	o	trabalho	com	a	linguagem,	questiona:	
“No	cotidiano	da	Educação	Infantil	cabem	muitas	cantigas	e	brincadeiras	com	as	palavras.	As	professo-
ras	têm	brincado	com	as	palavras	junto	das	crianças?”	(p.38).

Pensarmos	nessa	vivência	das	crianças,	muitas	vezes	desde	o	ventre,	remete-nos	a	considerar	o	
espaço	da	poesia	na	escola.	Consideramos	ser	vital	propiciar	experiências	de	leitura	em	que	a	poesia	
ocupe	um	lugar	central,	tendo	em	vista	que	brincar	com	as	palavras,	com	a	repetição	dos	sons,	com	a	
rima,	com	a	métrica,	com	a	transposição,	a	memória	e	o	prazer	sonoro	possibilita	a	criança	pode	entrar	
na	língua	sem	esforço,	uma	vez	que	o	ato	poético	é	a	coisa	mais	lúdica	da	linguagem.

Nesta	perspectiva,	consoante	Affonso	Romano	de	Sant’Anna,	ao	discutir	sobre	a	mediação,	é	
fundamental	a	leitura	deste	gênero:

É	fundamental,	no	entanto,	que	se	leia	poesia.	E	se	leia	em	voz	alta.	A	leitura	assim	realizada	revela	
sutilezas	do	texto,	aclara	o	que	na	leitura	silenciosa	às	vezes	era	oculto.	Até	os	poetas	quando	escre-
vem	sentem	necessidade	de	falar	seus	poemas.	Ao	expressarem	assim	os	versos,	certas	questões	de	
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ritmo	e	a	própria	estrutura	do	verso	podem	ser	corrigidas.	De	qualquer	forma,	a	leitura	em	voz	alta	é	
a	potencialização	de	um	texto.	(SANT’ANNA,	2009,	p.	168).

Essas	reflexões	embasaram	o	desenvolvimento	de	um	projeto	de	literatura	realizado	em	uma	

escola	pública	de	educação	infantil,	intitulado:	“(RE)	Descobrindo	a	Poesia”,	que	relatamos	aqui.	Sua	

elaboração	partiu	da	observação	de	que	os	livros	deste	gênero	ficavam,	muitas	vezes,	esquecidos	nas	

estantes	da	sala	de	leitura,	embora	as	crianças,	quando	recebidas	neste	espaço	com	leitura	de	poesias,	

apresentam	olhares	atentos	e	ouvidos	 sensíveis	às	 rimas,	à	musicalidade,	à	maneira	como	o	poeta	

brinca	com	as	palavras.	Esta	contradição	provocou	a	reflexão	sobre	qual	é	o	lugar	reservado	à	poesia	

na	educação	infantil.

Dessa	forma,	o	projeto	propôs	incorporar	o	texto	poético	às	vivências	de	linguagem	mais	preco-

ces,	através	de	uma	relação	lúdica.	O	presente	trabalho	objetiva	compartilhar	o	desenvolvimento	deste	

trabalho	que	intencionou	ampliar	a	relação	de	crianças	pequenas	com	o	texto	poético,	valorizando	seu	

repertório	e	ampliando-o	a	partir	da	leitura	de	poemas	e	atividades	lúdicas	e	estéticas.

LEITURA, MEDIAÇÃO E EXPERIÊNCIAS: A POESIA E OS BEBÊS
No	momento	em	que	o	projeto	foi	desenvolvido	(ano	de	2018),	a	sala	de	leitura	da	escola	aten-

dia,	duas	vezes	por	semana,	cada	um	dos	seis	grupos	que	a	compunha	(aproximadamente	90	crianças	

entre	4	meses	a	5	anos	e	11	meses	de	idade).	O	Projeto	“(RE)Descobrindo	a	Poesia”	teve	a	duração	

de	um	trimestre	e,	neste	período,	durante	os	encontros,	apresentávamos	uma	poesia	seguida	de	uma	

atividade	que	buscasse	 ressignificar	os	 sentidos	produzidos	pelo	 texto	escolhido:	canções	de	ninar,	

cantigas	de	roda,	jogos	simbólicos,	poemas	clássicos	no	universo	da	literatura	infantil.	O	objetivo	foi	

valorizar	o	repertório	poético	que	a	criança	já	traz	e	ampliar	este	mesmo	repertório	a	partir	da	leitura	

de	poemas	e	autores	consagrados.	Foram	várias	as	aventuras	literárias	pelo	universo	da	poesia	e	algu-

mas	delas	serão	relatadas	a	seguir.

As	experiências	literárias	com	os	bebês	foram	permeadas	de	muitos	textos	poéticos	e	ativida-

des	que	integraram	o	projeto.	Os	bebês	da	escola	foram	convidados	a	participar	da	aventura	poética	

através	das	brincadeiras	com	as	palavras,	das	cantigas	populares,	dos	jogos	simbólicos	e	dos	poemas	

clássicos	no	universo	da	literatura	infantil.	Reyes,	autora	de	A casa imaginária: leitura e literatura na 

primeira infância,	aponta	que	“a	criança	é	um	leitor	poético	ou,	mais	exatamente,	um	ouvidor	poético	

desde	o	começo	da	vida”	(2010,	p.	33.).	As	palavras	de	Reyes	ratificam	a	proximidade	que	o	gênero	

poesia	tem	com	a	primeira	infância,	o	que	ancorou	o	objetivo	do	projeto	que	foi	estreitar	os	laços	que	

unem	a	criança	à	poesia.

Através	da	cantiga	popular	“O	Sapo	Cururu”,	os	bebês	do	grupo	1	(0	a	1	ano)	dançaram	e	brin-

caram	com	figuras	de	carinhas	de	sapos	(confeccionadas	com	cartolina)	e	apreciaram	a	ilustração	de	

Cláudio	Martins	no	 livro	O tesouro das cantigas para crianças organizado por Ana Maria Machado. 

Assim	o	signo	“sapo”	pode	ser	ressignificado	de	várias	maneiras,	de	modo	que	dois	bebês	não	con-

seguiam	parar	de	olhar	para	a	ilustração,	e	segurando	as	carinhas	de	sapo,	apontavam-nas	e	diziam	

“sapo”,	 “sapo”,	 “sapo”...	Um	dos	bebês	mostrou	 tanto	 interesse	pela	 ilustração	que,	 se	alguém	 fe-

chasse	o	livro,	ele	o	abria	procurando	a	página	com	a	imagem	do	sapo.	O	mesmo	acontecia	quando	

a	professora	da	sala	de	leitura	assim	o	fazia:	seus	olhinhos,	fascinados,	sorriam	para	aquela	imagem.
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As	crianças	do	grupo	2	(de	1	a	2	anos)	ficaram	encantadas	quando	cantamos	a	cantiga	“Marcha	
Soldado”.	Confeccionamos	chapéus	de	folhas	de	jornais	e	um	bebê	gostou	tanto	do	seu	chapéu	que	mal	
se	mexia	para	que	ele	não	caísse.	Ainda	neste	mesmo	grupo,	uma	criança	que	apresentou	dificuldades	
no	período	de	 inserção	na	escola,	mostrava-se	mais	 tranquila	nos	momentos	em	que	 interagíamos	
com	as	cantigas	e	os	jogos	simbólicos.	Era	uma	maneira	de	trazer	para	ela	o	que	lhe	é	familiar.

Outro	momento	bastante	rico	foi	quando	exploramos	o	jogo	simbólico	com	os	bebês	dos	grupos	
1,	2	e	3	(de	0	a	3	anos),	em	momentos	diferentes,	“Dedo	mindinho,	seu	vizinho...”.	Para	que	pudessem	
interagir	com	a	temática	do	poema,	utilizamos	luvas	de	látex	enchidas	com	ar,	como	se	fossem	balões.	
Eles	queriam	apertá-la,	mas	o	que	fez	sucesso	foi	o	caminho	dos	dedos	que	percorrem	os	bracinhos	
após	às	perguntas	“Cadê	o	queijo	que	estava	aqui?...	Vai	por	aqui,	vai	por	ali,	vai	por	aqui...”	O	percurso	
dos	dedos,	atrelado	às	etapas	do	jogo	e	à	musicalidade	das	palavras,	despertam	no	bebê	inúmeras	
sensações:	o	prazer	antecipado	expresso	muitas	vezes	por	uma	gargalhada	que	prevê	que	“dedo	min-
dinho”	é	só	o	começo	das	etapas	que	virão	a	seguir.

O	poema	“O	pato”,	de	Vinícius	de	Moraes,	também	chamou	a	atenção	dos	bebês.	Ao	ouvirem	a	
música,	eles	dançavam	e	se	expressavam	através	de	gestos,	danças	e	falas	curtas,	porém	não	menos	
expressivas.	Além	disso,	imitavam	o	som	do	pato.	Com	os	grupos	3,4,	5	e	6	(de	2	anos	a	6	anos);	essa	
leitura	se	desdobrou	na	pintura	de	uma	máscara	de	pato	e	as	crianças,	ao	som	da	música,	representa-
ram	o	animal	atrapalhado	ao	fazerem	uma	encenação	proposta	por	elas.

A	necessidade	de	as	crianças	inserirem	o	corpo	no	processo	de	interação	com	os	textos	poéticos	
nos	remete	às	reflexões	de	Walter	Benjamin	(1993)	que	defende	o	instinto	de	um	movimento	expres-
sivo	mimético	através	do	corpo,	reforçando	assim	o	lado	expressivo	da	linguagem	como	manifestação	
da	nossa	essência	mais	íntima.	Conforme	sinaliza	Corsino	(2009),	“o	rosto,	as	mãos,	as	expressões,	as	
entonações	e	acentos	apreciativos	completam	o	texto.	São	os	extra	verbais	e	os	não-ditos	que	toda	
enunciação	carrega.”	(p.	228).	Ao	recriarem	o	texto	a	partir	de	movimentos	miméticos,	os	bebês	se	
apropriavam	dele,	estabeleciam	relações	com	as	poesias,	tornando-se	coautores	destas.

A	poesia	“A	Bailarina”,	de	Cecília	Meireles,	inspirou	as	crianças	a	apreciarem	uma	pequena	baila-
rina	que	girava	em	uma	caixinha	de	música	e	a	brincarem	com	uma	boneca	de	pano	que	é	bailarina	e	
tocava	música	enquanto	mexia,	delicadamente,	a	cabeça.	A	leitura	deste	poema	foi	realizada	em	todos	
os	grupos.	No	encontro	com	o	grupo	4	(de	3	a	4	anos),	quando	disputavam	para	chegar	mais	perto	da	
bailarina,	algumas	meninas	queriam	prioridade	por	serem	meninas.	Neste	momento,	um	menino	de	
quatro	anos,	com	muita	tranquilidade,	afirmou:	“Meninos	também	podem	fazer	ballet,	sabia?”.	Todos	
concordaram	que	sim.	A	poesia	de	Cecília	Meireles	e	os	objetos	apreciados	motivaram	as	crianças	a	
realizarem	a	pintura	de	uma	bailarina.

Por	ser	uma	peculiaridade	do	grupo	4	o	interesse	pelo	lobo,	brincamos	com	as	crianças	com	a	
parlenda	“Seu	lobo	está?”.	Ficaram	tão	animadas	que	repetimos	muitas	vezes,	tantas	que,	para	não	
atropelar	o	horário	do	grupo	seguinte,	foi	sugerido	que	a	professora	de	referência	do	grupo	continuas-
se a brincadeira no pátio.

Um	momento	muito	rico	foi	a	 leitura	do	poema	“O	relógio”,	 também	de	Vinícius	de	Moraes.	
Este	sugere	um	ritmo	acelerado	que	denota	a	rápida	passagem	do	tempo.	Trouxemos	alguns	relógios	
para	a	sala	e	as	crianças	ouviram	a	música	enquanto	corriam	e	encenavam	momentos	de	suas	rotinas	
antes	de	chegarem	à	escola.	Elas	gostaram	tanto	que,	por	unanimidade,	pediam	para	repetirmos	todas	
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estas	etapas	em	vários	outros	encontros	seguintes	na	sala	de	 leitura,	especialmente	as	crianças	do	
grupo	5	(de	4	a	5	anos),	que,	ao	entrarem	na	sala,	procuravam	imediatamente	o	livro	“A	Arca	de	Noé”,	
solicitando	a	leitura	do	poema.

Com	a	poesia	“Colar	de	Carolina”,	de	Cecília	Meireles,	trabalhamos,	com	os	grupos	5	e	6	(de	4	a	
5	anos)	as	rimas	e	as	aliterações	(repetição	de	fonemas	idênticos	no	início	de	várias	palavras	no	mesmo	
verso).	Em	seguida,	disponibilizamos	vários	colares	diferentes	um	do	outro	para	que	as	crianças	usas-
sem.	Eles	gostaram	muito	e	trocavam	um	com	o	outro,	dizendo:	“Olha,	o	colar	dela/dele”,	acrescen-
tando	o	nome	do	amigo.	Dessa	maneira,	o	colar	não	era	mais	só	de	Carolina.	O	prazer,	os	momentos	
de	ludicidade	e	apreciação	estética	na	interação	das	crianças	com	os	textos	poéticos	apontam	para	
reações	e	apropriações	estabelecidas	com	a	literatura,	reforçando	a	perspectiva	de	Benjamin	(2002)	de	
que	as	crianças	são	agentes	sociais	capazes	de	criar,	recriar,	transformar,	relativizar	e	produzir	cultura.

Estas	foram	só	algumas	das	nossas	aventuras	literárias	pelo	universo	da	poesia	neste	período.	
Como	encerramento	do	projeto,	 realizamos	um	chá	 literário	com	a	comunidade	escolar,	na	mesma	
ocasião	em	que	foi	comemorado	o	37°	aniversário	da	escola.	Foi	 feita	uma	exposição	de	 fotos	dos	
momentos	vivenciados	pelas	crianças	nos	encontros	na	sala	de	leitura,	bem	como	das	pinturas	que	
fizeram	ao	longo	do	projeto.	Junto	às	fotos,	em	uma	mesa,	expomos	os	livros	de	poesia	visitados	pelas	
crianças	e	os	poemas	pelos	quais	demonstraram	maior	interesse	foram	impressos	e	pendurados	ao	
lado	da	exposição	das	fotos	e	dos	livros.

O	projeto	“(RE)Descobrindo	a	Poesia”	ampliou	as	experiências	estéticas	com	esse	gênero	lite-
rário,	em	uma	relação	lúdica	entre	a	criança	e	a	poesia,	favorecendo,	um	olhar	mais	sensível	para	o	
texto	poético.	Também	oportunizou	a	observação	mais	atenta	às	rimas	construídas	pelos	poetas,	à	
musicalidade	do	gênero,	possibilitando	a	exploração	da	oralidade	e	ampliação	do	vocabulário,	entre	
outros	conhecimentos.

Vale	ressaltar	que	o	nosso	maior	ganho	foi	incentivo	pelo	gosto	da	leitura	de	poesias	entre	todos	
os	sujeitos	envolvidos	no	projeto:	crianças	e	adultos.	Não	foi	o	nosso	objetivo	conferir	ao	gênero	poesia	
um	status	de	superioridade	sobre	os	outros	gêneros	literários.	Morin,	em	sua	obra	“Amor,	poesia	e	
sabedoria”	(2005)	nos	convida	a	resgatar	em	nós	o	estado	poético	que	atribui	à	poesia	o	lugar	da	vida,	
do	assombro,	da	beleza,	do	inefável,	do	subversivo:	“Se	a	poesia	transcende	sabedoria	e	loucura,	é	ne-
cessário	aspirarmos	a	viver	o	estado	poético	e	assim	evitar	que	o	estado	prosaico	engula	nossas	vidas,	
necessariamente	tecidas	de	prosa	e	poesia”	(MORIN,	2005,	p.29).	O	filósofo	estabelece	uma	oposição	
inicial	entre	prosa	e	poesia	em	que,	nesta,	predomina	a	emoção	e,	naquela,	predomina	a	razão.	No	
entanto,	compreende	que	uma	só	existe	em	função	da	existência	da	outra:	“Devemos	viver	esta	poesia	
que	não	pode	espalhar-se	pela	vida	como	um	todo,	e	isso	porque,	se	tudo	fosse	poesia	não	haveria	
espaço	para	a	prosa	(...),	deverá	também	haver	prosa	para	que	haja	poesia”	(MORIN,	2005,	p.29).

Nossa	pretensão	foi	potencializar	a	poesia	como	uma	importante	forma	de	linguagem,	para	que	
ela	não	ficasse	esquecida	nas	estantes	da	sala	de	leitura.	Nesse	sentido,	observamos	que	a	escola	é	
um	espaço/	tempo	privilegiado	para	a	(re)descoberta	da	poesia,	tendo	em	vista	que,	juntos,	pudemos	
experimentar	todo	o	caráter	desestabilizador	deste	gênero,	conforme	nos	aponta	Paz	em	sua	obra	O	
arco	e	a	lira:	“a	atividade	poética	é	revolucionária	por	natureza;	exercício	espiritual,	é	um	método	de	
libertação	interior.	A	poesia	revela	este	mundo;	cria	outro.	Pão	dos	escolhidos;	alimento	maldito.	Isola;	
une.	Convite	à	viagem”	(PAZ,	2012,	p.	21.).	Que	este	projeto	nos	conduza	a	muitas	viagens	que	vão	
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para	além	da	poesia	enquanto	gênero	literário,	viagens	para	si,	viagens	para	o	outro.	Que	possamos	
ver	poesia	em	relatos,	em	pessoas,	em	paisagens	e	na	vida.
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Coordenadora	do	COLEI	-	UERJ-FFP/	Vice-coordenadora	do	GIFORDIC

O	COLEI	 (Coletivo	de	Estudos	e	Pesquisas	sobre	 Infâncias	e	Educação	 Infantil	UERJ-FFP)	é	um	
grupo	de	pesquisa	que	estuda	as	relações	de	crianças,	de	adolescentes	e	de	adultos	com	a	literatu-
ra,	seu	trabalho	não	é	somente	no	campo	teórico,	mas	trata-se	de	um	Coletivo	que	nas	suas	ações	
investigativas	busca	articular	a	teoria	e	a	prática,	pois	são	compreendidas	como	inseparáveis	na	for-
mação	docente.	O	resumo	em	tela	revela-se	um	recorte	dialógico	de	apresentação	de	dois	projetos:	o	
primeiro	de	Extensão,	Cartas entre educadores(as) das infâncias: compartilhando desafios da prática 
e	o	segundo	de	Iniciação	à	Docência,	Alfabetização e Literatura: a mediação literária favorecendo a 
aprendizagem da leitura e da escrita. Ambos oferecidos	pela	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	
através	da	Faculdade	de	Formação	de	Professores,	campus	de	São	Gonçalo.

Os	projetos	são	coordenados	pela	professora	Heloisa	Carreiro	e	revelam-se	parcerias	formativas	
entre	as	secretarias	municipais	de	educação	de	três	cidades:	São	Gonçalo,	Niterói	e	Petrópolis.	O	ob-
jetivo	central	do	projeto	de	extensão	é	promover	diálogos	entre	os	profissionais	de	Educação	Infantil	
dessas	redes	de	ensino,	considerando	os	desafios	enfrentados	no	planejamento	e	desenvolvimento	de	
suas	práticas	pedagógicas.	O	projeto	tem	sua	proposta	formativa	estruturada	em	três	dimensões	de	
atuação:	a)	troca	de	correspondências	relacionadas	ao	processo	de	formação	vivenciado	entre	educa-
dores	das	redes	envolvidas;	b)	encontros	quinzenais	articulados	nos	espaços	das	secretarias	de	educa-
ção,	para	estudo	e	interação	entre	os	profissionais	das	redes	e;	c)	observações	e	registros	(OSTETTO,	
2008)	do	cotidiano	escolar,	para	a	dinamização	da	práxis	(FREIRE,	1983)	pedagógica,	a	fim	de	pensar	
caminhos	para	articulação	dos	saberes	e	ainda-não-saberes	(ESTEBAN,	2002)	na	(re)organização	das	
atividades de rotina.

O	Projeto	de	Iniciação	à	Docência	tem	por	objetivo	central	criar	parceria	entre	escola	e	univer-
sidade	no	que	diz	respeito	ao	enfrentamento	dos	desafios	teóricos	e	metodológicos	que	se	colocam	
à	 professora	 alfabetizadora.	 E	 justifica	 diante	 dos	muitos	 desafios	 que	 professoras-alfabetizadoras	
enfrentam	para	favorecer	às	crianças	nas	questões	relacionadas	ao	ensino-aprendizagem	da	leitura	e	
da	escrita	no	cotidiano	escolar.	O	acompanhamento	da	turma	pretende,	especificamente,	duas	frentes	
de	ações:	uma	que	dialoga	diretamente	com	a	professora-alfabetizadora	(GARCIA,	2008)	e	outra	que	
atua	com	as	crianças,	partindo	do	pressuposto	de	que	as	crianças	são	sujeitos	ativos	e	co-produtoras	
de	cultura	(QVORTRUP,	2011)	e	(CORSARO,	2011).	A	partir	desta	compreensão	de	infância,	pretende-se	
desenvolver	junto	ao	grupo	de	crianças	semanalmente,	rodas	de	leitura	literária	e	produção	de	textos	
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coletivos.	As	ações	desenvolvidas	com	as	crianças	ocorrerão	sempre	em	parceria	com	a	professora-
-alfabetizadora	e	pretendem	dar	visibilidade	à	potência	do	trabalho	constante	com	o	texto	literário	e	
o	quanto	ele	favorece	às	crianças	no	processo	de	criação	de	outros	textos.	Pesquisas	(CORSINO,	2014;	
QUEIRÓZ,	2014,	TRAVASSOS,	2014	e	COELHO,	2014)	mostram	que	crianças	em	interação	com	a	litera-
tura	produzem	textos	mais	enriquecidos	e	ousados	em	termos	de	narrativas,	também	revelam	que	elas	
enfrentam	com	mais	coragem	e	curiosidade	as	questões	relacionadas	a	codificação	e	decodificação	
da	língua	escrita.	Assim,	os	dois	projetos	compartilham	diálogos	com	os	sujeitos	do	cotidiano	escolar:	
professores e crianças.

PROJETOS	DE	EXTENSÃO	E	DE	INICIAÇÃO	À	DOCÊNCIA:	INVENTÁRIOS	SOBRE	
AS PRÁTICAS INVESTIGATIVAS

O	projeto	de	extensão	no	início	do	processo	formativo	para	preservação	da	identidade	das	pro-
fessoras	e	das	educadoras,	cada	participante	escolheu	um	nome	para	assinar	todo	material	produzido	
pelo	curso.	Para	a	escolha	dessa	nova	 identidade	que	assinaria	os	materiais	do	curso,	 foram	dispo-
nibilizados	em	cada	grupo	de	formação,	quarenta	e	dois	crachás	com	imagem	e	nome	de	mulheres	
brasileiras	importantes	ao	longo	de	nossa	história.	A	opção	por	ocultar	a	identidade	dos	participantes	
se	deu	pelo	fato	de	que	o	projeto	prevê	que	os	materiais	produzidos	ao	longo	do	processo	de	formação	
sejam	disponibilizados	aos	docentes	e	discentes	do	Departamento	de	Educação	da	UERJ-FFP,	para	uso	
com	fins	acadêmicos.	O	projeto	organiza	o	processo	formativo	de	cada	grupo,	através	de	uma	carta	
inicial,	na	qual	cada	cursista	compartilha	quais	desafios	encontra	na	própria	prática	pedagógica	que	
desenvolve	na	educação	infantil.

Considerou-se	importante	no	processo	formativo	dinamizado	pelo	projeto,	a	apropriação	dos	
profissionais	 de	 alguns	 estudos	 vinculados	 à	 Sociologia	 da	 Infância,	 a	 fim	 de	 compartilharmos	 em	
nossos	encontros	quais	concepções	de	criança	e	de	 infâncias,	os	educadores	movimentam	em	suas	
práticas	educativas.	Nos	aprofundamos	coletivamente,	no	estudo	das	Nove teses da infância como 
um fenômeno social	do	Qvortrup	(2011)	e	individualmente,	as	professoras	e	educadoras	escolheram	
e	estudaram	textos	de	outros	autores	do	campo,	para	socialização	da	compreensão	e	levantamento	
de	questões	 nos	 encontros	 de	 formação.	Assim,	 na	 roda	de	 formação	 circularam	as	 seguintes	 dis-
cussões:	trabalho	educativo	com	bebês;	questões	relacionadas	à	organização	do	trabalho	pedagógico	
na	Educação	 Infantil;	a	discussão	de	gênero	e	 infância	na	organização	do	trabalho	pedagógico	e	na	
interação	entre	adultos	e	crianças	no	espaço	escolar;	a	percepção	das	concepções	dos	eventos	social-
mente	marcados	para	as	infâncias	em	nossa	cultura;	a	relação	de	educabilidade	entre	criança	e	cidade;	
aprofundamento	 teórico	 nas	 concepções	 de	 criança,	 infâncias	 e	 educação	 infantil;	 a	 presença	 das	
diferentes	linguagens	na	educação,	e;	reflexões	sobre	a	decolonialidade	nas	interações	entre	adultos	
e	crianças.	Tais	reflexões	foram	provocadas	pelos	seguintes	estudos:	Tardos	(2011);	Sarmento	(2008);	
Sirota	 (2001);	 Ferreiro	 (2004);	 Corsaro	 (2011);	 Tavares	 (2010);	Gobbi	 (1997);	 Finco	 (2003).	Além,	de	
questões	ligadas	aos	estudos	das	infâncias,	o	projeto	pautava	estudos	e	reflexões	a	partir	do	conceito	
de	professora-pesquisadora,	cunhado	especialmente	por	Regina	Leite	Garcia	(2008).	Defendemos	que	
o	estudo	de	tal	conceito,	colabora	para	que	a	professora	se	perceba	como	intelectual,	também	cola-
bora	para	a	compreensão	de	que	sua	prática	pedagógica	coloca	as	teorias	em	movimento,	portanto,	
é	produtora	de	 teorias.	Assim,	esses	dois	 elementos:	o	 reconhecimento	do	que	vem	produzindo	a	
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Sociologia	da	Infância	e	a	compreensão	de	como	uma	professora	se	torna	pesquisadora	de	sua	prática,	
fizeram-se	presente	em	todos	os	índices	formativos,	como	provocações	que	a	universidade	levava	para	
o	diálogo	com	as	profissionais	das	escolas	de	infâncias,	das	redes	envolvidas.

O	projeto	de	Iniciação	à	Docência	dialoga	teoricamente	com	os	estudos	do	cotidiano	(GARCIA,	
1998),	compreendendo	a	 importância	do	diálogo	com	a	professora-alfabetizadora,	que	através	dos	
desafios	que	emergem	de	sua	própria	prática	torna-se	uma	investigadora,	na	medida	em	que	ela	não	
se	contenta	com	os	 resultados	que	sua	prática	produz,	em	que	não	transfere	o	 fracasso	escolar	às	
crianças,	mas	compreende	a	responsabilidade	de	seus	saberes	e	fazeres	(ALVES,	2001)	naquilo	que	as	
crianças	revelam	saber	e	ainda-não	saber	(ESTEBAN,	2002).	Os	estudos	do	cotidiano	possibilitam	que	a	
professora-alfabetizadora	tenha	seu	ato	de	educar	como	um	ato	responsivo	(BAHKTIN,	2010),	na	me-
dida	em	que	não	há	álibi	possível	que	justifique	as	não	aprendizagens	infantis.	Em	relação	ao	trabalho	
com	a	literatura	é	central	em	nossos	estudos	diálogos	com	Corsino	(2014),	Queiróz	(2014),	Travassos	
(2014)	e	Coelho	 (2014)	que	compreendem	a	 importância	da	mediação	 literária	nos	anos	 iniciais	do	
Ensino	Fundamental.	As	pesquisadoras	em	questão	debruçam-se	em	investigar	como	o	trabalho	com	
a	literatura	representa	uma	potência	qualitativa	nos	processos	de	ensino-aprendizagem.	A	partir	do	
trabalho	delas	 conseguimos	afirmar	que	as	 crianças	que	 se	encontram	envolvidas	em	um	 trabalho	
de	letramento	literário,	conseguem	ter	mais	fruição	interativas	com	as	aprendizagens	relacionadas	a	
decodificação	e	codificação	da	língua.	Não	que	as	ações	ligadas	à	mediação	literária	tenham	por	foco	
o	trabalho	com	a	alfabetização	da	língua	portuguesa,	isso	em	seu	sentido	mais	estrito:	decodificação	
e	codificação.	Mas	a	intimidade	com	o	texto	literário	vai	agregando	saberes	sobre	a	leitura	e	a	escrita	
que	ajudam	as	crianças,	que	se	encontram	em	processo	de	alfabetização.

Diante	dessa	questão	será	central	em	nosso	projeto	a	compreensão	e	a	dinamização	metodo-
lógica	da	mediação	 literária,	 tanto	por	parte	dos	bolsistas,	como	do	docente	que	estiver	envolvido	
com	a	presente	proposta.	Outra	questão	central	em	nosso	trabalho	é	a	compreensão	dos	conceitos	
de	criança	e	de	infâncias	a	partir	dos	estudos	vinculados	à	Sociologia	da	Infância	(SARMENTO,	2008;	
CORSARO,	2011;	FERREIRA,	2004;	QVORTRUP,	2011	e	TAVARES,	2010).	Reconhecemos	que	precisamos	
pensar	intervenções	metodológicas	que	sejam	mais	atualizadas	em	relação	aos	modos	de	conceber	
as	crianças	e	suas	 infâncias,	não	basta	dizer	que	elas	pensam,	é	preciso	que	o	trabalho	pedagógico	
seja	dinamizado	em	diálogo	com	uma	criança	que	pensa.	Não	basta	dizer	que	as	crianças	possuem	
vozes,	é	preciso	pensar	estratégias	para	uma	escuta	sensível	(BARBIER,	1993)	que	pensem	modos	de	
ressonâncias	dessas	vozes	no	encaminhamento	das	questões	didáticas.

Para	pensar	as	questões	relativas	às	concepções	de	alfabetização	dialogaremos	com	o	trabalho	
de	pesquisa	de	Ferreiro	&	Teberosck	(1999)	que	partem	de	comprovações	empíricas	que	as	crianças	
possuem	reflexões	e	hipóteses	sobre	a	leitura	e	a	escrita,	entenderemos	o	trabalho	das	autoras	como	
exercício	provocativo	a	investigação	sobre	quais	são	as	hipóteses	e	as	reflexões	que	as	crianças	en-
volvidas	com	o	projeto	possuem	sobre	a	leitura	e	a	escrita	considerando	os	seus	referenciais	culturais	
(CORSARO,	2011)	e	os	conhecimentos	que	as	mesmas	possuem	sobre	à	leitura	e	a	literatura.	Nosso	
diálogo	se	expande	com	Freire	(2008)	na	compreensão	de	que	as	leituras	de	mundo	antecedem,	am-
pliam,	provocam	a	curiosidade	em	relação	a	leitura	das	palavras.

Ambos	projetos	desenvolvem	estudos	teóricos	das	seguintes	questões:	a)	Concepção	de	Criança	
e	de	 Infâncias	em	diálogo	com	os	pressupostos	da	Sociologia	da	 Infância;	b)	Estudo	dos	 conceitos:	
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Letramento	Literário	e	Mediação	Literária;	c)	Estabelecem	encontros	semanais/quinzenais	com	as	pro-
fessoras	envolvidas	para	refletir	sobre	os	desafios	enfrentados	no	cotidiano	escolar.

RESULTADOS PARCIAIS
O	projeto	de	extensão	teve	sua	primeira	fase	desenvolvida	entre	agosto	e	dezembro	de	2017,	

que	mobilizou	a	realização	de	9	encontros	formativos	por	grupos,	cada	um	com	4	horas	de	duração.	
Logo,	o	projeto	totalizou	36	encontros	presenciais	de	formação.	Inicialmente	tivemos	78	profissionais	
envolvidos:	38	em	Petrópolis	e	40	em	São	Gonçalo.	Concluíram	essa	primeira	fase	de	formação:	47	cur-
sistas	(22	em	São	Gonçalo	e	25	em	Petrópolis).	Conseguimos	identificar	alguns	motivos	do	abandono	da	
formação:	a)	questões	pessoais	envolvendo	deslocamentos;	b)	questões	oriundas	do	cotidiano	escolar	
que	impossibilitaram	a	presença	nos	encontros	e	desmotivaram	a	continuidade;	c)	possíveis	ausências	
de	identidade	com	a	proposta	de	formação,	uma	vez	que	foram	registradas	uma	ou	duas	presenças	e	o	
desaparecimento	não	foi	justificado,	entre	outros.	O	material	do	projeto	encontra-se	todo	organizado,	
em	fichários,	do	seguinte	modo:	a)	cartas	escritas;	b)	cartas	respondidas;	c)	registro	do	livro	da	vida	de	
cada	um	dos	grupos	e;	d)	pautas	dos	encontros	de	formação	e	com	algumas	reflexões	produzidas	ao	
longo	do	processo.

No	presente	resumo	pretendemos	apresentar	e	aprofundar	algumas	reflexões	relacionadas	ao	
processo	de	elaboração	dos	índices	de	formação.	Trabalhávamos	com	a	hipótese	de	que	haveria	parti-
cularidades	entre	os	grupos	(professoras	–	educadoras)	no	apontamento	dos	desafios	enfrentados	na	
prática.	Propomos	não	misturar	esses	grupos	pela	suposta	especificidade	do	trabalho	e	pela	formação	
diferencial	exigida	a	essas	duas	categoriais	profissionais	que	atuam	no	cotidiano	da	Educação	Infantil.	
As	duas	redes	de	ensino,	exigem	que	os	docentes	tenham	alguma	formação	pedagógica,	para	atuação	
de	20	horas	semanais.	Enquanto,	para	atuação	de	40	horas	semanais	dos	educadores	de	creche,	não	
há	exigência	no	campo	da	formação	pedagógica.	Embora,	no	cotidiano,	o	exercício	da	função	de	edu-
cador	funde-se	em	muitos	aspectos	a	dos	docentes;	no	município	de	Petrópolis	ainda	não	há	docente	
garantido	para	todos	os	agrupamentos	infantis.	Logo,	os	educadores	apesar	de	contarem	com	a	ajuda	
da	equipe	gestora,	para	organização	e	planejamento	das	atividades	de	rotina,	a	dinamização	das	ações	
educativas	junto	às	crianças	ocorre	de	fato	por	estes	profissionais.	Como	as	duas	redes	possuem	edu-
cadores,	pensamos	que	fosse	importante	envolvê-los	na	formação,	a	fim	de	mapear	os	desafios	que	
enfrentam	no	exercício	de	tal	função	que	por	nós	é	defendida	como	pedagógica.	Somente	o	município	
de	Petrópolis	conseguiu	se	mobilizar	para	organizar	um	grupo	de	educadoras.	Em	São	Gonçalo	por	
questões	relacionadas	às	mudanças	de	secretário	e	nas	gerências	 internas,	algumas	 informações	se	
perderam	e	o	 convite	 foi	 feito	 somente	a	professores.	Como	os	grupos	 já	estavam	encaminhados,	
mantivemos	a	formação.

Contudo,	nossa	hipótese	foi	confirmada	com	o	grupo	de	Petrópolis,	sobre	as	particularidades	
que	explodiram	no	que	concerne	aos	desafios	enfrentados	pelas	educadoras.	Os	 índices	 temáticos	
do	 grupo	 de	 professoras	 havia	 bastante	 proximidade	 de	 questões,	 do	 nosso	 ponto	 de	 vista,	 tanto	
que	somos	capazes	de	os	organizar	por	eixos	de	discussões.	Assim,	a	primeira	carta	dos	participantes	
que	compunham	os	três	grupos	formados	por	docentes	(dois	de	São	Gonçalo	e	um	de	Petrópolis)	que	
narravam	os	desafios	da	prática,	não	apresentaram	muita	diferença	entre	 si	e	 revelavam	 interesse	
em	estudar	 algumas	questões	para	enfrentamento	das	dificuldades	da	práxis	 educativa:	 a)	 relação	
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família-escola	na	educação	das	crianças;	b)	concepção	de	criança	e	de	 infâncias;	c)	perfil	do	profis-
sional	da	Educação	Infantil;	d)	pedagogias	das	 Infâncias	(Projetos	de	Trabalhos;	Criação,	utilização	e	
valorização	do	trabalho	pedagógico	com	Materiais	Sustentáveis/	Não	estruturados;	Pensar	a	presença	
de	diferentes	linguagens	na	Educação	Infantil;	Educar-Cuidar-Brincar;	Presença	constante	da	Literatura	
Infantil;	Planejamento	da	Prática	Pedagógica;	A	presença	da	cultura	lúdica	na	rotina	da	educação	infan-
til);	e)	políticas	públicas	de	financiamento	da	educação.

O	mapeamento	das	 cartas	 do	 grupo	de	educadoras	de	Petrópolis	 revelou	um	 índice	 temáti-
co	de	estudo	bastante	diferenciado,	havendo	bem	poucos	elementos	em	comum	com	as	questões	
apontadas	pelas	professoras.	De	modo	que	os	estudos	e	reflexões	compartilhados	nesse	grupo	está	
sendo	pautado	pelas	por	algumas	questões	tais	como:	a)	entender	qual	a	função	da	educação	infantil	
(ação	diante	de	situações	de	negligência	com	as	crianças,	responsabilidade	das	instituição	ao	minis-
trar	medicamentos	infantis,	afinar	diálogos	com	as	famílias);	b)	perfil	institucional	e	os	elementos	que	
constituem	a	gestão	democrática;	c)	constituição	e	dinamização	da	rotina	(envolvimento	das	crianças	
na	organização	das	atividades,	afinar	atuação	dos	profissionais)	entre	outras.	Na	apresentação	do	ín-
dice	aos	grupos	de	professoras	uma	das	questões	que	pautou	nossa	reflexão	esteve	relacionado	ao	
processo	de	consciência	de	nossos	desafios,	nossos	“ainda-não-saberes”	(ESTEBAN,	2002).	Uma	vez	
que	as	cartas	não	falavam	diretamente	das	questões	cotidianas	que	aquelas	professoras	enfrentavam	
para	dinamizar	suas	práticas	pedagógicas.	Como	formadora	compartilhei	que	as	cartas	que	iniciavam	
o	processo	de	formação	traziam	álibis	que,	de	algum	modo,	buscavam	justificar	o	porquê	a	professora	
não	conseguia	encaminhar	algumas	questões	pedagógicas.	Fizemos	uma	leitura	crítica	dos	elementos	
que	apareceram,	buscando	perceber	que	alguns	álibis	tinham	fundamentos,	uma	vez	que	travavam	
muitas	questões	da	organização	e	dinamização	das	atividades	de	rotina.	Contudo,	havia	supostos	álibis	
que	eram,	de	algum	modo,	um	subterfúgio	para	o	não	enfrentamento	de	questões	que	demandavam	
da	docência:	compromisso	(político,	epistemológico	e	pedagógico);	estudo	teórico	e	reflexão	sobre	a	
prática;	exercício	de	criatividade	e	(re)criação	da	prática	pedagógica,	através	da	“documentação	pe-
dagógica”	(EDWARDS,	1999).	Neste	movimento,	fomos	pautando	o	que	o	projeto	de	formação	podia	
abraçar	como	parte	de	suas	atividades.

A	consolidação	desses	grupos	de	estudos	incentiva	e	apoia	a	produção	de	“documentação	pe-
dagógica”,	o	que	favorece	que	os/as	profissionais	tomem	a	própria	prática	como	objeto	de	estudo	e	de	
investigação.	Todos	os	índices	revelam	a	consciência	política	de	docentes	e	educadores.	Pois,	há	uma	
clara	denúncia	de	que	as	políticas	públicas	produzem	ressonâncias	no	desenvolvimento	das	questões	
pedagógicas.	Nos	estudos	que	até	o	presente	momento	se	encontram	firmados	sobre	as	concepções	
de	criança	e	de	infâncias,	a	partir	do	campo	da	Sociologia	da	Infância,	muitos	docentes	e	educadores	
reconheceram	desconhecimento	das	questões	que	levantamos.	Também	conseguiram	perceber	a	im-
portância	que	tais	estudos	trazem	para	a	reorganização	do	trabalho	pedagógico	e	para	a	compreensão	
de	muitas	tensões,	que	se	desenvolvem	na	relação	entre	adultos	e	crianças,	no	cotidiano	escolar.

O	projeto	de	extensão	e	suas	estratégias	metodológicas:	troca	de	correspondências,	produção	
de	 livro	da	vida	 (FREINET,	1973),	estudo	 teórico,	 troca	de	experiências	e	prática	de	observação,	de	
registro	e	de	reflexão	sobre	o	cotidiano	da	educação	infantil,	tem	ao	seu	modo	produzido	micro-revo-
luções	no	enfrentamento	dos	desafios	que	envolvem	a	prática	pedagógica.
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ENFRENTADAS	POR	UM	PROJETO	DE	EXTENSÃO	E	UM	PROJETO	DE	INICIAÇÃO	À	DOCÊNCIA

O	projeto	de	Iniciação	à	Docência	encontra-se	em	andamento	e	em	seu	primeiro	ano	de	ação	até	
o	momento	conseguimos	semanalmente	realizar	planejamento	das	ações	da	bolsista,	também	sema-
nalmente	conseguimos	desenvolver	oficinas	literárias	com	as	crianças	na	escola.	Conseguimos	realizar	
aproximações	da	gestão	escolar,	a	fim	de	entender	as	questões	teóricas	e	metodológicas	que	a	escola	
enfrenta	em	 relação	ao	processo	de	alfabetização,	 também	conseguimos	nos	 apropriar	do	Projeto	
Político	Pedagógico	da	escola.	Temos	conseguido	estabelecer	diálogos	com	as	professoras	das	turmas	
de	alfabetização	que	acompanhamos,	a	fim	de	perceber	seus	desafios	cotidianos	e	estamos	através	
de	oficinas	literárias	refletindo	sobre	a	aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita	junto	às	crianças.	Estamos	
planejando	a	realização	de	dois	seminários	internos	na	escola,	um	feito	em	julho,	onde	buscamos	ma-
pear	os	desafios	teóricos	e	metodológicos	que	as	professoras-alfabetizadoras	enfrentam	no	processo	
pedagógico	que	desenvolvem	junto	às	crianças.	O	outro	acontecerá	em	novembro,	momento	no	qual	
coletivamente	avaliaremos	as	ações	dos	projetos	junto	às	crianças	e	às	professoras-alfabetizadoras.	
A	centralidade	do	estudo	em	questão	é	desenvolvermos	o	exercício	de	partilha	do	mapeamento	dos	
desafios	que	se	colocam	à	alfabetização	das	crianças	e	os	encaminhamentos	que	estarão	sendo	adota-
dos	para	o	enfrentamento	desses	desafios.
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Brincar	com	a	criança	não	é	perder	tempo,	é	ganhá-lo;	se	é	triste	ver	menino	sem	escola,	mais	triste	ainda	
é	vê-los	sentados,	tolhidos	e	enfileirados	em	uma	sala	de	aula	sem	ar,	com	atividades	mecanizadas,	exercí-

cios	estéreis,	sem	valor	para	a	formação	dos	homens	críticos	e	transformadores	de	uma	sociedade 
(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE).

Com	Drummond,	 inicio	 as	 reflexões	 acerca	da	 importância	do	brincar.	Acredito	 em	aulas	de	
arte	que	contribuam	para	que	a	criança	se	reconheça	enquanto	sujeito	que	produz	cultura,	que	se	
autoproduz	nela	e	que	protagoniza	assim	a	sua	formação.	Isso	porque,	ao	mesmo	tempo	em	que	as	
crianças	se	apropriam	das	culturas	ao	seu	redor,	também	criam	e	recriam	as	suas	(BENJAMIN,	2007).	
Sob	essa	ótica,	elas	são	atores	sociais	e	suas	infâncias	são	culturalmente	construídas,	junto	aos	pares	e	
aos	adultos	com	os	quais	convivem	nos	diversos	espaços	sociais	(SARMENTO,	2005).	Por	conseguinte,	
elas	aprendem	e	ensinam	sobre	seus	modos	de	ser,	ver	e	estar	no	mundo.

O	ensino	da	 arte	 com	as	 crianças,	 neste	 artigo,	 é	 dimensionado	 a	partir	 de	práticas	 lúdicas,	
imbricadas	ao	contexto	no	qual	elas	estão	inseridas.	Nesse	sentido,	os	(com)textos1	presentes	devem	
estar	conectados	às	propostas	artísticas,	com	o	intuito	de	ampliar	o	universo	de	experiências,	possibili-
tando	diferentes	meios	para	que	elas	possam	desenvolver	habilidades	e	competências	que	promovam	
a	autonomia,	a	comunicação	e	a	consolidação	de	conhecimentos	artísticos	em	meio	às	interações	e	às	
brincadeiras.

A	mediação	inicial	desta	proposta	se	deu	a	partir	da	apreciação	de	imagens	de	obras	de	arte	
da	artista	capixaba	Ângela	Gomes2,	que	pinta	diferentes	aspectos	da	cultura	capixaba,	 incluindo	da	
cidade	de	Serra	-	ES,	onde	o	Centro	Municipal	de	Educação	Infantil	 (CMEI),	no	qual	realizamos	este	
estudo,	está	localizado.	De	ensino	incitou-se	as	crianças	a	reconhecerem	as	culturas	de	seu	espaço	de	
pertencimento,	sob	o	entendimento	de	que	as	crianças	são:

[...]	 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,	ex-
perimenta,	narra,	questiona	e	constrói	sentidos	sobre	a	natureza	e	a	sociedade,	produzindo	cultura	
(DCNEI, 2010, p. 12).

Cabe	destacar	que	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	Infantil	(DCNEI,	2010),	
documento	que	abarca	direcionamentos	para	o	ensino	das	infâncias,	apresentam	como	eixos	do	cur-
rículo	as	 interações	e	brincadeiras,	bem	como	doze	experiências	que	devem	ser	garantidas	para	as	
crianças.	Nesse	viés,	o	ensino	da	arte	necessita	da	percepção	dos	espaços-tempos	que	permeiam	as	

1	 Essa	forma	de	escrita	representa	duas	expressões:	“[...]	com	os	textos	e	com	o	contexto,	para	chamar	a	atenção	aos	contextos	e	os	
diversos	textos	e	sujeitos	que	o	caracterizam.	Texto	tendo	em	vista	não	apenas	o	escrito,	mas	as	falas,	silêncios”	(VAGO-SOARES,	2015,	
p. 17).

2	 “[...]	a	artista	plástica	cachoeirense	Ângela	Gomes,	hoje	radicada	em	Vitória,	uma	das	referências	da	Arte	Naif	-	produção	artística	
baseada	na	simplificação	de	elementos	decorativos	a	níveis	brutos,	espontâneos,	puros,	coloridos	e	calorosos,	conforme	definição	
clássica	 [...]”.	 Disponível	 em:	 <	 https://www.jornalfato.com.br/cultura/arte-naif-capixaba-de-angela-gomes,241443.jhtml>.	 Acesso	
em	20	de	abr.	2019.



114

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

infâncias	a	partir	das	experiências,	estabelecendo	conexões	culturais	e	perpassando	a	cognição,	a	ima-
ginação,	a	apreciação	e	a	produção.	Do	ponto	de	vista	de	Kramer	(1998,	p.	216),	“[...]	conhecer	raízes	
culturais,	tradições,	experiências	e	histórias	de	cada	grupo	é	fundamental	na	construção	da	identidade,	
pois	o	que	nos	singulariza,	como	seres	humanos,	é	nossa	pluralidade”.

Por	isso,	propiciar	espaços	para	compartilhar	suas	narrativas	é	uma	das	possibilidades	de	escuta	
dos	(com)textos,	sendo	este	exercício	diário	entre	professor(a)	e	crianças.	Tendo	em	vista	essas	narra-
tivas	para	potencializar	conhecimentos	que	sejam	significativos	para	elas,	Warchauer	(2004)	tem	como	
proposta	a	roda	de	conversa,	na	qual	as	crianças	são	estimuladas	a	trocar	experiências	com	seus	pares	
e	com	o(a)	professor(a).	Para	a	autora,	conversar	não	só	desenvolve	a	capacidade	de	argumentação	
lógica:	ao	se	propor	a	presença	física	do	outro,	estimula-se	as	capacidades	relacionais,	as	emoções,	o	
respeito,	o	saber	ouvir	e	falar,	aguardar	a	vez,	inserir-se	nas	trocas	e	enfrentar	as	diferenças.	A	roda	
de	conversa	então,	oportuniza	que	a	criança	se	expresse,	narre	o	cotidiano	vivido,	apresente	desejos,	
exponha	cenários	imaginários,	exteriorize	seus	questionamentos	e	suas	observações,	construindo	sen-
tidos	pessoais	e	coletivos	sobre	diversos	assuntos	que	abarcam	as	infâncias.

Nessa	 perspectiva,	 o	 ensino,	 em	 especial	 o	 da	 arte,	 se	 estabelece	 de	modo	 a	 considerar	 as	
culturas	das	infâncias,	tendo	como	cenário	os	(com)textos,	as	interações	e	as	brincadeiras.	Brandão	
aduz	(2003,	p.	98)	que	é	preciso	compreender	a	escola	como	“[...]	um	lugar	social	da	cultura	em	que	
todos	podem	e	devem	fazer-se	perguntas	a	si	mesmos	e	aos	outros,	fazendo	perguntando	e	buscando	
respostas	o	tempo	todo	[...]”	para	ampliar	conhecimentos	de	si	e	do	mundo.

Feitas	essas	premissas,	o	objetivo	geral	deste	estudo	foi	instigar	o	olhar	de	crianças	para	imagens	
de	obras	de	arte	que	representem	o	lugar	delas	e,	de	maneira	lúdica,	possibilitar	a	partilha	de	expe-
riências	com	a	arte	e	a	cultura,	tendo	em	vista	a	reelaboração	delas.

Este	estudo	foi	realizado	em	meio	a	uma	proposta	de	ensino	desenvolvida	no	segundo	semestre	
do	ano	de	2018,	em	um	CMEI	localizado	no	município	de	Serra	-	ES	e	desenvolvido	por	meio	de	uma	
parceria	entre	a	pesquisadora	(autora	deste	artigo	e	professora	de	arte	do	CMEI	à	época	da	pesquisa)	
e	a	professora	Simone	P.	dos	Santos	Perazzini,	da	disciplina	de	Educação	Física.	O	trabalho	foi	realizado	
com	as	dez	turmas	da	instituição,	com	práticas	diferenciadas	para	atender	cada	grupo.	E	este	artigo	
apresenta	o	recorte	das	experiências	construídas	com	as	crianças	dos	quatro	(4)	grupos	de	cinco	(5)	
anos	do	CMEI.	O	planejamento	das	atividades	vislumbrou	a	produção	de	conhecimentos	a	partir	de	
brincadeiras	e	de	interações,	tendo	em	vista	as	experiências	de	cada	criança,	a	arte	e	a	cultura	do	lugar	
em	que	vivem.	Em	alguns	momentos,	as	dinâmicas	integraram	as	turmas.	Em	outros,	foram	mediadas	
em	espaços	separados	-	pátio	e	sala	de	arte.	A	metodologia	qualitativa	na	perspectiva	colaborativa	
permeou	as	práticas	educativas.

REDIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA DE ENSINO
A	proposta	de	ensino	foi	construída	considerando	o	projeto	macro	do	CMEI:	“No	mundo	da	ima-

ginação,	a	gente	aprende	de	montão”.	Em	princípio,	retratamos	os	 imaginários	a	partir	do	resgate	de	
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brinquedos,	brincadeiras	e	jogos	das	infâncias	dos	adultos	que	estabeleciam	relações	com	as	crianças.	
Porém,	a	escrita	das	ações	foi	reconstruída	durante	a	observação	das	interações	e	das	brincadeiras	das	
crianças	(em	especial,	em	um	dia	de	levar	um	brinquedo	para	a	escola),	quando	duas	turmas	-	que	es-
tavam	com	as	professoras	de	arte	e	educação	física	-	encontraram	um	instrumento	musical	do	congo,	a	
casaca	(Figura	1),	utilizada	pelas	bandas	de	congo	em	algumas	cidades	do	Espírito	Santo,	entre	elas,	Serra.

Convém	explicar	que	a	casaca	de	congo	“[...]	é	uma	variação	capixaba	de	um	instrumento	en-
contrado	em	várias	partes	do	mundo,	o	reco-reco.	Os	congueiros	esculpem	uma	cabeça	humana	no	
instrumento,	deixando	como	corpo	o	casaco,	e	o	pescoço	como	local	para	segurar”3.	Segundo	a	memó-
ria	oral	de	alguns	velhos	congueiros	de	Serra,	o	rosto	esculpido	no	instrumento	era	de	alguém	odiado	
pelo	grupo	(na	época	em	que	os	negros	eram	escravizados),	como	capitães	do	mato	e	maus	senhores,	
sendo	uma	forma	imaginária	de	extravasar	a	raiva.	Em	função	disso,	os	congueiros	simulavam	o	estran-
gulamento	do	inimigo	enquanto	tocavam	o	instrumento	e	se	divertiam.

A	casaca,	em	tamanho	reduzido,	estava	na	caixa	de	brinquedos	disponibilizada	para	as	crianças.	
E,	na	ocasião,	muitas	ficaram	interessadas	em	brincar	com	o	instrumento,	o	que	levou	as	professoras	
a	 (re)organizarem	a	proposta	de	ensino	a	partir	da	mediação	da	 cultura	e	da	arte	 serranas.	Nesse	
contexto,	os	direcionamentos	foram	ancorados	nas	brincadeiras	e	interações,	entre	as	quais:	contar	e	
recontar	histórias,	brincar	de	diferentes	brincadeiras,	brinquedos,	jogos,	tocar	a	casaca	de	congo,	de-
senhar	sobre	a	arte	e	cultura	serranas,	visitar-passear	na	Igreja	São	João	Batista	de	Carapina,	produzir	
um	brinquedo	cultural	(a	casaquinha	de	congo),	entre	outras	ações.

Figura	1	-	Casaca	de	Congo

Fonte: acervo da pesquisadora

A	contação	de	história	se	estabeleceu	a	partir	do	livro	infantil	“O	Congo	Capixaba:	Cultura	popu-
lar	do	Espírito	Santo”,	da	autora	Marcia	Couto	Zanandrea.	O	livro	apresenta	parte	da	história	serrana	e	
elementos	do	congo	capixaba.	Como	bem	expressam	Martins	e	Picosque,	os	livros:

[...]	 são	mediadores	 que	despertam	 imagens	mentais,	 viagens	 fantásticas	 pelo	mundo	 imaginário.	
O	prazer	de	ler,	do	contato	amoroso	e	tátil	com	os	livros	é	mediado	primeiramente	pelo	outro,	tam-
bém	leitor	sensível.	Depois,	já	fisgado	pela	leitura,	ampliamos	nossa	possibilidade	de	ler	para	além	
das	imagens	e	letras	(2012,	p.	29).

3	 A	casaca.	2013.	Disponível	em:	<http://www.turismocapixaba.com.br/cultura-e-diversao/a-casaca#.XQ5rXi3Oq-U>.	Acesso:	20	abr.	
2019.
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Para	o	contato	com	as	imagens	dessa	obra,	produzimos	lâminas	plastificadas	(reproduções	do	
livro)	para	que	as	 crianças,	no	momento	da	 contação,	pudessem	manusear	e	perceber	as	 imagens	
enquanto	ouviam	a	história	(Figuras	2	e	3).	A	narrativa	foi	proposta	como	meio	de	instigar	as	crianças	
a	(re)conhecerem	elementos	da	cultura	do	espaço	delas.

Os	imaginários	sobre	a	arte	e	a	cultura	foram	construídos	oralmente	pelas	crianças,	que	após	a	
contação	puderam	narrar	a	história	com	a	mediação	imagética	e	suas	percepções.	Assim,	se	sentiram	
pertencentes	à	história,	já	que	“[...]	não	são	as	coisas	que	saltam	das	páginas	em	direção	à	criança	que	
as	vai	imaginando	–	a	própria	criança	penetra	nas	coisas	durante	o	contemplar,	como	nuvem	que	se	
impregna	do	esplendor	colorido	desse	mundo	pictórico	[...]”	(BENJAMIN,	2007,	p.	69).

Figuras	2	e	3	–	Narrativas	orais:	Contação	da	história

      

Fonte: Acervo da pesquisadora

Ademais,	preparamos	uma	aula	para	a	escuta	de	músicas	do	gênero,	cantadas	por	grupos	de	
congo	mirins	do	município	de	Serra.	Assim	as	crianças	puderam	se	expressar	também	a	partir	da	dança	
e	da	música.	Depois,	elas	manusearam	a	casaca,	uma	vez	que	todas	queriam	tocá-la,	brincar	de	ser	
congueiro(a)	e	ouvir	o	som	do	instrumento	tocado	pelos	pares.	Provavelmente	isso	se	deu	pela	ludici-
dade	do	objeto	musical	e	por	ter	uma	caracterização	humanizada,	pois	como	já	mencionado,	a	casaca	
possui	uma	cabeça	masculina.

Com	o	envolvimento	das	crianças	com	a	cultura	e	a	arte	locais,	oportunizamos	a	expressão	a	
partir	de	desenhos	com	tinta	guache,	nos	quais	a	casaca	de	congo	foi	o	elemento	mais	representado	
(Figuras	4).	É	fato	que	“[...]	manipular	tintas	e	formas,	linhas	no	plano	e	no	espaço,	viver	experiências	
novas	instigantes	são	por	si	só	mediadores	significativos	[...]”	(MARTINS;	PICOSQUE,	2012,	p.	29).
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Figura 4 – Narrativas com pincel e tinta guache: João, Antony, Davi, Miguel e Rebeca.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Chamou-nos	atenção	a	forma	como	a	casaca	de	congo	foi	ressignificada	nas	representações	das	
crianças:	algumas	desenharam-na	com	cabelos	longos	e	com	coroas	(Figura	5).

Figura	5	–	Narrativas	com	pincel	e	tinta	guache

Fonte: Acervo da pesquisadora

Cada	desenho	sobre	a	cultura	e	a	arte	serranas	foi	construído	a	partir	das	apropriações	singulares	e	
preferências	das	crianças.	Incentivamos	que	elas	utilizassem	cores	diversas	e	também	repensassem	seus	
desenhos	na	aula	seguinte,	podendo	acrescentar	outros	elementos	no	desenho	ou	deixá-lo	como	estava.
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Com	o	intuito	de	continuar	as	provocações,	foram	feitas	leituras	e	discussões	sobre	a	cultura	e	
a	arte	locais,	com	a	mediação	da	imagem	da	obra	de	arte:	“Brincadeiras	de	criança	–	Igreja	dos	Reis	
Magos	–	Serra	–	ES,	2006”,	da	artista	capixaba	Ângela	Gomes	(Figura	6).	Esse	foi	o	momento	de	ler	a	
imagem	estabelecendo	conexões	com	os	(com)textos	pessoais	-	brincadeiras,	brinquedos	e	jogos	-	e	os	
representados	pela	artista	na	obra.

Figura	6	–	Brincadeiras	de	criança	–	Igreja	dos	Reis	magos	–	Serra	–	ES

Fonte: GOMES, A. A arte Naif capixaba de Ângela Gomes.	Cátia	Helena	de	Oliveira	
Alcântara	[Org.].	Vila	Velha:	Artheatrum	Produções	Artísticas,	2014.

Nessa	mediação,	as	crianças	apreciaram	elementos	contidos	na	representação:	a	paisagem	(fo-
ram	destacados	os	coqueiros	e	as	flores),	a	igreja	e	as	brincadeiras,	que	além	de	observadas,	foram	
nomeadas	por	elas.

Nessa	ocasião,	as	trocas	entre	elas	se	estabeleceram	também	a	respeito	de	quais	brincadeiras	
gostavam	ou	não.	Como	complemento,	mencionamos	que	os	adultos	também	brincaram	quando	pe-
quenos	e	destacamos	que	muitos	ainda	tinham	o	privilégio	de	ter	tempo	para	brincar.	Assim,	propuse-
mos	que	elas	entrevistassem	seus	pais	e/ou	avós	sobre	as	brincadeiras,	jogos	e	brinquedos	com	quais	
brincaram	na	infância.

A	proposta	para	além	da	 leitura	e	apreciação	da	 imagem	estava	em	brincar	com	brinquedos	
antigos	e	novos,	compartilhando	experiências	lúdicas	de	modo	a	associarem-nas	à	imagem.	Assim,	a	
cada	entrevista	respondida,	em	rodas	de	conversa,	dialogávamos	sobre	as	respostas,	retornávamos	à	
imagem	da	obra	e	reproduzíamos	alguma	brincadeira	relatada	pelos	adultos.	Nesse	intercâmbio,	entre	
as	gerações,	segundo	Sarmento	(2005,	p.	29):

[...]	as	crianças	não	recebem	apenas	uma	cultura	constituída	que	lhes	atribui	um	lugar	e	papéis	sociais,	
mas	operam	transformações	nessa	cultura,	seja	sob	a	forma	como	interpretam	e	integram,	seja	nos	
efeitos	que	nela	produzem,	a	partir	das	suas	próprias	práticas	[...].

As	brincadeiras	e	jogos	foram	ressignificados	pelas	crianças	a	partir	dos	elementos	disponibiliza-
dos,	bem	como	a	partir	do	que	escolhiam	brincar	ou	jogar,	por	negociação	coletiva,	pois

[...]	na	prática	educativa,	a	liberdade	e	a	oportunidade	de	dizer	a	palavra	pronunciando	o	mundo	são	
pontos	de	partida	do	processo	de	afirmação	dos	sujeitos	que	a	integram.	Podendo	dizer;	o	educando	
vai	se	afirmando	como	sujeito	que	pode	conhecer,	que	pode	superar	seus	limites,	entender	seus	con-
flitos,	construir	e	encaminhar	formas	de	intervenção	sobre	a	realidade	vivida	(ANGELO,	2013,	p.	64).

Em	oportunidades	como	essa,	vão	se	constituindo	sujeitos	que	têm	o	poder	de	escolher,	e	que	
fazem	parte	de	um	coletivo,	compreendendo	que	precisam	negociar	para	a	melhor	convivência	do	
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grupo,	tendo	em	vista	a	coletividade.	Segundo	Warchauer	(2004),	os	espaços	para	narrar	são	possibili-
dades	de	ampliar	concepções	e	descongelar	preconceitos,	já	que	a	criança	é	estimulada	a	lidar	com	as	
diferenças,	a	ter	contato	com	outras	ideias,	crenças	e	valores.

Figura	7	-	Bandas	de	Congo	–	Igreja	Nossa	Senhora	da	Conceição	–	Serra	–	ES

Fonte:	Disponível	em:	<https://www.saatchiart.com/art/Painting-Banda-de-Congo-Igreja-N-Sr-Concei-o-Serra-ES/316705/3577096/view>.

Continuando	as	ações	na	aula	seguinte,	discutimos	o	conceito	de	simetria,	analisando	objetos	
simétricos	 e	 assimétricos	 disponíveis	 na	 sala,	 e	 também	o	 corpo	humano.	 Em	 sequência,	 as	 crian-
ças	 leram	a	 imagem	de	outra	obra	de	arte	da	artista,	“Bandas	de	Congo	–	Igreja	Nossa	Senhora	da	
Conceição – Serra – ES, 2007” (Figura	7)	e	associaram	o	conceito	de	simetria	aos	elementos	da	imagem,	
em	especial	a	duas	torres	da	construção.	As	casacas	de	congo	representadas	nas	mãos	dos	congueiros	
foram	 logo	 identificadas,	 pois	 aguçaram	a	memória	 a	 respeito	 do	 instrumento.	Quando	 a	 imagem	
passou	pelas	mãos	delas,	elas	apontaram	para	o	objeto	e	relembraram	a	ocasião	em	que	puderam	
experienciá-lo.	Outras	também	relacionaram	as	roupas	das	madrinhas	do	congo	com	as	das	princesas	
de	contos	de	 fadas.	A	criança	Manuela	atentou:	“Igual	ao	vestido	da	Cinderela,	Sofia!”	 (mostrando	
para	a	colega).	Segundo	Kramer	(1998),	as	situações	de	aprendizagem	se	concretizam	em	inúmeras	
instâncias	da	vida	social,	sendo	assim	para	além	da	escola.	Nesse	sentido	há	o	imbricamento	de	todos	
os	(com)textos	estabelecidos	nos	diálogos.

Após	apreciação	da	imagem,	foi	disponibilizada	para	cada	criança	uma	folha	sulfite,	com	uma	
forma	triangular	colada	em	sua	metade,	para	fazerem	o	exercício	simétrico:	desenhar	com	cola	colori-
da	uma	das	partes	da	construção,	fechar	e	abrir	rapidamente,	produzindo	assim	uma	imagem	alusiva	
ao	conceito	de	simetria.	Após	a	secagem	da	representação,	elas	acrescentaram,	com	canetinhas	e	lápis	
de	cores,	elementos	para	concluir	a	composição.	Assim	como	Brandão,	entendemos	que	“[...]	toda	a	
experiência	de	conviver	e	partilhar	saberes	para	decifrar	mistérios	deve	estar	francamente	aberta	a	
campos	conectivos,	interativos	e	transformadores	de	busca	e	de	criação	de	significados”	(2003,	p.	22).

Figura	8	–	Narrativas	com	cola	colorida:	Sofia	e	Manuela

Fonte: Acervo da pesquisadora
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A	criança	Jamilly,	após	concluir	seu	trabalho,	em	aula	seguinte,	se	colocou	diante	da	imagem	da	
obra	de	arte	da	artista	e	disse:	“Tia,	tira	uma	foto:	eu,	a	minha	arte	e	da	Angela	Gomes?”	Prontamente	
a	imagem	foi	registrada	(Figura	9)	e	outras	crianças,	que	também	quiseram	expor	seus	exercícios	dian-
te	da	imagem,	foram	fotografadas.	Elas	chamaram	o	processo	de	mágica,	admiradas,	devido	ao	fechar	
e	abrir	a	folha	para	obter	o	resultado.	Todavia,	algumas	se	mostraram	decepcionadas	quando	abriam	
a	folha,	pois	não	conseguiram	o	efeito	desejado.	É	preciso	compreender	o	processo	de	aprendizagem	
da criança

[...]	 Sem	 desconsiderar	 as	 tensões	 presentes	 nos	 contextos	 discursivos,	 compreender	 as	 crianças	
como	parceiras	no	diálogo	permite	a	troca	entre	mundos	de	modo	que	a	fantasia,	a	imaginação,	as	
fotos,	as	brincadeiras	e	a	realidade	possam	dialogar,	sem	antagonismos,	na	produção	de	sentidos	para	
o	mundo	e,	no	interior	deste	[...]	(CÔCO,	1995,	p.	175).

Nesse	sentido,	buscamos	encorajá-las	já	que,	como	mencionado,	em	momento	seguinte,	pode-
riam	acrescentar	formas	e	outros	detalhes	que	considerassem	necessários.

Figura	9	–	Jamilly	(grupo	5)	e	as	imagens

Fonte: Acervo da pesquisadora

O	fato	é	que,	concordando	com	Martins	e	Picosque	(2012),	no	“[...]	contato	sensível	com	a	produ-
ção	artística,	tanto	de	artistas	de	diferentes	épocas,	quanto	de	parceiros	num	grupo,	somos	instigados	
a	ampliar	nossa	própria	significação	do	ser	humano,	do	mundo,	da	cultura”	(p.	17).

A	simetria	também	foi	pensada	em	um	painel	coletivo	(Figura	10)	como	meio	de	intervenção	e	
criação	para	compor	uma	cena.	Em	duplas,	as	crianças	foram	convidadas	a	compor	a	cena	com	seus	
desenhos	–	enquanto	a	maioria	brincava,	a	dinâmica	aconteceu.

Também	sugerimos	a	confecção	de	um	brinquedo	cultural:	a	casaquinha	de	congo	(Figura	11).	
Solicitamos	a	elas	que	trouxessem	uma	garrafa	de	água	mineral	(vazia),	como	base	para	a	produção	do	
brinquedo.	Na	oficina,	foram	disponibilizados	os	seguintes	materiais:	uma	forma	de	cabeça	em	papel	
cartão	com	um	suporte	de	jornal	colado	nela	–	para	encaixar	na	boca	da	garrafa;	palitos	de	churrasco;	
durex	de	várias	cores	e	canetinhas.
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Figura	10	–	Vitória	e	Nayra	(grupo	5):	Narrativa	coletiva

Fonte: Acervo da pesquisadora

Conforme	 ilustra	Benjamin,	 confeccionar	o	brinquedo	é	um	modo	de	produção	de	narrativa	
viva,	já	que	“[...]	quanto	mais	atraentes,	no	sentido	corrente,	são	os	brinquedos,	mais	se	distanciam	
dos	instrumentos	de	brincar;	quanto	mais	ilimitadamente	a	imitação	se	manifesta	neles,	tanto	mais	se	
desviam	da	brincadeira	viva	[...]”	(2007,	p.	93).

Figura	11	–	Casaquinhas	de	Congo

Fonte: Acervo da pesquisadora

As	crianças	desenharam	e	pintaram	os	rostos,	que	foram	colados	na	boca	das	garrafas;	em	se-
guida,	decoraram	com	durex	de	várias	cores.	Também	envolveram	o	palito	de	churrasco	com	durex	
nas	cores	de	suas	preferências.	O	processo	foi	conduzido	de	forma	que	elas	construíssem	o	brinquedo	
a	seu	modo,	sem	priorizar	o	produto	final,	mas	tendo	como	foco	a	experiência,	o	fazer	autoral,	com-
preendendo	que	“[...]	é	uma	mente	humana	que	pensa,	mas	um	coração	que	a	dirige	[...]”	(BRANDÃO,	
2003, p. 37).

Como	ponto	culminante	da	proposta	de	ensino,	organizamos	uma	visita-passeio	à	 Igreja	São	
João	Batista	de	Carapina	 (um	dos	patrimônios	arquitetônicos	mais	antigos	do	Brasil,	construída	em	
1584),	onde	registramos	fotografias	a	partir	de	um	jogo	teatral	em	que	as	crianças	fizeram	composi-
ções	com	seus	corpos,	brincadeiras	e	brinquedos	(Figura	12).
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A	ideia	foi	brincar	a	partir	da	imagem:	“Brincadeiras	de	criança	–	Igreja	dos	Reis	Magos”	(Figuras	
6).	Nesse	cenário,	compomos	e	registramos	cenas	com	cada	uma	das	turmas	dos	grupos	5.	As	crianças	
se	organizaram	naturalmente,	sem	a	preocupação	de	representar	como	a	imagem	da	obra,	até	porque	
não	levamos	a	imagem	impressa,	somente	em	nossas	memórias.

Figura	12	–	Fotografia	artística	–	jogo	teatral

Fonte: Acervo da pesquisadora

Em	momento	posterior,	houve	a	exposição	de	algumas	das	produções	(as	fotografias,	os	traba-
lhos	coletivos	e	as	casaquinhas	de	congo)	para	toda	a	comunidade	escolar.

Isso	posto,	entendemos	o	quão	importante	é	garantir	o	acesso	ao	conhecimento	em	diferentes	
espaços,	“[...]	pois	todos	contribuem	para	o	processo	de	humanização	[...]”	(KRAMER,	1998,	p.	217)	e	
de construção de identidades.

CONSIDERAÇÕES
As	crianças	se	reconheceram	nas	representações,	nas	produções	coletivas	e,	com	orgulho,	con-

vidaram	os	pais	e/ou	responsáveis	para	apreciarem	junto	com	elas	aqueles	trabalhos,	rememorando	
e	reelaborando	suas	narrativas	sobre	suas	experiências	durante	o	processo	de	desenvolvimento	da	
proposta	de	ensino	em	questão.	As	vivências	possibilitaram	ampliar	o	repertório	artístico	e	cultural	
das	crianças	sobre	o	seu	lugar	e	instigaram	os	modos	de	ver	e	de	falar	sobre	as	imagens,	o	patrimônio	
histórico	e	o	instrumento	musical,	apreciados	e	experienciados.	Compreendemos	que	a	criança	produz	
não	somente	“[...]	com	os	instrumentos	que	se	lhe	são	dados,	mas	com	seu	olhar,	seus	ouvidos,	com	o	
corpo	inteiro,	em	sua	totalidade	[...]”	(VAGO-SOARES,	2015,	p.	125).

As	diferentes	ações	contribuíram	com	o	desenvolvimento	das	sensibilidades	e	da	valorização	da	
história,	da	cultura,	e	da	arte	das	crianças.	As	análises	sublinham	a	importância	das	práticas	lúdicas	nas	
aulas	de	Arte	e	a	necessidade	de	proporcionar	momentos	para	que	as	crianças	compreendam	sobre	as	
manifestações	artísticas	e	culturais,	os	conceitos	artísticos	e	seu	papel	social,	de	modo	mais	prazeroso	
e	significativo.	Logo,	nessas	relações	e	ações,	elas	puderam	deixar	suas	marcas	nas	representações,	
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interagindo	e	brincando	com	a	arte	e	com	a	cultura	serrana.	As	reflexões	não	cessam	e	ainda	há,	nos	
momentos	descritos,	pontos	para	se	pensar,	refletir	e	analisar.
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INTRODUÇÃO
O	presente	artigo	nasce	das	experiências	vivenciadas	pelas	autoras	no	Centro	de	Referência	em	

Educação	 Infantil	do	Colégio	Pedro	 II	 (CREIR)	como	bolsistas	do	Projeto	de	Pedagogia	do	Programa	
Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	à	Docência	(PIBID)	da	Universidade	Federal	do	Estado	do	Rio	de	
Janeiro	(UNIRIO).	Trata-se	de	uma	pesquisa	participante,	que	exige	a	participação	ativa	do(s)	pesqui-
sador(es)	e	envolve	os	membros	da	comunidade	que	está	sendo	investigada,	bem	como	se	tem	como	
objetivo	proporcionar	ao	pesquisador	uma	forma	de	observação	participante	em	que	terá	o	contato	
direto,	empírico,	com	o	objeto	de	estudo.	(GIL,	2002).

Ao	longo	do	último	semestre	de	2018,	as	autoras	atuaram	uma	vez	por	semana	em	uma	turma	
no	CREIR	com	crianças	de	5	a	6	anos	de	idade,	presenciando	a	rotina	escolar	e	também	tendo	acesso	
ao	planejamento	diário	e	apoio	para	docência	com	a	professora	Amanda	Santos,	que	foi	a	supervisora	
do	PIBID	nesse	semestre	e	a	orientadora	de	área	da	UNIRIO,	Profª	Drª	Adrianne	Ogêda.

Este	artigo	abordará	a	temática	da	valorização	da	diversidade	cultural	e	contação	de	história	
na	Educação	Infantil	pela	prática	pedagógica	vivenciada	pelas	autoras	no	CREIR,	considerando	o	que	
preconiza	a	DCNEI	(BRASIL,	2010,	p	25-26):

as	práticas	pedagógicas	que	compõem	a	proposta	curricular	da	Educação	 Infantil	devem	ter	como	
eixos	 norteadores	 as	 interações	 e	 brincadeiras	 e	 (...)	 possibilitem	 vivências	 éticas	 e	 estéticas	 com	
outras	 crianças	 e	 grupos	 culturais,	 que	 alarguem	 seus	 padrões	 de	 referência	 e	 de	 identidades	 no	
diálogo	e	conhecimento	da	diversidade.

Nesse	sentido,	cabe	salientar	a	importância	da	contação	de	histórias	na	Educação	Infantil	pela	
definição	dada	por	Collins	e	Cooper	(2005),	qual	seja:

É	suficiente	dizer	que	a	contação	de	história	está	entre	as	formas	mais	antigas	de	comunicação.	Ela	
existe	em	todas	as	culturas.	Contação	de	história	é	comum	a	todos	os	seres	humanos,	em	todos	os	
lugares,	em	todos	os	tempos.	Ela	é	usada	para	educar,	inspirar,	recordar	eventos	históricos,	entreter,	
transmitir	hábitos	culturais.	(p.	1).

Este	artigo	terá	enfoque	nas	temáticas	de	contação	de	histórias,	culturas	e	mídias,	por	meio	das	ex-
periências	vivenciadas	pelas	autoras	no	CREIR.	E,	para	tanto,	serão	trazidas	discussões	teóricas	sobre	estes	
temas,	bem	como	relatos	pormenorizados	sobre	alguns	projetos,	em	especial,	vivenciados	com	a	turma.
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PROJETO TAYNÔH: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO MEIO DE 
CONHECIMENTO CULTURAL

A	Festa	 da	Cultura	ocorreu	no	meio	do	 ano	 letivo	de	 2018	no	CREIR,	 neste	 evento	houve	o	
lançamento	do	livro	“Taynôh1	-	O	menino	que	tinha	cem	anos”.	Esta	obra	é	polilíngue,	escrita	em	Tupi,	
Guarani,	Português	e	Espanhol	simultaneamente,	e	é	de	autoria	da	indígena	Pachamama2.	Na	história,	
o	passado,	o	presente	e	o	futuro	estão	entrelaçados.	Ela	traz	a	temática	da	diversidade	cultural	através	
do	personagem	principal	que	sai	de	sua	tribo	e	vai	conhecer	a	cidade.	As	crianças	ficaram	tão	interes-
sadas,	que	a	professora	supervisora	do	PIBID	a	contou	para	a	turma	52.

Foto	1:	Capa	do	livro	“Taynôh	-	O	menino	que	tinha	cem	anos”

Fonte:	livro	da	pibidiana	Amanda	Rangel

A	partir	desse	 interesse,	as	professoras	começaram	a	construir	esse	projeto	com	as	crianças,	
trabalhando	com	elementos	da	natureza	e	brincando	e	refletindo	sobre	a	ideia	de	“criança	interior”.	
Dessa	forma,	a	leitura	do	livro	se	deu	de	forma	gradativa	e	profunda,	e	as	professoras	demonstraram	
empolgação	e	transpareceram	esse	interesse	pela	leitura	para	as	crianças,	contagiando-as.	Podemos	
articular	a	atuação	das	professoras	com	o	que	dizem	Oliveira

Se	o	professor	for	um	apaixonado	pela	Literatura	Infantil,	provavelmente,	os	alunos	se	apaixonarão	
também.	Para	 ler	um	texto	de	Literatura	 Infantil	é	preciso	 ter	o	coração	de	criança.	Muitas	vezes	
lemos	uma	história	e	não	gostamos,	uma	criança	 lê	a	mesma	história	e	 fica	encantada.	 Isso	pode	
acontecer	porque	lemos	com	a	cabeça	de	adulto	(OLIVEIRA,	2009,	p.	15)

E	Bamberger

Para	contar	história	o	professor	tem	o	apoio	de	livros,	fantoches	e	outros	recursos,	como	o	timbre	da	
voz	e	a	entonação,	e	cabe	a	ele	instigar	ao	máximo	a	curiosidade	dos	alunos	em	descobrir	o	que	se	
encontra	por	traz	do	mundo	mágico	das	histórias.	(BAMBERGER,	2005,	p.	54)

Esse	interesse	e	essa	preocupação	das	professoras	podem	ser	observados	com	bastante	clareza	
no	cotidiano	escolar,	visto	que,	ao	 longo	do	projeto,	várias	situações	ocorreram	além	da	 leitura	do	
livro.	Por	exemplo,	em	uma	de	suas	buscas	ao	Taynôh,	visto	que	o	mesmo	havia	 lhes	deixado	uma	
mensagem,	elas	 foram	procurá-lo	 e	uma	das	 crianças	 teve	a	 ideia	de	olhar	os	 vídeos	das	 câmeras	
de	segurança	para	ver	se	ele	havia	sido	gravado.	Elas	 também	passaram	a	conhecer	brincadeiras	e	
palavras	que	são	usadas	no	cotidiano	que	têm	origens	indígenas.

1	 Significa	a	criança	que	há	no	interior	de	cada	um.
2	 Da	língua	quíchua,	“Mãe	de	Todos”.
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Foto	2:	As	crianças	procurando	o	Taynôh	pelas	imagens	da	câmera	de	segurança

Fonte:	Acervo	pessoal	das	professoras

Nas	aulas	de	informática,	as	crianças	junto	às	professoras,	pesquisaram	no	Google	Maps	onde	
ficava	o	Museu	do	Índio,	pois	demonstraram	um	interesse	tão	genuíno	pelas	culturas	indígenas,	que	
foi	proposta	uma	visita	à	esse	museu	que	fica	localizado	no	bairro	de	Botafogo	no	Rio	de	Janeiro.	Além	
de	pesquisarem	onde	o	museu	fica,	também	calcularam	a	distância	de	Realengo	até	o	local	e	refletiram	
de	que	forma	iriam	para	lá	e	foram	levantando	hipóteses	tais	como:	andando,	de	ônibus,	de	trem,	de	
metrô,	de	carro.	 Infelizmente,	o	passeio	não	ocorreu	pois	o	museu	foi	fechado	para	ser	reformado.	
Ainda	assim,	a	experiência	foi	muito	importante	visto	que,	além	de	terem	tomado	conhecimento	da	
existência	desse	local,	também	aprenderam	um	pouco	sobre	mapas	e	distâncias.

Para	aumentar	a	curiosidade	das	crianças,	as	professoras	disseram	que	o	 livro	havia	sumido,	
incentivando-as	a	pensar	em	hipóteses	para	descobrir	o	porquê.	Uma	das	professoras,	então,	escreveu	
uma	mensagem	com	lama	para	as	crianças	contendo	pistas	de	onde	o	 livro	e	ele	mesmo	estariam.	
Elas,	quando	leram,	logo	deduziram	que	havia	sido	o	Taynôh	que	a	escrevera.	As	professoras,	então,	
propuseram	a	leitura	do	mapa	do	estado	do	Rio	de	Janeiro.	As	crianças	o	analisaram	vendo	quais	as	
florestas	existentes	no	estado,	encontrando	três	complexos	de	vegetação:	Pedra	Branca	em	Realengo,	
Gericinó	e	Tijuca.	Pesquisando	a	origem	dos	nomes	de	cada	um,	 foi	descoberto	que	“Tijuca”	é	um	
nome	de	origem	tupi,	tendo	isso	em	vista,	as	crianças	junto	às	professoras	chegaram	a	conclusão	de	
que	o	Taynôh	estaria	na	Floresta	da	Tijuca.
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Foto 3: As crianças fazendo a leitura do mapa

Fonte:	Acervo	pessoal	das	professoras

Para	aumentar	a	curiosidade	das	mesmas,	as	professoras	disseram	que	o	 livro	havia	sumido,	
incentivando-as	a	pensar	em	hipóteses	para	descobrir	o	porquê.	Uma	das	professoras,	então,	escreveu	
uma	mensagem	com	lama	para	as	crianças	contendo	pistas	de	onde	o	livro	estaria.	Elas,	quando	leram,	
logo	deduziram	que	havia	sido	o	Taynôh	que	a	escrevera.	Aqui,	é	interessante	observar	que	elas	tam-
bém	estavam	propondo	às	crianças	a	decodificação	das	letras,	das	palavras	e	dos	símbolos.

O	passeio	para	a	Floresta	da	Tijuca	foi	marcado	para	um	sábado,	porém,	esse	dia	amanheceu	
chuvoso.	Para	não	precisar	remarcar,	visto	que	já	era	fim	de	ano	e	havia	um	certo	desafio	para	en-
contrar	outra	data	em	comum	para	os	responsáveis,	foi	decidido	que	seria	melhor	mudar	o	local	do	
passeio	para	a	Fiocruz.	Lá,	as	professoras	esconderam	o	livro	próximo	a	uma	“árvore	jovem”3	e	foram	
dando	pistas	 para	 as	 crianças,	 logo	 elas	 perceberam	e	 foram	em	busca	do	 livro	procurando-o	nas	
árvores	que	elas	consideravam	jovens.	Quando	uma	das	crianças	o	achou,	foi	correndo	entregá-lo	a	
professora	para	ela	finalizar	a	leitura.	Entretanto,	por	conta	do	sumiço	do	livro	e	da	suspeita	de	que	
o	livro	que	encontraram	na	floresta	era	diferente	do	que	trabalhavam	na	escola,	as	crianças	disseram	
que	o	livro	era	falso,	mostrando	questionamento	frente	à	realidade.	Foi	necessário	que	as	professoras,	
os	responsáveis	e	as	pibidianas	explicassem	que	era	a	mesma	história	para,	por	fim,	elas	aceitarem	
com	desconfiança	que	sim.	Ademais,	as	professoras	regentes	buscaram	fazê-las	compreender	a	subje-
tividade	de	que	o	Taynôh	é	a	criança	interior	de	cada	indivíduo,	independente	da	sua	idade.

3	 Forma	que	as	crianças	se	referiam	a	árvores,	a	partir	da	leitura	do	livro.
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Foto 4: A professora Amanda lendo o livro para as crianças na Fiocruz

Fonte:	Acervo	da	pibidiana	Amanda

Dialogando	com	o	projeto,	a	partir	de	um	dos	momentos	em	que	a	professora	fez	a	leitura	do	
livro,	a	pibidiana	Amanda	propôs	que	as	crianças	fizessem	suas	próprias	árvores	jovens,	o	que	corres-
pondia	ao	trecho	lido.	Ela,	então,	foi	de	grupo	em	grupo	com	as	crianças	ao	pátio	da	escola	em	busca	
de	elementos	da	natureza	como	gravetos	e	folhas	secas,	e	as	crianças	puderam	montar	suas	árvores.

Foto	5:	As	crianças	montando	suas	“árvores	jovens”

Fonte:	Acervo	da	pibidiana	Amanda

A	partir	da	história	do	Taynôh,	ambas	as	pibidianas	Amanda	e	Ana	Carolina	fizeram	leituras	de	
livros	que	tem	a	natureza	como	temática.

O	livro	lido	pela	pibidiana	Amanda	foi	a	“	A	Árvore	Generosa”	já	que	havia	aplicado	a	atividade	
da	árvore	 jovem	descrita	anteriormente	e	optou	por	dar	 continuidade	ampliando	a	discussão	para	
questões	envolvendo	valores	morais	e	ligados	ao	altruísmo,	como	a	generosidade,	bem	como	em	con-
trapartida	critica	o	egoísmo	do	menino	que	foi	crescendo	se	preocupando	somente	com	o	seu	bem	
estar,	deixando	a	árvore	só	no	toco	ao	final,	tendo	tirado	tudo	dela.	As	crianças	participaram	da	leitura	
e	mostraram	ter	gostado	do	livro.	A	Pibidiana	Amanda	utilizou	da	dramaticidade	durante	a	leitura	e	fez	
questionamentos	às	crianças	para	mantê-las	envolvidas.
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Já	a	pibidiana	Ana	Carolina	fez	a	leitura	do	livro	“A	árvore	da	vida”,	que	traz	imagens	de	alguns	
elementos	da	natureza	que	podem	ser	coloridos.	No	livro,	não	há	uma	leitura	linear,	ele	é	formado	por	
diversas	 frases	de	 figuras	 importantes	na	história	do	mundo	sobre	a	preservação	da	natureza	a	sua	
importância	para	a	vida	humana.	As	frases	são	escritas	em	espiral,	o	que	chamou	a	atenção	das	crianças,	
pois	Ana,	conforme	lia,	girava	o	livro.	Por	conta	dessa	diferença	na	narrativa,	muitas	crianças	não	se	en-
volveram	com	a	mesma,	todavia,	houveram	crianças	que	ficaram	presas	a	leitura,	levantando	hipóteses	
sobre	quem	eram	as	pessoas	que	haviam	as	falado	e	sobre	o	papel	da	natureza	para	a	vida	na	Terra.

Assim,	o	projeto	do	Taynôh	propiciou	o	desenvolvimento	das	crianças	da	Turma	52,	que	estrei-
taram	seus	laços	com	o	meio	ambiente	e	tiveram	a	oportunidade	de	estar	em	contato	com	a	riqueza	
da	diversidade	cultural	por	meio	da	contação	de	histórias	e	das	atividades	propostas	pelas	professoras	
regentes,	bem	como	pelas	Pibidianas	com	a	aplicação	de	atividades	práticas	sob	supervisão	da	profes-
sora	Amanda	Santos,	que	oportunizou	também	que	as	mesmas	opinassem	e	contribuíssem	em	alguns	
momentos	 no	 planejamento	 semanal	 da	 Turma	 52,	 por	meio	 do	 diálogo	 e	 escuta	 atenta,	 também	
aplicado	com	as	crianças,	protagonistas	no	ensino-aprendizado	da	Educação	Infantil.

PROJETO	“A	NOITE	CHUVOSA”:	CONTAÇÃO	DE	HISTÓRIAS	E	
EDUCOMUNICAÇÃO ENQUANTO PRODUÇÃO CULTURAL EM SALA DE AULA

A	construção	da	história	coletiva	“A	Noite	Chuvosa”,	por	sua	vez,	foi	um	projeto	que	correlacio-
nou	educomunicação,	arte	e	uso	de	mídias	na	Educação	Infantil,	e	ocorreu	paralelamente	a	contação	
da	história	do	Taynôh	e	desdobramentos	com	a	valorização	da	natureza	e	da	cultura	indígena.

No	acervo	das	professoras	regentes	da	Turma	Gato	encontramos	uma	descrição	sobre	a	origem	
do projeto:

Brincando	com	as	palavras	e	a	imaginação,	de	uma	forte	chuva	apreciada	pela	janela	da	sala	de	lei-
tura,	a	criou	uma	história	repleta	de	originalidade,	com	gatos,	predadores	e	brincadeiras	no	final	do	
arco-íris.	As	crianças	sugeriram	que	os	predadores	fossem	tigres	e	até	mesmo	tubarões.	Mas	como	
um	tubarão	foi	parar	na	cidade?	-	Perguntamos.	Logo	veio	uma	explicação:	“Choveu	muito,	muito,	
muito	e	ficou	com	água	em	toda	parte”.	Esta	história	ganhou	vida	com	som	e	movimento,	desde	a	
invenção	da	história	à	organização	das	cenas,	contando	com	um	trabalho	coletivo	ao	longo	de	todo	
processo	de	criação	de	um	vídeo	 (desenho	animado)	em	stop	motion.	As	 crianças	 construíram	os	
personagens	e	elementos	do	cenário	com	massa	de	modelar,	fizeram	a	sonoplastia	e	emprestaram	
suas	vozes	à	narrativa	da	história	(LIMA,	ANDRADE,	2018).

Seguidamente	mostra-se,	pelo	acervo	pessoal	(2018)	das	professoras,	como	se	deu	a	montagem	
da	história	coletiva:

Era	uma	vez,	uma	linda	noite	com	chuva	e	trovões/	As	famílias	estão	em	casa,	os	predadores	estão	
lá	fora/	Choveu	tanto	que	teve	uma	enchente	e	um	tubarão	foi	parar	perto	da	casa/	Do	lado	de	fora	
tinha	4	pessoas	na	chuva	procurando	abrigo	para	se	proteger/	Quando	eles	chegaram	casa	estavam	
todos	molhados	e	o	gatinho	estava	na	grama	assustado	com	a	chuva.	As	pessoas	adotaram	ele./	As	
flores	estavam	nascendo/	Os	gatinhos	seguiram	as	pegadas…	pode	ter	pegadas	de	pessoas	no	chão/	
Os	predadores	chegaram	e	apagaram	as	pegadas	das	pessoas.	Eles	fizeram	isso	para	os	gatinhos	não	
encontrarem	uma	família./	A	chuva	parou./	Ficou	de	dia	e	apareceu	o	arco-íris./	Os	predadores	não	
gostaram	do	sol	e	do	arco-íris	e	fugiram./	Quando	o	arco-íris	apareceu,	os	gatos	ficaram	brilhantes	
da	cor	do	arco-íris./	Os	gatos	seguiram	o	arco-íris	para	encontrar	a	casa./	Eles	encontraram	e	todos	
brincaram	de	pique-pega!4 (LIMA, ANDRADE, 2018).

4	 Cada	 trecho,	 separado	 pela	 barra	 (/)	 foi	 sugerido	 por	 uma	 criança	 diferente,	 porém	 optamos	 por	 ocultar	 seus	 nomes	 para	 não	
expô-las.
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Nota-se	que	a	história	coletiva	advém	também	do	Projeto	Gato	que	serviu	como	identidade	para	
denominação	da	turma	como	Turma	Gato,	cuja	descrição	do	projeto	encontra-se	pormenorizada	no	
artigo	científico	das	professoras	regentes	publicado	na	Revista	Práticas	em	Educação	Infantil	intitulado	
“Entre	Miados	e	Bigodes:	Relatos	da	turma	Gato”.	Há	neste	artigo	menção	acerca	da	campanha	de	
Adoção	de	gatos,	promovida	pelas	crianças	da	turma,	que	travou	reflexões	sobre	o	uso	da	internet,	e	
fez	uso	de	e-mail,	Instagran	e	WhatsApp	pelo	grupo	dos	pais,	para	encontrar	um	lar	para	os	gatinhos,	
que	ganharam	nome	e	cartazes	de	feitos	pelas	crianças,	que	se	enganaram	nesta	causa	nobre.

No	 texto	 coletivo	 “A	Noite	Chuvosa”,	 criado	pelas	 crianças,	 há	menção	a	 adoção,	 como:	 “As	
pessoas	adotaram	eles”.	Nota-se	o	clima	de	 tensão	quando	os	predadores	apagam	as	pegadas	por	
meio	da	 frase:	 “Eles	 fizeram	 isso	para	os	 gatinhos	não	encontrarem	uma	 família”.	A	 a	 culminância	
final	da	história	em	que	todos	encontraram	a	casa	e	brincam	de	pique	e	pega,	remete	ao	universo	da	
criança,	valorizando	a	brincadeira	e	a	imaginação.	Há	presença	de	elementos	da	natureza	poetizando	
a	história,	bem	como	o	tratamento	de	questão	de	cunho	social	pelas	consequências	das	fortes	chuvas,	
enchentes,	pessoas	desabrigadas	e	animais.

Uma	das	 crianças	observou	que	a	história	deveria	 ter	um	nome,	e	então	o	 título	da	história	
coletiva	foi	pensado	e	escolhido	por	meio	de	votação	a	partir	das	sugestões	dadas	pelas	crianças	da	
turma	como:	“Turma	Gato	e	o	Arco	Íris”;	“Os	gatinhos,	os	predadores	e	os	humanos”;	“Um	coração	de	
família”;	“Predadores	tentam	comer	humanos”;	“A	Noite	Chuvosa”	 (nome	vencedor); “Turma	Gato	
vivendo	arco-íris	para	sempre”;	“Arara	Azul”	e	“O	dia	chuvoso	da	Turma	Gato”.

O	 Planejamento	 Pedagógico	 Semanal	 das	 professoras	 regentes,	 disponibilizado	 pelo	 Google	
Drive	e	demais	arquivos	de	fotos,	relatórios	etc,	facilitaram	com	que	as	pibidianas	pudessem	observar	
o	fazer	docente	e	acompanhar	a	rotina	da	turma,	mesmo	nos	dias	em	que	não	estavam	presentes	na	
escola,	já	que	a	frequência	pessoalmente	no	CREIR	era	de	uma	vez	por	semana.

Na	semana	de	12	a	16	de	novembro,	é	possível	ilustrar	a	simultaneidade	dos	projetos	“Taynôh”	
e	“A	Noite	Chuvosa”,	principalmente	na	sexta-feira	onde,	em	um	trecho	específico,	os	dois	projetos	
aparecem	juntos

Atividades	diversificadas:	desenho	sobre	a	história	“a	noite	chuvosa”	e	escrita	espontânea	do	título/	
Colagem	“árvore	jovem	do	Taynoh”/	Montagem	e	fotografia	dos	dizeres	“uma	história	da	turma	gato”	
em	massinha/	livre	(LIMA,	ANDRADE,	2018)

A	semana	subsequente	de	19	a	24	de	novembro	contou	com	momentos	de	continuidade	da	se-
mana	anterior	como	por	exemplo:	Leitura	do	Taynôh,	atividades	diversificadas	como	desenho	sobre	
a	história	“A	noite	chuvosa”	e	a	escrita	espontânea	do	título	pelas	crianças,	fazer	nome	em	massinha	
para	vídeo	de	“A	noite	chuvosa”.	Houve	a	sugestão	para	a	aula	de	informática	educativa	do	uso	de	livros	
digitais	no	tablet,	bem	como	floresta	dos	livros	com	a	continuação	da	leitura	do	livro	do	Taynôh.	Além	
disso,	houve	a	atividade	de	desenho	com	elementos	da	natureza	(coletar	galhos,	folhas,	etc	e	usar	lama	
como	tinta),	dentre	outros	momentos	que	ocorreram	na	rotina	escolar	(LIMA,	ANDRADE,	2018).

Foram	diversos	momentos	 vivenciados	 pelas	 crianças	 ao	 longo	 da	 produção	 da	 história	 que	
resultou	no	DVD	da	“Noite	Chuvosa”,	como	a	gravação	dos	sons	dos	personagens,	a	criação	dos	perso-
nagens	e	do	cenário	em	massinha,	a	autoria	coletiva	da	história	com	a	participação	de	todas	as	crianças	
ao	longo	das	etapas	de	construção	do	vídeo,	que	contou	também	com	a	narração	de	cada	criança,	que	
iam	se	alternando	ao	contá-la	de	acordo	com	a	criação	individual	de	cada	trecho	da	história.
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O	filme	“A	noite	chuvosa”,	produzido	pela	turma,	depois	de	pronto,	foi	gravado	em	DVD,	e	teve	
sua	estreia	para	as	crianças	e	as	famílias	em	um	evento	da	escola	para	o	grupamento	5.	As	crianças	
receberam	a	cópia	do	vídeo	em	um	DVD	com	capa	personalizada,	e	trechos	gravados	mostrando	o	
making	off	da	história,	as	fotos	das	crianças,	das	massinhas	e	da	criação	da	história.

Foto	6:	Capa	do	DVD	do	filme	“A	noite	chuvosa”

Fonte:	Acervo	pessoal	das	professoras

Recentemente,	as	crianças	que	fizeram	parte	da	Turma	Gato	foram	informadas	pela	professora	
Amanda	que	o	filme	“A	Noite	Chuvosa”	já	está	disponível	no	YouTube5. Dando continuidade ao projeto, 
a	professora	informou	que	o	filme	também	havia	sido	inscrito	para	a	Mostra	Formiga	Independente	
que	acontece	anualmente	em	São	José	dos	Campos	(SP),	tendo	enviado	o	link	do	Facebook6 para que 
as	crianças	pudessem	acessar	e	ter	maiores	informações	sobre	o	evento.

As	crianças	que	antes	estavam	no	CREIR	e	tinham	esta	identidade	comum	de	se	denominarem	
“Turma	Gato”,	agora	estão	no	Pedrinho,	espalhadas	pelas	turmas	do	primeiro	ano	do	ensino	funda-
mental.	Ao	receberem	essa	mensagem	que	ainda	as	conecta	a	esse	projeto,	podem	mostrar	para	mais	
crianças	no	presente,	ampliando	o	alcance	da	história	pelo	YouTube,	transportando	a	história	também	
para	o	meio	virtual.

Nota-se	que	o	processo	de	criação	e	construção	da	história	e	do	filme	“A	noite	chuvosa”,	dialoga	
com	Gidrão	e	Martins	(2016)	que	defendem	o	uso	de	tecnologias	e	mídias	na	educação	como	novas	
técnicas	metodológicas	e	formas	de	apresentar	uma	cultura	atual	no	âmbito	educacional	que,	segundo	
eles,	tende	a	se	prender	ao	tradicional.	E	também	com	Clímaco	e	Magalhães	(2017)	que	vão	discutir	a	
importância	do	docente	estar	atualizado	(a)	e	inserido	(a)	nesse	contexto	social	e	cultural	de	mídias	e	
tecnologias	e	que	saiba	utilizá-las	a	seu	favor	na	Educação	Infantil.

Assim,	foi	possível	pelas	experiências	práticas	e	acompanhando	o	trabalho	das	professoras	regen-
tes	o	cumprimento	ao	Projeto	Político	Pedagógico	do	CREIR	e	a	aplicação	da	BNCC	na	rotina	escola,	bem	
como	o	atendimento	aos	princípios	éticos,	políticos	e	estéticos	previstos	no	art.	6º	do	DCNEI,	cabendo	
destacar	aqui	principalmente	o	estético:	“III	–	Estéticos:	da	sensibilidade,	da	criatividade,	da	ludicidade	e	
da	liberdade	de	expressão	nas	diferentes	manifestações	artísticas	e	culturais”	(BRASIL,	2009).

Ademais,	pode-se	dizer	que	o	CREIR	vem	logrando	implementar	as	sugestões	constantes	no	item	
5	das	competências	gerais	na	BNCC,	quais	sejam:

compreender,	utilizar	e	criar	tecnologias	digitais	de	informação	e	comunicação	de	forma	crítica,	signi-
ficativa,	reflexiva	e	ética	nas	diversas	práticas	sociais	(incluindo	as	escolares)	para	se	comunicar,	aces-
sar	e	disseminar	informações,	produzir	conhecimentos,	resolver	problemas	e	exercer	protagonismo	e	
autoria	na	vida	pessoal	e	coletiva	(BRASIL,	2018)

5	 Disponível	em:	https://youtu.be/ynTDcJEIvgk	Acesso	em:	10/08/2019.
6	 Disponível	em:	https://www.facebook.com/mostraformigaindependente/	Acesso	em:	10/08/2019.
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Observa-se	a	necessidade	de	se	implementar	a	educação	sem	abandonar	a	sensibilidade	pela	
arte	e	comunicação,	que	em	verdade	ganhou	novos	mecanismos	de	expressão	cultural	com	o	uso	das	
tecnologias.	Ressalta-se	também	a	importância	de	se	ensinar	o	indivíduo	a	fazer	bom	uso	da	tecnologia	
para	que	o	mesmo	possa	exercer	sua	cidadania	e	formas	de	expressão	na	Era	Digital.

Nesse	 sentido,	 é	 fundamental	 que	 na	 escola	 seja	 oportunizada	 que	 as	 crianças	 aprendam	 a	
Educomunicação	que	visa,	segundo	Tavares	Júnior	(2007,	p	34)	“torná-los	(as	crianças)	produtores	da	
comunicação	exercendo	o	direito	de	acesso	à	informação	e	também	o	direito	de	se	comunicar”.

Há	a	necessidade	de	que,	desde	cedo,	as	crianças	já	estejam	envolvidas	com	recursos	tecnoló-
gicos,	diversidade,	ciências,	valores	e	culturas	sabendo	que,	para	Sancho	(2006)	“o	avanço	tecnológico	
que	imaginava	não	significava	de	imediato	o	avanço	e	a	melhoria	da	educação” (p. 15), vai depender 
das capacidades do educador para que isso ocorra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por	todo	exposto,	o	artigo	traz	à	tona	discussões	e	experiências	de	contação	de	histórias	que	

valorizam	a	riqueza	da	diversidade	cultural,	e	o	protagonismo	das	crianças	na	contação	de	histórias	
pela	cultura	letrada	e	digital,	voltada	para	construção	de	valores	éticos,	políticos	e	estéticos.	Logo,	é	
possível	observar	um	diálogo	entre	as	práticas	das	professoras	em	sala	de	aula	com	o	que	Ramalho	
(2015) pontua

Diante	da	magnitude	da	diversidade	cultural	existente	dentro	da	sala	de	aula,	o	professor	deve	ter	
claros	os	objetivos	para	conseguir	que	os	alunos	 interajam	entre	eles,	para	que	ocorra	uma	troca,	
tanto	dos	alunos	entre	si,	quanto	do	professor	com	eles.	Dessa	forma,	se	faz	necessário	que	o	pro-
fessor	leve	em	consideração	os	conhecimentos	prévios	dos	alunos,	entretanto	filtrando	quais	desses	
conhecimentos	são	pertinentes	para	serem	utilizados	em	sala	de	aula	(p.	33).

Consideramos,	pois,	que	a	contação	de	histórias	e	a	Educomunicação	são	importantes	para	o	de-
senvolvimento	integral	das	crianças,	servindo	para	melhor	compreensão	crítica	do	mundo	e	formação	
cidadã,	em	respeito	para	com	as	diversas	formas	de	expressão	das	culturas,	sendo	possível,	a	partir	de	
uma	educação	transformadora	e	emancipatória,	que	as	crianças	possam	exercer	o	seu	protagonismo	
na	Educação	Infantil.
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INTRODUÇÃO

...Tantas CRIANÇAS	já	sabem	que	todas	elas	cabem	no	nosso	balão...	Sou	feliz,	por	isso	estou	aqui.	
Também	quero	viajar	nesse	balão!	(...)	Vamos	fazer	a	CIDADE	virar	felicidade	com	nossa	canção.	Vamos	
fazer	essa	gente	voar	alegremente	no	nosso	balão...	(Banda:	Balão	Mágico.	Música:	Superfantástico,	
1983) (grifos nossos).

Até	parece	que	os	versos	à	epígrafe	foram	feitos	para	o	nosso	trabalho:	as	crianças	que	perten-
cem	ao	balão	da	ciência,	como	protagonistas	e	não	como	objetos;	a	cidade	que	vai	virar	felicidade	com	
a	canção	proposta	neste	ensaio	acadêmico.	Esse	enlace	será	relevante	para	que	todos	possam	voar	
conosco	no	balão	onde	as	crianças	e	suas	infâncias	sejam	vistas	pela	perspectiva	dos	estudos	sociais	
da	infância	contemporaneamente.

Assim,	o	texto	acima,	de	uma	banda	composta	por	crianças	na	década	de	80,	no	Brasil,	apre-
senta,	por	analogia,	o	contexto	argumentativo	desse	debate	científico:	as	crianças	são	seres	humanos,	
agentes	sociais	dotados	de	direitos;	por	isso,	cabem	no	nosso	balão	(o	que	assim	se	debaterá)	e	no	
balão	de	todos	que	assim	pensam	como	nós.

Nesse	sentido,	os	estudos	que	pensam	nas	crianças	como	atores	sociais	estão	cada	vez	mais	
no	palco	das	discussões	acadêmicas.	O	foco	consiste	nas	ações	realizadas	pelas	crianças	e	na	maneira	
como	essas	interferem	no	mundo	social	e	cultural	em	que	estão	inseridas	e	no	qual	também	se	consti-
tuem.	Colocando	a	criança	como	protagonista	das	interações	que	estabelece	com	os	seus	pares	e	com	
os	adultos,	bem	como	do	seu	próprio	desenvolvimento	social.

Assim,	diante	da	diversidade	do	campo	de	pesquisa	que	abarca	essa	temática,	é	salutar	buscar-
mos	a	compreensão	de	uma	rota	de	estudo	emergente	no	meio	científico:	a	perspectiva	de	inclusão	
dos	estudos	sociais	urbanos	para	se	pensar	as	relações	das	crianças	com	a	cidade.	Mediante	esse	novo	
paradigma	nas	ciências	sociais,	o	presente	trabalho	pretende	trazer	essa	nuance	científica	no	sentido	
de	 colaborar	para	 com	essa	 caminhada	do	direito	à	 cidade	como	direito	das	 crianças.	No	entanto,	
é	salutar	aduzirmos	que	não	pretendemos	esgotar	toda	a	temática,	mas	sim,	perspectivar	o	que	se	
objetiva	neste	trabalho.

1	 Mestrando	 do	 Programa	 de	 Pós-graduação	 em	 Educação,	 Culturas	 e	 Identidades	 (PPGECI)	 da	 Universidade	 Federal	 Rural	 de	
Pernambuco	 (UFRPE)	em	parceria	 com	a	Fundação	 Joaquim	Nabuco	 (FUNDAJ).	Professor	do	Curso	de	Bacharelado	em	Direito	da	
FACET/PE.

2	 Mestranda	 do	 Programa	 de	 Pós-graduação	 em	 Educação,	 Culturas	 e	 Identidades	 (PPGECI)	 da	 Universidade	 Federal	 Rural	 de	
Pernambuco	(UFRPE)	em	parceria	com	a	Fundação	Joaquim	Nabuco	(FUNDAJ).
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Compreendendo	a	relevância	do	debate	epistemológico	e	teórico,	a	reflexão	adotada	neste	en-
saio	envolve	o	estudo	das	infâncias	juntamente	com	a	perspectiva	teórica	de	dois	pensadores	sociais	
urbanos,	Lefebvre	e	Harvey,	no	sentido	de	contribuir	com	o	debate	dos	estudos	sociais	da	infância	e	
aprofundar	a	percepção	sobre	as	formas	com	que	as	crianças	se	apropriam	da	cidade	e	se	constituem	
enquanto sujeito e cidadão.

A	CRIANÇA	COMO	SUJEITO/CIDADÃ	DE	DIREITOS	NO	BRASIL	
CONTEMPORÂNEO

Antes	de	adentrarmos	nos	diálogos	acerca	do	direito	à	cidade,	na	perspectiva	dos	pensadores	
sociais	urbanos	eleitos	para	esse	ensaio	e	também	dos	estudos	sociais	da	infância,	é	salutar	apresen-
tarmos	de	onde	partimos	enquanto	concepção	de	que	as	crianças	 tenham	direito	a	algo,	 isso	 tudo	
afiançado	na	Constituição	Federal	da	República	Federativa	do	Brasil	de	1988	e	no	Estatuto	da	Criança	
e	do	Adolescente,	ou	seja,	a	Lei	nº	8.069	de	13	de	julho	de	1990.

Destarte,	o	período	de	 redemocratização	do	Brasil,	 após	os	últimos	21	 (vinte	e	um)	anos	de	
terror	que	o	país	carrega	em	sua	história,	trouxe,	com	a	publicação	de	uma	Norma	Maior,	ou	seja,	a	
Constituição	Federal	da	República	Federativa	do	Brasil	de	1988,	a	criança	como	detentora	de	direitos	
e	uma	tríade	(família,	sociedade	e	Estado)	como	garantidora	de	que	nenhuma	crueldade	venha	ser	
atentada	em	face	da	criança.

Nesse	sentido,	podemos	afirmar,	nos	dizeres	de	Rossato	(2018,	p.	62),	que	o	“reconhecimento	
jurídico	dos	direitos	da	criança	[...]	se	deu	no	Brasil	já	em	um	novo	patamar,	mais	ligado	aos	processos	
emancipatórios	e	constituído	por	uma	concepção	de	positivação	dos	direitos	humanos,	tornando-os	
fundamentais”.

Dito	isso,	a	criança,	após	1988,	tem	direitos	garantidos(!)	que	se	reverberam	com	sua	condição	
de	 sujeito	 perante	 àquela	 tríade,	 estabelecendo	 que	 precisa	 de	 cuidado,	 proteção,	 afeto,	 carinho,	
amor	e	compaixão,	mormente	ser	compreendida	pelo	que	é	enquanto	ser	humano.	Nesse	caminhar,	
dissemina	o	artigo	227	da	Constituição	Federal	(BRASIL,	1998)	outrora	citada,	analogicamente,	ao	que	
acabamos	de	nos	referir.	Vejamos.

Art.	227.	É	dever	da	família,	da	sociedade	e	do	Estado	assegurar	à	criança,	ao	adolescente	e	ao	jovem,	
com	absoluta	prioridade,	o	direito	à	vida,	à	saúde,	à	alimentação,	à	educação,	ao	lazer,	à	profissiona-
lização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à	liberdade	e	à	convivência	familiar	e	comunitária,	além	
de	colocá-los	a	salvo	de	toda	forma	de	negligência,	discriminação,	exploração,	violência,	crueldade	e	
opressão.

Esse	dispositivo	elenca	uma	expressão	muito	proeminente	para	nosso	debate:	absoluta priori-
dade.	Assim,	essa	afirmação	trazida	pela	Lei	Maior	do	nosso	país,	nos	dizeres	de	Guilherme	de	Souza	
Nucci,	 (2018,	 p.	 6),	 significa	que	as	 crianças	precisam	 ser	 tratadas	por	 todos	 “em	primeiríssimo lu-
gar	(seria	em	primeiro	lugar,	fosse	apenas	prioridade;	porém,	a	absoluta	prioridade	é	uma	ênfase)”.	
Ademais,	o	mesmo	doutrinador	afirma	que

neste	dispositivo	faz-se	a	concentração	dos	principais	e	essenciais	direitos	da	pessoa	humana,	embora	
voltados,	especificamente,	à	criança	[...].	Evidencia-se	o	comando	da	absoluta	prioridade,	que	alguns	
preferem	denominar	como	princípio.	Parece-nos,	entretanto,	um	determinismo	constitucional,	prio-
rizando,	em	qualquer	cenário,	a	criança	[...].	Sob	outro	prisma,	cria-se	a	imunidade	do	infante	acerca	
de	atos	prejudiciais	ao	ideal	desenvolvimento	do	ser	humano	em	tenra	idade.	É	a	proteção integral 
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voltada	à	negligência,	discriminação,	exploração,	violência,	crueldade	e	opressão	(NUCCI,	2018,	p.	6).	
(grifos nossos)

Essa	proteção	integral,	de	que	trata	o	doutrinador	jurídico	Nucci	(2018,	p.	3),	tem	o	significado	

de	que,	muito	embora	os	direitos	assegurados	a	nós	que	somos	adultos,	“as	crianças	[...]	disporão	de	

um	plus,	simbolizado	pela	completa	e	indisponível	tutela	estatal	para	lhes	afirmar	a	vida	digna	e	prós-

pera,	ao	menos	durante	a	fase	de	seu	amadurecimento”.	Na	verdade,	até	mesmo	a	própria	legislação	

específica	que	trata	dos	direitos	das	crianças	no	Brasil,	ou	seja,	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente,	

legitima	em	seu	artigo	100,	parágrafo	único,	inciso	I,	o	princípio	de	que	ela	é	um	sujeito	dos	direitos	

postos	na	referida	lei,	assim	como	noutras.

Nessa	rota	de	pensamento,	e	diante	do	que	acima	foi	mencionado,	esses	dispositivos	são	marcos	

legais	 importantíssimos	para	se	pensar,	 como	se	pensa	na	contemporaneidade	brasileira,	a	criança	

como	sujeito	de	direito;	e	isso	tem	uma	relevância	muito	salutar	para	nosso	trabalho,	visto	que	se	ela	

(criança)	é	detentora	de	direitos,	o	direito	à	cidade,	como	veremos,	se	encaixa	perfeitamente	nessa	

perspectiva.

No	entanto,	se	faz	necessário,	para	essa	discussão	aventada,	dialogarmos	acerca	dos	estudos	

sociais	da	infância,	com	os	teóricos	eleitos	para	o	debate	que	consideram	a	criança	como	ator/agente	

social	e	a	 infância	 como	construção	 social;	 forma	estrutural	ou	parte	da	 sociedade,	dos	dizeres	de	

Corsaro (2011).

Ademais,	o	debate	é	encantador	para	mundo	acadêmico	e,	mormente,	para	as	crianças	e	suas	

infâncias,	motivo	pelo	qual,	neste	momento,	buscaremos	dialogar	sobre	a	criança	como	ator	social	

pelo	viés	dos	estudos	sociais	da	infância:	um	campo	cada	vez	mais	emergente	na	academia	e	que	tem	

buscado	deixar	suas	contribuições	para	o	mundo	contemporâneo.

CRIANÇA COMO ATOR/AGENTE SOCIAL NA PERSPECTIVA DOS ESTUDOS 
SOCIAIS	DA	INFÂNCIA:	CONCISO	DEBATE

Depois	de	termos	discutido	de	onde	partimos	para	pensarmos	nas	crianças	como	sujeitos	de	

direitos,	precisamos	discutir	a	criança	como	agente/ator	social	na	perspectiva	dos	estudos	sociais	da	

infância,	por	intermédio	de	alguns	dos	diversos	teóricos	que	têm	se	debruçado	sobre	essa	formidável	

questão.	De	todo	modo,	“uma	criança	é	um	ator	quando	um	adulto	(cidadão	e/ou	pesquisador)	reco-

nhece	sua	capacidade	de	agir,	autoriza-o	a	exercer	seu	poder	de	agir	em	seu	ambiente.	É	um	indivíduo	

que	pode	contribuir	para	o	jogo	social	[...]”	(DELALANDE,	2014,	p.	2).

Essa	autora	vai	nos	dizer	que	“na	sociologia	da	infância,	a	noção	de	ator	indica	o	fato	de	não	

ver	a	criança	apenas	como	um	futuro	adulto,	um	ser	a	ser	educado	e	no	qual	o	adulto	age,	mas	tam-

bém	como	um	ser	no	presente	que	é	socializado	dentro	das	múltiplas	interações	a	que	ele	participa”	

(DELALANDE, 2014, p. 2-3).

De	outro	 lado,	se	nós,	por	exemplo,	viéssemos	a	dizer	que	a	 infância	–	sob	o	ponto	de	vista,	

eminentemente	jurídico,	no	Brasil,	é	claro!	–	é	aquele	período	estabelecido	no	Estatuto	da	Criança	e	

do	Adolescente,	ou	seja,	de	zero	até	perto	dos	dozes	anos	de	idade,	por	certo	ponto	poder-se-ia	está	

correto,	mas	algo	faltaria	para	a	compreensão	do	que	se	concebe,	não	só	como	infância,	mas	como	

criança	sendo	ator	protagonista	de	sua	própria	história.
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o	conceito	de	infância	foi,	em	parte,	forjado	através	de	um	processo	gradual	de	exclusão	das	crianças	
das	esferas	sociais	de	influência,	isto	é,	do	trabalho,	do	convívio	social	com	adultos	externos	ao	círculo	
familiar,	da	participação	na	vida	comunitária	e	política.	Desse	modo,	o	confinamento	da	infância	em	
um	espaço	social	condicionado	e	controlado	por	adultos	produziu	o	entendimento	generalizado	da	
privação	do	exercício	de	direitos	políticos	de	participação	das	crianças	como	um	fato	natural	(DIAS;	
FERREIRA, 2015, p. 121).

Nesse	caminhar,	sabemos	que	nem	todas	as	crianças,	ainda	que	pelo	período	estabelecido	na	lei	
citada,	e	o	relato	do	conceito	de	infância	de	Dias	e	Ferreira	(2015),	devam	ser	realmente	crianças:	des-
frutar	do	que	lhe	é	de	direito,	pois	muitas	delas	vivem	em	condições	sub-humanas	avessas	a	quaisquer	
direitos	que	lhes	foram	outorgados.	Por	isso,	devemos	ser	cautelosos	ao	afirmarmos	que	as	crianças,	
no	plural,	como	se	todas	elas	tivessem	a	eficácia	social	de	direitos	e	fossem	realmente	atores	sociais,	
realmente	o	tenham	e	o	sejam.	Nesse	sentido,	Sarmento	(2008,	p.	3-4)	vai	nos	relatar	que	a

imagem	dominante	da	infância	remete	as	crianças	para	um	estatuto	pré-social:	as	crianças	são	“in-
visíveis”	porque	não	são	consideradas	como	seres	sociais	de	pleno	direito.	Não	existem	porque	não	
estão	lá:	no	discurso	social.	Acresce	a	isto	o	facto	da	modernidade	ter	confinada	às	crianças	ao	espaço	
privado,	ao	cuidado	da	família	e	ao	apoio	de	instituições	sociais	–	asilos,	infantários,	creches,	reforma-
tórios,	asilos	de	menores,	orfanatos	–	cujo	impulso	eugenista	inicial	se	caracteriza	exactamente	por	
retirar	da	esfera	pública	os	cidadãos	mais	jovens,	especialmente	se	apresentam	indicadores	poten-
ciais	de	desviância	ou	se	a	indigência	económica	os	remete	para	cuidados	assistenciais.

Ademais,	devemos	pensar	como	Corsaro	(2011,	p.	16),	no	sentido	de	que	“as	crianças	são	agen-
tes	ativos	que	constroem	suas	próprias	culturas	e	contribuem	para	a	produção	do	mundo	adulto;	e	a	
infância	é	uma	forma	estrutural	ou	parte	da	sociedade”.	De	todo	modo,	“é	fundamental	compreender	
que	a	infância	é	múltipla:	produto	e	produtora	de	cultura,	intérprete	do	seu	contexto	histórico	e	socio-
cultural”	(DIAS;	FERREIRA,	2015,	p.	121).

Isso	nos	faz	recordar	o	que	dissemos	ainda	pouco:	não	poder	considerar,	em	absoluto,	a	infância,	
e	mormente	a	criança,	como	período	estabelecido	em	lei,	pois	isso	rebaixaria	as	crianças	e	suas	dis-
tintas infâncias ao estatuto pré-social	citado	por	Sarmento	(2008).	Na	verdade,	nos	dizeres	de	Marchi	
(2017,	p.	619),	dizer	que	a	criança	é	um	ator	social,	significa	“simplesmente	considerar	que	ela	faz	parte	
da	cultura,	assim	como	os	membros	de	qualquer	outro	grupo	de	 idade	 (“adultos”	e	 “idosos”).	 Isso	
significa,	de	modo	mais	amplo,	simplesmente	reconhecer	a	criança	como	um	ser	humano	e,	portanto,	
como	um	ser	social”.	Outrossim,	eis	que	a	criança	é	um	ator	social	e	sujeito	de	direito!

PENSANDO NO NOVO PARADIGMA: INCLUSÃO DOS ESTUDOS SOCIAIS 
URBANOS	PARA	SE	PENSAR	AS	RELAÇÕES	DAS	CRIANÇAS	COM	O	SEU	DIREITO	
À CIDADE

Até	aqui	abordamos	a	noção	dos	estudos	sociais	da	infância,	compreendendo	que	a	criança	é	
protagonista	de	suas	ações,	sujeitos	de	direitos	sociais	que	firmam	“um	processo	de	apropriação	e	de	
construção,	por	meio	da	participação	ativa	do	indivíduo	jovem	que	intervém,	age	e	interage	com	todos	
os	elementos	de	seu	universo”	(BELLONI,	2007,	p.	61).

Nesse	sentido,	antes	de	direcionarmos	nossa	reflexão	para	a	noção	de	direito	à	cidade,	assim	
como	para	a	relação	que	as	crianças	têm	com	esse	direito,	faz-se	necessário	apresentar,	ainda	que	de	
forma	breve,	o	que	entendemos	por	cidade.

Em	sua	configuração,	a	cidade	possui	uma	estrutura	espacial	e	social.	Para	que	possa	ser	com-
preendida	em	conjunto,	deve-se	captar	desde	suas	partes	–	espaços	públicos	e	privados;	abertos	e	
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fechados	–	até	seu	contexto,	isto	é,	suas	interrelações.	De	acordo	com	Lynch	(1960),	compreendê-la	

em	suas	partes	significa	fazer	conexões	entre	elas	através	de	suas	peculiaridades	físicas	e	sociais,	que	

possibilitam	aos	indivíduos	condições	para	que	satisfaçam	suas	necessidades	ambientais,	relacionais	

e de apropriação.

No	que	se	refere	à	cidade	contemporânea,	além	desses	aspectos	característicos,	sua	estrutura	

também	abarca	considerações	da	conjuntura	econômica	capitalista:	o	urbanismo.

Nesse	 contexto,	 a	 apropriação	 dos	 espaços	 urbanos	 gera	 uma	 relação	 em	 que	 o	 indivíduo	

modifica	constantemente	o	ambiente	e	este	 influencia	no	comportamento	e	nas	suas	experiências,	

definindo	um	estilo	de	vida	urbano	que	é	destacado	pelos	teóricos	sociais	urbanos,	principalmente	por	

Lefebvre	e	Harvey,	autores	adotados	para	a	argumentação.

Lefebvre	(2013)	direciona	os	conflitos	urbanos	às	relações	entre	capitalismo	e	urbanização,	ten-

do	por	base	argumentativa	as	lutas	de	diversos	grupos	sociais	presentes	no	processo	de	transformação	

espacial.	Nesse	sentido,	o	autor	implementa	a	concepção	de	tempo	e	espaço	nas	pesquisas	sociais	ur-

banas	enquanto	definições	sociais,	por	meio	das	relações	que	são	estabelecidas	no	ambiente	urbano.

Tal	formulação	rompe	com	a	concepção	de	que	o	indivíduo	ocupa	passivamente	os	espaços	da	

cidade,	vazios	de	sentidos	relacionais,	por	serem	prontos	e	especializados,	mediados	por	 interesses	

governamentais	de	expansão	do	consumo	e	do	território.	Para	considerar	o espaço (social), assim como 

o tempo (social), não mais como fatos de “natureza” mais ou menos modificada, e nem como simples 

fatos de “cultura”; mas como produtos (LEFEBVRE, 2013, p. 124).

Essa	perspectiva	de	sujeito	protagonista,	produtor	e	reprodutor	de	culturas	vai	no	sentido	das	

reflexões	propostas	pelos	novos	estudos	sociais	da	infância	que	analisam	a	criança	como	ser	compe-

tente	que	interage	com	seus	pares	e	com	os	adultos	de	forma	ativa	e	não	como	um	ser	marcado	pela	

incapacidade	e	imaturidade	(CORSARO,	2011;	SARMENTO,	2004;	2008).

Por	sua	vez,	Harvey	(2012)	discute	o	direito	à	cidade	por	compreender	que	o	ser	humano	se	

constitui	também	pelos	lugares	que	habita,	o direito à cidade está muito longe da liberdade individual 

de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade	(HARVEY,	

2012, p. 74).

O	debate	sobre	o	direito	da	criança	à	cidade	também	se	ancora	nessa	proposição,	uma	vez	que,	

compreende-se	a	criança	como	ser	competente,	produtor	e	reprodutor	de	culturas,	portanto	capaz	de	

provocar	mudanças	nos	lugares	onde	habita	e,	ao	mesmo	tempo,	se	constituir	nesses	lugares	(AITKEN,	

2014;	ARAUJO,	2016;	DIAS;	FERREIRA,	2015;	FARIAS;	MÜLLER,	2017;	MÜLLER,	2012;	MÜLLER;	NUNES,	

2014;	SARMENTO,	2018).

Ademais,

a	cidade	também	pode	potenciar	a	cidadania	da	infância.	Ela	é,	por	definição,	um	espaço	de	interações	
sociais	múltiplas,	onde	as	funções	essenciais	da	vida	individual	e	coletiva	têm	lugar.	O	que	determina	a	
possibilidade	de	potenciação	da	cidadania	é	o	desenvolvimento	de	políticas	urbanas	que	permitam	a	
concretização	do	reconhecimento	e	da	participação	das	crianças	(SARMENTO,	2018,	p.	236).

Consequentemente,	há	o	reconhecimento	de	que	os	grupos	geracionais	conduzem	os	processos	

através	 dos	 quais	 as	 formas	 espaciais	 urbanas	 são	 criadas	 e	 transformadas.	 Para	 essa	 discussão,	 é	

importante	 considerar	 que	 a	 forma	 espacial	 de	 uma	 sociedade	 está	 intimamente	 relacionada	 com	
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o	seu	desenvolvimento	econômico	e	social,	sendo	este	último	voltado	para	os	grupos	e	classes	que	
conquistaram	participação	política.

Mas	é	importante	lembrar	que

o	confinamento	da	infância	em	um	espaço	social	condicionado	e	controlado	por	adultos	produziu	o	
entendimento	generalizado	da	privação	do	exercício	de	direitos	políticos	de	participação	das	crianças	
como	um	fato	natural.	Ao	mesmo	tempo,	imagens	sociais	da	infância	normativamente	orientadas	rea-
firmam	as	crianças	como	seres	desprovidos	de	vontade	ou	racionalidade	próprias,	como	portadoras	
de	imaturidade	social	(DIAS;	FERREIRA,	2015,	p.	121).

Assim,	pensar	nas	liberdades	individuais	das	crianças	e	nas	formas	de	controle	da	mobilidade	
pelos	adultos	é	fundamental	para	o	campo	de	estudos	das	infâncias.	Isso	porque,	ainda	podemos	pen-
sar	como	Dias	e	Ferreira	(2015,	p.	121),	no	sentido	de	que	“sujeito	de	direitos	e	desejos,	mas	sem	voz	
que	ressoe	na	sociedade,	a	criança	continua	sendo,	na	atualidade,	ator	individual	e	coletivo,	recluído	
ao	âmbito	privado	e	 invisível	na	cena	política	e	urbana”.	Ademais,	os	estudos	apontam	a	capacida-
de	das	crianças	de	perceber	as	dinâmicas	urbanas	com	uma	 lógica	própria	 (FARIAS;	MÜLLER,	2017;	
SARMENTO, 2018).

Harvey	(2012)	nos	ajuda	a	pensar	desta	forma	ao	dizer	que	o	processo	de	urbanização	é,	e	sem-
pre	foi,	um	fenômeno	de	classe	onde	algo	é	extraído	de	alguém	e	o	controle	permanece	em	poucas	
mãos,	contudo,	Lefebvre	 (2013)	nos	apoia	a	perceber	que	mesmo	nesse	contexto,	os	 indivíduos	se	
apropriam	do	espaço	urbano	e	neste	processo	os	modificam	por	meio	de	suas	interações,	adicionando	
suas	impressões	na	composição	destes.

As	crianças	nesse	sistema	–	de	extração	e	de	controle	–	sequer	podem	ser	lembradas,	uma	vez	
que	para	edificação	de	um	novo	urbanismo,	a	violência	é	sempre	o	caminho	(HARVEY,	2012).	Por	isso,	
se	é	certo	que	elas	estão	ganhando	empoderamento	nos	últimos	anos,	pelo	mundo	acadêmico,	não	
podemos	deixa-las	de	fora	quando	o	debate	toca	o	campo	científico	da	cidade	como	direito;	inclusive	
de	pensarmos	nas	cidades	atuais	e	 suas	possíveis	mudanças	estruturais	–	como	avenidas,	parques,	
destruição	de	 locais	públicos	para	edificação	de	empreendimentos	econômicos	vultuosos	–	na	vida	
das crianças.

Portanto,	pensar	na	cidade	sob	a	perspectiva	de	Harvey	(2012)	e	Lefebvre	(2013),	ajuda	a	dialo-
gar	com	os	estudos	sobre	a	infância	e	a	criança	na	cidade,	pois,	bem	como	os	adultos,	as	crianças	são	
sujeitos	sociais	e	como	tais,	assumem	papéis	que	por	vezes	reafirmam	a	lógica	desigual	de	poder	entre	
esses	grupos	mas	com	a	capacidade	de	criar	estratégias	de	resistência.

Trata-se	de	uma	construção	relacional	que	é	histórica	e	resulta	de	um	processo	complexo	que	
engloba	a	representação	social	sobre	a	criança	e	a	forma	como	deve	ser	vivenciada	a	infância,	assim	
como	discutem	os	estudos	sociais	da	infância.

Por	estarem	presentes	nos	espaços	urbanos	as	crianças	também	se	apropriam	desse	universo	
e	nesse	movimento	de	inserção	atribuem	um	novo	sentido	ao	espaço,	tanto	para	o	ambiente	quanto	
para	os	outros	grupos	geracionais	que	o	frequentam,	assim	como	argumenta	Lefebvre	(2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para	contemplar	o	objetivo	deste	ensaio,	indicamos	que,	para	os	estudos	sociais	urbanos,	a	forma	

espacial	de	uma	cidade	está	intimamente	relacionada	com	o	seu	desenvolvimento	econômico	e	social.
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Elencamos	Harvey	(2012)	e	Lefebvre	(2013)	para	desenvolver	a	ideia	de	que	a	organização	espacial	
não	é	apenas	uma	consequência	da	reação	ambiental	ou	da	ação	humana	sobre	o	ambiente,	mas	uma	
expressão	dos	usos	que	as	pessoas	fazem	do	espaço.	Tal	formulação	rompe	com	a	concepção	de	que	o	
indivíduo	ocupa	passivamente	os	espaços	da	cidade,	vazios	de	sentidos	relacionais,	por	serem	prontos	e	
especializados,	mediados	por	interesses	governamentais	de	expansão	do	consumo	e	do	território.

No	tocante	a	apreensão	da	relação	das	crianças	com	a	cidade,	destacamos	os	estudos	sociais	da	
infância,	que	partem	do	pressuposto	de	silenciamento	social	das	crianças	para	construir	instrumentos	
teóricos	capazes	de	produzir	investigações	que	compreendam	a	criança	enquanto	protagonista	de	suas	
ações,	atuando	como	sujeito	de	direitos.

Nessas	considerações	finais,	podemos	aduzir	que	este	trabalho	apontou	para	a	importância	do	
desenvolvimento	de	estudos	que,	aprofundando	a	discussão	conceitual	dos	estudos	sociais	urbanos	e	
da	infância,	construam	um	arcabouço	teórico	capaz	de	avançar	na	compreensão	relacional	da	infância	
e	das	crianças	nos	espaços	(direito	à)	da	cidade.

Outrossim,	devemos	ressaltar	a	necessidade	de	ações	que	promovam	o	exercício	da	cidadania	
infantil	e	a	quebra	da	percepção	adultocêntrica	da	infância,	compreendendo-a	como	uma	noção	que	
se	constitui	a	partir	do	adulto	e	trazendo	para	as	ciências	sociais	a	proposta	de	um	novo	paradigma,	o	
da	construção	social	da	infância.
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INTRODUÇÃO
A	proposta	 temática	 do	 artigo	 nasceu	 a	 partir dos	 diálogos	 entre	 uma	 professora	 do	 Ensino	

Superior	e	uma	bolsista	de	Iniciação	Científica,	a	partir	das	atividades	que	exercemos	atuando	junto	
ao COLEI	(Coletivo	de	Estudos	e	Pesquisas	sobre	Infâncias	e	Educação	Infantil)	e	tem	como	objetivo	
refletir	sobre	as	ações	do	Projeto	“Rodas	de	Contação	e	Leitura	na	Praça:	Pretextos	para	o	Encontros	
entre	 a	 Comunidade	Acadêmica	 e	 a	 Comunidade	do	 Paraíso”,	 coordenado	pela	 professora	Heloisa	
Carreiro.	A	principal	ação	do	projeto	se	materializa	através	da	montagem	de	uma Tenda	Literária	na	
Praça	dos	Ex-combatentes,	no	bairro	Paraíso,	na	cidade	de	São	Gonçalo,	durante	os	meses	de	outu-
bro	e	dezembro	de	2018	e	janeiro	de	2019. A	Praça	localiza-se	em	frente	ao	Campus	da	UERJ	de	São	
Gonçalo	e	foi	escolhida	como	espaço	de	pesquisa,	como	estratégia	de	aproximação	da	comunidade	
local.	Afinal,	reconhecemos	a	relevância	das vivências desses	sujeitos	com	a	leitura	e	com	a	literatura	
e	pensamos	que	a	Faculdade	pode	contribuir	através	desse	projeto	 com	a	ampliação	dessas	expe-
riências. A	Tenda	Literária	também	estende	sua	“lona”	diante	das	solicitações	dialógicas	de	grupos	de	
estudos	e	pesquisas	e,	atividades	de	extensão	dentro	do	Campus	Universitário.	Assim,	atuamos	em	
atividades	promovidas	pelo	TEAR	(Núcleo	de	Trocas	de	Experiências	de	Ensino	Aprendizagem	e	Ações	
Extensionistas	em	São	Gonçalo	e	Regiões	Adjacentes),	pelo	GLIFo	(Grupo	de	Estudos	e	Pesquisas	sobre	
Linguagens,	Infância	e	Formação),	GIFORDIC	(Grupo	de	Estudos	e	Pesquisas	das	Infâncias,	Formação	
de	Professores	e	Diversidade	Cultural),	mobilizamos	ações	na	 I	Colônia	de	Férias	da	UERJ-FFP	e	em	
sábados	letivos	das	escolas	de	Educação	Infantil	e	Ensino	Fundamental	das	redes	públicas	locais.

O	 Coletivo ao	 longo	 do	 primeiro	 semestre	 de	 2018 montou	 a	 Tenda	 com	 intervalos	 de quin-
ze dias,	normalmente	a	tarde,	e	realizava	um	pequeno	questionário	com	as	pessoas	que	frequentavam	
o projeto e	 que	 circulavam	na Praça	 com	o	 intuito	 de	obter	 informações	 sobre as	 relações	 entre	 o	
público	que	ocupava	aquele	espaço	e	as	suas	práticas	pessoais	de	leitura.

As	 informações contidas	 nos	 questionários	 e recolhidas	 pelos	 componentes	 do	 grupo nos fi-
zeram	 refletir	 sobre	 como	 a	 relação das	 famílias	 das	 crianças	 que	 estavam	 em	 interação	 conosco	
na	Praça,	 em	 situação	de	mediação	de	 leitura	 podem	 influenciar	 o	 interesse	 adulto	 e	 infantil	 pela	
literatura.	Notamos que	alguns	dos	responsáveis	pelas	crianças	diziam	não	ter	acesso à literatura	por	
não	possuir	condições	financeiras,	para	aquisição	de	material	literário	infantil.	Os	estudos	de	Queiroz	
(2014)	problematizam	o	fato	de	o	Brasil	não	possuir	altos	índices	de	leitura,	se	comparado	aos	países	
desenvolvidos.	Para	justificar	a	posição	do	país	nos	índices	de	leitura	usa	fatores	como,	número	redu-
zido	de	bibliotecas	e	acesso	ao	livro	concentrado	nas	mãos	de	pequena	parte	da	população.
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O projeto vem	sendo	realizado	em	uma	Praça	que	serve	como	ponto	de	diálogo	entre	duas	co-
munidades	que	recebem	poucos	investimentos	do	poder	público:	Morro	do	Feijão,	Morro	da	Coruja	e	
Comunidade	 da	 Jaqueira.	 Sabemos	 que	 as	 classes	 populares	 nem	 sempre	 conseguem	 investir	 na	
aquisição	de	livros	literários	de	qualidade,	pelos	altos	custos	que	os	mesmos	possuem	no	mercado.	
Contudo,	os	estudos	de	Coelho	(2000)	revelam	que	no	“encontro	com	a	literatura	(ou	com	a	arte	em	
geral)	os	homens	têm	a	oportunidade	de	ampliar,	transformar	ou	enriquecer	sua	própria	experiência	
de	vida,	em	um	grau	de	intensidade	não	igualada	por	nenhuma	outra	atividade”	(p.	29)	e	o	próprio	
trabalho	investigativo	desenvolvido	pela	Tenda	Literária	revela	que	as	famílias	das	classes	populares	
têm	ciencia	da importância	do	acesso	à	leitura e	do	contato	com	os	livros	por	parte	de	seus	filhos des-
de	cedo,	por	isso	mesmo	quando	estavam	somente	de	passagem	pela	Praça	nos	dias	em	que	a	Tenda	
estava	montada,	cediam	aos	apelos	de	seus	filhos	e	paravam	por	alguns	minutos,	a	fim	de	permitir	que	
os	meninos	e	as	meninas interagissem com	o	material	literário	disponível.	Alguns	responsáveis	pelas	
crianças no	início	do	projeto chegavam até a estranhar a	iniciativa	de se levar	um	acervo	de aproxima-
damente	97 livros	para	a Praça	e	deixar	que	a	população	interagisse	gratuitamente. Houve	por	parte	
da	população	um	pedido	de	empréstimo	dos	livros,	uma	ação	que	o	projeto	inicialmente	ainda	não	
consegue	atender,	uma	vez	que	o	acervo	que	se	encontra	na	Praça	pertence	à	coordenadora	e	precisa	
ser	enriquecido,	para	que	consiga	trabalhar	com	todos	os	benefícios	e	contratempos	que	envolvem	o	
empréstimo	de	livros.

Assim,	o	artigo	em	tela	discute como	pessoas	que	têm	pouco	ou	nenhum	acesso	a	 literatura	
interagem	com	os	 livros	que	se	encontram	disponíveis	em	espaços	públicos,	 reflete	ainda	sobre os	
desafios	 e	 descobertas	 encontrados	 pelas	mediadoras de	 leitura	 do	 projeto ao	 trabalharem com	 a	
dinamização	da leitura	fora	do	espaço	escolar.

O	COLEI	atua	na	Universidade	Estadual	do	Rio	de	Janeiro	–	Faculdade	de	Formação	de	Professores,	
localizada	no	bairro	Paraíso,	São	Gonçalo.	O	coletivo	é	formado	por	estudantes	de	pedagogia	e	por	
professores	do	Departamento	de	Educação,	que	têm	afinidade	com	as	questões	que	o	mesmo	discute:	
formação	docentes	e	questões	relacionadas	à	educação	de	crianças	pequenas.

O	Coletivo	desenvolve	um	projeto	que	tem	como	principal	objetivo	promover	o	encontro	entre	
a	comunidade	local	e	a	comunidade	acadêmica	através	da	literatura.	Para	isso	decidiram	se	deslocar	
para	a	Praça	em	frente	a	Faculdade	de	Formação	de	Professores	para	através	da	contação	e	da	leitura	
de	histórias	e,	exposição	de	livros	diversos,	começar	a	estabelecer	contato	com	a	comunidade	local	
que pouco conhece a universidade.

Transformar	a	praça	em	um	local	de	encontro	para	essas	duas	comunidades	ajuda	a	desenvolver	
vínculos	afetivos	que	geram	a	 troca	de	conhecimentos	sobre	história,	 folclore	e	cotidiano	do	 local.	
O	projeto	visa	transformar	esses	diálogos	em	narrativas	literárias	e	mostrar	a	comunidade	acadêmi-
ca	a	 importância	de	servir	a	sociedade	e	a	 importância	da	comunidade	 local	em	ocupar	o	Campus	
Universitário.

O	coletivo	realiza	os	eventos	na	Praça	quinzenalmente.	Quando	não	estão	na	Praça	se	reúnem	
para	discutir	o	planejamento	das	atividades,	escolher	texto	e	acervo,	discutir	possíveis	mudanças	ou	
melhorias	e	organizar	relatórios	de	suas	ações.
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REFERENCIAL	TEÓRICO	PARA	SE	PENSAR	O	TRABALHO	COM	LITERATURA	NA	
PRAÇA

Para	pensar	questões	referentes	à	literatura	estaremos	dialogando	com	Cândido	(1989),	Queiroz	
(2014)	e	Coelho	(2014).

Cândido	(1989)	defende	a	ideia	de	que	a	literatura	deve	ser	considerada	um	direito	fundamental	
para	a	dignidade	de	todos,	porque	ela	tem	o	papel	de	humanizar	as	pessoas.	O	autor	definiu	como	
literatura	 “todas	as	 criações	de	 toque	 ficcional	ou	dramático	em	 todos	os	níveis	da	 sociedade,	em	
todos	os	tipos	de	cultura”	(CÂNDIDO,	1989,	s/p.).	A	partir	dessa	visão	sobre	o	conceito	de	literatura	
podemos	enxergá-la	como	um	importante	fator	de	humanização,	porque	é	através	das	manifestações	
ficcionais	criadas	pelo	homem	que	valores	considerados	prejudiciais	ou	aconselháveis	são	introduzidos	
na	sociedade.	O	escritor	ainda	chama	atenção	para	a	literatura	como	um	objeto	“perigoso”	e	formador	
de	personalidade.	Perigoso	porque	não	fecha	ou	encerra	as	possibilidades	interpretativas	dos	sujeitos	
que	 interagem	com	o	texto	e/ou	narrativa,	e	 formador	de	personalidade	porque	obriga	a	pensar	e	
discutir feridas da sociedade.

A	partir	das	ideias	de	Cândido	(1989)	podemos	entender	que	quando	a	população	tem	acesso	
a	literatura	ela	se	torna	mais	aberta	e	compreensiva.	Isso	acontece	porque	a	literatura	faz	com	que	o	
homem	adquira	conhecimento	e	exercite	a	reflexão	se	tornando	consciente	da	sua	realidade	e	algumas	
vezes	lute	para	mudar	ou	manter	as	regras	da	sociedade.

Queiroz	(2014)	acredita	que	o	letramento	literário	na	infância	possibilita	ao	leitor	o	domínio	da	
escrita	e	a	compreensão	de	aspectos	sociais,	culturais,	políticos	e	econômicos.	Para	expor	o	seu	ponto	
de	vista,	a	autora	 faz	um	breve	 relato	sobre	o	surgimento	da	 literatura	 infantil	 com	a	ascensão	da	
burguesia.	Na	Idade	Moderna	a	literatura	para	a	infância	surgiu	com	um	caráter	instrutivo.	Nos	séculos	
posteriores	é	vista	como	um	meio	de	aproximar	seu	público	das	ações	humanas,	contribuindo	para	a	
formação	de	uma	pessoa	capaz	de	elaborar	questões	bastante	densas.

A	pesquisadora	sugere	que	para	produzir	uma	literatura	de	qualidade	para	a	infância	é	preciso	
que	o	autor	consiga	capturar	o	universo	infantil	de	maneira	que	a	criança	se	reconheça,	também	argu-
menta	ser	importante	investir	na	pluralidade	de	vozes	culturais	e	sociais,	utilizando-se	do	recurso	de	
ilustração	para	ampliar	o	entendimento	da	obra.

Queiroz	(2014)	nos	faz	refletir	sobre	o	papel	do	mediador	da	leitura.	Ele	deve	proporcionar	uma	
experiência	literária	que	não	exerça	controle	sobre	as	escolhas	das	crianças,	mas	deve	apresentar	uma	
infinidade	de	títulos	literários	e	permitir	que	a	criança	interprete	de	várias	formas.

Coelho	(2014)	tem	como	questão	central	a	capacidade	da	leitura	em	contribuir	para	a	forma-
ção	da	consciência	 individual	do	sujeito,	pois	através	dela	são	absorvidas	questões	sociais.	A	partir	
dessa	questão	a	autora	irá	discutir	o	papel	do	profissional	da	educação	nas	escolhas	de	leituras	para	
crianças.	 A	 primeira	 ideia	 destacada	 pela	 pesquisadora	 é	 de	 como	 os	 adultos	 enxergam	 as	 crian-
ças.	Recorrentemente,	o	adulto	escolhe	os	livros	baseado	naquilo	que	ele	acredita	ser	melhor,	desconsi-
derando	os	interesses	e	gostos	das	crianças.	Ao	fazer	isso	ele	diminui	o	interesse	da	criança	pelos	livros.	
Para	solucionar	esse	problema	o	adulto	deve	enxergar	a	criança	como	um	ser	ativo	e	capaz	de	criticar,	
fazer	escolhas	e	refletir	sobre	a	sociedade.	A	autora	também	destaca	a	ideia	de	que	a	desigualdade	no	
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Brasil,	gerada	pela	falta	de	políticas	públicas,	não	permite	que	parte	da	sociedade	tenha	acesso	à	lite-
ratura.	O	papel	dos	profissionais	da	educação	é	garantir	o	direito	ao	acesso	à	cultura	literária.

As	ideias	de	Coelho	(2014)	nos	fazem	enxergar	a	literatura	como	um	importante	meio	para	que	
a	criança	possa	conhecer,	criticar	e	mudar	a	sociedade,	mas	para	isso	é	necessário	que	tenha	espaço	
para	conviver	com	livros	e	tenham	suas	escolhas	respeitadas.

A	partir	das	ideias	apresentadas	pode-se	concluir	que	o	acesso	a	literatura	deve	ser	garantido	
durante	a	infância	independente	da	classe	social	que	o	sujeito	ocupa,	pois	é	por	meio	dela	que	serão	
introduzidos	os	ideais	que	sustentam	a	sociedade.	A	criança	precisa	saber	como	se	organiza	o	mundo	
em	que	vive,	para	desenvolver	um	pensamento	crítico	e	reflexivo	que	a	tornarão	consciente	de	seu	
poder	de	propor	ideias	que	possam	mudar	não	só	a	sua	realidade,	mas	a	de	todos	a	sua	volta.	Nosso	
projeto	de	Iniciação	Científica,	através	da	Tenda	Literária,	busca	garantir	às	crianças	das	comunidades	
no	entorno	ao	nosso	Campus,	o	direito	à	interação	literária.	Reconhecemos	que	fazemos	isso	de	forma	
insuficiente,	mas	toda	revolução	começa	com	um	primeiro	passo,	estamos	esperançosos	dando	nossos	
passos iniciais.

AS	PERSPECTIVAS	METODOLÓGICAS QUE	ORIENTAM	A	PESQUISA
Visando	uma	aproximação	entre	a	cultura	acadêmica	e	a	cultura	popular	surgiu	a	ideia	de	iniciar	

um	trabalho	com	literatura	na	Praça	dos	Ex-combatentes.	As	bases	metodológicas	usadas	para	plane-
jar	esse	projeto	foram	a	pesquisa	intervenção	e	etnográfica.

Em	diálogo	com	os	estudos	de	Corsaro	(2011)	entendemos	que	a	etnografia	é	o	estudo	de	di-
ferentes	culturas	e,	exige	do	pesquisador	não	só	a	 inserção	no	meio	escolhido,	mas	a	aceitação	de	
sua	participação	na	vida	das	pessoas	que	ele	decidiu	estudar.	A	pesquisa	intervenção	necessita	que	
o	 investigador	proponha	medidas	práticas	que	possam	contribuir	com	o	desenvolvimento	do	 lugar,	
comunidade	ou	objeto	estudado	(CORSARO,	2009).

Como	o	objetivo	do	coletivo	é	aproximar	a	comunidade	local	e	acadêmica	decidimos	que	para	
estudar	como	se	dá	a	relação	comunidade	local	com	a	FFP-UERJ	seria	necessário	provocar	um	movi-
mento	que	possibilitasse	o	encontro	dessas	comunidades.	A	Tenda	Literária	montada	na	Praça,	um	dos	
lugares	que	os	dois	grupos	comunitários	utilizam,	foi	o	meio	encontrado	para	realizar	esse	movimento	
de	interação	e	perceber	como	ambos	reagiriam	a	essa	aproximação.

Acreditamos	que	os	métodos	escolhidos	são	capazes	de	nos	fornecer	as	estratégias	necessárias	
para	concluir	nosso	objetivo.	A	pesquisa	intervenção	nos	permite	criar	uma	aproximação	com	o	nos-
so	objeto	de	estudo	e	a	etnografia	nos	insere	no	grupo	como	membros,	tornando	a	reflexão	sobre	o	
processo	mais	densa.	Pois	quando	temos	a	oportunidade	de	participar	de	um	grupo	não	apenas	como	
meros	observadores	podemos	perceber	e	sentir	melhor	os	detalhes	de	seu	cotidiano.	Além	disso	a	
etnografia	quando	feita	com	total	compromisso	do	pesquisador	com	os	indivíduos	consegue	garantir	
que	a	voz	deste	grupo	possa	ser	ouvida	em	sua	pesquisa.	A	tenda	foi	o	meio	encontrado	para	causar	
uma	mudança	nas	comunidades	acadêmica	e	local,	que	pudesse	qualificar	o	processo	de	aprendiza-
gem	dos	universitários	e	provocar	a	união	dessas	comunidades	tão	próximas,	mas	que	por	diversos	
motivos	se	encontram	afastadas.
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As	pesquisadoras	buscaram	se	desprender	de	seu	olhar	sobre	a	comunidade	e	adotaram	uma	
visão	 a	 partir	 do	 ponto	 de	 vista	 dos	 participantes	 do	 projeto.	 Procuraram	 conhecer	 e	 construir	 as	
narrativas	daquelas	pessoas	e	aos	poucos	foram	desconstruindo	a	ideia	de	distanciamento	que	aquelas	
pessoas tinham	da	comunidade	acadêmica.

OS SUJEITOS ENVOLVIDOS COM OS ESTUDOS: AS MÃES, AS CRIANÇAS E AS 
MEDIADORAS/ES DE LEITURA

A	Tenda	Literária	nos	permite	o	contato	direto	com	as	famílias	de	muitas	crianças,	pois	como	o	
acesso	à	Praça	é	perigoso,	pelo	fato	dela	ser	cercada	por	ruas	com	intensa	movimentação	de	veículos	
e	péssima	 sinalização	para	o	deslocamento	de	pedestres,	 raramente,	 as	 crianças	pequenas	 encon-
tram-se	sozinhas	desfrutando	dos	espaços	de	lazer	que	a	Praça	oferece,	estão	constantemente,	acom-
panhadas	por	adultos	e/ou	irmãos	mais	velhos.	Os	diálogos	que	tecemos	com	essas	famílias	vêm	nos	
permitindo	entender	a	leitura	não	só	como	uma	questão	relacionada	ao	desenvolvimento	da	escrita	e	
às	experiências	escolares.

O	gosto	pela	 leitura	se	desenvolve	pela	necessidade	da	vida	cotidiana	em	se	 informar	e	pela	
descoberta	daquilo	que	para	cada	um,	torna-se	uma	leitura	de	deleite.	Assim,	reconhecemos	através	
do	diálogo	com	os	adultos	que	acompanham	as	crianças	que	encontram-se	em	interação	com	a	Tenda	
Literária	que	o	ato	de	ler	(FREIRE,	1996),	traduz-se	em	uma	atividade	que	permite	entrar	em	contato	
com	diversos	saberes	que	podem	contribuir	com	o	desenvolvimento	do	pensamento	crítico	do	homem.	
Porém	também	temos	conhecimento	que	para	alguns	o	direito	de	experimentar	as	experiências	que	
a	leitura	pode	proporcionar	tem	sido	negado	e,	como	mediadores	devemos	garantir	o	acesso	à	leitura	
para	todos,	independente	da	posição	que	ocupem	na	sociedade.	A	Tenda	Literária	foi	o	meio	que	en-
contramos	de	assegurar	que	as	comunidades	próximas	à	FFP-UERJ	pudessem	ter	acesso	à	literatura.

No	primeiro	dia	planejamos	a	leitura	em	voz	alta	dos	nossos	livros,	mas	percebemos	que	não	
seria	possível.	As	crianças	chegaram	em	horários	diferentes	e	estavam	um	pouco	tímidas,	talvez	por	
ser	a	primeira	vez	participando	da	atividade.	Aos	poucos	fomos	ganhando	a	confiança	das	crianças,	
elas	se	sentiram	confortáveis	para	escolher	os	livros	que	desejavam	e	fizemos	uma	leitura	ao	“pé	do	
ouvido”,	lemos	com	proximidade	corporal	e	afetiva,	de	forma	quase	que	individual	para	as	crianças	que	
ainda	não	decodificavam	a	língua	sozinhas.

Enquanto,	as	meninas	e	os	meninos	 interagiam	sozinhos	com	os	 livros	realizamos	entrevistas	
com	as	 famílias.	Durante	 as	 entrevistas	 percebemos	que	muitos	 pais	 e/ou	 adultos	 acompanhantes	
das	 crianças	na	Tenda,	não	 tinham	o	 costume	de	 ler,	mas	 reconheciam	a	 importância	do	acesso	à	
leitura	na	infância.	A	entrevista	da	mãe	de	dois	meninos	nos	chamou	bastante	atenção,	ela	se	declarou	
homossexual	e	moradora	de	uma	comunidade	dominada	pelo	tráfico	de	drogas:	Morro	do	Feijão.	Ela	
falou	sobre	como	tenta	educar	seus	filhos	mostrando	que	existem	diversos	caminhos,	além	da	vida	
do	 crime	e	ensina	aos	meninos	a	 respeitar	 às	diferentes	orientações	 sexuais.	 Também	relatou	que	
costuma	pegar	livros	no	Projeto	Livros	na	Praça1 para	seus	filhos	porque	acredita	que	a	leitura	é	um	
meio	de	mostrar	diferentes	realidades	para	as	crianças.

Na	primeira	montagem	da	Tenda	Literária	tivemos	a	oportunidade	de	conhecer	o	público	que	
provavelmente	iria	frequentar	o	projeto.	Isso	nos	permitiu	escolher	livros	que	não	apenas	pudessem	
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de	alguma	forma	contribuir	para	o	desenvolvimento	das	crianças,	mas	também	de	suas	famílias,	que	
também	são	leitoras	dos	materiais	que	disponibilizamos.

Na	primeira	Tenda	a	maior	parte	do	nosso	acervo	era	composta	por	livros	infantis,	mas	no	de-
correr	das	atividades	notamos	que	os	responsáveis	das	crianças	ficavam	apenas	observando	a	nossa	
interação	com	os	pequenos	e	decidimos	acrescentar	livros	para	adultos.	Os	temas	foram	escolhidos	
de	forma	variada	para	que	pudessem	ter	acesso	a	 livros	com	assuntos	que	fazem	parte	do	seu	co-
tidiano	e	outros	com	assuntos	desconhecidos	por	boa	parte	do	público.	Além	de	acrescentar	novos	
livros	procuramos	interagir	com	responsáveis	dos	meninos	e	meninas	para	saber	sobre	o	cotidiano	da	
localidade	e	apresentar	a	Universidade,	pois	alguns	deles	nunca	visitaram	esse	espaço.

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS
As	experiências	vividas	neste	projeto	nos	permitiram	entrar	em	contato	com	os	moradores	e	

conhecer	as	histórias	e	as	questões	que	concernem	a	privação	do	direito	à	cultura,	à	 literatura	e	à	
educação	dos	moradores	locais.	Apesar	de	utilizarmos	institucionalmente	o	mesmo	espaço	geográfico	
dos	moradores	do	bairro,	 nem	 sempre	 conseguimos	perceber	 a	presença	deles	 em	nosso	Campus	
Universitário.	Assim,	o	nosso	objetivo	com	as	ações	do	projeto	em	tela	tem	sido	de	contribuir	para	a	
melhoria	da	Educação	Popular	(STRECK,	2014),	buscando	democratizar	o	acesso	à	cultura.

A	Tenda	Literária	é	um	caminho	que	encontramos	para	dialogar	com	a	comunidade	local	e	atra-
vés	dela	ouvimos	e	conhecemos	um	pouco	dos	relatos	das	histórias	de	vida	das	famílias	e	os	desafios	
que	encontram	na	privação	do	direito	à	educação	pública	e	gratuita	das	crianças	que	se	encontram	
em	mediação	com	as	atividades	promovidas	pela	Tenda.	Os	encontros	com	essas	famílias	na	Praça	nos	
trouxeram	a	 informação	de	que	muitos	desses	meninos	e	meninas	encontram-se	fora	da	escola	ou	
matriculados	em	instituições	privadas,	porque	não	conseguem	vaga	no	sistema	público.

Podemos	afirmar	que	com	o	projeto	estamos	aprendendo	sobre	o	cotidiano	dos	atores	envolvi-
dos	com	a	pesquisa,	ele	nos	trouxe	a	possibilidade	de	ampliar	os	nossos	conhecimentos,	desenvolver	
ideias	e	 relações	afetivas	 com	a	 localidade.	Além	disso	 também	conseguimos	 fazer	 com	que	parte	
dessas	famílias	conseguissem	olhar	para	a	FFP-UERJ	com	menos	distanciamento.

Acreditamos	que	o	nosso	dever	como	parte	da	comunidade	acadêmica	é	pensar	ações	que	pos-
sam	dialogar	com	as	angústias	vivenciadas	pelos	moradores,	questões	como	por	exemplo:	a	falta	de	
acesso	à	educação	pública,	o	aumento	de	questões	ligadas	à	violência	urbana,	o	aumento	de	desem-
prego	diante	da	crise	econômica	que	desde	2013	enfrentamos	e	o	desconhecimento	de	serviços	so-
ciais	prestados	por	projetos	de	pesquisa	e	de	extensão	fomentados	pela	universidade.	Embora,	a	ação	
central	da	Tenda	Literária	seja	investigar	as	experiências	de	leitura	e	com	a	literatura	dos	que	estão	de	
passagem	e	desfrutando	do	lazer	oferecido	pela	Praça	dos	Ex-combatentes,	no	ato	de	mediação	literá-
ria	as	conversas	se	desdobram	e	outras	questões	nos	convocam	ao	diálogo.	A	presente	experiência	de	
pesquisa	tem	se	revelado	de	suma	importância	para	nós,	uma	vez	que	utilizar	a	Tenda	como	estratégia	
metodológica	de	intervenção	comunitária	(FREIRE,	1992),	tem	nos	permitido	a	transpor	não	somente	
os	muros	que	cercam	o	Campus	Universitário.	Mas,	ideologicamente,	sentimo-nos	transpondo	muros	
importantes,	na	luta	contra	a	negação	por	parte	dos	“desgovernos”	de	direitos	básicos	à	população.
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INTRODUÇÃO
Os	estudos	da	infância	têm	se	constituído	como	campo	emergente	de	pesquisas	que	refletem	

sobre	como	se	estabelecem	os	modos	de	aprendizagem	e	significação	das	crianças,	a	partir	de	seus	
próprios	 relatos.	Essas	pesquisas	buscam	uma	ruptura	com	modelos	epistemológicos	que	apresen-
tam	uma	visão	adultocêntrica	sobre	as	crianças	e	sobre	suas	relações	sociais.	Nas	palavras	de	Mello	
(2010,	 p.	 184),	 esse	 olhar	 adultocêntrico	 coloca	 a	 criança	 numa	posição	 inferior,	 “destacando	 suas	
incapacidades	em	comparação	com	os	adultos,	a	limitação	de	sua	experiência,	a	insuficiência	de	seus	
conhecimentos,	a	incapacidade	de	pensar	logicamente,	de	controlar	sua	própria	conduta”.

Na	educação	musical,	o	conceito	ideias de música tem	sido	utilizado	para	compreender	de	que	
maneira	as	crianças	se	relacionam	com	a	música,	e	como	elaboram	e	significam	suas	práticas	musi-
cais	(SANTOS,	2006;	BRITO,	2004;	2007;	BEINEKE,	2009;	2011).	Neste	sentido,	essas	pesquisas	buscam	
considerar	o	dinamismo	que	caracteriza	as	maneiras	próprias	das	crianças	de	pensar	e	fazer	música,	
analisando	diferentes	contextos.

Por	essa	ótica,	este	texto	busca	refletir	sobre	os	sentidos	que	as	crianças	atribuem	à	ludicidade	
e	as	atividades	de	imaginação	inseridas	no	coro	infantil.	Os	temas	apresentados	neste	texto	emergiram	
das	análises	dos	dados,	tendo	como	foco	analisar	as	ideias	das	crianças	sobre	o	brincar	e	as	ativida-
des	de	imaginação	inseridas	nos	ensaios	do	grupo.	A	pesquisa	foi	realizada	com	vinte	e	nove	crianças	
participantes	do	Coro	Infantil	CANTORIA	-	projeto	de	extensão	realizado	no	Colégio	de	Aplicação	da	
Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	–	UFSC,	na	cidade	de	Florianópolis/SC1.

As crianças e as culturas da infância

Estudos	 sociológicos	 têm	 buscado	 compreender	 quais	 as	 questões	 centrais	 no	 estudo	 das	
culturas	da	infância	(DENZIN,	1977;	CORSARO,	2011;	SARMENTO,	2004).	Estes	estudos	buscam	com-
preender	de	que	forma	são	estabelecidas	as	interpretações	das	crianças,	realizando	seus	processos	de	
significação	específicos	e	genuínos.

Segundo	Sarmento	(2004),	pesquisadores	colocam-se	frente	a	uma	tarefa	teórica	e	epistemo-
lógica	ao	pesquisar	as	culturas	da	 infância.	Esses	estudos	constituem	um	desafio	científico	quando	
buscamos	compreender	os	princípios	e	regras	que	permeiam	a	infância.	Conforme	ressalta	Sarmento	
(2004),	a	compreensão	deste	desafio	científico	pode	ser	analisada	a	partir	de	quatro	eixos	estrutura-
dores,	sendo	eles:	a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração.

1	 Este	trabalho	apresenta	uma	síntese	dos	resultados	de	análise	de	uma	pesquisa,	ainda	em	andamento,	desenvolvida	no	curso	de	mes-
trado	acadêmico	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Música	da	Universidade	do	Estado	de	Santa	Catarina	-	UDESC,	sob	orientação	
da	Profa.	Dra.	Viviane	Beineke.	O	presente	trabalho	foi	realizado	com	apoio	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	
Superior	(CAPES)	-	Código	de	Financiamento	001.
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Conforme	 destaca	 o	 autor,	 a	 interatividade compreende	 a	 aprendizagem	 que	 se	 estabelece	

entre	as	próprias	crianças,	denominadas	como	culturas	de	pares.	Neste	sentido,	as	culturas	de	pares	

permitem	às	crianças	apropriar,	reinventar	e	reproduzir	o	mundo	que	as	rodeia.	“Essa	partilha	de	tem-

pos,	ações,	representações	e	emoções	é	necessária	para	um	mais	perfeito	entendimento	do	mundo	e	

faz	parte	do	processo	de	crescimento”	(SARMENTO,	2004,	p.	24).

Ao	descrever	o	segundo	eixo	estruturador,	a	ludicidade, Sarmento	(2004)	ressalta	que	esse	eixo	

constitui	um	traço	 fundamental	das	culturas	 infantis,	pois	o	brincar	é	caracterizado	como	uma	das	

atividades	sociais	mais	significativas	das	crianças.	Desta	forma,	o	brincar	está	intrinsicamente	relacio-

nado	com	a	recriação	do	mundo	e	na	produção	das	fantasias	infantis	–	essa	sendo	classificada	como	o	

terceiro	eixo	das	culturas	da	infância.	Para	Sarmento	(2004),	o	terceiro	eixo,	a	imaginação	das	crianças	

ou a fantasia do real, constituem	a	construção	do	que	elas	atribuem	como	suas	visões	de	mundo,	

atribuindo	assim	significados	às	coisas.

Por	fim,	como	quarto	eixo	estruturador,	o	autor	discute	a	reiteração. Conforme	explica,	este	eixo	

busca	analisar	as	culturas	infantis	a	partir	do	tempo	da	criança.	Neste	sentido,	a	reiteração é	analisada	

pelo	modo	continuado	em	que	as	crianças	reinventam	e	recriam	brincadeiras,	jogos	e	rituais,	através	

da	relação	com	crianças	mais	velhas.

Conforme	ressalta	Sarmento	(2004),	estudos	científicos	que	buscam	analisar	os	modos	como	as	

crianças	compreendem	o	mundo	e	as	ações	que	as	rodeiam,	podem	ser	analisados	através	dos	eixos	

estruturadores	das	culturas	da	infância.	Assim,	compreenderemos	a	importância	de	que	as	áreas	de	

conhecimento	estejam	voltadas	à	identificação,	compreensão	e	valorização	das	vozes	infantis,	as	quais	

apresentam	a	capacidade	das	crianças	de	produzirem	suas	culturas,	tornando-as	construtoras	ativas	

de	seu	próprio	lugar	numa	sociedade	contemporânea.

Um olhar para as ideias de música das crianças

Na	área	de	educação	musical,	Santos	(2006)	realizou	uma	pesquisa	com	crianças	entre	oito	e	

onze	anos	de	 idade,	buscando	compreender	quais	as	perspectivas	 infantis	a	partir	de	exercícios	de	

escuta	e	composição	por	meio	de	sons	do	calçadão	da	cidade	de	Londrina/PR.	Ao	propor	o	conceito	

ideia de música, o	estudo	buscou	compreender	qual	a	ideia de música revelada	pelas	crianças	a	partir	

das	atividades	propostas,	colocando	as	crianças	frente	a	questões	como	“isso	é	música?”	ou	“como	é	

essa	música?”

Santos	(2006)	salienta	que,	por	meio	de	falas	e	desenhos,	as	crianças	apontaram	aspectos	rela-

cionados	ao	seu	imaginário	ou	de	um	ideal	sonoro	que	possuíam	do	ambiente.	“Foi	levado	em	conta	o	

fato	de	as	crianças	terem	desenhado	muitos	passarinhos,	galos	e	cachorros	e	terem	falado	muito	dos	

sons	produzidos	por	eles”	(SANTOS,	2006,	p.	111).	Neste	sentido,	a	autora	reflete	que	a	compreensão	

das	crianças	sobre	o	que	entendem	de	música	ou,	até	mesmo,	o	que	escutam	de	sons	“reais”,	está	

intrinsicamente	ligado	a	uma	concepção	de	escuta	imaginativa	ou	idealizadora	(SANTOS,	2006).

Ampliando	esta	definição,	Brito	(2007)	argumenta	que	os	educadores	musicais	devem	reconhe-

cer	que	a	música	é	um	sistema	aberto	e	dinâmico,	elaborado	e	reelaborado	continuamente	pelas	crian-

ças,	para	que	possam	reconhecer	e	respeitar	a	produção	musical	infantil.	Com	o	intuito	de	cartografar	

possibilidades	e	significados	acerca	das	relações	do	ser	humano	com	sons	e	com	a	música,	a	autora	
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buscou	problematizar	a	importância	da	compreensão	das	ideias de música2	das	crianças	em	oficinas	
de	música.

Conforme	ressalta	a	autora,	as	ideias de música das crianças baseiam-se	no	que	se	pode	classifi-
car	como	uma	espécie	de	“faz	de	conta”,	observando	e	assimilando	o	que	compreendem	sobre	o	fazer	
musical.	Além	disso,	afirma	que	o	brincar	musical	da	criança	classifica	sua	forma	de	experienciar,	de	
desenvolver	recursos	e	construir	conhecimentos,	assumindo	significados	efetivos	em	seu	fazer	musical	
na infância.

Utilizando	o	conceito	ideias de música para	discutir	as	compreensões	de	música	estabelecidas	
intersubjetivamente	em	sala	de	aula,	por	crianças	e	professora,	Beineke	(2009)	buscou	compreender	
os	significados	e	as	concepções	atribuídos	a	música	e	a	prática	musical.	Através	da	observação	das	au-
las	e	dos	diálogos,	a	autora	buscou	analisar	algumas	das	ideias	de	músicas	reveladas	pelas	crianças	nas	
atividades	de	composição,	como:	1)	a	produção	musical	com	e	para	outras	pessoas;	2)	o	planejamento	
das	músicas;	3)	a	participação	e	o	engajamento	das	crianças	nas	composições;	e	4)	a	indissociabilidade	
entre	compor	e	tocar.

Falas	como	“eu	me	sinto	como	se	fosse	uma	cantora”	ou	“parece	que	a	gente	é	uma	banda”,	fo-
ram	expressas	pelas	crianças	para	significar	como	compreendiam	as	funções	da	música	e	as	conexões	
com	suas	práticas	musicais	vivenciadas	socialmente.	Além	disso,	ao	explicarem	as	composições	e	o	
processo	de	planejamento	das	músicas,	Beineke	(2009)	salienta	que	as	crianças	avaliaram	que	música	
“tem	que	ter	ritmo”,	que	os	“instrumentos	precisam	combinar”,	“ter	uma	boa	letra”	e	“ter	boa	voz”.

A	partir	 das	 pesquisas	 de	 Santos	 (2006),	 Brito	 (2007;	 2009)	 e	 Beineke	 (2009;	 2011)	 sobre	 as	
ideias de música	das	crianças,	e	as	discussões	sobre	os	eixos	estruturadores	da	infância	propostos	por	
Sarmento	 (2004),	este	 texto	se	propõe	a	compreender	as	dinâmicas	que	movimentam	as	 ideias	de	
música	das	crianças,	com	o	fito	de	documentar	e	analisar	como	essas	ideias	são	atribuídas,	comparti-
lhadas	e	transformadas,	no	contexto	do	coro	infantil	pesquisado.

Caminhos metodológicos da pesquisa

Para	que	a	investigação	compreendesse	as	perspectivas	que	as	crianças	atribuem	ao	coro	infan-
til,	o	estudo	foi	realizado	com	vinte	e	nove	crianças,	entre	seis	e	onze	anos	de	idade,	participantes	do	
Coro	Infantil	CANTORIA,	da	cidade	de	Florianópolis/SC.	O	coro	infantil	é	uma	atividade	de	extensão	
realizada	no	Colégio	de	Aplicação	da	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	–	UFSC,	com	o	objetivo	
de	oportunizar	práticas	educativas	de	iniciação	musical	através	do	canto	coletivo.

Foram	 observados	 treze	 encontros,	 de	 aproximadamente	 75	 minutos	 de	 duração,	 além	 de	
duas	apresentações	do	coro.	A	primeira	apresentação	ocorreu	no	dia	04	de	outubro	de	2018,	no	VIII	
Encontro	de	Pesquisa	e	Extensão	do	MUSE,	na	Universidade	do	Estado	de	Santa	Catarina	–	UDESC,	e	a	
segunda	apresentação	no	dia	20	de	novembro	de	2018,	na	Semana	de	Consciência	Negra,	realizada	na	
Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	–	UFSC.

Fundamentada	nas	pesquisas	com crianças	(CORSARO,	2011),	a	coleta	de	dados	desdobrou-se	
em	três	etapas:	(1)	observação	e	registro	em	áudio	e	vídeo	dos	ensaios	do	coro	infantil,	com	o	intuito	
de	conhecer	o	grupo	e	os	desdobramentos	das	ações	pedagógico-musicais	presentes	nos	ensaios	do	

2 Brito (2007) discute sobre as ideias de música, no	plural,	enquanto	Santos	(2006)	se	refere	à	ampliação	da	ideia de música, no	singular.
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coro	infantil;	(2)	produção	de	registro	pelas	crianças	em	cadernos	individuais,	intitulados	“Diários de 
Ideias de Música”,	que	consistiu	em material	produzido	pelas	crianças	através	de	desenhos,	pinturas,	
escritos	e	colagens;	e	(3)	rodas	de	conversa,	focalizando	a	prática	coral	e	os	registros	nos	diários,	a	fim	
de	compreender	as	ideias	registradas	nos	diários	e	os	olhares	das	crianças	sobre	a	prática	coral	infantil.

Os	dados	coletados	foram	identificados	e	catalogados	por	data	da	observação,	sendo	identifica-
dos	com	a	legenda	OBS para	as	observações	e	relatórios,	e	RC para	os	registros	dos	diálogos	das	rodas	
de	conversa	com	as	crianças.	Os	temas	apresentados	neste	texto	emergiram	das	análises	dos	dados,	
tendo	como	foco	analisar	as	ideias	das	crianças	sobre	o	brincar	e	as	atividades	de	imaginação	inseridas	
nos ensaios do grupo.

“O	ensaio	fica	muito	mais	legal	quando	a	professora	coloca	umas	brincadeiras”

Um	dos	temas	discutidos	pelas	crianças	nas	rodas de conversa esteve	relacionado	às	suas	ideias	
sobre	o	brincar	nos	ensaios	do	coro	infantil	e	as	atividades	de	faz	de	conta	propiciada	nos	exercícios	do	
coro.	Ao	serem	abordadas	sobre	o	que	achavam	de	atividades	que	envolvessem	jogos	e	brincadeiras	
nos	ensaios,	como	o	jogo	de	mãos	“Lenga	la	lenga”3	e	a	brincadeira	“Passaraio”4, as crianças enfatiza-
ram	que	esses	momentos	deixam	o	ensaio	de	um	coro	mais	“divertido”:	“Deixa o ensaio muito mais 
divertido porque motiva mais quando a gente está brincando, e é um negócio que você se interessa 
mais”	(Bia);	“Aqui é um lugar onde a gente pode cantar músicas e fazer brincadeiras” (Mari);	“O ensaio 
fica muito mais legal quando a professora coloca umas brincadeiras”	(Pipo).

Algumas	crianças	explicaram	que,	ao	mesmo	tempo	que	ensaiavam,	brincavam	e	se	divertiam	
com	seus	amigos	do	coro.	Como	explica	Bela:	“são nesses momentos que a gente se diverte, brinca 
com os amigos e aprende, tudo ao mesmo tempo!”	(RC6,	p.	3).	Dessa	forma,	identificamos	a	música	
significada	como	prática	social	uma	vez	que	o	fazer	musical	e	o	brincar	com	os	amigos	possibilita	inte-
ração	entre	os	pares	e	motiva	a	aprendizagem.	Nesta	perspectiva,	Beineke	(2009)	afirma	que	a	função	
atribuída	pelas	crianças	à	música	tem	a	ver	com	as	práticas	sociais	que	vivenciam.	Segundo	a	autora,	
as	crianças	atribuem	grande	importância	à	qualidade	do	entrosamento	e	engajamento	com	os	colegas	
nos	grupos	nos	momentos	de	ensaio,	apresentação	e	crítica.

Revelando	nas	rodas	de	conversa	quais	suas	perspectivas	em	relação	aos	jogos	e	brincadeiras	
que	a	professora	Dulce	inseriu	no	momento	do	ensaio	do	coro	infantil,	algumas	crianças	afirmaram	
que	são	momentos	como	a	brincadeira	“Passaraio”,	 inserida	em	um	dos	ensaios,	que	as	motivam	a	
aprender	e	interagir	com	os	colegas.

Professora:	Hoje	nós	vamos	fazer	uma	dinâmica	aqui	no	ensaio	um	pouquinho	diferente.	Vocês	nota-
ram	que	na	música	que	acabamos	de	fazer	tem	nas	letras	algumas	brincadeiras?
Lipe:	Eu	não	vi	brincadeiras	na	música!
Professora:	O	que	eu	quis	dizer	é	que	a	letra	da	música	fala	sobre	o	nome	de	algumas	brincadeiras.	
“Passaraio”	mesmo	é	uma	brincadeira.
Lipe: Ah, tá...
Nina:	E	a	gente	vai	brincar	de	“passaraio”?	Eu	não	sei	brincar	disso.
Professora:	Sim.	Escolham	duplas	e	façam	como	se	fosse	um	túnel.	A	última	dupla	passa	pelo	túnel	e	
a	gente	tem	que	tentar	pegar	essa	dupla.

3	 Jogo	tradicional	infantil	que	envolve	jogo	de	mãos	e	música	cantada.
4	 Segundo	a	professora	responsável	pelo	coro,	“Passaraio”	é	uma	adaptação	da	brincadeira	“Passarás,	não	passará”,	onde	as	crianças	

ficam	em	duplas	formando	um	túnel	para	que	as	últimas	duplas	passem	pelo	meio	delas.	Quando	a	música	acaba,	as	crianças	abaixam	
as	mãos	na	tentativa	de	pegar	a	dupla	que	passa	no	meio	do	túnel.
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Cristal:	Que	legal	Profa.	Adoro	brincadeiras	no	ensaio.
Bia:	Eu	também!	(OBS4,	p.	1).

Esse	momento	agradou	a	grande	maioria	das	crianças,	pois	proporcionou	algo	diferente	do	que	
elas	haviam	realizado	durante	todo	o	ensaio.	Além	disso,	analisando	as	falas	de	Cristal	e	Bia,	observa-se	
o	interesse	das	crianças	por	momentos	dinâmicos	que	proporcionem	atividades	envolvendo	brinca-
deiras.	 Essa	 característica	 lúdica	 nos	 processos	 de	 aprendizagem	 também	 é	 discutida	 por	 Oliveira	
(2015)	quando	analisa	as	perspectivas	das	crianças	sobre	o	brincar	nas	aulas	de	música.	Analisando	
o	comportamento	das	crianças	em	sua	pesquisa,	a	autora	observa	que	“o	ambiente	lúdico	nas	aulas	
de	música	proporcionou	momentos	agradáveis	e	esteve	relacionado	a	um	estado	de	bem-estar	nas	
crianças	evocando	sentimentos	de	liberdade	e	espontaneidade	de	ação”	(OLIVEIRA,	2015,	p.	232).

Outro	momento	caracterizado	pelas	crianças	como	“divertido”, foi	uma	atividade	de	jogos	de	
mãos	durante	o	ensaio,	onde	a	professora	Dulce	deixou	um	tempo	livre	para	que	as	crianças	pudessem	
realizar	o	 jogo	de	mãos	“Lenga	 la	 lenga”.	Neste	momento	da	atividade,	as	crianças	reiteradamente	
verbalizaram	aspectos	como	“divertido”, “animado”, “mágico”.

Professora:	Vamos	fazer	o	“la	ducha	la	due”?
Crianças:	Vamos!
Cristal:	Oba,	eu	adoro	o	“la	ducha	la	due”.
Bia:	É	divertido	quando	quem	erra	sai.
Pipo:	Vamos	fazer	assim,	Profa.?	Quem	erra	sai?	(OBS4,	p.	1).

Pude	 observar	 que	 as	 crianças	 se	 sentiram	motivadas	 em	participar	 da	 atividade,	 formando	
seus	grupos	por	afinidades.	Neste	momento	caracterizado	na	roda	de	conversa	como	“a brincadeira 
proposta pela prof.”, observei	que	as	crianças	experimentaram	outras	formas	de	executar	a	atividade,	
bem	como	a	criação	de	novas	formas	de	jogos	de	mãos.	Além	disso,	as	crianças	entenderam	como	jogo	
a	possibilidade	de	elaborar	novos	jogos	de	mãos	a	partir	de	uma	atividade	já	conhecida,	trabalhando	
vocalmente	com	a	canção.	Analisando	a	atividade	das	crianças	através	das	reflexões	de	Marques	e	
Abreu	(2018),	as	autoras	afirmam	que	é	“no	ato	de	brincar	que	as	crianças	tomam	contato	consigo	
mesmas,	com	o	outro,	experimentando	a	interdependência	existente	entre	a	música	dada	e	a	escuta	
atenta	permeada	pelas	brincadeiras”	(MARQUES;	ABREU,	2018,	p.	143).

“Fica	mais	fácil	cantar	quando	usamos	a	imaginação”

Conforme	destaca	Sarmento	(2004),	a	ludicidade	e	o	brincar	estão	intrinsicamente	ligados	à	ima-
ginação	ou	à	fantasia	do	real.	Para	o	autor,	esses	dois	eixos	estruturadores	compreendem	a	produção,	
recriação e significação das fantasias das crianças.

No	decorrer	dos	diálogos	com	as	crianças	foi	possível	perceber	que	o	conceito	do	brincar	duran-
te	os	ensaios	no	coro	infantil	não	estava	somente	ligado	aos	momentos	de	brincadeiras	e	jogos,	mas,	
também,	à	imaginação	propiciada	nos	encontros	com	o	grupo.	Segundo	Angel,	as	movimentações	do	
corpo	durante	o	ensaio	estimularam	sua	imaginação	em	meio	às	atividades:

Pesquisador:	Em	relação	às	brincadeiras	que	a	professora	colocou	nos	ensaios,	o	que	vocês	acharam?
Lipe:	Eu	gosto	muito	porque	é	um	momento	que	a	gente	pode	se	divertir	bastante.
Angel:	Eu	também	gosto.	Principalmente	quando	a	professora	fala	“vamos	cantar	como	se	fossem	
bailarinos”	ou	“pensem	a	nota	voando	no	espaço”.	Aí	a	gente	fica	imaginando	essas	coisas	que	ela	
falou	e	vamos	fazendo	gestos.	Eu	acho	que	a	voz	fica	até	mais	bonita	(RC,	G6,	p.	2).
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Sobre	os	processos	de	imaginação	infantil,	Sarmento	(2004)	afirma	que	o	“mundo	do	faz	de	con-

ta”	de	uma	criança	faz	parte	de	sua	visão	de	mundo	e	de	como	ela	significa	as	coisas.	Para	Craft	(2001),	

a	imaginação	apresenta-se	como	um	dos	fatores	da	aprendizagem	criativa,	aliados	à	experimentação,	

à	inovação,	à	expressão,	à	invenção,	à	reflexão	e	à	valorização	de	si	e	de	suas	ideias.

A	partir	das	 ideias	dos	autores,	analiso	o	diálogo	de	Lipe	e	Angel	ao	discorrerem	sobre	 seus	

processos	de	experimentação	e	imaginação	em	meio	às	atividades	lúdicas	propostas	pela	professora.	

Nessa	perspectiva,	destacam-se	os	processos	de	construção	coletiva	de	conhecimento,	estando	pre-

sentes	a	imaginação	e	a	construção	de	significados	pelas	crianças	(CRAFT,	CREMIN,	BURNARD,	2008).

Iza:	A	gente	pode	até	fazer	um	dia,	cantar	uma	música	do	coral	e	fazer	uma	brincadeira.
Pesquisador:	No	meio	da	música?
Iza:	Sim.
Pesquisador:	No	ensaio?
Iza:	Também	ué.	No	ensaio	e	também	podíamos	fazer	nas	apresentações.	Como	a	gente	faz	gestos,	só	
que	em	vez	de	fazer	gesto	a	gente	faz	uma	brincadeira.	Ia	deixar	a	música	diferente	e	a	plateia	ia	ver	
que	a	gente	não	só	canta,	mas	faz	umas	coisas	diferentes	(RC,	G2,	p.	4).

Como	exposto	por	Iza,	as	brincadeiras	realizadas	no	momento	do	ensaio	com	os	colegas	tam-

bém	poderiam	ser	 incorporadas	como	parte	da	performance	do	coro	nas	apresentações	do	grupo,	

refletindo	sua	concepção	de	como	poderia	ser	uma	apresentação	envolvendo	as	brincadeiras	apren-

didas	no	ensaio.	Desta	forma,	Iza	indica	fatores	da	aprendizagem	criativa	no	coro	infantil	relacionados	

à	imaginação,	revelando	suas	ideias	e	ampliando	sua	consciência	crítica.	No	mesmo	sentido,	Roncale	

(2013)	salienta	que	“a	aprendizagem	criativa	compreende	conceitos	como	a	ludicidade,	a	imaginação	

e	o	protagonismo,	que	são	incentivados	na	prática	e	auxiliam	no	desenvolvimento	de	uma	consciência	

crítica	em	amplos	sentidos,	de	si	e	do	meio	em	que	se	está	inserido”	(RONCALE,	2013,	p.	56).

As	falas	das	crianças	nas	rodas	de	conversa	refletiram	suas	perspectivas	sobre	o	brincar	e	as	ativi-

dades	de	faz	de	conta	proporcionadas	no	ensaio	do	coro	infantil.	Para	elas,	tanto	as	brincadeiras,	quanto	

a	imaginação	propiciada	nas	atividades	de	técnica	vocal,	foram	vistas	como	prazerosas	e	divertidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante	do	compartilhamento	de	ideias	das	crianças	nas	rodas	de	conversa,	os	resultados	deste	

estudo,	mesmo	que	parciais,	revelam	como	as	crianças	compreendem	a	ludicidade	e	a	imaginação	em	

atividades	propostas	nos	ensaios	do	coro	infantil.

Através	das	falas	das	crianças,	pude	compreender	que	os	eixos	estruturadores	das	culturas	da	

infância,	discutidos	por	Sarmento	(2004),	são	importantes	quando	pensamos	uma	prática	educacional	

que	busque	considerar	as	culturas	produzidas	pelas	próprias	crianças.	O	brincar,	apresentado	como	

ludicidade	pelo	autor,	mesmo	que	analisado	dentro	de	um	ambiente	de	ensino,	 foi	discutido	pelas	

crianças	como	um	mecanismo	que	proporcionou	divertimento	e	alegria	às	crianças.	Entretanto,	ape-

sar	de	afirmarem	que	as	práticas	 foram	prazerosas,	as	crianças	não	discutiram	se	esses	momentos	

agregaram	conhecimento	e	se	foram	sinônimos	de	aprendizagem	na	prática	coral.	Neste	sentido,	as	

falas	das	crianças	apresentam	apenas	o	prazer	que	elas	atribuem	ao	brincar	nos	ensaios,	sem	levar	em	

consideração	o	que	o	brincar	proporciona	de	conhecimento	no	ensaio	do	coro	infantil.
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Em	síntese,	esta	comunicação	buscou	refletir	sobre	os	sentidos	que	as	crianças	atribuem	à	ludi-
cidade e ao faz de conta – eixos	estruturadores	da	infância	discutidos	por	Sarmento	(2004)	–	inseridos	
na	prática	coral	 infantil.	Por	 fim,	reafirmo	a	 importância	de	estudos	que	busquem	compreender	as	
perspectivas	das	crianças	para	que	possamos	construir	novos	olhares	sobre	as	práticas	de	educação	
musical	em	contextos	específicos.
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INTRODUÇÃO: POR QUE EDUCAR PARA A MÍDIA NA INFÂNCIA?
Sabe-se	que	a	mídia	já	está	incorporada	na	vida	de	milhares	de	crianças	e	adolescentes,	que	sa-

bem	como	baixar	vídeos,	como	acessar	as	mídias	sociais,	postar	fotos,	“viralizar”	na	internet	conteúdos	
do	universo	infantil,	como	de	seus	personagens	de	filmes;	porém,	muitas	vezes,	essas	crianças,	assim	
como	os	pais,	professores	ou	outros	responsáveis	não	refletem	o	uso	que	fazem,	e	por	vezes,	não	têm	
habilidades	críticas	para	avaliar	as	informações	e	os	conteúdos	com	os	quais	interagem.

Políticas	públicas	de	inclusão	digital	em	escolas	e	outros	ambientes,	por	vezes,	enfatizam	apenas	
o	 acesso	 aos	meios	digitais,	 sem	desenvolver	habilidades	 críticas	 e	 reflexivas.	O	objetivo,	 por	 isso,	
não	é	só	incentivar	o	das	novas	mídias	e	tecnologias,	mas	tornar	essa	geração	mais	crítica	e	prepa-
rada	para	identificar	e	melhor	compreender	as	relações	de	poder	que	desenham	a	cultura	midiática	
(HESMONDHALGH,	2006).

A	educação	para	mídia	(ou,	em	inglês,	media	literacy)	tem	sido	uma	área	de	alfabetização	emer-
gente,	considerando	que,	no	cenário	da	digitalização,	passamos	a	conviver	mais	diariamente	com	a	
cultura	midiática.	Sabendo	que	as	crianças	acessam	conteúdos	midiáticos	cada	vez	mais	cedo,	pela	
internet,	aparelho	celular,	televisão	etc.,	o	presente	trabalho	faz	a	relação	sobre	infância,	mídia	e	con-
sumo,	considerando	que	a	mídia,	de	maneira	geral,	é	uma	das	principais	referências,	desde	a	infância,	
sobre	entretenimento,	consumo	e	comportamento.

A	partir	disso,	e	baseando-se	em	autores	como	Fantin	(2014)	Siqueira	(2014),	Buckingham	(2003	e	
2008)	apresenta-se	uma	proposta	para	o	Ensino	Fundamental	I	de	leitura	e	escrita	de	mídia.	As	atividades	
recorrem	a	quatro	conceitos-chaves:	linguagens	midiáticas,	narrativas,	produção,	audiência	e	represen-
tação.	Por	meio	desses	conceitos,	são	sugeridas	atividades	pedagógicas	baseadas	em	técnicas	específicas	
de	educação	para	a	mídia	(análise	de	contexto,	simulação,	produção	etc.).	A	ideia	é	inserir	as	crianças	em	
situações	de	análise	e	produção	crítica	da	cultura	midiática,	considerando	músicas,	filmes	etc.	que	elas	
consomem,	provocando	reflexões	que	incentivem	essas	crianças	a	pensar	em	como	a	mídia	representa	a	
mulher,	a	família,	a	natureza,	e	outros	aspectos	da	realidade	de	maneira,	por	vezes,	estereotipada.

Assim,	desde	cedo,	podemos	ter	consumidores	de	mídia	mais	atentos	e	que	conseguem	nego-
ciar	o	significado	com	a	cultura	midiática,	e	especialmente	que	têm	capacidade	para	entender	como	as	
diversas	fontes	de	informação,	comunicação	e	entretenimento	representam	diversos	assuntos	e	temas	
do	cotidiano,	tendo	em	vista	que,	na	infância,	essas	representações	vão	influenciar	em	pontos	de	vista	
e	visões	de	mundo	na	fase	da	adolescência	e	também	na	fase	adulta.	A	análise	de	como	as	representa-
ções	são	construídas	é	um	trabalho	importante	na	infância,	já	que	nesta	fase	as	crianças	têm	contato	
com	muitas	produções	ficcionais,	que	são	maneiras	de	contar	histórias,	representar	aspectos	do	real,	
de grupos sociais etc.
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O que é educação para a mídia?

O	conceito	de	media	literacy	se	desenvolveu	de	variadas	formas	em	diferentes	partes	do	mundo,	
mas	aqui	se	combate	o	viés	instrumentalista	da	educação	para	a	mídia	–	ou	seja,	a	abordagem	que	
define media literacy	apenas	considerando	a	mídia	como	ferramenta	para	transmissão	de	conteúdo.	
A	educação	para	a	mídia	-	ou	então	educomunicação,	alfabetização	midiática,	literacia	midiática,	com-
petência	midiática-	 é	uma	área	 interdisciplinar	 do	 conhecimento	que	 se	preocupa	em	desenvolver	
formas	de	ensinar	e	aprender	aspectos	relevantes	da	inserção	dos	meios	de	comunicação	na	socie-
dade.	Assim,	a	“literacia	em	mídia”	é	o	resultado	esperado	dessas	ações	pedagógicas,	que	envolvem,	
necessariamente,	a	compreensão	crítica	e	a	participação	ativa	(SIQUEIRA,	2014).	A	cultura,	a	crítica,	a	
criação	e	a	cidadania	são	os	“4C”	da	mídia-educação,	conforme	desenvolve	Fantin	(2014).

Assim,	atividades	de	mídia-educação	estão	relacionadas	com	a	cultura,	pelo	fato	de	ampliar	e	
diversificar	os	repertórios	culturais;	devem	considerar	habilidades	de	leitura	crítica	(análise,	reflexão	
e	avaliação	de	conteúdos);	mídia-educação	também	envolve	a	criação,	a	criatividade,	a	expressão,	a	
comunicação	e	a	construção	de	conhecimentos.	Por	último,	temos	a	associação	à	cidadania,	 já	que	
atividades	desta	natureza	permitem	o	exercício	de	cidadão	ao	se	apropriar	criticamente	da	mídia.

Fantin	(2014)	faz	uma	analogia	dos	“4	C”	da	media	literacy	aos	“3	P”	dos	direitos	das	crianças	
em	relação	às	mídias:	proteção,	provisão	e	participação.	“É	na	articulação	dos	direitos	de	proteção,	
provisão	e	participação	com	o	direito	à	cultura,	à	crítica,	à	criação	e	à	cidadania	que	entendemos	a	
mídia-educação”	(FANTIN,	2014,	p.	51).

A	educação	para	a	mídia	é	fundamental	para	garantir	as	necessidades	de	um	novo	letramento,	
e	está	de	acordo	com	os	anseios	das	multiliteracias,	conforme	já	foi	exposto.	A	educação	para	a	mídia	
é	também	essencial	nos	processos	de	socialização	das	novas	gerações,	pois	a	media literacy	é	uma	
concepção	de	 educação	 ao	 longo	da	 vida,	 é	 imprescindível	 para	 o	 exercício	 da	 cidadania	 e	 para	 a	
produção,	reprodução	e	transmissão	da	cultura	(BÉVORT;	BELLONI,	2009).

Os	conceitos-chave	da	mídia-educação	mais	comuns	são:	linguagem	(a	maneira	como	os	códi-
gos	verbais	e	não-verbais	e	suas	convenções	de	uso	dão	forma	ao	teor	das	mensagens),	as	narrativas	
(conceito	que	examina	a	maneira	como	as	estruturas	de	narração	possíveis	são	usadas	por	diversos	
gêneros	e	formatos	-	tais	como	os	filmes,	a	notícia,	a	publicidade,	e	como	a	narrativa	evolui	em	função	
das	expectativas	da	audiência),	as	instituições	ou	produção	(aqui	entra	a	análise	do	contexto	social	e	
político	de	exploração	e	controle	das	corporações	de	mídia	–	como	todo	este	contexto	influencia	na	
difusão	de	mensagens),	a	audiência	(como	as	características	do	público	influenciam	na	elaboração	de	
produtos	de	mídia	e	como	também	o	mesmo	público	é	influenciado)	e	a	representação	(conceito	que	
examina	a	representação,	o	recorte	de	mundo	feito	sobre	um	assunto,	a	construção	de	um	ponto	de	
vista	sobre	um	assunto	–	quais	são	os	valores	associados,	os	valores	que	estão	em	disputa	e	a	quais	
atores	sociais,	eventos	políticos	e	culturais	tais	valores	estão	relacionados).	Abaixo,	temos	uma	melhor	
compreensão	do	significado	dos	conceitos:
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Quadro I: conceitos-chaves para a leitura crítica de conteúdos da mídia

Conceitos-chave Objetivos

LINGUAGENS MIDIÁTICAS

Cada	mídia	usa	recursos	de	linguagem	e	suas	finalidades	e	funções	têm	
de	ser	conhecidas	para	um	melhor	entendimento	sobre	seu	impacto	e	o	
significado	da	mensagem.	A	escolha	de	uma	linguagem,	de	um	elemento	
dessa	 linguagem,	a	 combinação	entre	 linguagens	diferentes	 (imagem,	
som,	texto	impresso)	causam	certos	efeitos	estéticos,	ou	demonstram	
“pistas”	para	avaliar	a	posição	ideológica	do	autor	das	mensagens.	Ao	
estudar	 a	 linguagem,	 fazemos	 a	 desconstrução	das	mensagens	 e	 as	
experimentamos	“por	dentro”.	 Isso	permite	a	análise	mais	consciente	
sobre	a	circulação	de	significados.

INSTITUIÇÕES DE MÍDIA

Neste	 conceito,	 são	 desenvolvidas	 habilidades	 para	 examinar	 os	
conteúdos	a	partir	de	práticas	de	rotinas	de	produção	profissional,	para	
compreender	em	que	medida	o	produto	final	é	mais	resultado	de	práticas	
institucionalizadas	do	que	uma	suposta	capacidade	que	a	mídia	tem	de	
refletir	 a	 realidade	como	ela	é.	O	objetivo	aqui	é	a	 conscientização	e	
o	 reconhecimento	de	que	 tudo	que	é	disseminado	pelas	mídias	 sofre	
fortes	influências	de	quem	produz	–	seja	o	indivíduo,	grupos	de	pessoas,	
empresas.

AUDIÊNCIA

Aqui	se	examina	como	os	meios	de	comunicação	e	as	mensagens	da	mídia	
usam	de	estratégias	de	direcionamento	das	mensagens	e	apelo	para	
determinados	públicos	que	pretendem	atingir.	Como	os	meios	enxergam	
o	perfil	dessas	audiências,	e	como	idealiza	essa	audiência,	muitas	vezes	
fomentando	estereótipos.

REPRESENTAÇÃO
Aprender	a	avaliar	criticamente	o	modo	como	os	recursos	da	linguagem	
e	as	rotinas	de	produção	resultam	em	valores	comumente	associados	a	
sujeitos,	hábitos,	instituições.

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	baseado	em	Lusted	(1991),	Buckingham	(2003),	Almeida	(2009)	e	Cerigatto	e	Siqueira	(2008).

Ao	longo	dos	anos,	a	autora	tem	trabalhado	com	esses	conceitos	em	atividades	de	educação	
para	a	mídia	envolvendo	adolescentes,	jovens	e	adultos.	Pelo	fato	de	observar	a	importância	da	in-
teração	cada	vez	mais	cedo	das	crianças	com	as	mídias,	sobretudo	a	mídia	digital,	surge	o	interesse	
de	criar	uma	proposta	de	educação	para	a	mídia	usando	os	conceitos-chaves,	assim	como	as	técnicas	
pedagógicas	mais	comuns	de	educação	para	a	mídia,	que	são:

Análise textual e contextual: –	técnica	que	consiste	em	fazer	do	familiar,	estranho,	a	 fim	de	
encorajar	a	formação	de	um	ponto	de	vista	a	partir	de	uma	reflexão.	Estuda	a	linguagem	mais	a	fundo,	
a	fim	de	identificar	padrões	e	valores.	Nessa	técnica,	podemos	caracterizar	a	audiência	idealizada	pelos	
produtores,	analisar	os	 recursos	 técnicos	e	estéticos	empregados,	 recursos	criar	apelos	e	manter	a	
audiência.

Estudo de caso:	Conhecer	o	processo	de	produção:	como	e	define	o	público-alvo,	como	se	cons-
trói	a	mensagem,	onde	se	insere	o	marketing	e	publicidade	e	que	respostas	gera	na	audiência.

Tradução:	São	as	mudanças	que	ocorrem	quando	um	conteúdo	é	tratado	em	mídias	diferentes	
e	em	gêneros	diferentes,	para	audiências	diferentes.

Simulação e produção:	Técnica	que	consiste	em	explorar	situações-problema	da	cultura	midiá-
tica	para	serem	resolvidas.
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Um	ponto	importante	a	ser	considerado	é	que	o	professor,	ao	levar	a	temática	das	mídias	para	sala	
de	aula,	seja	junto	a	qualquer	faixa	etária	e	nível	de	ensino,	não	deve	condenar	o	gosto	por	um	determi-
nado	produto	cultural	e	midiático,	mas	entender	a	origem	deste	gosto	e	até	ter	a	oportunidade	de	poder	
fazer	reflexões	mais	informadas	a	respeito	de	determinadas	apropriações	nesta	cultura	midiática.

Proposta de educação para a mídia na infância

Nesta	proposta,	vamos	dividir	as	atividades	em	três	eixos/tipos,	considerando	as	atuais	diretri-
zes	presentes	na	Base	Nacional	Curricular	Comum	(BNCC)	quanto	à	articulação	do	trabalho	com	a	mídia	
e	educação.	No	que	diz	respeito	ao	Ensino	Fundamental,	que	compreende	a	faixa	etária	dos	6	aos	14	
anos,	as	diretrizes	atentam	para	a	importância	da	instituição	escolar	estimular	a	reflexão	e	a	análise	
aprofundada	em	relação	ao	conteúdo	e	à	multiplicidade	de	ofertas	midiáticas	e	digitais,	 focando	o	
desenvolvimento	da	criticidade.	A	BNCC	ainda	menciona	que	a	formação	de	sujeitos	se	dá	a	partir	da	
instituição	de	saberes	construídos	a	partir	da	interação	com	o	universo	da	cultura	midiática	e	digital,	
dentro	de	uma	perspectiva	de	cidadania	consciente	e	participativa.

Se	delineando	pelas	diretrizes	e	também	pela	centralidade	que	as	mídias	e	suas	linguagens	pas-
sam	a	ocupar	na	vida	das	crianças,	a	proposta	prevê:

Atividades com as linguagens midiáticas

Desde	cedo,	as	crianças	aprender	a	moldar	o	mundo	por	meio	das	linguagens	da	mídia	–	seja	por	
meio	dos	filmes,	dos	desenhos	animados	de	canais	de	televisão	aberto	e	fechados,	por	meio	de	games	
infantis	acessados	pelo	aparelho	celular	ou	outros	dispositivos	e	mesmo	conteúdos	adultos	muitas	
vezes	 circulam	o	 cotidiano	dessas	 crianças	–	 como	propagandas,	 videoclipes,	novelas	etc.	A	escola	
pode	trazer	à	tona	esses	conteúdos	que	que	as	crianças	têm	contato	dentro	de	casa	para	a	leitura	na	
escola,	utilizando	o	conceito-chave	de	linguagem	midiática,	audiência	e	representação.

A	seguir,	um	exemplo	de	anúncio	publicitário	voltado	para	o	público	infantil	e	um	caminho	para	
se	trabalhar	a	leitura	crítica:

Figura	1	– Campanha do Burger King destinada ao público infantil

Fonte:	Site	PromoView	https://www.promoview.com.br/live-marketing/burger-king-dirige-campanha-as-criancas-
para-divulgar-combo-infantil-com-brinquedos-da-mattel-e-e-notificada-pelo-crianca-e-consumo.html

O	anúncio	da	rede	de	fast	food	Burger	King,	realizado	em	parceria	com	a	empresa	de	brinquedos	
Mattel,	fez	parte	de	uma	campanha	no	ano	de	2016	para	divulgar	o	lanche	que,	durante	o	período	da	
promoção,	foi	comercializado	junto	a	bonecas	Polly	Pocket,	ou	havia	a	opção	de	escolher	acessórios	da	
personagem	de	ação	Max	Steel.
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A	campanha	foi	alvo	de	uma	notificação	por	parte	do	Instituto	Alana,	por	meio	do	seu	projeto	
Criança	e	Consumo,	que	identificou	certa	abusividade	do	direcionamento	de	comunicação	mercadoló-
gica	às	crianças,	considerando	que	no	Brasil	já	há	leis	que	restringem	a	propaganda	infantil.

Recorrendo	às	técnicas	de	mídia-educação	de	análise	textual	e	contextual,	pode-se	levar	este	
cartaz	para	a	sala	de	aula	e	fazer	as	crianças	refletir	como	ele	foi	elaborado,	que	elementos	da	lingua-
gem	foram	usados,	para	que	público	foi	destinado,	situando-o	em	um	contexto	de	consumo.

O	professor	pode	começar	a	analisar	as	cores	usadas	que	mais	predominam	no	anúncio	(rosa	e	
azul)	,	questionando	as	crianças	por	que	há	essa	divisão	de	cores.	Pode	questionar	que	elementos	na	
imagem	à	esquerda	representam	os	meninos,	e	por	que	(personagem,	acessórios	como	luva,	relógio,	
armadura)	 e	 o	 que	 esses	 elementos	 representa	 (força,	 guerra,	 conflito,	 herói).	O	 fundo	é	 formado	
por	 raios	brancos	que	 lembram	movimento,	 ação.	 Já	na	 segunda	parte	do	 anúncio,	 à	 direita,	 há	 a	
personagem	que	remete	às	meninas,	e	as	crianças	podem	analisar	que	elementos	colocados	ali	fazem	
relação	com	este	público	–	a	cor	rosa,	a	personagem,	a	flor	de	fundo	etc.	A	personagem	que	representa	
as	meninas	é	loira,	tem	olhos	azuis,	branca,	cabelo	liso	e	aparece	em	várias	versões	com	vestimentas	
diferentes.	Todos	os	acessórios	que	ela	usa	(boia	de	nadar,	guitarra	e	bolsa)	são	da	cor	rosa.

Após	a	análise	dos	elementos,	partimos	para	a	análise	contextual	–	o	que	esses	elementos	estão	
representando,	como	são	postos,	e	qual	ideia	eles	difundem	sobre	a	audiência	que	pretendem	atingir?	
Ou	seja,	os	meninos,	necessariamente,	estão	envolvidos	no	discurso	de	que	“azul	é	cor	de	menino”,	e	
os	temas	direcionados	a	eles	são:	luta,	heroísmo,	força.	Já	as	meninas	são	representadas	pela	cor	rosa,	
em	uma	personagem	com	traços	que	nem	sempre	representam	boa	parte	das	crianças	brasileiras	–	
assim,	desde	cedo,	as	meninas	têm,	em	boa	parte,	uma	referência	de	aparência	que	vêm	de	peças,	
desenhos	e	personagens	direcionados	a	elas	(considerando	que	boa	parte	desses	personagens	são	de	
outros	países).	Diferente	dos	meninos,	os	temas	relacionados	às	meninas	nada	têm	a	ver	com	força,	
heroísmo,	luta.	Por	que	há	diferentes	relações	de	temas	entre	meninos	e	meninas?

Ao	desconstruir	a	peça,	as	crianças	têm	a	oportunidade	de	se	distanciar	emocionalmente	e	fazer	
análises	mais	racionais,	entendendo	um	pouco	do	contexto	da	indústria	midiática	e	de	consumo;	de	
que	existe	uma	audiência	a	atingir	e	existe	um	emissor	por	trás	de	cada	mensagem	de	comunicação,	
que	usa	uma	linguagem	para	representar	uma	determinada	audiência.	O	professor	pode	questionar	
esses	estereótipos	encontrados	no	anúncio,	fazendo	as	crianças	refletirem	se	todas	as	meninas	devem	
gostar	de	 rosa	e	os	meninos	de	azul;	 se	as	meninas	não	podem	gostar	de	 luta	e	desafios	como	os	
meninos,	e	 se	os	meninos	 também	não	podem	gostar	de	atividades	 relacionadas,	pelo	anúncio,	às	
meninas	(fotografar,	nadar	etc.).

A	mesma	atividade	pode	ser	feita	usando	personagens	de	filmes,	e	games.	É	interessante	que	o	
professor	ajude	os	alunos	a	reconhecer	como	esses	personagens	foram	projetados,	de	acordo	com	a	
ideia	que	o	emissor	tem	do	público-alvo.



161

EDUCAÇÃO,	MÍDIA	E	INFÂNCIA:	CAMINHOS	PARA	O	TRABALHO	COM	A	CULTURA	MIDIÁTICA	COM	CRIANÇAS

Atividades com multimodalidades e transmídia

Aqui,	a	proposta	(pensada	para	os	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental)	é	que	o	professor	com-
pare	diferentes	narrativas	por	meio	de	diferentes	mídias	e	desenvolva	nas	crianças	o	sendo	crítico	de	
perceber	como	cada	mídia	“conta”	uma	história.	Pode-se	pedir	para	que	os	alunos,	a	partir	da	leitura	
de	um	livro	infantil,	comparem	a	mesma	história	que	foi	produzida	para	o	cinema,	por	exemplo,	ou	
mesmo	um	game.	Pode-se	usar	histórias	e	obras	geralmente	populares	entre	as	crianças,	como	clássi-
cos	da	Disney,	Harry	Potter	etc.

Ao	trabalhar	com	as	multimodalidades,	ou	seja,	as	diferentes	maneiras	de	representar	um	mes-
mo	conteúdo	por	meio	de	linguagens	diferentes	(escrita,	audiovisual	etc.)	desenvolvemos	a	habilidade	
transmídia,	que	é	a	capacidade	que	as	crianças	desenvolvem	ao	“passear”	por	mídias	diferentes,	iden-
tificando	como	cada	linguagem	moldou	o	conteúdo.	O	professor	pode	questionar:	quem	gostou	mais	
da	história	contada	pelo	livro?	Ou	pelo	filme?	Por	que?	Quais	diferenças	dos	dois?	O	objetivo	é	que	elas	
reflitam	mudanças	na	linguagem	e	mesmo	no	conteúdo	quando	essas	obras	são	exploradas	de	manei-
ra	diferente.	Pode-se	questionar	ainda:	por	que	o	filme	geralmente	prende	mais	a	nossa	atenção?	(já	
levando	a	criança	a	refletir	sobre	a	linguagem	de	sedução	do	cinema).	Aqui	trabalhamos	com	a	técnica	
de	tradução,	e	também	análise	textual,	e	o	conceito-chave	de	linguagem	midiática.

-Atividades com produção

Outra	abordagem	em	mídia-educação	relevante	seria	colocar	as	crianças	como	produtores	de	
mídia,	mas	em	situações	da	cultura	midiática	para	que	conheçam,	desde	cedo,	o	contexto	de	produ-
ção.	Por	exemplo,	pode-se	formar	uma	equipe	com	os	alunos	para	elaboração	de	um	jornal	de	notícias	
com	temas	da	escola,	sendo	que	cada	aluno	terá	um	papel:	um	será	o	editor,	o	outro	o	repórter,	o	
pauteiro	etc.	Antes,	pode-se	levar	as	crianças	para	conhecerem	um	jornal	de	verdade	e	assim	conhecer	
um	pouco	da	rotina	e	função	de	cada	profissional	e	etapa	de	produção.

Ao	fazer	isso,	estamos	desenvolvendo	as	técnicas	de	simulação	e	produção,	e	os	conceitos-chaves	
de	instituições	de	mídia,	especialmente.	Quando	colocamos	os	alunos	para	produzir,	eles	terão	que	re-
solver	problemas	comuns	de	rotinas	de	produção	midiática.	No	caso	do	jornalismo,	terão	que	escolher	
as	matérias	do	jornal,	e	devem	explicar	quais	critérios	que	usaram	para	isso.	A	partir	disso,	eles	já	terão	
uma	noção	de	que	a	mídia	seleciona	temas	e	exclui	outros.	Na	elaboração	da	reportagem,	também	vão	
excluir	alguns	dados	e	priorizar	outros.	Na	edição,	terão	que	cortar	texto	e	escolher	imagens.	Ao	fazer	a	
capa	do	jornal,	a	equipe	irá	eleger	as	manchetes,	de	acordo	com	a	audiência	que	quer	atingir.

O	professor	pode,	já	com	o	jornal	em	mãos	pronto,	questionar	os	alunos	por	que	deram	desta-
que	para	certos	assuntos	e	outros	não.	A	partir	disso,	eles	podem	compreender	que	os	assuntos	que	
chegam	até	eles	também	passam	por	uma	seleção,	por	serem	considerados	mais	importantes	porque	
terão	mais	audiência.	Por	meio	disso,	o	professor	pode	discutir	com	as	crianças	o	conceito	de	mais	
ou	menos	 importante,	e	como	certos	assuntos,	quando	colocados	em	evidência	pela	mídia,	podem	
favorecer	certos	grupos	e	pessoas,	e	excluir	outros.
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CONCLUSÕES
A	partir	da	discussão	sobre	a	 importância	de	 tomar	a	mídia	como	objeto	de	estudo	em	sala	

de	aula,	a	partir	da	infância,	se	pensou	em	três	abordagens	para	incluir	a	cultura	midiática	no	Ensino	
Fundamental	 I,	de	acordo	com	a	BNCC	e	também	os	conceitos-chaves	e	 técnicas	pedagógicas	mais	
comuns	da	media literacy.

Todas	 as	 abordagens	 visam	desenvolver	 um	olhar	mais	 crítico,	 a	 partir	 da	 infância,	 sobre	 as	
rotinas	de	produção,	a	ideia	que	os	emissores	fazem	da	audiência,	como	os	elementos	da	linguagem	
possuem	significados	que	muitas	vezes	repercutem	em	estereótipos,	que	desde	a	 infância	 levamos	
para	nossas	vidas,	até	a	fase	adulta.

Ou	seja,	a	abordagens	não	visam	somente	trabalhar	a	mídia	como	instrumento	de	aprendiza-
gem,	como	ocorre	na	maioria	das	vezes.	O	mais	comum	é	que	os	professores	 levem	games,	filmes,	
personagens	populares	de	filmes	ou	desenhos	animados	sem	pensar	muito	a	respeito,	sem	considerar	
o	fato	de	que	esses	conteúdos	passam	para	as	crianças	visões	de	mundo	distorcidas,	preconceitos	e	
estereótipos.

Assim,	as	atividades	com	as	linguagens	midiáticas	induzem	os	alunos	a	refletir	que	até	uma	cor	
pode	ter	um	significado,	uma	mensagem.	Isso	faz	com	que	eles	“treinem”	e	formem	um	olhar	mais	
aguçado	em	torno	de	campanhas	publicitárias,	 filmes	etc.	quanto	aos	elementos	que	compõem	as	
mensagens.	Trabalhar	com	o	conceito	de	audiência	ajuda	ainda	as	crianças	entenderem	que	a	cultura	
midiática	precisa	de	audiência	para	sobreviver,	e	assim	muitas	de	suas	mensagens	são	direcionadas	a	
tais	públicos,	de	maneira	persuasiva.

Outra	proposta	visa	incluir	as	crianças	no	universo	de	narrativas	e	dinamicidade	da	diversidade	
de	plataformas	de	mídias,	usadas	para	contar	a	mesma	história,	mas	com	formatos	e	linguagens	dife-
rentes.	Trabalhar	com	a	multimodalidade	e	as	narrativas	transmídia	ajudam	a	criança	a	entender	que	
cada	mídia	possui	um	potencial	para	contar	uma	história,	e	que	cada	linguagem	pode	causar	efeitos	
diferentes	na	audiência.

E,	finalmente,	colocar	as	crianças	para	produzirem	é	fundamental,	pois	além	de	ser	um	trabalho	
que	desenvolve	inúmeras	habilidades	–	desde	trabalho	em	equipe	até	a	criatividade	–	os	alunos	têm	
a	oportunidade	de	pensar	que	os	conteúdos	veiculados	na	 internet,	no	 jornalismo	etc.	passam	por	
filtros.	Alguns	assuntos	são	mais	valorizados	do	que	outros,	e	isso	afeta	a	visão	de	mundo,	do	que	é	
possível	conhecer	por	meio	das	mídias.

Todas	essas	atividades	favorecem	um	projeto	de	uma	escola	mais	antenada	quanto	as	necessi-
dades	do	mundo	atual	–	que	é	a	formação	crítica	e	cidadã	e	participativa	em	meio	à	cultura	digital	e	mi-
diática,	com	atuação	crítica	e	reflexiva.	Espera-se	que	a	proposta	possa	inspirar	trabalhos	aplicados	na	
área,	que	não	se	limitem	apenas	a	levar	a	mídia	para	sala	de	aula	para	transmitir	ou	ilustrar	conteúdos.
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Este	resumo	relata	experiências	de	elaboração	de	vídeos	com	crianças	da	escola	pública	como	
prática	alfabetizadora,	onde	a	autoria,	a	oportunidade	de	mostrar	conhecimentos	adquiridos	fora	da	
escola,	a	valorização	da	linguagem	oral,	a	cumplicidade,	a	linguagem	corporal	são	destacados	como	
processos	comunicacionais	e	pedagógicos.

A	inclinação	para	o	tema	não	surgiu	por	acaso,	mas	a	partir	do	movimento	de	pesquisar-me.	Com	
uma	visão	social	desenvolvida	pela	formação	em	jornalismo	e	um	trabalho	voluntário	de	apoio	escolar	
para	crianças	de	classes	populares,	queria	descobrir	por	que	tamanha	dificuldade	para	se	apropriarem	
da	linguagem	escrita	se	eram	tão	proficientes	em	outros	conhecimentos.	Com	essa	inquietação	chego	
à	faculdade	de	pedagogia	aos	cinquenta	anos	de	idade,	e	o	meu	encantamento	por	esta	área	foi	tão	
grande	que	logo	que	terminei	o	curso	estava	diante	de	uma	turma	de	vinte	e	cinco	crianças	de	uma	
escola	pública,	em	Maricá,	numa	classe	de	alfabetização.

Logo	percebo	que	a	faculdade	não	seria	suficiente	para	dar	conta	das	dificuldades	encontradas	
para	alfabetizar,	e	continuo	os	caminhos	da	pesquisa	no	curso	de	pós-graduação	em	Alfabetização das 
Crianças das Classes Populares,	na	Universidade	Federal	Fluminense,	no	GRUPALFA,	que	me	despertou	
a	necessidade	de	ser	uma	professora	pesquisadora	de	minha	prática,	o	que	demandou	por	mais	refe-
renciais,	me	levando	ao	mestrado	em	Processos	Formativos	e	Desigualdades	Sociais	da	FFP/UERJ,	onde	
defendo	a	dissertação	em	maio	de	2019.

Um	pouco	mais	consciente	de	minhas	trajetórias,	olhando	mais	atentamente	para	minhas	práti-
cas	de	professora	alfabetizadora,	não	foi	difícil	entender	o	porquê	eleger	as	experiências	de	produção	
de	vídeos	com	as	crianças	dos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental,	como	um	tema	de	investigação,	
uma	vez	que	está	diretamente	relacionado	com	minha	vivência	como	jornalista.

A	dimensão	social	 tendo	como	foco	o	processo	foi	o	ponto	de	convergência	entre	a	comuni-
cação	e	a	educação	onde	realizo	o	diálogo	entre	estas	duas	áreas	do	conhecimento,	tentando	espe-
cificar	a	potencialidade	criativa	das	múltiplas	linguagens	no	processo	comunicacional,	apresentando	
uma	contrapartida	às	práticas	hegemônicas	realizadas	na	 instituição	escolar,	em	especial	na	prática	
alfabetizadora.

O	campo	da	pesquisa	se	dá	nos	anos	de	2017	e	2018,	acompanhando	as	crianças	em	seus	3º	e	
4º	anos	do	ensino	fundamental,	da	escola	municipal	Maurício	Antunes	de	Carvalho,	situada	no	bairro	
Saco	das	Flores,	no	município	de	Maricá,	Rio	de	Janeiro.	Valendo	ressaltar	que	o	bairro	citado	abriga	
uma	comunidade	que	já	está	estigmatizada	pela	presença	do	tráfico	de	drogas	e	pela	violência.

Ao	trabalhar	com	crianças	marcadas	como	problemáticas	e	indisciplinadas	encontrei	na	produ-
ção	de	vídeos	uma	possibilidade	de	torná-las	protagonistas	de	seu	próprio	saber,	afinal,	a	elaboração	
dos	vídeos	privilegiam	as	rodas	de	conversa,	o	trabalho	em	grupo,	a	criação	de	estratégias,	de	objeti-
vos,	onde	se	realizam	acordos	e	consensos,	possibilitando	a	todos	nós	aprendermos	uns	com	os	outros	
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através	da	interação,	onde	todos	os	saberes	são	considerados	importantes,	tudo	isso	levando	ainda	

em	consideração	a	voluntariedade,	uma	vez	que	os	vídeos	costumam	ser	objetos	de	admiração	das	

crianças	nativas	digitais.	E	como	é	interessante	perceber	os	acordos	implicados	nesta	dinâmica	quando	

ouvimos	a	voz	da	criança:	-	Atenção,	gravando!	E	todos	os	outros	se	calarem	para	não	atrapalhar	a	

cena	gravada.	Acordos	que	não	precisam	ser	ditos	pela	professora,	porque	existe	o	respeito	entre	elas	

quando	protagonizam	seu	fazer	em	sala.

Vale	ressaltar	que	para	contribuir	com	a	prática	com	os	vídeos	não	foi	possível	deixar	de	consi-

derar	a	importância	das	rodas	de	conversa	como	metodologia	em	nossas	aulas.	São	espaços/tempo	

de	fecundação	das	ideias,	férteis	de	possibilidades	que	se	desdobram	até	chegarem	ao	produto	final,	

que	se	materializa	nos	vídeos	como	um	outro	 instrumento	de	produção	de	conhecimento	sobre	as	

temáticas	discutidas	em	sala.	Para	este	diálogo	vamos	recorrer	a	Warschauer	(1993).

Para	fazer	a	articulação	entre	a	comunicação	e	alfabetização	trazemos	os	diálogos	com	Paulo	

Freire,	Jésus-Martin	Barbero	e	Valter	Filé,	que	foram	valiosos	no	sentido	de	melhor	compreender	os	

processos	que	vão	acontecendo	quando	investimos	num	fazer	pedagógico	atravessado	pelos	conheci-

mentos	da	Comunicação	e	da	Educação.

Uma	outra	abordagens	foi	apontar	que	a	construção	de	vídeos	com	as	crianças	não	está	condi-

cionada	à	modernização	dos	equipamentos	da	escola.	As	salas	de	aulas	já	acumulam	experiências	de	

uso	das	tecnologias	audiovisuais	utilizando-se	de	instrumentais	existentes	no	cotidiano	da	professora	

e	dos	alunos,	como	o	aparelho	celular,	por	exemplo.

A	partir	 desta	perspectiva	 tivemos	algumas	experiências	 com	a	elaboração	de	 vídeos	 com	e	

pelas	crianças	em	sala	de	aula	como	processo	alfabetizador.	Utilizando	tanto	temas	que	eclodem	no	

cotidiano	quanto	temas	contidos	nos	conteúdos	programáticos	e	até	nas	datas	comemorativas,	tra-

zendo	tudo	isso	para	uma	conversa	com	a	realidade	de	todos	nós,	sujeitos	da	aprendizagem	na	escola.

ATENÇÃO	GRAVANDO!	EPISÓDIO	INDEPENDÊNCIA	DO	BRASIL

Com	a	aproximação	da	semana	da	Independência	do	Brasil,	decidimos	elaborar	um	vídeo	a	par-

tir	de	um	trabalho	de	construção	do	mural	da	sala	sobre	o	tema.	Foi	um	mural	com	nossas	ideias	sobre	

a	real	situação	do	país.	E	foi	assim	que	pude	perceber	o	quanto	as	crianças	estão	ligadas	nas	questões	

políticas	que	afetam	a	vida	cotidiana.

Vale	lembrar	que	nesta	época	Michel	Temer	estava	no	poder	em	função	de	um	polêmico	pro-

cesso	de	impeachment,	reconhecido	por	uma	parcela	significativa	da	intelectualidade	como	um	golpe	

jurídico-parlamentar-midiático,	que	retirou	do	poder	a	presidente	eleita	Dilma	Roussef.

Em	nossas	rodas	de	conversa	as	discussões	sobre	processo	político	em	que	vivíamos	se	faziam	

presentes.	Além	da	crise	política,	outras	questões	que	estavam	na	ordem	do	dia,	ocupando	as	páginas	

de	jornais	e	as	redes	sociais,	como	gênero,	racismo,	intolerância	religiosa,	atravessavam	nossas	conver-

sas,	na	perspectiva	freiriana	de	trazer	o	contexto	social	para	a	sala	de	aula.

E	era	interessante	perceber	o	interesse	das	crianças	pelas	questões	políticas	mesmo	se	tratando	

de	crianças	nos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental,	e	assim,	propus	a	elaboração	de	um	trabalho	com	

o	enfoque	sobre	o	país	exatamente	neste	momento	histórico.
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Discutimos	em	grupo,	pesquisamos	o	processo	de	independência	no	Brasil	encontrado	nos	livros	
didáticos,	vimos	imagens	do	Grito	do	Ipiranga,	sobre	o	qual	elas	já	tinham	ouvido	falar,	e	conversamos	
sobre	os	sentidos	da	palavra	independência,	a	partir	do	Brasil	no	momento	em	que	estávamos.	E	tentei	
provocá-los	com	algumas	questões:	Será	que	somos	independentes?	Somos	livres	para	definir	nossas	
opções	políticas,	econômicas,	culturais?	Sugeri	estas	questões	para	provocar	as	crianças	a	pensarem	
sobre	a	realidade	a	partir	de	suas	próprias	vivências,	como,	por	exemplo,	suas	condições	de	crianças,	
que	necessitavam	dos	pais	para	sobreviver	e	para	lhes	dar	orientação.	Chegamos	todos	a	conclusão	de	
que	ainda	estamos	longe	de	sermos	um	país	autônomo	e	independente.

Abordávamos	que	 a	 independência	 não	é	dada,	mas	 construída,	 concluindo	que	 só	 teremos	
uma	independência	plena,	quando	garantirmos	aspectos	como	segurança,	saúde,	educação,	moradia,	
trabalho,	lazer,	ou	seja,	condições	digna	de	vida,	para	a	totalidade	da	população.

A	conversa	ia	tomando	um	rumo	muito	enriquecedor	com	o	título	O	Brasil	que	queremos.

A gente podia escrever 
frases	e	colocar	também.

-	Cada	um	podia	
pintar	uma	bandeira	
e escrever a frase.

-	E	podíamos	gravar	a	gente	
lendo	nossas	frases.

-	É,	muitas	frases.

Acho	melhor	a	
bandeira	do	Brasil.

- Tia pode ter o 
mapa	do	Brasil.

Depois	de	muita	negociação	chegamos	a	um	consenso	sobre	a	composição	do	mural	e	sobre	
o	vídeo:	para	o	mural	faríamos	bandeiras	e	frases,	quem	não	escrevia	ainda,	lembrando	que	era	uma	
turma	em	processo	de	alfabetização,	poderia	fazer	só	a	bandeira,	mas	iria	escrever	o	nome	do	nosso	
país,	Brasil.	E	assim	fizemos.	E	o	mural	ficou	lindo.	Todos	na	escola	queriam	vê-lo.	Mas	o	importante	é	
que	foi	totalmente	pensado	em	conjunto,	de	forma	dialógica	e	cada	criança	pôde	produzir	a	sua	parte.	
Ninguém	ficou	de	fora,	todos	puderam	colaborar,	afinal,	a	sala	era	de	todos	nós.	Depois	de	tudo	pronto	
realizamos	o	fechamento	do	trabalho	com	a	gravação	do	vídeo.	Cada	um	pôde	falar	sobre	sua	pro-
dução	através	de	entrevistas	que	davam	uns	para	os	outros	através	das	câmeras	de	meu	celular	e	de	
uma	antiga	câmera	digital.	Todo	o	processo	de	produção	ficou	por	conta	das	crianças,	quem	iria	filmar,	
quem	iria	entrevistar.	E	a	cada	grito	de	Atenção:	gravando!	Um	momento	mágico	acontecia,	eram	um	
grupo.	Mas	o	mais	importante	não	era	realmente	o	produto	final,	mas	todo	o	processo,	quando	eles	
protagonizavam	o	trabalho.

A	riqueza	dos	processos	comunicacionais	tem	profunda	relação	com	a	educação	dialógica,	em	
seus	aspectos	processuais	de	colaboração,	união,	organização	e	síntese	cultural.	E	ao	unir	conhecimen-
to	e	experiência,	chegamos	à	uma	visão	epistemológica.
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O	diálogo	que	se	estabelece	pelas	rodas	de	conversa	nos	levam	ao	diálogo,	à	abertura	dos	canais	
da	comunicação.	E	ao	propormos	temas	em	que	as	crianças	analisam	a	ética	e	a	estética,	trazemos	
também	uma	consideração	sobre	a	 importância	de	discutirmos	valores,	nossos	modos	de	pensar	e	
de	agir.	Trazemos	a	humanidade	tão	valorizada	por	Freire,	fortalecendo	nossas	competências	sociais.

Foto do mural da sala: O país que 
queremos. Acervo Próprio

Foto: Entrevistas. Acervo próprio

A	 fertilidade	do	processo	vivido	 foi	 se	 revelando	ainda	mais	 forte,	 à	medida	em	que	as	afir-
mações	sobre	o	Brasil	que	queremos,	escritas	ou	gravadas	em	vídeo,	iam	sendo	apresentadas	pelas	
crianças.	Os	 depoimentos	 que	 surgiam	em	aula	 foram	muito	 além	das	 discussões	 iniciais	 trazendo	
leituras	de	mundo	construídas	coletivamente	com	os	colegas	de	sala,	além	das	vivências	em	família	e	
na sociedade:

 Autora: Maria Eduarda, 8 anos 
Fonte: Acervo próprio

Respeito aos pobres/
amor/cuidado/	carinho.

Para	o	Brasil	ser	livre	
O	Brasil	precisa	de	

dinheiro para os pobres

Autor: Pablo, 8 anos Fonte: Acervo próprio

Para	o	Brasil	ser	livre	precisa	
de	hospitais,	escolas,	o	

Brasil	está	sendo	roubado.

Autora: Marcela, 8 anos Fonte: Acervo próprio
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O	que	me	chamou	a	atenção	foi	a	percepção	das	crianças	em	relação	às	desigualdades	sociais	
como	um	problema	central	a	ser	enfrentado	para	se	garantir	um	país,	de	fato,	livre	e	independente.	
A	recorrência	da	preocupação	com	a	pobreza	e	a	miséria	nos	faz	pensar	sobre	o	quanto	as	crianças	
pequenas	são	afetadas	pelas	questões	político-sociais	que	as	atravessam.

Um	bom	presidente	cuida	
e respeita as pessoas e 
com	amor,	com	cuidado	
dos	moradores	de	rua.

Eu	acho	que	os	colégios	públicos	e	os	parti-
culares	deveriam	ter	as	mesmas	condições.

Hérika,	9	anos.

Eu vi no noticiários que o governo 
Temer	quer	tirar	dez	reais	do	sa-
lário	mínimo

Nicoly,	8	anos.

O	Brasil	está	sendo	roubado	
pelos	babacas	dos	ricos!

Seria	bom	se	os	ricos	e	a	classe	
média	dividissem	com	os	pobres	

e	os	que	estão	na	miséria. Autora: Tawany, 8 anos Fonte: Acervo próprio

Autora: Kauã, 8 anos Fonte: Acervo próprio

Minha	mãe	disse	que	as	escolas	
públicas	estão	sendo	fechadas

Keila,	8	anos.

A gente está precisando de mais empresas, 
mais escolas e aumentar um pouco os 
salários.

João	Gabriel,	8	anos

Minha	 mãe	 não	 está	 recebendo	 o	
salário	em	dia	no	mercado	em	que	
ela	trabalha.

Estefanyy, 8 anos.

Trazendo	Paulo	Freire	(1987)	para	a	nossa	conversa	confirmo	que	não	podemos	dissociar	a	edu-
cação	da	discussão	crítica	sobre	o	mundo	que	nos	cerca

A	escola	é	lugar	importante	no	processo	de	subjetivação	de	crianças	e	jovens	de	diversos	segmentos	
socioeconômicos	do	país.	Na	 instituição	escolar	 esses	 sujeitos	 têm	a	possibilidade	não	 apenas	de	
aprender	conteúdos	novos,	mas	também	de	expandir	suas	visões	de	mundo,	por	meio	do	convívio	
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com	colegas	e	docentes	que	possuem	diferentes	pontos	de	vista	e	com	quem	compartilham	um	es-
paço	comum,	e	de	constituir-se	efetiva	e	politicamente	a	partir	dessa	experiência.	(Silva	et al, 2012) 
(p.99)

O	caminho	que	tentava	percorrer	era	o	do	diálogo,	da	reflexão	coletiva,	da	busca	em	entender	
melhor	a	realidade	que	nos	cercava.	Em	contraponto	a	isso,	o	contexto	político	social	brasileiro,	cons-
titutivo	do	período	de	produção	da	pesquisa	(2016-2018),	ia	sendo,	especialmente,	marcado	pelas	ten-
tativas	de	silenciamento	de	reflexões	que	possibilitassem	expandir	as	visões	de	mundo	de	professoras	
e crianças.

Nesse	sentido,	enquanto	em	sala	de	aula	encontrávamos	crianças	engajadas	no	tempo	histórico,	
antenadas	aos	acontecimentos,	os	jornais	e	as	mídias,	davam	ampla	divulgação	a	movimentos	como	os	
da	Escola	sem	Partido	(ESP).1

Tal	projeto	surgiu	em	2004,	por	iniciativa	de	Miguel	Nagib,	procurador	do	Estado	de	São	Paulo	à	
época	e	culminou	em	um	projeto	de	lei	7180/14,	chamado	de	Escola	sem	Partido.

A	justificativa	para	a	pretensa	defesa	de	uma	ESP	encontra-se	no	que	o	autor	do	projeto	identi-
fica	como	práticas	de	doutrinação	partidária	e	ideológica	que	estaria	acontecendo	nas	escolas.	Assim,	
sob	o	pretexto	de	despertar	a	consciência	crítica	dos	estudantes,	os	professores	estariam	deixando	de	
lado	o	processo	educativo	e	cerceando	a	liberdade	do	estudante	em	aprender.	Daí,	a	necessidade	de	
um	projeto	que	nasce	em	função	da	preocupação	“com	o	grau	de	contaminação	político-ideológico	
das	escolas	brasileiras,	em	todos	os	níveis,	do	ensina	básico	ao	superior”.2

Algumas	críticas	elencadas	sobre	o	projeto	ESP	vem	apontando	que	a	questão	central	é	a	inten-
ção	de	excluir	das	escolas	as	discussões	sobre	questões	éticas,	políticas	e	sociais	para	se	transformar	
numa	espécie	de	doutrinamento	dogmático	e	conteudístico	sem	crítica	social.

Nesse	 sentido,	 Frigotto	 (2017),	 um	 dos	 intelectuais	 que	 tem	 se	 destacado	 na	 crítica	 à	 ESP,	
denuncia:

o	sentido	ideológico	e	político	do	Escola	sem	Partido.	Um	sentido	autoritário	que	se	afirma	na	crimi-
nalização	das	concepções	de	conhecimento	histórico	e	de	formação	humana	que	interessam	à	classe	
trabalhadora	e	em	posicionamentos	de	intolerância	e	ódio	com	os	movimentos	sociais.(p.18)

As	pesquisas	nos	mostram	também	que	o	movimento	ESP	não	surge	isoladamente,	ele	faz	parte	
de	um	 longo	processo	que	 tenta	enquadrar	a	 sociedade	brasileira	para	 servir	 a	grandes	 interesses	
políticos	 e	 econômicos.	 Um	 processo	 sutil	 que	 vem	 camuflado	 por	 discursos	 pseudocorretos,	 que	
levantam	a	bandeira	de	defesa	de	valores	da	família.	A	própria	denominação	insinua	que	as	escolas	
públicas	estariam	sob	o	comando	de	um	partido	político.

O	Escola	sem	Partido	expressa	o	epílogo	de	um	processo	que	quer	estatuir	uma	lei	que	define	o	que	
é	ciência	e	conhecimentos	válidos,	e	que	os	professores	só	podem	seguir	a	cartilha	das	conclusões	
e	 interpretações	da	ciência	oficial,	uma	ciência	 supostamente	não	neutra.	Para	 isso,	manipula	até	
mesmo	o	sentido	liberal	da	política,	induzindo	a	ideia	de	que	a	escola	no	Brasil	estaria	comandada	por	
um	partido	político	e	seus	profissionais	e	os	alunos	seres	idiotas	manipulados.	(FRIGOTTO,	2017,	p.29)

Embora	 seja	 unânime,	 entre	os	 autores	 que	 analisam	o	movimento	 ESP,	 a	 avaliação	 sobre	 a	
fragilidade	 jurídica	dos	projetos	de	 lei,	vale	destacar	uma	outra	 face	desta	questão:	a	manipulação	

1	 Foge	ao	objetivo	dessa	pesquisa	fazer	uma	discussão	densa	sobre	a	tema	da	Escola	sem	Partido.	Nossa	intenção	aqui	é	apenas	trazer	
alguns	apontamentos	sobre	os	diferentes	atravessamentos	presentes	no	cotidiano	escolar	que	exercem	uma	interferência	direta	em	
nosso saberfazer.

2	 Disponível	em	<http://www.escolasempartido.org/quem-somos/>.	Acesso	em:	20/01/2018
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da	opinião	pública.	Algebaile	(2017)	alerta	para	o	clima	de	denuncismo	implantado	pelo	projeto,	in-
dependente	da	aprovação	ou	rejeição	do	projeto	de	lei,	alimentado	por	ações	estratégicas	tais	como	
a	divulgação	de	textos	em	redes	de	relacionamentos,	que	desqualificam	a	prática	docente,	defende	
valores	familiares	escusos,	com	fundo	homofóbico	e	discriminatório.

Como	o	teor	do	modelo	do	Projeto	de	Lei	e	sua	forma	de	divulgação	difundem,	por	si,	um	clima	de	vi-
gilância,	suspeição,	denúncia	e	punição,	não	é	preciso	haver	um	projeto	aprovado	para	que	se	cumpra	
parte	dos	efeitos	esperados,	que	não	são	necessariamente	a	efetiva	responsabilização	criminal	e	apli-
cação	jurídica	de	punição,	mas	a	autocensura,	o	constrangimento	e	a	coibição	de	comportamentos	e	
práticas	que	possam,	mesmo	remotamente,	ser	identificados	como	“doutrinação”	ou	“desrespeito	às	
convicções	morais	da	família”.	(ALGEBAILE.	2017,	p.70)

O	maior	prejuízo	social,	portanto,	pode	ser	a	fragilização	do	papel	da	escola,	enfraquecendo	sua	
potência	enquanto	formadora	de	sujeitos	críticos	e	pensantes.

Colocando	em	diálogo	a	experiência	da	construção	do	mural	“O	Brasil	que	queremos”	e	as	ten-
tativas	de	silenciamento	que	emergem	de	projetos	tais	como	a	ESP,	penso	que	de	um	lado,	projetos	
como	esses	aumentam	os	desafios	que	nós	docentes	enfrentamos,	historicamente	e	cotidianamente,	
em	nossas	salas	de	aula,	provocados	pelos	baixos	salários,	pelas	condições	estruturais	da	escola,	pelas	
condições	de	trabalho,	pela	fragilidade	da	formação,	e	também	pelas	condições	da	própria	sociedade,	
nos	tempos	atuais,	cada	vez	mais	incitada	pelo	ódio	e	pela	violência.

Por	outro	lado,	porém,	a	experiência	da	sala	de	aula	nos	mostra	o	quanto	é	difícil	calar	os	su-
jeitos,	impedi-los	de	pensar.	As	crianças	olham,	pensam,	sofrem,	analisam,	tiram	conclusões.	Será	tão	
simples,	assim,	amordaçá-las?

Por	isso	considero	relevante	que	nós	professoras	da	educação	básica	valorizemos	nossos	mo-
mentos	de	prática	através	da	escrita	acadêmica,	articulando	esses	espaços	de	formação	contínua	de	
nossos	saberes	pedagógicos.

As	narrativas	tentam	mostrar	as	aprendizagens	mobilizadas	no	processo	de	alfabetização	a	par-
tir	da	construção	dos	vídeos	e	conforme	diz	Freire	(1987),	só	existe	saber	na	invenção,	na	reinvenção,	
na	busca	inquieta,	impaciente,	permanente,	que	os	homens	fazem	no	mundo,	com	o	mundo	e	com	
os	outros	 (p.58).	Não	se	 trata,	portanto,	apenas	do	uso	de	 tecnologias,	mas	de	uma	concepção	de	
aprendizagem	relacional.

Comecei	a	pesquisa	acreditando	que	bastava	mostrar	o	trabalho	que	realizava	em	sala	de	aula.	
No	processo	fui	sendo	desafiada	a	elaborar	novas	perguntas,	a	mergulhar	mais	fundo	em	minhas	ob-
servações	e	reflexões,	a	aprender	algo	novo.	Fui	em	frente,	tentando	apreender	que	professora	sou	eu,	
e	quem	eram	as	crianças	que	me	tiravam	da	posição	de	“ensinante”	para	a	de	“aprendente”.

Busco	as	marcas	que	a	pesquisa	deixou	em	todas/os	nós.	Marcas	das	experiências	vividas	com	
a	esperança	de	produzir	conhecimentos,	que	possam	ser	úteis	a	tantas	outras	professoras	que	como	
eu,	buscam	caminhos	cotidianos	para	a	produção	de	um	conhecimento	que	conecte	professoras	e	
crianças	no	e	com	o	mundo,	numa	perspectiva	transformadora.

E	foram	as	com	as	crianças	que	consegui	uma	pista	do	que	buscava:

- Tia, eu acho que o melhor de tudo foi a gente poder fazer as coisas.

Através	desta	afirmativa	pude	perceber	que	as	crianças	só	querem	fazer	as	coisas,	ou	seja,	só	
querem	mostrar	o	que	já	sabem,	e	a	partir	daí	demonstrarem	o	que	querem	aprender.
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A	proposta	aqui	é	compartilhar	minhas	reflexões	sobre	as	possibilidades	e	limitações	do	nosso	
fazer	pedagógico	e,	(in)concluindo,	posso	dizer	que	durante	o	caminho,	percebemos	uma	necessidade	
de	se	pensar	em	uma	alfabetização	para	além,	envolvendo	outros	meios	e	linguagens:	textuais,	visuais,	
audiovisuais,	corporais,	que	estão	nos	comunicando	algo	todo	o	tempo,	sem	perspectiva	de	linearida-
de,	envolvendo	uma	dimensão	bem	mais	ampla	na	construção	do	conhecimento.
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INTRODUÇÃO
As	culturas	nas	quais	uma	sociedade	está	inserida	são	aspectos	chave	para	o	estabelecimento	

das	regras,	comportamentos	e	relações	interpessoais,	além	de	fornecerem	a	estruturação	de	meca-
nismos	subjetivos	do	conhecer.	Em	análise,	é	possível	encontrar	nos	meios	de	representação	cultural	
(como	na	moda,	música	e	produções	cinematográficas)	traços	que	evidenciam	as	inclinações	morais	
gerais	de	determinado	grupo	ou	sociedade	de	modo	a	compreender	as	suas	formas	de	subjetivação.	
A	internet,	enquanto	um	desses	meios,	acelerou	não	somente	este	processo	mas	também	facilitou	a	
criação	de	um	mercado	de	consumo,	com	a	assimilação	desses	símbolos	culturais	pelo	capitalismo	que	
vende,	com	base	nessas	marcas	culturais,	objetos	dos	mais	variados.

O	fato	é	que,	na	contemporaneidade,	a	cultura	do	consumo	está	cada	vez	mais	entranhada	na	
vida	privada	e	pública	das	pessoas.	O	mercado	se	adapta	aos	diferentes	nichos	de	consumidores	e	
percebeu	no	público	infantil	certo	potencial	mercantil.	Não	foi	por	coincidência	que,	em	2014,	o	maior	
exame	de	qualificação	de	ensino	e	vestibular	brasileiro,	o	Exame	Nacional	do	Ensino	Médio	(ENEM),	
teve	como	tema	“Publicidade	infantil	em	questão	no	Brasil”.	A	partir	da	premissa	que	é	na	infância	
que	se	estabelecem	os	primeiros	construtos	de	uma	moralidade,	é	preciso	olhar	para	a	midiatização	
do	mercado	 infantil.	 Nesse	 sentido,	 a	 proposta	 desta	 análise	 direciona	 o	 foco	 para	 o	modo	que	 a	
cultura	midiática,	o	consumismo	e	o	mercado	podem	influenciar	no	comportamento	e	nas	relações	
interpessoais	da	criança,	ao	criar	estruturas	de	poder	e	propiciar	o	estabelecimento	de	relações	morais	
exclusivas.

Em	suma,	preparamos	uma	análise	do	modo	como	a	mídia,	o	mercado,	bem	como	as	categorias	
virtuais,	que	compõem	o	vasto	campo	do	entretenimento	e	propaganda	para	o	público	infantil	atuali-
zam	um	ideal	hegemônico	de	mercado	criado	e	sustentado	socialmente.	O	valor	simbólico	do	produto	
vendido	passa	a	ser	não	o	que	ele	carrega	de	material,	mas	o	que	representa	no	contexto	de	abrangên-
cia	no	qual	está	inserido.	Assim,	esse	valor	é,	geralmente,	estabelecido	conforme	a	delimitação	que	a	
própria	mídia	constrói	na	introdução	do	símbolo	ao	social.	Uma	das	bases	para	a	análise	das	categorias	
do	mercado	para	a	infância	está	na	reflexão	acerca	dessas	relações	de	poder	econômico	e	na	tentativa	
de	abordar	possíveis	origens	para	o	estabelecimento	das	mesmas.
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A PERSPECTIVA DE JOSÉ SARAMAGO DAS RELAÇÕES NA 
CONTEMPORANEIDADE

No	Mito	da	Caverna,	o	filósofo	Platão	apresenta	a	alegoria	de	homens	que	encontram-se	sob	
condição	de	prisioneiros	numa	caverna,	atados	à	parede	e	forçados	a	encará-la,	onde	são	projetadas	
sombras	de	objetos	que	são	cerceados	por	uma	fogueira	situada	na	parte	superior	do	local	que	estão	
acorrentados.	Essas	sombras	são,	para	eles,	tudo	o	que	conhecem	da	realidade:	imagens	distorcidas	e	
sons	abafados	se	transformam	em	verdades	incontestáveis	na	produção	subjetiva	desses	indivíduos.	
Em	dado	momento,	um	deles	consegue	libertar-se	e	encontra	com	a	infinitude	do	mundo	afora	e	as	
sensações	que	provém	dele.	Este	indivíduo	encontra-se	com	o	seguinte	dilema:	a	atitude	mais	justa	
a	tomar,	voltar	para	a	caverna	e	resgatar	os	companheiros	do	cerceamento	e	teria	como	obstáculo	a	
própria	realidade	criada	por	ela;	os	colegas	poderiam	chamá-lo	de	louco	caso	ele	tentasse	explicar	a	
riqueza	de	experiências	que	havia	encontrado	do	lado	de	fora.	A	alegoria	trata,	entre	outras	coisas,	
a	noção	de	conhecimento	do	real	e	do	mundo,	trazendo	a	ideia	da	superficialidade	e	da	virtualidade	
como	inadequada	à	realidade	material,	concreta	à	infinitude	da	experiência	humana.

O	escritor	José	de	Sousa	Saramago	fez	uma	releitura	da	alegoria	elucidando	o	debate	sobre	as	
imagens	virtuais	na	contemporaneidade.	De	acordo	com	ele,	é	na	atualidade	que	nos	encontramos	
na	Caverna	de	Platão.	Hoje,	enquanto	seres	virtuais	e	audiovisuais,	criamos	mecanismos	para	tentar	
superar	e	escapar	da	corporalidade	e	da	realidade;	criamos	uma	super-realidade	virtual	que	se	propõe	
a	melhorar	as	experiências	fisiológicas,	e	a	partir	dela	criamos,	com	a	ajuda	do	capitalismo,	uma	pode-
rosa	ferramenta	de	mercado.	Na	procura	pela	hiper-realidade	(de	beleza,	padrões	de	vida,	experiências	
sensoriais	e	‘’realidade	aumentada’’),	demos	aval	para	o	desenvolvimento	de,	por	exemplo,	peças	pu-
blicitárias	irreais	para	produtos	cosméticos	e	de	vestuário.

Esse	afastamento	da	corporalidade	e	organicidade	—	que	é	intrínseco	à	vida	humana	—	corro-
boram	marcas	na	subjetividade	dos	indivíduos	que	se	fazem	perceber	no	cotidiano	social	a	partir	das	
relações	pessoais	e	interpessoais	que	estabelecem.	Algumas	delas	são	a	criação	de	padrões	comporta-
mentais	e	estéticos	específicos	que,	muitas	vezes,	são	inconcebíveis	orgânica	e	naturalmente,	na	forja	
da	realidade	que	é	almejada	mas	nunca	alcançada.

Este	contraponto	acontece	constantemente,	Saramago	o	interpreta	como	a	“cegueira”	da	atua-
lidade,	um	aspecto	ilusório	e	artificial	das	experiências	virtuais	do	cotidiano.	Estamos	“cegos”	ao	nos	
atentarmos	para	aspectos	da	vida	que	não	conduzem	para	o	desenvolvimento	conciso	das	influências	
da	pessoa	no	mundo	e	do	mundo	na	pessoa,	no	sentido	da	dupla	constituição.	Ao	contextualizar	com	o	
tema	abordado,	poderíamos	considerar	a	compulsoriedade	de	consumo	como	um	dos	aspectos	dessa	
cegueira,	ao	passo	que	tal	 imprudência	destes	hábitos	exagerados	e	naturalizados	nos	impedem	de	
fazer	associações	importantes.

A	ANÁLISE	DA	VIDA	DE	CONSUMO	EM	BAUMAN	E	O	MUNDO	INFANTIL
Nessa	perspectiva	de	análise	da	contemporaneidade,	o	sociólogo	e	filósofo	Zygmunt	Bauman	

propõe	também	interpretações.	Dentre	elas,	está	a	reflexão	sobre	a	vida	pós-moderna,	na	qual	a	re-
lação	entre	as	pessoas	é	mediada	pelo	consumo.	Na	obra	“Vida	para	consumo:	a	transformação	de	
pessoas	em	mercadoria	(2008)”,	o	sociólogo	demonstra	que	consumo	exacerbado	tomou	tal	propor-
ção	de	pessoas	serem	submetidas	a	condição	de	mercadoria,	através	da	autopromoção,	antes	mesmo	
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de	tornarem-se	sujeitos.	Nesse	sentido,	inicia-se	o	ciclo	de	aquisição-rejeição-substituição	de	bens	e/
ou	emblemas	para	sustentar	o	anúncio	de	si	mesmo,	com	base	também	na	não-satisfação,	segundo	o	
enredo	exposto	em	tal	obra.	Este	processo,	isto	é,	a	transformação	de	si	em	mercadoria,	é	denomina-
do	por	comodificação.	Sendo	isso,	uma	situação	intrínseca	à	atual	sociedade	que,	por	intermédio	do	
mercado,	retroalimenta	essa	cultura	consumista	que	atinge	todas	as	faixas	etárias,	desde	a	infância	
até	a	velhice.

Nesse	momento,	cabe	esclarecer	como	esses	padrões	afetam	as	crianças.	Para	isso	é	importante	
pontuar	brevemente	o	processo	descrito	pelo	autor	como	a	transição	da	sociedade	que	forma	pessoas	
produtoras	e	prestadoras	de	serviço,	—	que	vivem	pelo	seu	trabalho—	em	uma	que	gera	consumido-
res.	Com	o	avanço	do	capitalismo	industrial,	a	preparação	do	homem	para	o	trabalho	não	tem	como	
objetivo	a	venda	da	sua	mão-de-obra.	Agora,	a	validação	do	trabalho	é	através	da	imersão	no	mercado	
de	 consumo	 (Bauman,	 2008).	 Essa	 introdução	no	mercado	 consumidor	 consolida-se	 cada	 vez	mais	
cedo,	desde	os	estágios	iniciais	do	desenvolvimento	subjetivo	dos	indivíduos.	Essa	lógica	alcança	até	
os	momentos	de	entretenimento	das	famílias	que	possibilitavam	interação	adulto-criança	e	também	a	
criança-criança,	antes	preenchidos	com	passeio	ao	ar	livre,	visita	em	lugares	como	praias	e	parques	e,	
agora	são	comumente	substituídos,	por	shoppings	e	feira	de	brinquedos	tecnológicos,	o	que	evidencia	
a	introdução	da	cultura	do	consumismo.

Nessa	lógica,	o	sociólogo	esclarece	que	mesmo	antes	de	aprender	ler,	meninos	e	meninas	são	
incentivados	pelo	 consumismo.	Assim,	 também	emerge	o	 fenômeno	da	 transformação	dos	 termos	
compra	e	lazer	em	sinônimos.	Não	é	por	acaso	que	os	produtos	hoje	vendidos	apresentam	o	marketing 
do	“estilo	de	vida”	do	consumidor,	ou	seja,	possuir	determinado	objeto	já	faz	parte	da	identidade	do	
indivíduo,	independente	a	faixa	etária,	enquanto	apresentação	da	personalidade	e	imagem	ao	mundo.	
Em	outras	palavras,	a	subjetividade	desde	a	infância	já	é	inspirada	nos	moldes	oferecidos	pelas	corpo-
rações.	Para	elucidar	melhor	este	sistema,	vale	destacar	também	que	todas	as	classes	são	provocadas	
e,	por	vezes,	coercidas	a	atender	as	ditas	normas	mercantis.	Por	isso,	Russell	Belk	(apud	Bauman,	2008)	
nos	lembra	o	seguinte:

“O	pobre	é	forçado	a	uma	situação	na	qual	tem	de	gastar	o	pouco	dinheiro	ou	os	parcos	recursos	
que	dispõe	 com	objetos	de	 consumo	 sem	sentido,	 e	não	 com	necessidades	básicas,	 para	evitar	 a	
humilhação	social	e	evitar	a	perspectiva	de	ser	provocado	e	ridicularizado.”	Vida	para	consumo:	A	
Transformação	das	pessoas	em	mercadoria,p.74)

Dessa	forma,	é	possível	inferir	o	que	Bauman	apontou	na	própria	sociedade	de	consumo:	a	ma-
nutenção	da	rejeição	do	diálogo	com	outras	culturas	que	não	as	do	próprio	consumismo.	As	crianças	
já	eram	alvo	do	mercado	de	consumo	com	“direito”	a	compra,	sendo	reconhecida	enquanto	portadora	
de	desejo,	ganha	“voz”	no	setor	de	varejo,	na	seleção	das	roupas	e	até	mesmo	nas	aspirações	dos	
pesquisadores	de	mercado	décadas	antes	de	terem	seus	direitos	declarados	na	Convenção	das	Nações	
Unidas	sobre	os	Direitos	da	Criança	em	1989,	de	acordo	com	Thomas	Cook	(apud	Bauman,	2008).

Acerca	dessa	cultura	consumista,	Bauman	destaca	que,	na	atualidade,	já	são	criados	códigos	de	
conduta	e	até	de	vestimenta	que	ditam	posições	diante	do	mercado	e	exemplifica	através	da	analogia	
entre	as	tribos	antigas	e	as	pós-modernas;	sendo	esta	última	influenciada	pelo	mundo	da	moda.	No	
contexto	das	relações	 interpessoais	da	criança,	é	possível	ver	como	tais	 tendências,	mediadas	pelo	
mercado	de	consumo,	impulsionam	os	responsáveis	a	vestí-las	como	“mini	adultos”,	ao	deixar	de	lado	
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vestidos	estampados	com	brinquedos	ou	“macacões”	infantis.	Nesse	sentido,	o	que	a	indústria	fashion 
produz,	dentro	de	um	prazo	previamente	estipulado,	afeta	diretamente	a	autoimagem	de	grupos	de	
crianças,	o	que	as	próprias	e	seus	responsáveis	desejam	apresentar	de	si	à	sociedade.

Estas	 novas	 tendências	 podem	 ser	 observadas	 nas	 publicações	 feitas	 pelos	 responsáveis	 em	
redes	sociais	como	Instagram e Facebook,	nas	quais	os	pequenos	usam	trajes	que	nada	representam	à	
fase	atual	vivida	por	eles.	Inclusive,	comumente	ouve-se	comententários	que	afirmam	como	as	tradi-
cionais	roupas	infantilizadas	são	bregas	e	ultrapassadas.	Dessa	forma,	muitas	crianças	mudam	o	modo	
de	vestir-se	pois	há	um	desejo	nelas	e	nos	responsáveis	do	que	Bauman	denominou	de	autofabricação	
como	tentativa	de	afiliação	social.	À	luz	do	filósofo,	buscar	por	um	estilo	de	vida	em	torno	da	premissa	
“estar	à	frente	das	tendências”	revela	não	somente	o	seguimento	de	um	código	de	vestuário	e/ou	con-
duta,	como	também	a	busca	por	reconhecimento	e	pertencimento,	ainda	que	por	um	tempo	provisório	
na	tentativa	de	trazer	segurança	e	solidez	para	essa	perseguição	da	admissão	em	grupos.	Obviamente,	
neste	caso,	a	busca	no	mundo	infantil	não	é	reflexo	de	uma	questão	individual	dos	pequenos	ou	seus	
pais,	mas	da	cultura	na	qual	estão	inseridos.

Não	raro,	é	possível	perceber	o	comportamento	repetitivo	das	pessoas	na	tentativa	de	sustentar	
o	que	foi	explicitado	(admissão	e	pertencimento);	primeiramente,	acontece	a	aquisição	de	uma	marca,	
depois,	o	anúncio	público	que,	de	fato,	concretiza	esse	pronunciamento	e	apresentação	à	sociedade.	
Dessa	 forma,	 finalmente	a	notícia	dessa	posse	sai	do	âmbito	privado	e	o	processo	é	culminado	no	
sentimento	de	pertencimento	 (Bauman,	2008).	Essa	 lógica	é	posta	pelo	autor	mencionado	como	a	
antecipada	fuga	a	uma	‘’inadequação	pessoal’’,	atitudes	que	traduzem	o	medo	de	tornar-se	rejeitado	e	
excluído.	Portanto,	cabe	reiterar	a	proposição	baumaniana	sobre	a	sociedade	formar	enxames,	aproxi-
mar	nichos	e	formar	grupos	e/ou	deixando	outros	em	planos	periféricos.	Dessa	forma,	esta	análise	se	
propõe	discorrer	a	seguir	como	o	consumo	e	a	posse	de	objetos	pode	afetar,	na	infância,	o	desenvolvi-
mento	da	subjetividade,	bem	como	sua	relação	com	a	aproximação	e	separação	de	grupos	de	crianças.

A REDE DE SIGNIFICAÇÕES, A MÍDIA E AS GRANDES CORPORAÇÕES: 
ALTERAÇÕES	NO	BRINCAR	E	NO	BRINQUEDO

A	perspectiva	construtivista	e	sócio-cultural	da	Rede	de	Significações	(Rossetti-Ferreira	et.al.,	
2001)	apoia-se	na	concepção	do	caráter	dialético	na	construção	de	significados	e	internalização	deles,	
enxergando	a	pessoa	como	protagonista	do	próprio	processo	de	desenvolvimento.	Nesse	processo,	
os	 campos	 interativos	 (o	meio	 no	 qual	 as	 pessoas	 encontram-se	 cultural	 e	 socialmente	 inseridas)	
propiciam	pistas	que	sugestionam	e	delimitam	os	possíveis	fluxos	de	comportamentos	dentro	desses	
contextos,	sendo	essas	possibilidades	diversas	e	complexas.	A	imagem	da	rede	é	utilizada	para	elucidar	
a	complexidade	do	sistema	de	desenvolvimento	humano,	no	qual	a	‘’rede’’	é	construída	na	medida	que	
essas	informações	contextuais	entrelaçam-se	e	dialogam,	tecendo	a	‘’malha’’	de	elementos	semióticos	
que	originam	a	infinitude	de	caminhos	e	possibilidades	de	comportamentos	de	cada	pessoa.

Nessa	 ótica,	 cabe	 salientar	 a	 importância	 do	 “outro”	 social	 no	 desenvolvimento	 da	 criança	
pequena.	Esses	“outros”	são	os	pais,	mães,	 tios,	avós,	padrinhos	e	amigos:	 todas	as	categorias	que	
nascem	junto	com	o	bebê	e	funcionam	como	mediadores	da	criança	pequena	perante	essas	pistas	do	
ambiente,	atuando	como	direcionadores	no	processo	inicial	de	desenvolvimento.	Esses	papéis	surgem	
na	ação	e	são	indissociáveis	às	atividades	que	emergem	diante	das	situações.	Nesse	sentido,	surgem	
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durante	todo	o	processo	de	desenvolvimento	e	se	formulam/reformulam	durante	o	tempo	de	vida.	As	
pessoas	são,	assim,	constituídas	na	multiplicidade	das	figuras,	vozes	e	outros	que	compõem	seu	meio	
interacional.

Assegurados	por	essa	 ferramenta	metodológica	da	múltipla	constituição	da	pessoa	pelo	am-
biente,	podemos	analisar	os	diversos	caminhos	e	possibilidades	de	 internalização	propiciados	pelos	
símbolos	que	nos	cercam,	sendo	mais	presentes	no	imaginário	ocidental	-	e	também	os	que	causaram	
maiores	mudanças	na	forma	de	viver	do	homem	contemporâneo-	as	diversas	formas	de	mídia,	pro-
paganda,	consumo	e	sua	estreita	relação	com	o	imaginário	social,	bem	como	o	Estado	e	as	grandes	
corporações.	Quanto	ao	 consumo,	 como	 já	 evidenciado	por	diversas	 análises—como	em	Steinberg	
e	Kincheloe	(2001)—	vemos	como	este	apresenta	forte	influência	na	construção,	na	apropriação	de	
valores	morais	e	no	desenvolvimento	da	criança	pequena.	É	tangível	a	massificação	da	exploração	e	
produção	de	objetos	pensados	especificamente	para	o	mercado	infantil,	quando	nos	deparamos	com	a	
comercialização	de	diversos	bens	de	consumo	que	simbolizam	determinado	aspecto	popularizado	pela	
mídia	(como	peças	publicitárias	ou	artigos	de	entretenimento).

Tais	bens,	que	utilizam	do	valor	no	imaginário	popular	para	uma	supervalorização	monetária,	
substituem	o	lugar	do	que	antes,	em	gerações	passadas,	seriam	os	brinquedos	artesanais	ou	improvi-
sados,	que	tiveram	uma	mudança	drástica	na	simbolização.	Agora,	a	utilização	e	a	aplicação	desses	no	
desenvolvimento	dá	lugar	à	estética	apresentada	na	mídia	—	é	mais	importante	a	escolha	do	brinque-
do	enquanto	representante	de	determinado	ícone	midiático	popular	do	que	essencialmente	o	objeto	
proporciona	em	termos	de	experiência	relacional—.	Esta	relação	trata	da	questão	estética	e	o	único	
desejo	satisfeito	é	o	de	consumo,	acima	do	desejo	de	uma	ação	concreta.

Para	além	do	brinquedo	enquanto	objeto	material,	os	símbolos	midiáticos	invadiram	também	
o	brincar.	As	 brincadeiras	 servem	como	mediadores	 e	 auxiliadores	 para	 a	 construção	de	mundo	e	
na	internalização	de	valores	morais,	além	de	atuarem	como	ensaio	das	relações	e	dos	papéis	sociais	
(Vygotsky,	1998)	que	cercam	a	criança	(brincar	de	boneca	coloca	a	criança	no	lugar	de	mãe	ou	pai,	
brincar	de	escola	a	coloca	no	 lugar	de	professor	ou	aluno,	brincar	de	carro	no	 lugar	de	motorista),	
colocando-a	em	diálogo	com	as	regras	delimitadoras	desses	lugares,	sendo	esse	um	dos	mecanismos	
pelos	quais	a	criança	desenvolve	o	conceito	de	regra	ou	de	acordos	sociais.

De	forma	holística	e	relacionando	os	pontos	já	tratados,	podemos	teorizar	que	a	subversão	do	
mecanismo	do	brincar	pelo	consumo-por-consumo	desembocado	na	sociedade	contemporânea	incita	
mudanças	nas	relações	da	criança,	sendo	uma	delas	a	potencialização	da	centralização	de	poder	na	
relação	criança-criança.

CONSUMO,	POSSE	E	SUAS	IMPLICAÇÕES	NA	RELAÇÃO	CRIANÇA-CRIANÇA
A	entrada	da	modernização	e	o	processo	desenfreado	da	 industrialização	demarcou	grandes	

modificações	na	concepção	de	infância	e	no	brincar	das	crianças.	Antigamente,	desfrutavam	de	uma	
gama	de	brincadeiras	alternativas	às	que	 se	popularizaram	hoje,	 como	pique-esconde,	 cobra-cega,	
vivo-morto,	pula	corda,	confecção	de	roupas	para	bonecas,	construíam	casinhas	e	pistas	de	carro	com	
diversos	 elementos	materiais	 ou	 imaginários.	Diante	 dessas	 possibilidades,	 como	a	 de	 transformar	
uma	caixa	de	sapato	em	um	foguete	espacial,	encontramos,	nos	últimos	anos,	um	cenário	no	qual	
as	demandas	de	brinquedos	industrializados	produzidos	para	alimentação	de	um	mercado	de	massa	
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recria	a	estética	e	os	processos	do	brincar,	em	meio	à	essas	estratégias	nas	quais	o	público	 infantil	

torna-se	um	dos	principais	alvos	de	comercialização.

Ao pensar o dispositivo de marketing	como	mediador	da	efetivação	dessas	estratégias,	podemos	

perceber	 a	descrição	do	novo	direcionamento	que	atualiza	os	modos	de	brincar	 e	 interagir	 com	o	

outro.	Nesse	debate,	o	que	entra	em	jogo	é	a	percepção	de	uma	infância	produzida	para	o	consumo	

de	artefatos	industrializados	que,	em	última	instância,	tem	como	objetivo	a	compra	de	status	social	

perante	às	demarcações	de	determinado	grupo,	na	tentativa	de	legitimar	o	sujeito	como	um	ser	mere-

cedor	de	reconhecimento	por	ter	o	poder	de	aquisição	de	determinados	objetos.

Observa-se,	assim,	como	a	brincadeira	no	contexto	social	vigente,	grande	parte	das	vezes,	en-

contra-se	apoiada	na	imagem	de	um	personagem	de	desenho	animado,	que	aparece	como	sugestão	

persuasiva	de	um	padrão	 social	 a	 ser	 assimilado	pela	 criança.	Quando	pensamos	a	boneca	Barbie,	

por	exemplo,	são	vistos	traços	de	uma	construção	idealizada	da	feminilidade:	todo	o	glamour dentro 

de	um	corpo	branco,	magro,	pertencente	a	uma	determinada	classe	 (alta),	 sempre	charmosa,	bem	

vestida,	amada	e	adorada	por	todos	a	sua	volta.	Esses	valores,	através	da	ludicidade	e	da	eloquência	

criada	pelas	mídias,	enrijecem	os	ideais	padronizados	que	conhecemos	hoje	e	que	tanto	se	encontram	

criticados	enquanto	ilusórios.	Logo,	brincar	com	essa	boneca,	pronuncia	um	conjunto	de	ações	e	re-

gras	que	antes	seriam	transmitidos	pela	interação-intergeracional,	mãe-filho,	avó-neta	e	das	relações	

culturais,	passam	a	ser	repassadas	por	marcas	de	objetos	artificiais.

Como	 já	 enunciado,	 desde	muito	 cedo	 as	 crianças	 são	 preparadas	 para	 assumir	 o	 papel	 de	

consumidores.	Brinquedos	como	a	Barbie,	LadyBug	e	Ben	10	são	lançados	juntos	com	uma	gama	de	

produtos	dos	mais	variados	tipos	para	serem	colecionados	por	elas.	A	propaganda	faz	criar,	a	partir	

da	posse	do	objeto,	um	mundo	ilusório	de	destaque	social,	de	pertencimento	a	um	grupo	privilegiado	

daqueles	que	podem	“ter”,	 carregando	 consigo	 a	marca	 vitoriosa	da	 sociedade	de	 consumo.	Visto	

esse	aspecto	da	sociedade	de	consumo	sobre	as	crianças,	que	a	indústria	do	entretenimento	utiliza	há	

décadas	para	aumentar	as	vendas	de	brinquedos,	é	válido	acrescentar	casos	ostensivos	que	exemplifi-

quem	a	que	nível	tal	situação	pode	chegar:	O	grupo	de	animações	ligados	à	grandes	comercializadoras	

de	brinquedos	(como	a	Mattel)	que	surgiram	por	volta	dos	anos	80	por	conta	da	desregulamentação	

da	televisão	(Buckingham,	2006),	como	a	série	He-Man (1983),	produzida	com	base	no	boneco	que	

pretendia-se	um	‘’Conan, o Bárbaro’’	genérico	e	alcançou	popularidade,	e	sua	irmã	She-Ra (1986),	que	

ganhou	uma	série	derivada	nos	anos	seguintes	com	o	objetivo	de	expandir	a	abrangência	do	mercado	

para	o	público	infantil	feminino.

Ao	observar	um	grupo	de	crianças,	é	perceptível	a	proeminência	de	poder	entre	as	possuidoras	

do	último	lançamento	do	brinquedo	mais	desejado	do	momento	e	dos	bens	relacionados	a	sua	marca	

sobre	as	que	não	os	tem.	Nos	diálogos	entre	elas,	o	orgulho	se	faz	tangível	enquanto	vangloriam-se	por	

ter	ganhado,	por	exemplo,	a	nova	Baby Alive	“Meu	querido	bebê”	(brinquedo	de	luxo	que	custa,	atual-

mente,	em	média	R$	1,200,00	reais	em	lojas	de	varejo)	ou	de	por	ter	expandido	sua	coleção	das	armas	

Nerf, (com	preços	que	variam	entre	R$	150,00	a	R$	1000,00).	“Eu	tenho	e	você	não	tem”,	“Só	faltava	

essa	para	minha	coleção”,	“Vamos	brincar	de	Baby	Alive?”,	“Só	eu	posso	brincar	com	x	brinquedo”,	“É	

minha!”	são	frases	comuns	quando	esses	objetos	são	colocados	em	cena,	principalmente	quando	na	

relação	encontram-se	crianças	de	classes	sociais	diferentes.
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O	deslocamento	de	superioridade	diante	da	criança	que	por	conta	das	disparidades	econômicas	
não	podem	adquirir	determinado	objeto	forja	fortes	laços	e	estabelecem	limites	entre	os	grupos,	sepa-
rando-os	por	realidade	econômica	e	fomentando	as	divisões	sociais	já	em	tenra	idade.	Essas	divisões,	
considerando	a	abordagem	estabelecida	nesta	análise,	seriam	sugestões	de	diversos	comportamentos	
adotados	e	atualizados	socialmente,	internalizando	valores	morais	como	de	lugar,	pertencimento	e	de	
colocação	no	contexto	coletivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante	dessa	atualização	do	que	é	ou	não	acessível	à	determinado	grupo	de	pessoas	e	o	modo	

como	se	difundem	os	ideais	classistas	que	circundam	os	diversos	campos	da	nossa	sociedade	contem-
porânea,	vemos	um	cenário	no	qual	as	realidades	distintas	e	diversas	da	infância	quase	nunca	se	en-
contram,	tornando	as	disparidades	sociais	e	as	trocas	de	conhecimento	culturais	friamente	localizadas	
e precisas.

Entretanto,	ainda	à	luz	de	Buckingham	(2006)	cabe	ressaltar	que	as	considerações	apresenta-
das	pretendem	fazer	na	análise	das	mudanças	ocorridas	na	 infância	nas	últimas	décadas	e	visando	
o	apartamento	da	ideia	dos	“Anos	de	ouro”	da	infância.	É	percebido	que	qualquer	juízo	de	valor	que	
apresente	as	brincadeiras	e	os	entretenimentos	tradicionais	(como	as	produções	literárias	clássicas,	
ou	versões	pré-propaganda	dos	brinquedos)	como	“mais	saudáveis”	ou	“melhores	gatilhos	para	o	de-
senvolvimento	cognitivo”	se	comparadas	aos	modelos	mais	recentes	(como	a	televisão,	videogames	e	
computadores)	carecem	de	embasamento	científico	e	apoiam-se	em	suposições	saudosistas.

É	importante	entender	que	a	criança	não	se	faz	passiva	diante	dessas	influências	e	contextos,	
mas	inter-relacionada	dialeticamente	num	jogo	de	múltipla-constituição,	meio	e	criança	ativamente	
atualizando	as	significações	que	os	compõem	(Rossetti-Ferreira	et.al.,2001).	Desse	modo,	esta	análise	
pretende	abordar	essa	múltipla	constituição	da	pessoa	ao	abranger	também	o	desenvolvimento	e	a	
subjetividade,	diferente	de	linhas	teórico-metodológicas,	que	abordam	o	campo	do	desenvolvimento	
como	algo	biologicista	ou	até	mesmo	apático	ao	ambiente.	Entendemos	que	as	informações	do	meio	
não	são	fatores	exclusivamente	definidores	da	“essência”,	“personalidade”	ou	dos	padrões	compor-
tamentais	da	pessoa,	 tendo	em	vista	que	as	 informações	contextuais	as	quais	ela	está	 inserida	são	
apenas	pistas	utilizadas	para	a	estruturação	das	significações	e	eventual	atuação	no	mundo.

Por	fim,	sugerimos	o	avanço	deste	estudo,	ao	reconhecer	que	há	um	vasto	campo	a	ser	explo-
rado	tratando-se	de	recortes	sociais,	bem	como	aspectos	subjetivos	na	relação	com	o	fenômeno	do	
consumismo	e	do	capitalismo	industrial.	É	possível	utilizar	essa	perspectiva	para	investir	na	análise,	por	
exemplo,	das	projeções	padrões	dos	gêneros	masculino	e	feminino	no	mundo	infantil,	sua	atualização	
pelo	capitalismo	industrial	e	implicações	na	organização	da	subjetividade	das	pessoas;	é	possível	até	
mesmo	aplicar	essa	ótica	para	analisar	as	relações	parentais	da	criança.
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INTRODUÇÃO:
No	cotidiano	escolar	há	inumeros	saberes	silenciados,	amordaçados,	há	outros	tantos	que	criam	

escapes,	driblam,	aplicam	golpes	(CERTEAU,	1990),	e	assim	demarcam	seus	espaços	sorrateiramente.	
Por	acreditar	que	precisamos	praticar	uma	escuta	sensível	(BARBIER,	1992)	a	esses	acontecimentos	é	
que	surgiu	esta	investigação	que	tem	por	objetivo:	investigar	os	sentidos	produzidos	por	crianças	na	
produção	de	vídeos	no	YouTube.	Sob	a	perspectiva	dialógica	e	alteritária	de	produção	de	conhecimen-
to	de	Mikhail	Bakhtin,	a	pesquisa	em	questão	vem	se	constituindo	a	partir	das	rodas	de	conversas	com	
estudantes	de	uma	escola	pública	da	rede	municipal	de	São	Gonçalo,	em	diálogo	com	os	canais	do	
YouTube.	Através	do	diálogo	com	as	crianças,	parto	do	entendimento	de	que	a	sala	de	aula	é	um	espaço	
privilegiado	de	pesquisa,	o	que	potencializa	as	nossas	ações	como	professora	e	o	nosso	“fazer	pensado”.	
Nesse	sentido,	corroboro	com	Esteban	e	Zaccur	(2000)	que	Afirmam	que	não	há	supremacia	da	prática	
sobre	a	teoria	e	vice-versa.	A	centralidade	de	todo	o	processo	de	formação	está	no	questionamento	
e isso nos provoca a pensar sobre a concepção de professora pesquisadora. Acredito que o contato 
com	a	literatura	potencializa	por	sua	vez	o	contato	com	o	texto	escrito,	com	a	interpretação	e	provoca	
novos	desafios,	ampliando	as	possibilidades	de	aprendizado	e	despertando	um	percurso	autoral	para	
todos	os	envolvidos	 (professores	e	 crianças).	As	 falas,	os	questionamentos	e	as	produções	escritas	
corporificam	a	pesquisa	e	proporcionam	novas	possibilidades	metodológicas:	um	processo	de	inves-
tigação	partilhado	que	encontra	nas	formulações	de	René	Barbier(1999)	e	Michel	de	Certeau(2001),	
elementos	de	conexão	que	tem	permitido	construir	o	referêncial	teórico	de	investigação	a	partir	da	
articulação	entre	pesquisa	e	formação.	A	partir	desta	análise	interessada	sobre	esse	fenômeno,	venho	
com	a	ajuda	de	Bakhtin	identificando	que	assim	como	outras	práticas	da	internet	este	conteúdo,	vin-
culado	à	mídia	digital	não	se	trata	de	uma	única	autoria,	mas	de	uma	autoria	coletiva,	em	que	a	palavra	
não	permanece	ao	falante	unicamente,	mas	também	ao	ouvinte	está	presente	de	algum	modo,	assim	
como	em	todas	as	vozes	que	antecederam	aquele	ato	de	fala.	Jobim	e	Souza,	há	mais	de	uma	década	
–	especificamente	em	2007	–	convidava	a	“olhar	mais	devagar”	para	o	efeito	das	 imagens	técnicas	
no	nosso	cotidiano	e	estudar	como	as	relações	com	as	imagens	estavam	presentes	nas	práticas.	Para	
exemplificar	esse	movimento	que	estava	ocorrendo	no	período,	esta	pesquisadora	citou	no	seu	texto:	
“Dialogismo	e	alteridade	na	utilização	da	imagem	técnica	em	pesquisa	acadêmica:	questões	éticas	e	
metodológicas”,	práticas	que	estavam	se	tornando	comuns	naquele	período:	as	filmagens	dos	acon-
tecimentos	do	dia	a	dia,	ou	seja,	casamentos,	aniversários,	partos,	churrascos,	acidentes	e	tudo	que	
representava	experiência	significativa	para	o	sujeito.	Com	o	surgimento	do	YouTube,	esses	vídeos	que	
serviam	para	compartilhar	a	experiência	com	a	família	e	os	amigos	mais	próximos	viraram	documento	
público,	que,	após	divulgado	na	rede,	pode	oferecer	a	oportunidade	de	qualquer	pessoa	acessar	e	se	
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interessar	pelo	conteúdo	exibido.	Vídeos	feitos	com	a	câmera	do	celular,	com	ou	sem	planejamento,	
viralizam	na	rede,	com	milhões	de	visualizações.	Atualmente,	o	YouTube	parece	representar	um	espaço	
de	publicidade,	debate	sobre	questões	pertinentes	com	a	sociedade	de	forma	geral	e,	algumas	vezes,	
espaço	para	denúncia	ou	simplesmente	lugar	de	pura	diversão,	ou	seja,	podemos	encontrar	de	tudo;	
por	isso,	“não	há	como	escapar	desse	olhar	máquina	que	se	ressignifica	nossa	presença	no	mundo,	
criando	comportamentos	e	experiências	subjetivas	inteiramente	novas”	(JOBIM;	SOUZA,	2007,	p.	78).	
Com	base	nessas	novas	relações	com	as	 imagens,	passamos	a	viver	o	mundo	em	função	delas.	Um	
depoimento,	uma	opinião,	um	evento,	um	deslize	no	trânsito,	ou	seja,	qualquer	acontecimento	que	
antes	era	experiência	apenas	para	quem	vivenciou	o	fato	hoje	pode	ser	capturado	pelo	celular	de	um	
sujeito	interessado	em	publicar	esse	conteúdo	na	rede.	Para	Jobim	e	Souza,	essa	explosão	de	imagens	
pode	contribuir	para	dificultar	o	funcionamento	pleno	de	nossa	capacidade	de	decifrar	as	cenas	que	
se	apresentam	na	forma	de	imagens	como	significados	construídos,	porque	podemos	tomar	aquela	
experiência	como	verdade	absoluta,	sem	atentar	para	o	caráter	crítico	daquela	informação.	De	acordo	
com	esta	professora	pesquisadora,	uma	imagem	técnica	sempre	esconde	conceitos	e	sentidos	que	lhe	
deram	origem;	daí	a	importância	de	buscar	decifrá-los.	Assim,	o	virtual	passou	a	ser	entendido	como	
espaço	de	experimentação	da	própria	realidade,	como	lugar	de	transformação	e	de	desestabilizações,	
com	efeito	no	comportamento	das	pessoas	(LÈVY,	1999).	Nesse	sentido,	pesquisar	tais	experiências	no	
espaço	do	YouTube	vem	contribuindo	para	a	pesquisa	em	Ciências	Humanas,	por	problematizar	ques-
tões	e	pensar	a	imagem	técnica	como	“instrumento	mediador	e	revelador	das	intensas	experiências	
culturais	e	subjetivas	na	atualidade”.	Como	Jobim	e	Souza	(2007,	p.	78)	afirma,	“as	práticas	de	pesquisa	
precisam	ser	condizentes	com	a	experiência	do	sujeito	contemporâneo	de	ver	e	ser	visto”	graças	à	me-
diação	desses	instrumentos	técnicos;	para	tanto,	os	conceitos	fundamentais	de	dialogismo	e	alteridade	
de	Mikhail	Bakhtin	contribuem	para	pensar	as	questões	éticas	e	metodológicas	relativas	à	publicação	
e	autoria	no	YouTube.	Embora	Bakhtin	tenha	dedicado	grande	parte	da	sua	obra	à	análise	de	textos	li-
terários,	suas	reflexões	no	campo	da	criação	estética	permitem	expandir	suas	considerações	teóricas	e	
metodológicas	a	enunciados	que	escapam	da	forma	oral	e	escrita.	Permitem	analisar	as	imagens	técni-
cas	como	enunciados	que	carregam	sentidos	e	abrem	novos	formatos	éticos	e	metodológicos	e	lançam	
novos	desafios	epistemológicos	para	as	pesquisas	nas	áreas	das	Ciências	Humanas.	Marcelino	e	Santos	
(2015)	defendem	que	a	criação	e	a	publicação	de	vídeos	tornaram-se	elemento	importante	da	cultura	
contemporânea;	por	isso	a	necessidade	da	compreensão	de	questões	relacionadas	à	reconfiguração	
dessas	tecnologias.	Como	são	produtos	de	coletividades,	não	é	possível	utilizá-los	sem	interpretá-los,	
pois	são	os	usos	que	fazemos	deles	e	as	táticas	dos	praticantes	(CERTEAU,	2014)	que	podem	modificar	
o	modo	de	refletir	e	agir	no	mundo.	Levando	em	consideração	que	existe	hoje	uma	discreta	produ-
ção	acadêmica	que	discute	a	produção	literária	em	espaços	não	escolares	e,	como	aponta	Rojo,	são	
necessárias	pesquisas	que	potencializem	o	diálogo	multicultural	da	cultura	de	massa,	trazendo	para	
a	discussão	não	somente	a	cultura	valorizada,	dominante,	canônica,	mas	também	as	culturas	locais	e	
populares	“para	torná-las	vozes	de	um	diálogo,	objetos	de	estudo	e	de	crítica”	(2009,	p.	12),	desde	que	
elas	possam	ser	interpretadas	como	práticas	de	resistência	ou	táticas	(CERTEAU,	2014).	Nesse	sentido,	
mais	do	que	respostas	essa	 investigação	vem	trazendo	novas	perguntas:	Quais	seriam	as	 repercus-
sões	dos	canais	de	resenhas	literárias	entre	as	crianças	das	classes	populares?	Que	modos	de	leitura	
estão	presentes	nos	canais	de	resenhas	literárias	no	YouTube?	Qual	o	papel	mediador	dos	canais	das	
resenhas	literárias	publicadas	no	YouTube	na	formação	do	leitor?	Dessa	forma,	o	debate	sobre	como	
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a	literatura	vem	sendo	encarada	pelas	crianças	dentro	e	fora	da	escola	nos	convida	à	reflexão	sobre	a	

desconfortável	relação	de	estranhamento	que	tem	se	colocado	entre	professores	e	alunos	na	comple-

xidade	do	cotidiano,	alertando	para	a	necessidade	de	se	debruçar	sobre	este	fenômeno	e	entendendo	

que	essas	aproximações	podem	se	constituir	espaços	estéticos	reveladores	de	significados	produzidos	

por	crianças	e	jovens	em	suas	relações	com	o	mundo	contemporâneo.

A Leitura e Escrita como Prática Sociocultural

Talvez	as	habilidades	mais	importantes	que	uma	pessoa	pode	desenvolver	seja	o	hábito	da	lei-

tura	e	escrita,	porque	isso	significa,	literalmente,	dar	um	enorme	passo	em	direção	ao	conhecimento,	

mas	acima	de	tudo,	ao	progresso.	É	notório	que	os	países	com	as	taxas	mais	altas	de	crescimento	têm	

em	sua	população	ávidos	 leitores	de	todos	os	níveis,	em	grandes	proporções.	Para	McLuhan	(1972,	

p.	12),	como	um	meio	de	comunicação,	“a	palavra	impressa	faz-se	o	grande	instrumento	da	civilização”.

Nesse	sentido,	embora	respeitando	o	significado	da	cultura	oral,	poder-se-ia	dizer	que	em	uma	

sociedade	de	analfabetos	-	não-leitores	-,	existe	uma	lacuna	histórica	que	em	muitos	aspectos	se	asse-

melha	à	realidade	existente	antes	da	invenção	prodigiosa	da	escrita.	Estabelece-se,	neste	cenário,	um	

verdadeiro	abismo	cultural,	uma	limitação	essencial	para	a	evolução	da	condição	humana.

A	leitura	é	um	poder	porque	existe	uma	relação	próxima	entre	palavra	e	pensamento	(VYGOTSKY,	

1999),	e	o	modo	mais	preciso	e	eficaz	de	ordenar	as	palavras	é	a	linguagem	escrita.	O	indivíduo	pensa	

através	das	palavras	e	não	é	uma	afirmação	exagerada,	o	que	indica	que	o	tamanho	do	mundo	de	uma	

pessoa	se	configura	por	seu	vocabulário.

Precisa-se	ler	para	entender	a	sua	dimensão	social,	para	conhecer	o	mundo.	Marcuschi	(2007),	

ao	tratar	tratamos	das	relações	entre	a	fala	e	a	escrita,	a	oralidade	e	o	letramento,	sugere	que	toda	

a	atividade	discursiva	cotidiana,	por	menor	e	mais	 simples	que	seja	 situa-se	de	modo	genérico,	no	

contexto	da	fala	ou	da	escrita.	Segundo	ele,

Basta	observar	nossa	vida	diária	desde	que	acordamos	até	o	final	do	dia	para	constatar	que	falamos	
com	nossos	familiares,	amigos	ou	desconhecidos,	contamos	histórias,	piadas,	telefonamos,	comen-
tamos	notícias,	fofocamos,	cantamos	e,	eventualmente,	organizamos	listas	de	compras,	escrevemos	
bilhetes	e	cartas,	fazemos	anotações,	redigimos	atas	de	reuniões	de	condomínio,	preenchemos	for-
mulários	e	assim	por	diante	(MARCUSCHI,	2007,	p.	13).

Em	tal	perspectiva,	a	leitura	tem	se	mostrado	uma	ferramenta	formidável	de	transcendência,	

de	pesquisa	da	realidade,	de	apropriação	de	experiências	nas	mais	diversas	áreas	do	conhecimento,	

atendendo	aos	interesses	particulares	do	leitor.	No	ensaio	Leitura: uma caça furtiva,	Michel	de	Certeau	

questiona	a	passividade	da	leitura,	destacando-a	como	um	processo	de	peregrinação	em	um	sistema	

imposto	(analogia,	texto,	cidade)	em	que	o	leitor	não	quer	o	lugar	do	autor,	mas	inventa	a	intenção	

do	 texto.	 Para	o	 autor,	 “(...)	 os	 leitores	 são	 viajantes,	 eles	 circulam	pelas	 terras	de	outras	pessoas,	

nômades	dedicados	a	caça	furtiva	em	campos	quem	não	escreveu	(...)”.

Além	de	tudo,	a	leitura	configura-se	em	uma	fonte	de	informação	e	desenvolvimento	do	sen-

so	crítico,	 supondo-se	que	através	dela,	o	homem	se	 torne	mais	 consciente	e,	portanto,	mais	 livre	

para	fazer	as	suas	escolhas	diante	das	múltiplas	e	contraditórias	opções	que	a	sociedade	apresenta.	

Consequentemente,	posicionar-se	diante	das	circunstâncias	e	encontrar	seu	lugar	no	mundo	através	

de	uma	compreensão	crítica	do	ato	de	ler.	Portanto,	considera-se:
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A	leitura	do	mundo	precede	a	leitura	da	palavra,	daí	que	a	posterior	leitura	desta	não	possa	prescindir	
da	continuidade	da	leitura	daquele.	Linguagem	e	realidade	se	prendem	dinamicamente.	A	compreen-
são	texto	a	ser	alcançada	por	sua	leitura	crítica	implica	a	percepção	das	relações	entre	o	texto	e	o	
contexto.	(FREIRE,	1992,	p.	11-12).

O	ato	de	ler,	na	concepção	de	Paulo	Freire	se	dá	pela	leitura	do	mundo	como	um	ato	precedido	
pela	leitura	da	palavra,	onde	a	linguagem	e	a	realidade	se	tornam	dois	pilares	importantes	que	são	ar-
ticulados	entre	si.	Entretanto,	a	leitura	é	a	participação	de	um	diálogo	entre	um	autor,	um	texto	(verbal	
ou	não	verbal)	e	um	leitor	com	toda	a	sua	bagagem	de	experiências,	motivações,	atitudes	e	perguntas,	
em	um	contexto	social	e	cultural	diversificado	e	mutável.	Ao	falar	de	leitura	no	Brasil,	remete-se	a	(re)
pensar	na	atual	situação	da	população	brasileira	(estima-se	que	44%	não	lê	e	30%	nunca	comprou	um	
livro).	Ler	teoricamente	é	um	direito	de	todos1,	mas	quem	tem	conhecimento	se	torna	esclarecido	e	
uma	ameaça	para	o	modelo	de	sociedade	atual.

Usando	estatísticas	e	estudos	de	campo,	Bourdieu	&	Passeron	(2014)	demonstram	que	as	ins-
tituições	escolares,	longe	de	consolidar	princípios	democráticos	e	formular	possibilidades	igualitárias,	
atuam	ao	conceder	títulos	e	reconhecimento	àqueles	que	pertencem	a	setores	socioculturais	e	econô-
micos	privilegiados.

Assim,	 coloca-se	em	 funcionamento	a	exclusão	das	 classes	mais	desfavorecidas,	 assim	como	
sua	estagnação	e/ou	restrição	de	escolha	na	vida	profissional.	Nesse	sentido,	o	sistema	educacional	
reproduz	 e	 reforça	 as	 desigualdades	 sociais,	 concebendo-as	 como	dons	naturais	 irreversíveis.	 Para	
eles,	“(...)	a	origem	social	é,	de	todos	os	determinantes,	o	único	que	estende	sua	influência	a	todos	os	
domínios	e	a	todos	os	níveis	da	experiência	dos	estudantes	(...)”	(BOURDIEU	&	PASSERON,	2014,	p.	28).

Muitos	são	os	esforços	de	superar	tal	quadro,	mas	o	principal	causador	do	baixo	rendimento	
educacional	das	 classes	populares	 se	deve	a	desigualdade	 social.	O	maior	prejudicado	é	o	 filho	do	
pobre	-	oriundo	de	classe	social	menos	abastada	-,	que	contam	somente	com	a	escola	para	que	se	
tonem	letrados	e	possam	ter	uma	perspectiva	de	futuro	profissional.	A	isso,	Bourdieu	chama	de	Capital	
Social	que	se	configura	no	processo	de	medir	a	sociabilidade	de	um	grupo	humano	e	os	aspectos	que	
permitem	a	colaboração	e	o	uso,	por	parte	dos	atores	individuais,	para	se	beneficiar	de	oportunidades	
que	surgem	nessas	relações	sociais.	O	conceito	de	“capital	social”	cunhado	por	Pierre	Bourdieu	é	hoje	
amplamente	utilizado,	pode	ser	assim	definido:

conjunto	de	recursos	atuais	ou	potenciais	que	estão	ligados	à	posse	de	uma	rede	durável	de	relações	
mais	ou	menos	 institucionalizadas	de	 interconhecimento	e	de	 interreconhecimento	ou,	em	outros	
termos,	à	vinculação	a	um	grupo,	como	conjunto	de	agentes	que	não	somente	são	dotados	de	pro-
priedades	comuns	(passíveis	de	serem	percebidas	pelo	observador,	pelos	outros	ou	por	eles	mesmos),	
mas	também	são	unidos	por	ligações	permanentes	e	úteis.	(BOURDIEU,	2011,	p.	67).

Ensinar	a	ler	e	escrever	é,	hoje	como	ontem,	um	dos	objetivos	essenciais	da	educação	obriga-
tória,	talvez	pelo	fato	de	ler	(e	saber	como	escrever)	ter	sido	no	passado	como	também	é	atualmente,	
um	excelente	veículo	através	do	qual	as	pessoas	acessam	o	conhecimento	cultural	na	sociedade.	Na	
perspectiva	de	Michel	de	Certeau,	“ler	é	estar	em	outro	lugar,	ali	onde	eles	não	estão,	em	outro	mundo	
(...)	é	criar	cantos	de	sombra	e	de	noite	em	uma	existência	submetida	à	transparência	tecnocrática”	
(apud	PETIT,	2009,	p.	38).

1	 Segundo	Paulo	Freire	(2013),	a	palavra	verdadeira,	que	é	trabalho,	que	é	práxis,	é	transformar	o	mundo,	dizer	apalavra	não	é	privilé-
gio	de	alguns	homens,	mas	direito	de	todos	os	homens.
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E,	como,	raramente	o	prazer	coincide	com	o	dever,	é	um	lugar	antigo	e	comum	dizer	que	a	escola	
ensina	a	ler,	mas	muitas	das	vezes	parece	não	contribuir	para	desenvolver	o	prazer	da	leitura.

Buscando	romper	com	o	senso	comum	de	que	as	práticas	escolares	não	contribuem	para	esti-
mular	o	prazer	pela	literatula	é	que	acredito	que	a	literatura	no	processo	de	alfabetização	potencializa	
por	sua	vez	o	contato	com	o	texto	escrito,	com	a	interpretação	e	provoca	novos	desafios,	ampliando	
as	possibilidades	de	aprendizado	e	despertando	um	percurso	autoral	que	abre	caminhos	para	a	imagi-
nação e a criatividade.

Algumas	questões	que	levam	a	reflexão	sobre	a	literatura	e	produção	escrita	no	cotidiano

A	rotina	diária,	e	a	correria	do	dia	a	dia	contribui	para	que	eu	me	sinta	muitas	das	vezes	muito	
cansada,	mas	ao	chegar	em	sala	de	aula	e	ver	o	carinho	com	que	sou	recebida	pelos	meus	alunos,	me	
faz	esquecer	o	cansaço	e	ter	força	para	conseguir	seguir	em	frente	e	continuar	fazendo	da	docência,	
parte	principal	da	minha	vida.	Os	abraços	e	afetos	recebido	pelas	crianças	me	levam	a	perceber	que	ser	
professora	é	motivo	de	muito	orgulho	para	mim	e	também	para	meus	alunos.	Percebo	que	sou	impor-
tante	para	eles	e	por	isso,	apesar	do	cansaço,	procuro	estar	mais	presente	nas	escutas,	no	diálogo	e	no	
convivio	com	as	crianças	de	uma	forma	geral.	Todos	os	dias	na	roda	de	conversa,	inicio	as	aulas	com	a	
leitura	de	um	livro,	que	pode	ser	trazido	por	mim	ou	pelas	próprias	crianças.	No	início	deste	ano	trouxe	
para	a	classe	um	livro	de	literatura	infantil	com	o	título	“O	tamanho	da	gente.	Assistimos	a	resenha	do	
livro	na	internet	e	descobrimos	que	o	livro	conta	a	história	de	um	menino	que	começa	a	perceber	o	
quanto	ele	já	cresceu	e	que	ainda	crescerá	muito	mais.	Nesta	história,	o	protagonista	revisita	as	fotos	
de	quando	era	criança	e	descobre	que	já	foi	tão	pequeno	que	podia	morar	na	barriga	da	sua	mãe	e	
que	teve	uma	época	em	que	se	sua	mãe	quisesse,	podia	colocá-lo	em	uma	caixa	de	sapatos	e	que	ele	
continua	crescendo	a	cada	dia	e	pode	perceber	isso,	através	das	suas	roupas	que	estão	sempre	ficando	
curtas	e	que	precisam	ser	trocadas	com	frequência.

Partindo	da	 leitura	do	 livro,	 eu	e	 as	 crianças	 começamos	a	 conversar	 sobre	as	memórias	da	
infância.	 Propus	 que	 eles	 trouxessem	 fotos	 de	 quando	 eram	 pequenos	 e	 que	 tentassem	 perceber	
quantas	mudanças	ocorreram.

– Tia olha o meu tamanho!!! Eu nem ficava em pé. Cresci muito (Isac – 6 anos).
– Como pode eu tenho 6 anos e Fabiano também e ele é muito maior do que eu? (Camile- 6 anos).

A	partir	deste	questionamento	trazido	por	Camile	lancei	a	pergunta:	Por	que	vocês	acham	que	
isso	acontece?

As	crianças	trouxeram	para	o	debate	várias	hipóteses:

– Porque Kauã come mais (Jhonatham – 7 anos).
– Porque ele é menino (Maria Luisa – 6 anos).
– Porque o que ele come vai para a perna e o que ela come vai pro Cérebro (Flavio – 6 anos).
– Porque o pai dele é maior do que o pai da Camille ( Diego -6 anos).

Percebi	através	das	proposições	das	crianças	que	elas	formulam	conceitos	sobre	o	que	vivênciam	
e	sobre	aspectos	que	lhes	são	apresentados.	Propus	então,	uma	pesquisa	sobre	os	possiveis	motivos	
de	algumas	crianças	serem	maiores	que	outras,	apesar	de	terem	a	mesma	idade	e	fomos	pesquisar	no	
laboratório	de	informática	da	escola,	possiveis	explicações	para	o	problema	que	nos	era	apresentado.	
Constatamos	através	da	pesquisa	realizada	que	a	alimentação	interfere	no	crescimento,	mas	também	
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o	tamanho	dos	pais	contribuem	para	sermos	maiores	ou	menores.,	ou	seja,	uma	questão	genética.	
A	partir	deste	diálogo	 todos	 começaram	a	 se	medir.	Um	ao	 lado	do	outro	 tentavam	ver	quem	era	
grande	e	quem	era	pequeno.	Uns	queriam	usar	o	ombro	como	parâmetro	e	outros	diziam	que	estava	
errado,	porque	o	certo	seria	medir	pela	cabeça.

-Não vale medir pelo ombro! E quem tem o pescoço maior? (Kamily- 7 anos).

-É mesmo!! Concordo com a Kamilly! Se o certo fosse medir pelo ombro, a girafa seria menor do 
que um monte de animais (Luana-6 anos).

Partindo	 de	 tantas	 dúvidas,	 propus	 como	 sugestão,	 pegarmos	 uma	 fita	métrica	 e	medirmos	
o	tamanho	de	cada	um.	Pendurei	a	fita	na	sala	e	cada	criança	colaborou	para	que	cada	amigo	fosse	
medido.	Ao	descobrir	o	tamanho	exato,	cada	criança	pode	escrever	o	seu	nome	na	respectiva	medida.	
Da	leitura	do	livro	nasceu	o	projeto:	“	O	tamanho	da	gente”	e	todos	os	dias	ao	chegarem	em	sala,	a	
primeira	coisa	que	as	crianças	faziam	era	ir	para	a	fita	métrica	que	ficou	colada	na	sala,	verificar	se	já	
tinham	crescido	ou	se	continuavam	do	mesmo	tamanho.	Bastava	uma	criança	ir	se	medir	que	todos	
queriam	verificar	a	sua	medida	também.	Conversamos	que	com	o	passar	do	tempo,	nós	crescemos	e	
mudamos	as	nossas	atitudes	e	as	nossas	responsabilidades	também.	Parttindo	deste	diálogo.	Dividi	
o	quadro	em	duas	partes	e	escrevi:	“Sou	pequeno	para”:	e	“sou	grande	para:”	e	eles	foram	dando	as	
contribuições	para	juntos	pensarmos	o	que	eles	já	podem	fazer	equa	ainda	não	podem.

Através	das	questões	que	eram	trazidas	pelas	crianças,	eu	pude	perceber	um	pouco	sobre	a	sua	
cultura,	a	rotina	familiar	e	as	interpretações	que	eles	fazem	sobre	o	mundo	da	criança	e	do	adulto.	
Gravamos	vídeos	com	os	relatos	dos	alunos	e	aprendemos	muito	com	as	experiências	relatadas.	Enfim,	
em	contato	com	a	crianças	percebo	que	elas	com	seus	questionamentos	e	descobertas	movem	com	
as	Placas	tectónicas	da	escola	o	tempo	todo.	Ouvindo	as	crianças,	as	aulas	planejadas	ganham	novas	
leituras	e	novas	possibilidades	são	lançadas.	Sei	que	ainda	tenho	muito	que	aprender	como	professora,	
mas	sei	que	a	escuta	é	o	que	pode	proporcionar	este	crescimento	para	a	minha	experiência	e	também	
para	meus	alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Infelizmente,	ainda	parece	ser	hegemônica	uma	concepção	de	alfabetização	que	pensa	a	apro-

priação	da	leitura	e	da	escrita	como	resultado	de	um	processo	de	codificação	e	decodificação.	Ainda	
encontramos,	seja	na	educação	infantil,	ou	nos	anos	iniciais	do	ensino	Fundamental,	murais	que	mos-
tram	a	reprodução	e	a	cópia	de	modelos	como	um	recurso	predominante	na	prática	alfabetizadora.	
Como	mudar	tais	contextos	em	nossas	escolas?	Como	traduzir	na	prática	cotidiana	a	proposta	freireana	
de	que	a	leitura	da	palavra	venha	acompanhada	da	leitura	de	mundo?

O	diálogo	com	questões	como	essas	emergem	em	nosso	dia	a	dia,	na	busca	de	construção	de	um	
processo	de	alfabetização	que	vá	além	da	decodificação	das	letras	e	das	palavras,	pois	entende	que	o	
que	existe	no	mundo	precisa	ser	lido	e	refletido	para	que	então,	seja	transformado.

A	 literatura	com	a	qual	corroboro,	GARCIA	 (1992),	SMOLKA	(1988),	ESTEBAN	(1992),	ARAÚJO	
(1994),	entre	outros	e	outras	que	pesquisam	alfabetização	numa	perspectiva	freireana,	vem	defen-
dendo	que	as	crianças	aprendem	pela	experiência,	pelo	sentido,	em	interação	com	outros	sujeitos,	
compartilhando	informações,	criando	e	comparando	hipóteses.	Mas	como	fazer	isso?	Felizmente	não	
existe	uma	resposta	única,	mas	possíveis	teorias	que	acreditam	na	criança	como	potencializadora	des-
ta	reflexão	e	transformação.
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INTRODUÇÃO
Quando,	por	algum	motivo,	a	criança	é	privada	da	convivência	em	um	ambiente	familiar,	sendo	

inserida	em	uma	instituição	de	acolhimento,	pode-se	presumir	danos	ao	seu	desenvolvimento	socioafe-
tivo.	Nesse	ensaio	teórico,	busca-se	discutir	a	importância	da	competência	socioafetiva	em	crianças	
acolhidas	institucionalmente	para	o	estabelecimento	de	relações	interpessoais	positivas	e	para	o	seu	
desenvolvimento	socioafetivo.	Argumenta-se	que,	sendo	a	instituição	de	acolhimento	uma	medida	de	
proteção,	pode	constituir-se	em	espaço	que	proporcione	novas	possibilidades	de	estabelecimento	de	
trocas	afetivas	e	de	desenvolvimento	saudável.

Tem-se	a	instituição	de	acolhimento	como	fator	protetivo	a	bebês,	crianças	e	adolescentes	ex-
postos	a	risco	e/ou	vítimas	de	negligência	e	abuso	perpetrados	por	seus	pais	ou	familiares,	visto	que	a	
vivência	e	o	cotidiano,	anterior	ao	período	de	institucionalização,	eram	provavelmente	permeados	por	
problemas	e	conflitos	prejudiciais	ao	desenvolvimento	infanto-juvenil.	Contudo,	cabe	frisar	que	a	insti-
tucionalização	prolongada	de	crianças	também	pode	se	constituir	em	um	fator	de	risco	ao	desenvolvi-
mento.	Dessa	forma,	o	acolhimento	deve	ser	uma	medida	emergencial	onde	a	criança	permaneça	até	
que	sua	família	consiga	se	reestruturar	para	recebê-la	ou	até	que	seja	colocada	em	família	substituta.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
As	 instituições	 para	 crianças	 e	 adolescentes	 no	 Brasil	 remontam	 aos	 tempos	 de	 colônia	 e	

concebiam	uma	prática	distante	do	acolhimento	presente	nos	dias	atuais.	A	 literatura	 indica	que	a	
primeira	instituição	desse	tipo,	em	âmbito	nacional,	surgiu	entre	1550	e	1553	e	acolhia	crianças	pro-
vindas	de	aldeias	que	eram	afastadas	de	suas	famílias	para	servirem	a	propósitos	dos	colonizadores	
portugueses,	como	o	de	auxiliar	na	comunicação	entre	portugueses	e	índios,	traduzindo	seus	diálo-
gos.	Posteriormente,	esses	mesmos	locais	passaram	a	receber	órfãos	e	rejeitados	vindos	de	Portugal	
(BAPTISTA,	2010).

Com	o	aumento	da	população	no	Brasil	e	a	vinda	de	famílias	europeias	e	de	outras	partes	do	
mundo,	cresceu	também	o	número	de	crianças	abandonadas	por	seus	pais.	Muitos	desses	indivíduos	
eram	frutos	de	relações	condenadas	pela	sociedade	da	época,	como	relacionamentos	entre	mulheres	
solteiras	e	homens	casados	ou	entre	homens	e	 suas	escravas	e,	por	 isso,	no	 intuito	de	evitar	uma	
repercussão	negativa	do	caso,	abandonava-se	ou	não	se	reconhecia	a	paternidade	dos	bebês.	Baptista	
(2010)	relata	que	essas	questões	causaram	um	grande	problema	social	já	que,	com	o	passar	dos	anos,	
aumentou-se	consideravelmente	o	número	de	crianças	que	viviam	pelas	ruas	pedindo	esmola	e	rou-
bando para sobreviver.

O	Código	de	Menores,	que	vigorou	até	a	década	de	1980,	sofreu	bastante	influência	da	primeira	
Declaração	dos	Direitos	da	Criança	e	era	considerado	um	grande	avanço	nas	políticas	relacionadas	à	
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infância	e	à	 juventude.	Porém,	utilizava	uma	terminologia	estigmatizante	e	pejorativa	para	denomi-
nar	as	crianças,	classificando-as	como	“vadios”,	“mendigos”	e	“libertinos”.	Criou	também	a	Fundação	
Estadual	do	Bem-Estar	do	Menor	(FEBEM),	repassando	a	responsabilidade	de	administração	para	os	
estados	e,	não	mais	para	o	Governo	Federal,	e	previa	a	estruturação	de	programas	que	pudessem	
ressocializar	adolescentes	infratores.

Contudo,	apesar	de	alterações	na	legislação	e	a	instauração	de	políticas	públicas	de	proteção	
à	infância	e	à	juventude,	muitas	das	práticas	adotadas	envolviam	a	exclusão	desses	indivíduos	da	so-
ciedade.	Eram	alocados	em	espaços	de	confinamento	e	distantes	da	comunidade	local,	o	que	aumen-
tava	o	estigma	e	o	preconceito	com	relação	a	essa	população.	A	preocupação	com	um	atendimento	
mais	individualizado	e	a	preservação	dos	vínculos	afetivos	e	fraternais	em	crianças	que	necessitam	da	
medida	de	acolhimento	 institucional	ou	acolhimento	familiar	é	relativamente	recente	e	passou	por	
mudanças	significativas	na	década	de	1990.	Isso	se	deve,	em	parte,	à	criação	do	Estatuto	da	Criança	e	
do	Adolescente	(ECA),	lei	n.	8.069	de	13	de	julho	de	1990,	que	trouxe	um	novo	paradigma	de	proteção	
e	cuidados	a	crianças	e	adolescentes	em	situação	de	risco	e	vulnerabilidade	social.

Em	uma	busca	realizada	por	Cavalcante	(2008)	acerca	dos	motivos	mais	frequentes	para	a	ins-
titucionalização	de	crianças	e	adolescentes	em	todo	mundo,	foram	identificadas	quatro	justificativas	
mais	comuns:	(1)	morte	dos	pais	e/ou	cuidadores;	(2)	perda	de	contato	com	a	família,	como	refugiados	
de	guerra;	(3)	afastamento	involuntário	dos	pais	por	problemas	específicos	dos	mesmos,	como	pais	
presos	ou	com	doenças	crônicas;	e	(4)	negligência	ou	abuso	por	parte	dos	pais.

O	levantamento	feito	pela	pesquisadora	vai	ao	encontro,	em	parte,	dos	dados	do	Censo	(2016)	
que	revelaram	que,	do	total	de	crianças	institucionalizadas	no	Brasil,	32,29%	foram	por	negligência.	No	
Rio	de	Janeiro,	o	abandono	(11,37%)	e	a	situação	de	rua	(9,10%)	ocuparam	o	segundo	e	terceiro	lugar,	
respectivamente.	Seguindo	essa	tendência,	negligência	e	abuso	também	são	as	principais	causas	para	
acolhimento	de	crianças	em	Portugal,	diferentemente	do	que	ocorre	em	países	do	leste	europeu	como	
Romênia	e	Rússia,	que	têm	sido	palco	de	diversas	pesquisas	sobre	essa	temática	e,	onde	o	motivo	mais	
recorrente	é	o	abandono	de	bebês	ou	de	crianças	pequenas	(OLIVEIRA	et	al.,	2015).

Alguns	 autores	 atentam	para	o	 fato	de	que	 a	 institucionalização	pode	 ser	 prejudicial	 para	o	
desenvolvimento,	já	que	os	cuidados	em	um	ambiente	coletivo	costumam	priorizar	atendimento	em	
grupo	e	não	individualizado.	Ao	mesmo	tempo,	o	acolhimento	institucional	é	 indicado	para	aquelas	
crianças	que	no	período	anterior	ao	encaminhamento,	viviam	em	um	ambiente	familiar	considerado	
inadequado	ou	de	risco	ao	seu	desenvolvimento.

Segundo	Maia	e	Williams	(2005),	diversos	tipos	de	violência	que	ocorrem	no	ambiente	domés-
tico	 estão	 associados	 a	 fatores	 de	 risco	 como	 violência	 psicológica,	 violência	 sexual	 e	 negligência.	
A	exposição	contínua	a	situações	de	violência	ou	conflituosas	são	consideradas	um	fator	de	rico	para	
o	desenvolvimento	infantil.	Para	Accioly,	Mendes	e	Villachan-Lyra	(2017),	as	situações	estressantes	e	
traumáticas	recorrentes	pelas	quais	algumas	crianças	passam	causam	problemas	cerebrais	irreversí-
veis.	Alguns	estudos,	principalmente	em	âmbito	internacional	(BARONE;	DELLAGIULIA;	LIONETT,	2016;	
TROLLER-RENFREE	et	al.,	2016)	buscaram	identificar	problemas	emocionais,	no	comportamento,	no	
desenvolvimento	cerebral	e	nas	habilidades	sociais,	de	uma	maneira	geral,	de	crianças	que	viveram	ou	
vivem	em	instituições.
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De	acordo	com	Oliveira	et	al.	(2015),	crianças	que	foram	adotadas,	após	terem	vivido	parte	de	
suas	vidas	em	uma	instituição,	apresentaram	mais	problemas	externalizantes	(comportamento	agres-
sivo;	dificuldade	de	aprendizagem)	e	internalizantes	(depressão;	ansiedade),	se	comparadas	com	crian-
ças	que	não	tinham	histórico	de	institucionalização.	Os	autores	consideram	ainda	que	o	afastamento	
de	crianças	pequenas	de	suas	famílias	pode	causar	comportamentos	de	apego	atípicos,	ou	seja,	esses	
indivíduos	podem	apresentar	dificuldades	para	estabelecerem	uma	figura	de	apego	e,	consequente-
mente,	problemas	no	estabelecimento	de	vínculos	afetivos	considerados	como	fundamentais	para	o	
desenvolvimento	socioemocional	e	para	a	sobrevivência	(BOWLBY,	2006).

O	acolhimento	institucional,	como	preconizado	atualmente	pela	legislação	brasileira,	tem	o	in-
tuito	de	trabalhar	as	relações	familiares	e	a	forma	de	cuidado	com	a	criança	para	que	seja	possível	uma	
reintegração	familiar.	Contudo,	na	impossibilidade	de	uma	melhora	desse	quadro	ou	falta	de	empenho	
da	família,	opta-se	pela	colocação	da	criança	em	família	substituta	que	possa	suprir	as	necessidades	
afetivas	e	materiais	da	mesma.

DESENVOLVIMENTO SOCIOAFETIVO
Compreende-se	o	desenvolvimento	como	um	processo	contínuo	que	ocorre	desde	o	nascimento	

até	o	final	da	vida	e	que	é	resultado	da	imbricação	de	fatores	biológicos,	sociais	e	culturais	aos	quais	os	
indivíduos	estão	circunstanciados	ao	longo	da	ontogênese.	Os	seres	humanos	são	vistos	como	animais	
sociais	que	dependeram,	ao	longo	da	história	filogenética	da	espécie,	das	interações	com	coespecífi-
cos	para	sua	sobrevivência.	Sendo	assim,	pode-se	pensar	que	a	habilidade	de	regular,	experimentar	e	
expressar	seus	estados	afetivos	e	suas	emoções	de	forma	adequada,	bem	como	compreender	afetos	e	
emoções	dos	outros,	são	essenciais	para	o	sucesso	dos	relacionamentos	interpessoais.

O	modelo	 teórico	da	 competência	 socioafetiva	 (HALBERSTADT;	DENHAM;	DUNSMORE,	 2001)	
busca	articular	a	noção	da	competência	emocional	e	sua	manifestação	no	cerne	das	interações	sociais.	
Tal	abordagem	afirma	que	os	indivíduos	são	demandados	a	se	manifestarem	emocionalmente	já	na	
infância,	e	à	medida	que	são	 testados	a	 responderem	a	situações	 semelhantes	em	outras	 fases	da	
vida,	 tendem	a	 ficar	mais	 experientes	 e,	 por	 sua	 vez,	 a	 desenvolverem	habilidades	 que	os	 tornam	
gradualmente	mais	competentes.	A	competência	socioafetiva	abarca	três	componentes:	o	envio	de	
mensagens	afetivas;	o	 recebimento	de	mensagens	afetivas;	e	a	experimentação	do	afeto.	Em	cada	
um	desses	componentes,	quatro	habilidades	são	indicadas	como	progressivamente	importantes	para	
o	 sucesso	nas	 interações	 sociais:	 consciência;	 identificação;	 funcionamento	 em	um	 contexto	 social	
complexo	e	de	constante	mudança;	e	gerenciamento	e	regulação.	Os	componentes	funcionam	de	for-
ma	complementar	e	sistêmica	dentro	de	um	contexto,	sendo	inteligíveis	aos	parceiros	envolvidos	na	
interação.

Alguns	fatores,	como	as	regras	de	exibição	de	emoções,	as	expectativas	familiares	e	culturais,	e	
a	mudança	contínua	do	contexto	influenciam	diretamente	a	maneira	como	o	indivíduo	irá	se	colocar	
diante	de	uma	situação	(HALBERSTADT;	DENHAM;	DUNSMORE,	2001).	Nesse	sentido,	as	autoras	consi-
deram	insuficiente	a	habilidade	de	identificar	a	emoção	apenas	quando	manifestada	de	determinada	
forma	ou	 em	um	 contexto	 específico,	 pois	 é	 preciso	 que	haja	 uma	 adaptação	 ao	 contexto	 que	 se	
apresenta	a	cada	momento	ou	situação	vivida.
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Contudo,	um	ponto	primordial	para	a	discussão	do	desenvolvimento	socioafetivo	é	a	importân-
cia	do	relacionamento	com	pares	e	com	cuidadores.	De	acordo	com	Hubbard	e	Dearing	(2004),	muitos	
dos	problemas	enfrentados	por	crianças	em	seus	relacionamentos	interpessoais	se	devem	a	dificulda-
des	que	têm	para	compreender	e	regular	seus	próprios	estados	emocionais.	Os	relacionamentos	de	
longo	prazo	dependem	da	habilidade	dos	parceiros	em	serem	sensíveis	ao	contexto,	sabendo	regular	
suas	emoções	diante	de	cada	situação	específica	(SAARNI,	1990).	O	manejo	de	suas	próprias	emoções	
e	a	percepção	efetiva	é	essencial	para	as	interações	sociais	bem-sucedidas.

A	 literatura	 sobre	 desenvolvimento	 destaca	 que	 figuras	 de	 cuidado,	 independentemente	 de	
serem	pais	ou	familiares,	que	estabeleçam	trocas	afetivas	com	as	crianças	e	sejam	consideradas	refe-
rências	para	elas,	são	consideradas	como	um	crucial	fator	de	proteção	(AYOUB;	BARTLETT;	SWARTZ,	
2014).	Sendo	assim,	para	uma	maior	compreensão	acerca	da	influência	da	parentalidade	e	das	crenças	
de	pais	e	cuidadores	acerca	do	desenvolvimento	infantil,	Super	e	Harkness	(1986)	formularam	o	mo-
delo	teórico	denominado	nicho	de	desenvolvimento.	Esse	referencial	teórico	representa	a	concepção	
dos	autores	sobre	como	se	dá	o	processo	de	desenvolvimento	da	criança	no	ambiente	sociocultural	
em	que	ela	vive.

O	nicho	de	desenvolvimento	é	composto	por	 três	 subsistemas:	o	primeiro	deles	versa	a	 res-
peito	das	configurações	físicas	e	sociais	do	 local	em	que	a	criança	está	 inserida.	O	segundo	aponta	
para	os	costumes	regulados	culturamente	sobre	os	cuidados	e	assistência	à	infância.	Já	o	terceiro,	faz	
referência	à	psicologia	dos	cuidadores	em	que	se	inserem	os	sistemas	de	crenças	e	valores	de	mães	e	
pais	sobre	crianças	de	modo	geral,	e	filhos	de	modo	específico.	Tais	subsistemas	estão	intimamente	
conectados	e	se	relacionam	em	um	fluxo	de	mudanças	constantes.	Dessa	maneira,	as	regras	sociais	e	
a	forma	de	se	relacionar	afetivamente	nas	interações	sociais	serão	aprendidas	pela	criança	através	de	
uma	regularidade	nos	subsistemas	do	nicho	(SUPER;	HARKNESS,	1986).

No	que	tange	à	psicologia	dos	cuidadores,	ou	etnoteorias	parentais,	é	definida	como	modelos	
culturais	que	os	pais/cuidadores	possuem	em	relação	às	crianças,	famílias	e	sobre	eles	mesmos	como	
pais/cuidadores.	 As	 etnoteorias	 parentais	 são	muitas	 vezes	 implícitas,	 tomadas	 como	 certas	 ideias	
sobre	a	maneira	natural	ou	certa	de	pensar	ou	agir,	e	têm	fortes	propriedades	motivacionais	para	os	
pais.	É	esta	característica	–	a	relação	entre	ideias	e	metas	para	a	ação	–	que	une	etnoteorias	parentais	
com	os	outros	dois	componentes	do	nicho	de	desenvolvimento	(HARKNESS;	SUPER;	MAVRIDIS,	2011).

A	utilização	do	modelo	de	nicho	de	desenvolvimento	(SUPER;	HARKNESS,	1986)	associado	ao	
modelo	da	competência	socioafetiva	 (HALBERSTADT;	DENHAM;	DUNSMORE,	2001)	permite	analisar	
de	 forma	mais	 ampla	 como	 se	 dá	 o	 desenvolvimento	 de	 crianças	 em	 instituições	 de	 acolhimento.	
Considerando	que	características	pessoais,	 incluindo	personalidade,	 características	 familiares	e	 ins-
titucionais,	como	as	práticas	utilizadas	por	pais/cuidadores,	e	o	ambiente	físico	e	social	com	o	qual	
cada	criança	se	relaciona	podem	se	constituir	em	importantes	fatores	de	proteção.	O	relacionamento	
afetivo	entre	as	crianças,	seus	pares	e	seus	educadores	sociais	pode	ser	visto	como	um	recurso	que	
auxilia	o	indivíduo	a	ter	uma	resposta	mais	consciente	e	positiva,	quando	o	mesmo	está	exposto	a	uma	
situação	de	risco	ou	privação	e	contribui	diretamente	para	o	seu	desenvolvimento	socioafetivo.
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PERSPECTIVAS DE ESTUDO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	literatura	indica	que	os	vínculos	afetivos	e	a	interação	com	cuidadores,	não	necessariamente	

pais	ou	familiares,	são	de	fundamental	importância	para	o	desenvolvimento	socioafetivo	e	de	habilida-
des	sociais	que	estão	sendo	adquiridas,	especialmente	no	período	da	infância.	No	entanto,	há	escassez	
de	pesquisas	procurando	 identificar	as	possibilidades	de	expressão	emocional	e	competências	rela-
cionadas	ao	desenvolvimento	socioafetivo	de	crianças	que	estão	passando	ou	já	passaram	por	uma	
situação	de	acolhimento	institucional.

Com	 um	 objetivo	 que	 segue	 nesta	 direção	 está	 sendo	 desenvolvida,	 pela	 autora	 desse	 en-
saio	teórico,	uma	pesquisa	como	parte	de	sua	tese	de	doutorado,	no	âmbito	do	grupo	de	pesquisa	
Desenvolvimento	 Socioemocional	 e	 Parentalidade,	 sediado	 no	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	
Psicologia	Social	da	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Pretende-se	analisar	a	competência	so-
cioafetiva	de	crianças,	as	crenças	de	educadores	sociais	sobre	o	desenvolvimento	desta	competência	
e	práticas	de	cuidado	por	eles	adotadas	em	instituições	de	acolhimento.

Participarão	30	crianças,	de	ambos	os	sexos,	que	estão	acolhidas	em	instituições	de	acolhimen-
to,	privadas,	dos	municípios	de	Petrópolis	e	do	Rio	de	Janeiro.	Serão	realizadas	tarefas	elaboradas	pela	
própria	pesquisadora	que	abarcam	os	componentes	do	modelo	de	competência	socioafetiva,	proposto	
por	Halberstadt,	Denham	e	Dunsmore	(2001).	As	tarefas	serão	divididas	em	Tarefa	A	que	correspon-
derá	a	três	historinhas	curtas	e	Tarefa	B	que	se	corresponderá	a	três	trechos	de	vídeo.	Sendo	assim,	
para	o	primeiro	componente	–	envio	de	mensagens	afetivas	–	após	a	apresentação	da	história/vídeo,	
a	criança	será	demandada	a	verbalizar	o	que	ela	comunicaria	ao	protagonista	da	ação,	se	estivesse	
diante	da	situação	específica	mencionada;	para	o	segundo	componente	–	recebimento	de	mensagens	
afetivas	–	após	a	apresentação	da	história/vídeo,	a	criança	será	questionada	sobre	como	o	protagonis-
ta	estaria	se	sentindo	em	um	determinado	contexto;	para	o	terceiro	componente	–	experimentação	
do	afeto	–	após	a	apresentação	da	história/vídeo,	a	criança	será	questionada	sobre	como	se	sentiria	
em	uma	determinada	situação.

A	pesquisa	também	será	direcionada	aos	educadores	sociais	responsáveis	pelos	cuidados	junto	
às	crianças	acolhidas.	Participarão	15	educadores,	de	ambos	os	sexos,	que	estejam	há	no	mínimo,	três	
meses	atuando	nas	 instituições.	Eles	passarão	por	uma	entrevista	 individual	em	que	serão	questio-
nados	acerca	do	desenvolvimento	da	competência	socioafetiva	e	da	manifestação	das	emoções	em	
crianças	e	como	eles,	enquanto	cuidadores,	atuam	em	tais	situações	no	cotidiano	da	instituição.	Em	
seguida,	serão	realizadas	filmagens	para	identificar	as	práticas	de	cuidado	desses	profissionais	junto	
às	crianças.

Assim	sendo,	acredita-se	que	a	maior	ênfase	e	dedicação	a	pesquisas	que	busquem	contribuir	
para	 intervenções	 que	 possam	 incrementar	 ou	 favorecer	 tais	 condições	 são	 de	 grande	 relevância.	
Pesquisas	–	a	exemplo	da	citada	acima	–	são	de	fundamental	importância	para	a	melhoria	dos	cuidados	
e	do	ambiente	das	instituições	de	acolhimento.	Isto,	porque	as	instituições	devem	ser	vistas	como	um	
nicho	de	desenvolvimento	em	que	estão	postos	fatores	de	proteção	e	de	risco	ao	desenvolvimento	
socioafetivo	da	criança	e	do	adolescente,	a	depender	de	como	se	constituirá	o	ambiente	e	as	práticas	
de cuidados dos educadores sociais.
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INTRODUÇÃO
O	desenvolvimento	humano	é	um	processo	que	emerge	das	relações	complexas	estabelecidas	

entre	o	indivíduo	e	o	ambiente	do	qual	faz	parte.	No	início	da	ontogênese,	dentre	essas	interações,	
aquelas	que	ocorrem	com	os	cuidadores	primários,	em	geral	os	pais,	são	apontadas	como	tendo	gran-
de	relevância,	na	medida	em	que	o	ser	humano	tem	o	mais	longo	período	de	imaturidade	no	estágio	
inicial	da	vida	e	depende	dos	adultos	para	sobreviver	(BJORKLUND;	ELLIS,	2005).

O	desenvolvimento	dos	seres	humanos,	ao	nascer,	é	lento,	quando	comparado	a	outros	primatas	
e	umas	das	vantagens	desse	longo	período	de	imaturidade	é	a	necessária	preparação	do	indivíduo	para	
lidar	com	a	complexidade	e	diversidade	dos	grupos	sociais	humanos	(FLINN;	WARD,	2005).	Mais	do	
que	em	qualquer	outra	espécie,	os	humanos	dependem	de	seus	cuidadores	para	a	sua	sobrevivência	
e	é	dentro	do	contexto	das	trocas	sociais	entre	eles	estabelecidas	que	os	aspectos	fundamentais	das	
habilidades	emocionais	do	indivíduo	emergem	(AYOUB;	SWATZ,	2014).	Observa-se,	dessa	maneira,	que	
os	cuidadores	possuem	singular	importância	para	o	desenvolvimento	infantil.	São	agentes	essenciais	
no	processo	de	formação	de	uma	matriz	social	básica,	sendo,	dessa	forma,	elementos	extremamente	
relevantes	no	meio	social	em	que	a	criança	vive	(SEIDL-DE-MOURA	et	al.,	2009).	A	cultura,	indissociável	
da	biologia,	como	um	organizador	do	ambiente	em	que	o	bebê	e	os	seus	cuidadores	interagem,	se	faz	
presente	nesse	processo	(HARKNESS	et	al.,	2010).

O conceito de nicho de desenvolvimento	 (HARKNESS;	SUPER,	1994)	é	profícuo	para	se	pensar	
sobre	 os	 vários	 componentes	 do	 ambiente	 no	 qual	 a	 criança	 está	 inserida	 e	 se	 desenvolve,	 e	 traz	
contribuição	valorosa	para	essa	discussão	da	socialização	das	emoções.	Em	seu	modelo	teórico,	estão	
definidos	três	subsistemas	que	interagem	mutuamente:	o	ambiente	físico	e	social	em	que	a	criança	
vive,	os	costumes	culturais	relacionados	às	práticas	de	cuidado,	e	a	psicologia	dos	cuidadores	(ante-
riormente	mencionada).

O	primeiro	componente	inclui	elementos	como	o	tamanho	e	a	composição	da	casa	em	que	a	
criança	vive,	assim	como	a	rotina	diária	de	seus	membros.	A	observação	do	contexto	físico	e	social	
permite	o	acesso	aos	 costumes	e	práticas	 culturais	no	 cuidado	da	 criança,	 segundo	 subsistema	do	
nicho	de	desenvolvimento.	Todos	esses	 componentes	estão	 relacionados	ao	contexto	 sociocultural	
mais	amplo,	no	qual	vive	a	criança.	Embora	todos	os	três	subsistemas	sejam	de	igual	forma	relevantes,	
o	terceiro	deles,	a	psicologia	dos	cuidadores,	que	engloba	as	crenças	parentais,	assume	um	particular	
destaque neste estudo.
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AS CRENÇAS PARENTAIS
A	psicologia	dos	cuidadores	engloba	crenças	e	valores	dos	pais	sobre	como	criar	e	educar	os	seus	

filhos,	assim	como	ideias,	em	sua	maioria	não	necessariamente	conscientes,	que	têm	sobre	como	de-
vem	ser	os	seus	filhos	e	eles	próprios	como	pais.	Para	Harkness	e	Super	(1994),	as	crenças	ou	etnoteo-
rias	parentais,	são	modelos	culturais,	na	medida	em	que	são	compartilhadas	pelos	membros	do	grupo	
cultural	ao	qual	os	pais	pertencem.	A	psicologia	dos	cuidadores	exerce	uma	poderosa	influência	nos	
dois	outros	subsistemas	do	nicho	de	desenvolvimento.	As	crenças	parentais	são	consideradas	como	o	
elo	através	do	qual	as	características	do	contexto	cultural	mais	abrangente,	no	qual	os	cuidadores	e	a	
criança	estão	inseridos,	são	filtradas	no	nicho	de	desenvolvimento	(HARKNESS;	SUPER,	1994).

Harkness	e	Super	(1994)	salientam	que	os	pais,	ou	cuidadores	primários,	são	os	mais	poderosos	
agentes	de	socialização	da	criança,	não	somente	através	de	sua	própria	interação	com	a	mesma,	mas	
também	por	 serem	os	mediadores	 das	 experiências	 diárias	 vividas	 pela	 criança,	 introduzindo-a	 no	
ambiente	cultural	e	social	mais	imediato	no	qual	está	inserida.	Os	pais,	especialmente	nos	primeiros	
anos	de	vida,	desempenham	um	relevante	papel	na	organização	do	contexto	das	experiências	de	vida	
da	criança,	por	meio	tanto	de	suas	crenças	e	comportamentos	quanto	da	rede	de	relacionamentos	que	
eles	proporcionam	à	criança,	dentro	da	família	e	do	meio	social	mais	geral	(PENDERI;	PETROGIANNIS,	
2011).

A	ênfase	dada	por	este	ensaio	teórico	à	investigação	das	crenças	parentais	justifica-se,	dentre	
outros	aspectos,	pelo	fato	das	etnoteorias	parentais	serem	consideradas	como	uma	importante	força	
na	adoção	das	práticas	parentais	de	cuidado	e	na	organização	da	vida	diária	da	criança	e	da	família.	
Acerca	da	íntima	relação	entre	as	crenças	e	o	comportamento,	Harkness	e	Super	(1994)	salientam	o	
crescente	reconhecimento,	tanto	na	antropologia	quanto	na	psicologia,	da	estreita	conexão	entre	as	
crenças	e	o	comportamento.	No	entanto,	Harkness	e	Super	(2010)	observam	que	não	há	uma	relação	
linear	e	direta	entre	as	crenças	e	as	práticas	parentais	de	cuidado,	mas	sugerem	que	as	práticas	de	
cuidado	são	motivadas	e	sustentadas	pelo	sistema	de	crenças	parentais.	Os	pais	transmitem,	frequen-
temente	de	forma	indireta,	as	suas	ideias	acerca	do	desejável	desenvolvimento	de	seus	filhos	através	
de	repetidas	ações	e	das	rotinas	que	implementam	na	vida	de	suas	crianças.

As	crenças	parentais	acerca	das	práticas	de	cuidado	atribuem	diferentes	valores	para	a	aquisição	
de	vários	tipos	de	competência,	incluindo	as	competências	cognitivas	e	emocionais,	conforme	o	nicho	
cultural	em	que	se	desenrolam.	Um	ponto	 importante	ressaltado	por	esses	autores	é	o	de	que,	na	
implementação	de	programas	de	intervenção	junto	aos	pais,	deve-se	levar	em	conta	as	especificidades	
do	contexto	cultural	no	qual	vivem,	para	evitar	o	risco	de	se	impor	modelos	de	práticas	parentais	de	
uma	determinada	 cultura	à	outra.	Não	obstante	existam	aspectos	universais	da	parentalidade	que	
favorecem	o	ajustamento	da	criança	através	de	diferentes	grupos	culturais,	há	outros,	cujos	efeitos	vão	
depender	do	cenário	cultural	no	qual	ocorrem	(DENHAM	et	al.,	2004).

Compreender	as	 crenças	parentais	 revela-se,	então,	uma	chave	para	entender	as	estratégias	
utilizadas	pelos	pais	para	ajudar	suas	crianças	a	crescerem	de	forma	saudável	e	a	se	tornarem	mem-
bros	do	grupo	social	no	qual	estão	imersos.	Harkness	e	Super	(1994)	afirmam	que	as	crenças	parentais,	
como	parte	da	psicologia	dos	cuidadores,	são	subsídios	para	o	comportamento	dos	pais	e	irão	afetar,	
sobremaneira,	a	forma	como	os	mesmos	criarão	os	seus	filhos.	Outro	importante	aspecto	ressaltado	
por	Penderi	e	Petrogiannis	(2011)	refere-se	ao	fato	de	que	a	investigação	do	nicho	de	desenvolvimento	
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nos	diferentes	períodos	de	desenvolvimento,	especialmente	o	subsistema	de	crenças	parentais,	forne-
ce	significativo	material	na	organização	de	programas	de	intervenção,	sejam	na	área	da	saúde	ou	da	
educação.

O	 sistema	 de	 crenças	 parentais	 exerce	 significativa	 influência	 no	 desenvolvimento	 infantil,	
considerado	em	 todos	os	 seus	aspectos.	Dessa	 forma,	o	desenvolvimento	emocional	 também	será	
afetado	pela	maneira	como	os	pais	pensam	e	agem	com	os	seus	filhos	e	com	eles	mesmos	acerca	das	
emoções.	As	crenças	e	metas	parentais	relacionadas	ao	papel	das	emoções	na	vida	dos	filhos	forjam	os	
processos	de	socialização	da	emoção	desejados	pelos	pais,	evidenciando	o	que	eles	pensam	ser	o	me-
lhor	caminho	para	o	desenvolvimento	saudável	de	seus	filhos	(MENDES;	CAVALCANTE,	2014).	Acerca	
desse	aspecto,	Trommsdorff,	Cole	e	Heikamp	(2012)	observam	que	as	reações	emocionais	dos	pais	ao	
comportamento	das	crianças	estão	relacionadas	às	crenças	que	esses	pais	têm	sobre	suas	crianças	e	
sobre	o	que	consideram	ser	mais	adequado	no	desenvolvimento	emocional	de	seus	filhos.

OS PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO DAS EMOÇÕES
Os	 pais,	 considerados	 como	 personagens	 centrais	 nos	 processos	 de	 socialização	 da	 criança,	

principalmente	no	início	do	ciclo	vital,	são	responsáveis	pela	transmissão	de	normas,	valores,	expec-
tativas	e	crenças	pertencentes	ao	contexto	sociocultural	no	qual	vivem	(MENDES;	SEIDL-DE-MOURA,	
2015).	A	socialização	parental	da	emoção,	objeto	deste	tópico,	refere-se	aos	processos	de	socialização,	
expressos	em	comportamentos	parentais	implícitos	ou	explícitos,	relacionados	aos	componentes	da	
competência	emocional	da	criança	(EISENBERG	et	al.,	1998).

Diversos	estudos	salientam	o	quanto	valores	e	crenças	parentais	sobre	as	emoções	afetam	a	
adoção	de	práticas	e	estratégias	de	socialização	de	emoção	(CASTRO	et	al.,	2015;	LOZADA	et	al.,	2016).	
Os	pais,	enquanto	agentes	primários	de	socialização	dos	filhos,	ensinam-lhes,	ainda	que	não	neces-
sariamente	de	modo	direto,	como	expressar	as	suas	emoções	e	a	reconhecê-las	nas	outras	pessoas	
(MENDES;	 PESSÔA,	 2013).	 Embora	 este	 ensaio	 teórico	 dê	mais	 ênfase	 ao	 papel	 dos	 pais	 enquanto	
agentes	socializadores,	é	relevante	ressaltar	que	há	outros	participantes	nesse	processo,	como,	por	
exemplo,	os	educadores.	Em	contextos	socioculturais,	especialmente	os	urbanos	e	pós-industrializa-
dos,	nos	quais	as	crianças	ingressam	nas	instituições	de	ensino	em	períodos	cada	vez	mais	precoces	de	
seu	ciclo	vital,	os	educadores	figuram	como	importantes	agentes	socializadores.

Os	bebês	não	nascem	totalmente	equipados	para	se	engajarem	no	ambiente	social	e	físico	no	
qual	estão	imersos,	necessitando	de	seus	cuidadores	para	controlar	os	estados	emocionais	advindos	
de	suas	interações	com	o	ambiente.	Pode-se	dizer	que	o	bebê	e	os	seus	cuidadores	são	participantes	
de	um	sistema	de	comunicação	afetiva	(TRONICK,	1989).	O	estado	afetivo	de	outros,	particularmente	
dos	cuidadores,	é	de	singular	relevância	para	o	estado	emocional	do	bebê.

Eisenberg	et	al.	(1998)	destacam	que	as	interações	com	os	cuidadores	e	as	respostas	destes	às	
emoções	exibidas	pelos	bebês,	parecem	influenciar	a	forma	como	os	bebês	aprendem	a	expressar	e	
regular	os	seus	estados	emocionais.	Cole	e	Moore	(2015)	ressaltam	que	o	retorno	dado	pelos	cuida-
dores	às	expressões	faciais	do	bebê,	auxiliam,	tanto	o	cuidador,	quanto	o	bebê,	a	comunicar	e	a	criar	
significados	sobre	as	experiências	por	eles	compartilhadas.	Tal	fato	é	resultado	de	um	processo	no	qual	
o	bebê	é	agente	e,	por	isso,	utiliza-se	da	expressão	emocional	das	pessoas	com	as	quais	convive	para	
formar	sua	própria	apreciação	de	um	evento.
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Importante	observar	que	esse	é	um	processo	bidirecional,	ou	seja,	o	estado	afetivo	do	bebê	
também	modula	as	respostas	afetivas	de	seus	cuidadores.	No	que	concerne	a	esse	ponto,	Ayoub	e	
Swartz	(2014)	mencionam	que	a	ciência	tem	salientado	o	fato	de	que	tanto	a	criança	quanto	o	cuidador	
modelam	e	são	modelados	no	desenvolvimento	emocional	da	criança,	salientando	que	essa	relação	é	
uma	“via	de	mão-dupla”.	Mendes	e	Pêssoa	(2013)	igualmente	ressaltam	que	os	processos	de	sociali-
zação	são	bidirecionais,	na	medida	em	que,	assim	como	as	práticas	de	cuidado	exercem	influência	na	
competência	emocional	e	social	da	criança,	o	comportamento	e	as	reações	desta	também	repercutem	
na	forma	como	os	seus	cuidadores	irão	agir.	Nessa	perspectiva,	a	socialização	não	é	entendida	como	
um	processo	em	que	a	criança	assume,	de	forma	passiva,	padrões	que	lhe	são	impostos.	Por	conse-
guinte,	a	noção	de	socialização	aqui	proposta	é:

A	de	um	processo	em	duplo	sentido,	ou	de	mão	dupla,	em	que	comportamentos,	convicções	e	prá-
ticas	 parentais	 são	 forças	 que	 forjam	o	 desenvolvimento	 da	 criança,	 às	 quais	 ela	 responde,	 nelas	
atuando	como	possível	agente	de	mudanças	(MENDES,	2018,	p.	84).

Eisenberg	 et	 al.	 (1998)	 observam	 que	 a	 socialização	 das	 emoções	 é	 um	 processo	 complexo	
e	multifacetado,	 sendo	 influenciado	 por	 fatores	 diversos,	 tais	 como	 as	 características	 das	 crianças	
(idade,	sexo,	temperamento,	dentre	outras),	dos	pais	(idade,	a	competência	emocional	parental,	por	
exemplo)	e	da	cultura	(os	valores	culturais	acerca	da	expressão	das	emoções	e	do	papel	parental	nas	
práticas de cuidado).

Há	numerosas	estratégias	de	socialização	de	emoções.	Dentre	elas,	destacam-se	as	reações	dos	
pais	às	emoções	das	crianças,	as	conversas	dos	pais	sobre	as	emoções	e	a	expressão	parental	da	emo-
ção.	As	estratégias	parentais	de	socialização	das	emoções	são	suscetíveis	de	afetarem	o	funcionamen-
to	da	criança	em	diversos	aspectos	como,	por	exemplo,	na	forma	da	criança	expressar	emoções	em	
dado	contexto,	na	sua	regulação	emocional,	assim	como	na	sua	compreensão	de	emoções	(KARSTAD	
et	al.,	2015).	Tais	competências,	no	domínio	do	desenvolvimento	emocional,	irão	impactar	fortemente	
a	competência	social	das	crianças,	tornando-as	mais	hábeis	na	manutenção	de	relacionamentos	com	
as	outras	pessoas	 com	as	quais	 interagem,	nos	mais	diversos	ambientes	e	em	diferentes	 situações	
(EISENBERG	et	al.,	1998).

As	interações	humanas	são	repletas	de	componentes	emocionais	(MESQUITA,	2007).	Por	conse-
guinte,	a	socialização	das	emoções	é	um	processo	que	pode	estar	presente	em	todas	as	situações	de	
vida	diária,	nas	quais	as	crianças	interagem	com	outras	pessoas	(DENHAM	et	al.,	2004).	Denham	(1998)	
menciona	que	os	professores,	os	irmãos	e	os	pares	também	têm	um	valor	reconhecido	nos	processos	
de	socialização	da	criança.	As	reações	que	os	professores	demonstram	em	sala	de	aula	às	exibições	
emocionais	da	criança	podem	afetar	a	forma	como	as	crianças	lidam	com	as	emoções.	Conversar	aber-
tamente	sobre	as	emoções,	a	partir	das	situações	que	ocorrem	em	sala	de	aula,	fornece	mensagens,	
implícitas	ou	explícitas,	acerca	do	mundo	das	emoções	e	se	constitui	em	importante	ferramenta	no	
incremento	da	competência	emocional	da	criança.

Denham	(1998)	propõe	três	principais	mecanismos	nos	processos	de	socialização	das	emoções,	
a	saber:	a	modelagem,	o	treinamento	e	a	contingência.	Esses	três	mecanismos	representam	maneiras	
pelas	quais	as	crianças	absorvem	as	mensagens	emocionais	transmitidas	pelos	atores	em	seu	processo	
de	socialização.	A	modelagem	refere-se	à	observação	que	a	criança	faz,	seja	de	maneira	intencional	
ou	não,	das	emoções	que	os	pais	expressam.	Através	dos	padrões	de	expressão	emocional	dos	pais	
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às	mais	variadas	situações,	as	crianças	aprendem	quais	emoções	específicas	são	mais	apropriadas	em	

determinados	eventos	e	circunstâncias.	Eisenberg	et	al.	(1998)	ressaltam	que	a	expressão	emocional	

dos	pais	pode	se	relacionar	à	competência	emocional	da	criança	de	diversas	maneiras.	Pode	ser	de	

uma	forma	mais	direta,	através	de	processos	como	a	imitação	e	o	contágio	e,	indiretamente,	pelo	valor	

atribuído	pelos	pais	às	emoções	e	sua	expressão.	Além	disso,	a	expressão	das	emoções	parentais	pode	

influenciar	a	habilidade	da	criança	em	 interpretar	e	compreender	as	 reações	emocionais	de	outras	

pessoas	com	as	quais	interage,	através	da	informação	que	este	padrão	de	expressão	provê	acerca	do	

significado	emocional	de	eventos	cotidianos	e	dos	comportamentos	que	acompanham	as	mais	diver-

sas	emoções.

Sobre	esse	aspecto,	Denham	(1998)	menciona	que	é	 importante	considerar	a	 frequência	e	a	

intensidade	nas	quais	as	emoções	dos	pais	são	expressas.	Como	já	exposto	no	capítulo	1	desta	dis-

sertação,	 todas	as	emoções	 são	adaptativas	e	 fundamentais	para	a	espécie	humana.	Dessa	 forma,	

a	exposição	da	criança	a	explosões	ocasionais	de	raiva	por	parte	de	pais	essencialmente	amorosos,	

não	será,	por	si	só,	prejudicial	para	ela,	pois	o	que	é	mais	relevante	é	a	predominância	de	um	padrão	

particular	de	emoção	parental.

O	segundo	mecanismo	de	socialização	das	emoções	apontado	por	Denham	(1998),	o	treinamen-

to,	está	relacionado	às	conversas	diretas	que	os	pais	têm	com	as	crianças	acerca	das	emoções.	Essa	

autora	observa	que	pais	que	conversam	com	os	filhos	sobre	as	emoções,	tanto	as	experienciadas	por	

eles	quanto	pelos	filhos,	fomentam	essa	habilidade	em	suas	crianças,	capacitando-as,	dentre	outras	

coisas,	 à	 regulação	de	 suas	emoções.	Para	essa	autora,	 a	 “linguagem	emocional”	 tem	a	 função	de	

permitir	à	criança	comunicar	como	se	sente	e	dá	aos	pais	a	possibilidade	de	mostrar	formas	diversas	

de	lidar	com	as	experiências	emocionais,	incluindo	as	já	vivenciadas.

A	forma	como	os	pais	utilizam	a	linguagem	da	emoção	proporciona	às	crianças	distinções	im-

portantes	sobre	o	significado	e	a	maneira	mais	apropriada,	dentro	do	meio	cultural	em	que	vivem,	

de	expressar	determinada	emoção.	Eisenberg	et	al.	(1998)	salientam	que,	como	parte	das	conversas	

diárias,	os	pais	podem	enfatizar	certas	emoções	frente	a	outras,	esclarecer	causas	e	consequências	das	

emoções	e,	assim,	auxiliar	a	criança	a	compreender	e	regular	as	suas	emoções.

No	que	concerne	ao	terceiro	mecanismo,	a	contingência,	diz	 respeito	ao	acolhimento	que	os	

pais	fazem	das	emoções	expressas	pela	criança,	ou	seja,	à	reação	desses	frente	às	emoções	demons-

tradas	pelas	crianças.	Denham	e	Kochanoff	 (2002)	mencionam	que	essas	 reações	podem	encorajar	

ou	 desencorajar	 certos	 padrões	 de	 expressão	 emocional	 na	 criança,	 assim	 como	 a	mobilização	 de	

recursos	emocionais	da	criança	para	enfrentar	situações	sociais,	nas	quais	os	pais	não	estejam	pre-

sentes.	Segundo	Denham	(1998),	há	duas	modalidades	principais	de	contingência.	A	primeira	delas,	

a	contingência	recompensadora,	refere-se	às	reações	fundamentalmente	recompensadoras	exibidas	

pelos	pais,	diante	das	emoções	da	criança,	através	das	quais	os	pais	auxiliam	a	mesma	na	manutenção	

de	emoções	positivas	(alegria,	interesse),	porém	sem	desqualificar	a	manifestação	de	emoções	consi-

deradas	negativas	(raiva,	medo).	Na	outra	forma	de	contingência,	a	contingência	punitiva,	as	emoções	

expressas	pela	criança	são	desvalorizadas,	seja	pela	reprovação	ou	pela	indiferença.	Quando	a	con-

tingência	punitiva	se	torna	a	forma	predominante	de	contingência,	podem	haver	efeitos	negativos	no	

desenvolvimento	da	competência	emocional	da	criança.
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Denham,	(1998)	ressalta	que	os	pais	com	maior	habilidade	em	incrementar	um	ambiente	afetivo,	
no	qual	as	emoções	possam	ser	manifestas	e	livremente	discutidas,	favorecem	a	competência	emo-
cional	em	seus	filhos,	lembrando	que	o	círculo	familiar	é	um	cenário	extremamente	rico	para	o	apren-
dizado	acerca	das	emoções	(DENHAM;	KOCHANOFF,	2002).	As	crianças	que	crescem	em	um	ambiente	
no	qual	possam	falar	mais	abertamente	sobre	as	suas	emoções,	tornam-se,	em	geral,	mais	hábeis	em	
regular	as	suas	emoções,	especialmente	aquelas	surgidas	em	eventos	angustiantes	(EISENBERG	et	al.,	
1998).

Outro	 importante	 aspecto	 ressaltado,	 tanto	 por	Denham	 (1998)	 quanto	 por	 Eisenberg	 et	 al.	
(1998),	refere-se	ao	fato	de	que	diferentes	mecanismos	parentais	de	socialização	das	emoções	podem	
funcionar	de	forma	diversa,	dependendo	do	momento	do	ciclo	vital	em	que	a	criança	se	encontra	e	
das	características	da	própria	criança.	À	medida	que	a	criança	se	torna	mais	velha,	os	pais	tendem	a	
confortar	menos	a	criança	diante	de	suas	experiências	emocionais	e	se	utilizar	mais	de	estratégias	de	
socialização	de	emoções	que	priorizam	o	encorajamento	da	criança	para	lidar	com	os	eventos	emocio-
nais	(EISENBERG	et	al.,	1998).

A	compreensão	dos	processos	de	socialização	das	emoções	é	peça	fundamental	para	se	enten-
der	o	desenvolvimento	da	competência	emocional	da	criança.	Embora,	como	 já	ressaltado,	 irmãos,	
pares	e	professores	também	figurem	como	participantes	relevantes	na	socialização	da	criança,	são	os	
pais	os	primeiros	agentes	nessa	jornada.	Por	esse	motivo,	é	essencial	que	esses	tenham	uma	boa	noção	
do	papel	que	desempenham	na	vida	emocional	de	seus	filhos.	Percebe-se,	portanto,	que	conhecer	as	
crenças	e	expectativas	dos	pais	acerca	do	desenvolvimento	emocional	dos	filhos	é	um	importante	ca-
minho	para	o	acesso	às	estratégias	de	socialização	de	emoções	por	eles	adotadas.	Com	isso,	é	possível	
compreender	qual	é	o	lugar	que	as	emoções	ocupam	em	suas	vidas	e	na	de	suas	crianças	(MENDES;	
CAVALCANTE, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O	presente	ensaio	teórico	teve	como	objetivo	suscitar	uma	reflexão	acerca	da	destacada	relevân-

cia	do	estudo	das	crenças	parentais	e	dos	mecanismos	de	socialização	das	emoções,	para	uma	melhor	
compreensão	dos	processos	envolvidos	no	desenvolvimento	emocional	da	criança.	A	socialização	das	
emoções,	seja	através	das	estratégias	parentais	ou	de	outros	agentes	socializadores,	como	educado-
res,	por	exemplo,	é	um	dos	fatores	que	intervêm	no	desenvolvimento	das	habilidades	de	competência	
emocional	da	criança.	Dada	a	relevância	da	competência	emocional	como	uma	capacidade	fundamen-
tal	para	o	desenvolvimento	das	outras	habilidades	na	criança,	é	essencial	que	se	implementem	estudos	
empíricos	e	teóricos	que	possam	investigar	o	impacto	das	estratégias	de	socialização	das	emoções	no	
desenvolvimento	emocional	da	criança.	Com	isso,	pretende-se	sensibilizar	pais	e	cuidadores	de	sua	
importância	enquanto	agentes	privilegiados	de	socialização	de	emoções.
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INTRODUÇÃO
O	estudo	das	emoções	envolve	uma	proposta	reflexiva	sobre	a	construção	do	conhecimento	

em	psicologia.	O	tema	aponta	para	uma	diversidade	de	exigências	em	termos	conceituais	e	metodo-
lógicos	necessárias	para	a	sua	compreensão.	Desperta	 interesse	em	profissionais	de	variadas	áreas	
de	conhecimento,	que	procuram	entender	comportamentos	e	reações	emocionais,	por	valorizarem	o	
desenvolvimento	saudável	da	criança	(MENDES,	2009).

A	primeira	infância	é	caracterizada	por	importantes	avanços	em	aspectos	do	desenvolvimento	
emocional.	As	crianças	aprendem,	ainda	muito	cedo,	a	regular	as	emoções	através	de	interações	sociais	
com	seus	cuidadores	primários,	podendo	já	envolver	educadores,	que	desempenham	um	papel	crítico	
no	processo	de	desenvolvimento	emocional	e	regulação	das	emoções	das	crianças,	incentivando-as	a	
usarem	estratégias	reguladoras	consideradas	apropriadas	em	sua	cultura.

Há	um	crescente	aumento	de	pesquisas	indicando	a	importância	da	parentalidade	no	desenvol-
vimento	socioemocional	das	crianças,	mas	também	uma	ampliação	nos	estudos	sobre	a	importância	
dos	educadores	neste	processo	já	no	início	do	desenvolvimento	infantil,	uma	vez	que	muitas	crianças,	
cada	vez	mais	cedo	ingressam	nas	creches	e	escolas.

Este	estudo	tem	como	propósito	uma	reflexão	a	respeito	do	quanto	é	significativo	que	pais	e	
educadores	possam	prover	oportunidades	de	socialização	que	sejam	favoráveis	ao	desenvolvimento	
da	regulação	emocional	das	crianças.	Deve	ser	levado	em	conta	nessa	discussão	que	o	modo	como	se	
dá	a	dinâmica	de	interação	entre	os	adultos	e	a	criança	é	um	processo	gradual	e	bidirecional.

Pais	 e	 educadores	 não	 oportunizam,	 direcionam	 ou	 tecem	 estas	 oportunidades	 de	maneira	
unilateral.	A	criança	participa	ativamente	dos	processos	de	socialização,	não	apenas	sendo	impactada	
em	seu	desenvolvimento	global	e,	particularmente,	no	de	sua	regulação	emocional,	mas	também	in-
fluenciando	as	reações	emocionais	dos	adultos,	seus	modos	de	agir	e	pensar	e,	assim,	seguem	sendo	
engendradas	as	formas	com	que	aprende	a	lidar	com	as	suas	emoções	e	as	de	outras	pessoas.

Entende-se	que	há	uma	dinâmica	bidirecional	no	processo	de	socialização	emocional.	A	criança	
manifesta	suas	expressões	e	estados	emocionais,	desenvolvendo	suas	capacidades	autorregulatórias	
e,	ao	mesmo	tempo,	recebe	influências	e	suporte	através	de	estratégias	de	regulação	emocional	de	
adultos,	pais	e	educadores,	para	construir	e	vivenciar	ativamente	sua	experiência	emocional	e,	desse	
modo,	desenvolver-se	emocionalmente.
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BREVES	CONSIDERAÇÕES	SOBRE	O	DESENVOLVIMENTO	EMOCIONAL	NA	
INFÂNCIA

As	emoções	despertam	interesse	pelas	diferentes	formas	de	manifestação	que	assumem,	pelas	
maneiras	através	das	quais	as	pessoas	parecem	lidar	com	elas,	e	pelos	seus	efeitos	e	influências	no	
comportamento	dos	indivíduos	e	nas	relações	interpessoais.

As	emoções	são	significativas	no	desenvolvimento	humano,	despertando	desafios	na	interação	
social	(MENDES;	SEIDL-DE-MOURA,	2016;	OLIVA;	VIEIRA;	MENDES;	MARTINS,	2017)	e	constituindo-se	
em	poderoso	recurso	para	que	as	crianças	possam	entender	a	si	mesmas	e	aos	outros.	Saber	expressar	
as	emoções	e	desenvolver	a	habilidade	de	regulá-las	são	capacidades	essenciais	no	contexto	das	inte-
rações	(MENDES;	PESSÔA;	CAVALCANTE,	2016).

O	desenvolvimento	emocional	é	um	processo	complexo,	em	que	a	criança	se	desenvolve,	neces-
sariamente,	em	um	contexto	sociocultural,	a	partir	de	interações	sociais	e,	portanto,	como	integrante	
de	uma	rede	de	relações	interpessoais	(SEIDL-DE-MOURA;	MENDES,	2012).	Entende-se	que	a	criança,	
ao	nascer,	é	recebida	pelos	adultos	com	suas	expectativas,	crenças,	valores	e	práticas	de	cuidado,	que	
incorporam	sistemas	de	significação	cultural,	incluindo	os	que	dizem	respeito	aos	processos	emocio-
nais.	Todavia,	na	dinâmica	de	interações	que	realiza	com	esses	membros	de	seu	contexto	sociocultural,	
ela	se	apresenta	com	suas	características	 individuais	e	desempenha	em	seu	desenvolvimento	e	em	
suas	experiências	de	regulação	emocional	um	papel	ativo.

A	criança,	desde	o	início	da	ontogênese,	manifesta	sinais	do	seu	estado	emocional,	de	modo	que,	
na	dinâmica	de	interações	sociais	de	que	participa,	criança	e	adultos	vão	gradualmente	engendrando	
as	habilidades	de	regulação	emocional.	Conforme	esse	entendimento,	a	“socialização	emocional”	não	
pressupõe	um	adulto	que	ensina,	modela	e	influencia	uma	criança	que	passivamente	apreende	e	ab-
sorve	conteúdos	e	regras,	mas	assume	uma	criança	agente	de	seu	desenvolvimento,	que	responde,	
descobre	e	desperta,	no	adulto,	maneiras	variadas	para	reagir	emocionalmente.	Portanto,	entende-se	
que	a	socialização	não	deve:

ser	 confundida	com	estratégias	ou	mecanismos	por	meio	dos	quais	adultos	 introduzem,	de	modo	
unilateral,	valores	e	hábitos	considerados	adequados	pela	sociedade	e	pela	cultura	na	vida	e	na	mente	
de	uma	criança	tida	como	um	sujeito	passivo	do	conhecimento.	De	fato,	há	um	desenvolvimento	recí-
proco	entre	a	criança	e	seu	parceiro	social	que	pode	ser	entendido	como	um	processo	de	construção	
conjunta ou coprodução (MENDES, 2018, p. 84).

De	acordo	com	Mendes	(2018),	esta	concepção	pressupõe	que	o	processo	de	socialização	é	um	
processo	de	mão	dupla,	em	que	as	práticas	de	cuidado	são	forças	que	forjam	o	desenvolvimento	da	
criança,	às	quais	ela	responde,	atuando	como	possível	agente	de	mudanças.	A	relação	entre	o	adulto	
e	a	criança	não	é	 também	uma	mera	relação	de	causa	e	efeito,	mas,	 trata-se	de	uma	composição,	
em	que	 juntos,	 tecem	o	curso	da	socialização	que	está	constituída	por	características	 individuais	e	
circunstâncias	do	contexto	de	interação.
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O PAPEL DESEMPENHADO PELOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO DA REGULAÇÃO 
EMOCIONAL DAS CRIANÇAS

Os	pais	são	considerados	agentes	privilegiados	de	socialização,	pois	podem	atuar	de	maneira	

próxima	e	efetiva	nos	processos	de	desenvolvimento	das	crianças	e	constroem,	juntamente	com	elas,	

oportunidades	para	vivenciar	a	expressão,	a	compreensão	e	as	habilidades	de	regulação	em	suas	ex-

periências	emocionais.

Conforme	a	concepção	de	Denham	(1998),	as	habilidades	de	expressão,	compreensão	e	regula-

ção	emocional	são	tomadas	como	fortes	pilares	das	competências	emocionais.	Explicitando	de	forma	

sintética	o	entendimento	da	autora,	no	que	diz	respeito,	em	especial,	à	regulação	emocional,	é	conce-

bida	como	estando	relacionada	ao	saber	lidar	com	situações	emocionais	adversas	e	utilizar	de	maneira	

adequada	estratégias	para	autorregular-se.

Desde	o	início	da	ontogênese,	crianças	fornecem	pistas	do	seu	estado	emocional	para	seus	cui-

dadores,	que	reagem	com	respostas	ajustadas	às	necessidades	que	atribuem	a	essas	manifestações	e	

sinais	(THOMAS;	LETOURNEAU;	CAMPBELL;	TOMFOHR-MADSEN;	GIESBRECHT,	2017).	Nessa	dinâmica	

de	interações	sociais,	envolvendo	conteúdos	emocionais,	tanto	da	criança	quanto	de	seus	cuidadores,	

a	regulação	emocional	vai	sendo	engendrada.

A	regulação	emocional	também	pode	ser	entendida,	na	visão	de	Thompson	(1994),	como	desen-

volvimento	de	certos	processos	responsáveis	por	avaliar,	monitorar	e	modificar	reações	emocionais,	

além	 de	 apresentar	 respostas	 individuais	 quanto	 à	 intensidade,	 tempo	 e	 objetivos	 na	 experiência	

emocional.

No	 que	 diz	 respeito	 à	 experiência	 emocional	 que	 vai	 sendo	 delineada	 na	 interação	 entre	 a	

criança	e	seus	cuidadores,	é	considerável	entender	a	mediação	entre	ela,	a	cultura	e	os	processos	de	

socialização	da	emoção.	Para	tanto,	é	profícuo	o	modelo	teórico	de	nicho de desenvolvimento proposto 

por	Harkness	e	Super	(1996).	Nele,	é	referido	que	o	desenvolvimento	se	processa	em	um	nicho,	com	

subsistemas	dinâmicos	que	se	inter-relacionam.

O	primeiro	componente	do	sistema	se	refere	às	estruturas	físicas	e	sociais	da	vida	do	indivíduo	

que	exercem	papel	relevante	sobre	seu	desenvolvimento,	incluindo	objetos	e	relações	sociais,	como	a	

organização	da	família.	Destaca-se	ainda,	neste	componente,	a	importante	influência	de	característi-

cas	sociodemográficas	em	que	o	indivíduo	está	inserido	(SUPER;	HARKNESS,	1999).

O	segundo	componente	envolve	a	psicologia	dos	cuidadores	ou	o	conjunto	de	crenças	e	valores	

dos	cuidadores	com	relação	à	infância,	ao	ser	criança,	ser	pai	e	mãe	e	quanto	a	maneiras	boas	ou	não	

de	cuidar	(HARKNESS;	SUPER,	1996).	Entende-se	que	as	crenças	parentais	dão	direção	ao	modo	como	

pais	cuidam	dos	filhos	e	indicam	como	eles	percebem	a	realidade	e	a	internalizam.

O	terceiro	componente	do	sistema	refere-se	às	práticas	de	cuidado	dirigidas	à	criança.	Tais	prá-

ticas	podem	ser	impactadas	pela	cultura	a	que	o	cuidador	pertence	(SUPER;	HARKNESS,	1999),	e	envol-

vem	alimentação,	cuidados	higiênicos,	brincadeiras,	dentre	outros	voltados	para	a	rotina	de	cuidados.	

Os	componentes	do	nicho	se	inter-relacionam	e	se	influenciam	de	maneira	dinâmica	na	vida	da	criança	

e	de	seus	cuidadores	e	podem	afetar	não	só	o	desenvolvimento	infantil,	mas	o	desenvolvimento	em	

todo	ciclo	vital.
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Muitas	crianças	podem	reagir	emocionalmente	de	acordo	com	as	expectativas	do	ambiente	ou	
de	seu	contexto	cultural.	Todavia,	outras	crianças	podem	reagir	de	maneira	distinta,	seja	pela	duração	
ou	intensidade,	apresentando	dificuldades	na	experiência	ou	vivência	de	determinadas	emoções.	Estas	
últimas	costumam	apresentar	maior	dificuldade	no	gerenciamento	da	regulação	emocional	autônoma	
(MIRABILE, et al.,	2009).	De	acordo	com	Scaramella	e	Leve	(2004),	certas	emoções,	como	tristeza	e	
raiva,	por	exemplo,	são	consideradas	mais	difíceis	de	controlar,	dependendo	da	intensidade	com	que	
elas	se	manifestam,	podendo	requerer	suporte	dos	pais.

As	reações	de	suporte	e	de	ausência	de	suporte	dos	pais	atuam	como	oportunidades	de	socia-
lização.	Essas	 reações	podem	ser	compreendidas	como	estratégias	acolhedoras	e	não	acolhedoras,	
que	pais	e	mães	podem	utilizar	para	auxiliar	no	processo	de	regulação	emocional,	frente	às	expressões	
emocionais	dos	filhos.	As	estratégias	acolhedoras	dos	pais	no	âmbito	emocional	podem	ocorrer	por	
um	simples	redirecionamento	da	atenção,	ou	na	tentativa	de	denotar	compreensão	e	prontidão	para	
qualquer	auxílio	direcionado	aos	filhos	(EISENBERB;	CUMBERLAND;	SPINRAD,	1998).

A	estratégia	acolhedora	indica	maior	calor	humano	e	proximidade	e,	além	disso,	promove	supor-
te,	seja	no	conforto	físico,	ou	na	tentativa	de	reavaliar	a	experiência	emocional,	trazendo	oportunida-
des	para	melhor	regular	a	emoção.

Pais	que	tendem	a	se	interessar	pelas	emoções	dos	filhos	costumam	ter	atitudes	de	acolhimen-
to,	promovendo	a	conscientização	emocional.	Com	isso,	podem	auxiliar	as	crianças	a	desenvolverem	a	
consciência	das	próprias	emoções,	e	sobre	as	emoções	dos	outros.	Ramsden	e	Hubbard	(2002)	exami-
naram	que	pais	engajados	e	que	valorizaram	as	emoções	perceberam	e	transmitiram	em	seus	relatos,	
uma	boa	capacidade	dos	filhos	para	regular	as	emoções.	A	pesquisa	dos	autores	também	revelou	que	
a	desvalorização	às	emoções	dos	 filhos,	por	parte	dos	pais,	apontava	possível	desenvolvimento	de	
sintomas	de	desajustes	comportamentais	nas	crianças.

Os	achados	na	 literatura	não	 só	 têm	apontado	a	 importância	do	papel	dos	pais	e	os	efeitos	
da	cultura	neste	contexto,	mas	também	dos	educadores	no	processo	de	socialização	emocional	das	
crianças.	Considerando	o	tempo	que	as	crianças	desde	muito	cedo,	já	frequentam	creches	e	escolas,	
elas	têm	na	relação	com	os	professores	e	cuidadores,	inúmeras	oportunidades	para	desenvolver	suas	
habilidades	socioemocionais.

A IMPORTÂNCIA DOS EDUCADORES NA REGULAÇÃO EMOCIONAL DE 
CRIANÇAS

Os	 indivíduos,	desde	crianças,	aprendem	a	usar	 suas	capacidades	mentais	para	 interpretar	o	
meio	circundante	em	consonância	com	as	demandas	de	sua	cultura	e	se	desenvolvem,	necessariamen-
te,	em	um	meio	sociocultural.	As	crianças	usam	suas	capacidades	e	 fazem	descobertas	através	das	
interações	sociais,	muitas	vezes	sob	a	forma	de	diálogos	cooperativos	(SHAFFER;	KIPP,	2012).

A	literatura	aponta	que	crianças	em	torno	de	três	a	cinco	anos	regulam	suas	emoções	alocando	
maior	energia	na	 interação	com	seus	pares	e	para	o	sucesso	acadêmico	(DENHAM,	2012).	A	autora	
afirma	que	tanto	pais,	quanto	professores	podem	auxiliar	as	competências	emocionais	das	crianças,	
promovendo	experiências	através	da	modelação	emocional,	da	expressividade,	das	reações	emocio-
nais	e	do	ensinamento	e	das	descobertas	sobre	as	emoções.	Pesquisadores	da	área	educacional	têm	
encontrado	associações	entre	emoção	e	os	impactos	na	aprendizagem	em	sala	de	aula.
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As	emoções	podem	afetar	os	processos	cognitivos	e	de	aprendizagem,	a	motivação	em	sala	de	
aula	e	a	interação	social.	Pesquisas	recentes	têm	mostrado	que	certos	aspectos	trabalhados	em	sala	
de	aula	podem	melhorar	as	estratégias	de	regulação	emocional,	e	que	algumas	estratégias	são	mais	
eficazes	do	que	outras	(SCHUTZ;	LANEHART,	2002).

Schutz	e	Lanehart	 (2002)	 salientam	ainda	que	as	emoções	estão	 intimamente	envolvidas	em	
praticamente	todos	os	aspectos	do	processo	de	ensino	e	aprendizagem.	A	experiência	emocional	viven-
ciada	como	negativa	pode	reduzir,	por	exemplo,	a	memória	de	trabalho,	o	sistema	de	memória	usado	
para	manter	e	manipular	informações	enquanto	várias	tarefas	mentais	são	realizadas	(LINNENBRINK;	
PINTRICH,	2000).	A	experiência	emocional	vivenciada	como	positiva	pode	ampliar	repertórios	pensa-
mento-ação	(FREDRICKSON,	2001),	sugerindo	que	alunos	e	professores	que	têm	experiências	emocio-
nais	vivenciadas	como	positivas	podem	gerar	mais	ideias	e	estratégias.

Fried	(2011)	explora	em	seu	estudo	a	relevância	de	se	desenvolver	formas	de	suporte	e	provi-
mento	de	conhecimento	a	professores	com	relação	à	habilidade	de	regulação	emocional,	particular-
mente	diante	de	eventos	estressores.	No	momento	em	que	um	aluno	está	sob	estresse,	boa	parte	do	
funcionamento	cerebral	se	volta	a	necessidades	de	sobrevivência,	como	defesa	e	busca	de	atenção.	
A	autora	alerta	para	a	relevância	de	os	educadores	terem	alguma	ideia	a	respeito	desse	mecanismo,	
de	forma	a	procurarem	evitar	a	inserção	de	estresse,	a	perceberem	a	necessidade	da	regulação	emo-
cional	e	usarem	esse	conhecimento	para	melhorar	a	aprendizagem	dos	alunos.

As	 investigações	mais	atuais	 têm	 indicado	que	a	 regulação	da	emoção	 tem	um	valioso	 lugar	
na	 sala	de	aula,	pois	permite	que	o	 indivíduo	possa	 ter	 algum	controle	 sobre	 seu	 comportamento	
(MELNICK;	HINSHAW,	2000).	A	regulação	emocional	também	permite	que	alunos	e	professores	admi-
nistrem	as	experiências	emocionais	vivenciadas	como	negativas	e	promovam	experiências	emocionais	
vivenciadas	como	positivas.	O	emprego	de	estratégias	de	regulação	da	emoção	pode	manter	o	bem-
-estar	individual	e	melhorar	o	funcionamento	interpessoal	(GROSS;	JOHN,	2003).

Há	estratégias	para	focar	na	respiração	e	a	estratégia	de	pensar	sobre	outras	coisas	ou	delibera-
damente	distrair	a	si	mesmo	é	classificado	por	Koole	(2009)	como	uma	estratégia	de	metas	de	atenção	
com	uma	função	psicológica	orientada.	Fried	(2011)	sinalizou	que	variadas	estratégias	podem	favore-
cer	a	regulação	emocional	e	que	professores	podem	facilitar	este	processo.	Explica	que	os	professores	
podem	demonstrar	para	os	alunos,	os	eventos	emocionais	e	seus	eliciadores,	as	consequências	dos	
mesmos	e	como	estes	os	fazem	sentir.	Desta	maneira,	professores	e	alunos	podem	aprender	melhores	
maneiras	para	atingir	bem-estar	socioemocional.

É	possível	melhorar	a	regulação	emocional	na	sala	de	aula,	como	falar	sobre	as	emoções.	Os	pro-
fessores	podem	aprender	e	ensinar	sobre	conteúdos	de	compreensão	e	regulação	emocional,	além	de	
apoiar	através	de	um	ambiente	que	proporcione	meditação,	práticas	de	“mindfullness” (FRIED, 2011).

Chiesa,	Serretti	e	 Jakobsen	(2013)	salientam	que	práticas	de	mindfullness	podem	favorecer	o	
bem-estar,	o	comportamento	não	reativo,	lidar	melhor	com	desafios,	ter	escolha	mais	consciente	de	
pensamentos,	reações	e	emoções.	Esta	como	outras	práticas	devem	influenciar	maneiras	criativas	e	
favoráveis	para	auxiliar	o	 trabalho	dos	educadores	na	 rotina	escolar,	em	especial,	na	promoção	do	
bem-estar	e	do	desenvolvimento	adequado	da	regulação	emocional	das	crianças,	de	acordo	com	o	
contexto	sociocultural.
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Considerações finais

As	oportunidades	de	 socizaliação	emocional	 entre	a	 crianças	e	os	 cuidadores,	 sejam	pais	ou	
educadores	são	dinâmicas,	bidirecionais	e	vão	se	constituindo	ao	 longo	do	desenvolvimento.	Todos	
os	agentes	envolvidos	nesse	processo	vão	aprendendo	gradualmente	a	regular	as	emoções	e	a	desen-
volver	suas	competências	emocionais,	vistas	como	importantes	para	o	bem-estar	psicológico,	para	as	
relações	sociais	e	para	o	sucesso	acadêmico	da	criança.

Argumenta-se	 pelo	 destaque	 de	 pais	 e	 educadores	 como	 agentes	 de	 socialização,	 ou	 seja,	
como	parceiros	privilegiados	no	processo	de	desenvolvimento	emocional	de	crianças,	promovendo	
diversas	possibilidades	de	auxílio	que	podem	favorecer	o	desenvolvimento	da	habilidade	de	regulação	
emocional.

Acredita-se	 que,	 neste	 sentido,	 na	 necessidade	 de	 se	 empreender	 estudos	 que	 levem	 em	
consideração	aspectos	culturais	no	intuito	de	tentar	entender	como	fatores	universais	e	específicos	
compõem	o	desenvolvimento	socioemocional.	Entende-se	que	este	trabalho	pode	despertar	reflexões	
quanto	à	complexidade	e	relevância	do	processo	de	socialização	emocional	de	crianças,	bem	como	aos	
diferentes	perfis	de	agentes	envolvidos	e	espera-se	que	possa	contribuir	para	as	bases	definidoras	de	
pesquisas	voltadas	para	o	desenvolvimento	emocional	de	crianças.
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INTRODUÇÃO
Cada	vez	mais	 tem	se	 reconhecido	a	emoção	como	 importante	“ferramenta	 social”	utilizada	

pelos	 indivíduos	 para	 entender	 suas	 vivências,	 desenvolver	motivação	 e	 estabelecer	 comunicação	
com	outras	pessoas	(MENDES;	PESSÔA;	CALVANTE,	2016).	As	emoções	possuem	papel	de	destaque	
na	infância,	pois	possibilitam	que	as	crianças	compreendam	a	si	mesmas,	assim	como	o	seu	entorno	
social	(MENDES;	PESSÔA;	CALVANTE,	2016),	a	partir	da	atribuição	de	significado	ao	universo	que	as	
cerca,	 influenciando,	assim,	seus	esquemas	sobre	a	expressão	e	a	vivência	emocional	 (DUNSMORE;	
HALBERSTADT,	1997).	Efetivamente,	desde	os	anos	 iniciais	da	vida,	as	emoções	apresentam	função	
comunicativa,	de	modo	a	viabilizar	que	cuidadores	 identifiquem	as	necessidades	 infantis,	permitin-
do-os	agir	em	conformidade	com	elas	(COLE;	TAN,	2015).	Há	de	se	dizer,	que	entender	como	se	dá	o	
desenvolvimento	emocional	na	infância	é	basilar	visto	que	esta	é	uma	fase	primordial	para	aquisição	
de	diferentes	potencialidades	humanas	que	irão	se	aprimorar	ao	longo	da	trajetória	de	vida	do	sujeito	
(VAN LISSA et al., 2015).

Paralelamente,	assume-se	que	seres	humanos	são	seres	sociais,	que	nascem	dotados	de	dife-
rentes	habilidades,	a	exemplo	da	predisposição	para	emitir	uma	série	de	sinais	de	chamamento	(como	
choro	 e	 vocalização)	 (SCHERMANN,	 2001),	 que	 viabilizam	 o	 estabelecimento	 de	 contato	 com	 seu	
coespecífico.	 Isto	posto,	é	possível	considerar	que	as	pessoas	nascem	predispostas	para	a	busca	de	
contato	com	o	outro,	sendo	especialmente	importante	para	a	sobrevivência	do	indivíduo	a	aptidão	por	
expressar	pistas	emocionais,	assim	como	notar	aquelas	emitidas	por	outro	indivíduo	de	sua	espécie	
(MONTAGNER,	1996).	 Portanto,	pode-se	pensar	que	 crianças	 já	nascem	dotadas	de	predisposições	
que	as	capacitam	a	manifestar	algumas	emoções,	em	decorrência	de	sua	história	filogenética.	A	em-
patia,	fenômeno	psicológico	relacionado	à	capacidade	de	contemplação	dos	estados	emocionais	de	
terceiros,	pode	ser	considerada	como	tendo	seu	desenvolvimento	alicerçado	em	tais	predisposições	
(PASALICH;	DADDS;	HAWES,	2014).

Nesse	quadro	referencial,	ressalta-se	a	perspectiva	teórica	da	Psicologia	Evolucionista	(PE)	para	
a	compreensão	da	empatia.	De	acordo	com	a	PE,	certos	mecanismos	psicológicos	são	produtos	evo-
lutivos	que,	 na	 filogênese,	 se	mostraram	adaptativos	 frente	 a	desafios	 e	problemas	específicos	do	
ambiente	ancestral	 (BUS,	2015).	Por	conseguinte,	entende-se	que	compreender	as	bases	evolutivas	
e	 desenvolvimentistas	 de	 fenômenos	psicológicos	 promovem	uma	melhor	 compreensão	 acerca	do	
modo	como	os	mesmos	se	desenvolvem	em	termos	ontogenéticos	(SEIDL-DE-MOURA,	2011).	Assim	
sendo,	este	ensaio	teórico	objetiva	discutir	o	desenvolvimento	da	empatia	durante	a	infância,	trazendo	
à	luz	as	implicações	da	parentalidade.
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ONTOGÊNESE DA EMPATIA VERSUS IMPLICAÇÕES DA PARENTALIDADE
Segundo	a	PE,	a	empatia	pode	ter	evoluído	filogeneticamente	ao	se	considerar	que	a	seleção	

natural	tem	beneficiado	seres	que	se	mostram	dispostos	a	empatizar	com	outros	indivíduos	e	a	cui-
dar	de	seus	vínculos	sociais	(SEYFARTH;	CHENEY,	2013).	Aparentemente,	a	pressão	evolutiva,	no	que	
tange	à	empatia,	 teve	suas	 raízes	no	âmbito	da	vida	em	grupo	 (DECETY;	COWELL,	2014),	haja	vista	
a	necessidade	de	conexão	emocional	que	garantisse	a	sobrevivência	dos	membros	de	espécies	cuja	
prole	dependesse	de	cuidados	em	períodos	 iniciais	da	vida	 (VIEIRA;	PRADO,	2004).	Desta	 forma,	o	
longo	período	de	imaturidade	verificado	em	algumas	espécies	é	visto	como	uma	característica	evo-
lutivamente	selecionada	que	auxilia	a	 sobrevivência	do	 indivíduo	nas	etapas	 iniciais	da	ontogênese	
(BJORKLUND;	PELLEGRINI,	2000).	Em	se	tratando	especificamente	da	espécie	humana,	o	prolongado	
período	da	 infância	possibilita	a	aprendizagem	das	complexidades	 inerentes	aos	diversos	contextos	
socioculturais	(SEIDL-DE-MOURA,	2011).

Até	aqui	o	leitor	pode	estar	se	perguntando:	o	que	é	propriamente	a	empatia?	Parte-se	da	noção	
de	que	se	trata	de	um	construto	complexo,	podendo	ser	compreendido	a	partir	de	diferentes	perspec-
tivas	teóricas.	Assim,	enquanto	em	uma	concepção	pode	ser	tida	como	multidimensional,	envolvendo	
fatores	cognitivos,	afetivos	e	comportamentais	(FALCONE	et al.,	2008;	PINHO;	FALCONE;	SARDINHA,	
2016),	em	outra	perspectiva,	a	empatia	é	tida	como	bidimensional	(EISENBERG	et al., 2014) apresen-
tando	aspectos	cognitivos	e	afetivos.	Contudo,	a	empatia,	enquanto	uma	habilidade	socioemocional,	
pode	ser	compreendida,	de	maneira	geral,	como	a	capacidade	da	pessoa	de	compreender	a	perspec-
tiva	do	outro,	tal	como	ele	a	concebe,	mobilizando-se	pelos	acontecimentos	vivenciados	pelo	mesmo	
(KIRST-CONCEIÇÃO;	MARTINELLI,	2014).

Acompanhando	a	visão	de	alguns	autores,	assume-se	que	tanto	a	aquisição	como	a	expressão	
da	empatia	se	apresentam	em	um	continuum	e,	deste	modo,	acredita-se	que	a	idade	e	o	momento	
do	desenvolvimento	em	que	o	indivíduo	se	encontra,	impacta	fortemente	a	manifestação	da	empatia	
(BUSSAB;	PEDROSA;	CARVALHO,	2007;	FLESHBACH,	1997).	De	 todo	modo,	a	 literatura	na	área	 indi-
ca	que	o	potencial	 empático	pode	 ser	percebido	em	manifestações	de	 crianças	desde	 tenra	 idade	
(BUSSAB;	PEDROSA;	CARVALHO;	2007;	FLESHBACH,	1997;	HOFFMAN,	1975).

De	fato,	a	empatia	pode	ser	observada	em	bebês	de	três	meses	de	idade,	o	que	é	propiciado	
pelo	desenvolvimento	neuronal	e	pelas	vivências	socioemocionais	e	sensoriais	adquiridas	até	então	
(LEGERSTEE;	HALEY;	BORNSTEIN,	 2013).	 Pode-se	dizer	que	 sua	 capacidade	e	 complexidade	aumen-
tam	com	o	decorrer	dos	anos,	passando	inicialmente	de	um	estado	de	estresse	diante	do	sofrimento	
alheio	e	da	busca	do	próprio	conforto,	para	a	posterior	expressão	de	ações	dirigidas	para	o	auxílio	do	
outro	em	sofrimento	(DUAN;	HILL,	1996).	Neste	sentido,	a	literatura	pontua	que	crianças	mais	jovens	
demonstram	ser	menos	hábeis	do	que	as	maiores,	ou	mesmo	adultos,	no	reconhecimento	acurado	dos	
sentimentos	de	outras	pessoas	(FLESHBACH,	1997).

Nos	anos	 iniciais	do	desenvolvimento,	crianças	parecem	ter	um	potencial	ainda	um	tanto	re-
duzido	para	reconhecer	os	sentimentos	alheios	(FLESHBACH,	1997).	Essa	limitação	pode	ser	atribuída	
à	necessidade	de	tomada	de	perspectiva	do	outro	que	se	encontra	em	desenvolvimento	e	que	ainda	
não	se	apresenta	plenamente	em	crianças	até	em	torno	dos	quatro	anos,	bem	como,	em	decorrência	
da	 ausência	 de	 discernimento	 de	 sentimentos	 semelhantes	 (STRAYER;	 VON	 ROSSBERG-GEMPTON;	
ROBERTS,	1992).	Conforme	as	crianças	vivenciam	uma	crescente	variedade	de	emoções,	se	tornam	
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gradativamente	mais	capazes	de	identificar	pistas	emocionais	e	compreender	sentimentos	de	outras	
pessoas (HOFFMAN, 2000).

Há	de	se	dizer	que	crianças	possuem	propensão	a	responder	mais	empaticamente	a	indivíduos	
tidos	por	elas	como	semelhantes,	tanto	no	que	tange	aos	aspectos	físicos,	como	no	que	se	refere	às	
vivências	pessoais	compartilhadas	(MOTTA	et al.,	2006).	Neste	sentido,	estes	autores	evidenciam	que	
estimular	a	criança	a	ver	as	outras	pessoas	como	seus	semelhantes	pode	colaborar	para	o	desenvolvi-
mento	e	exibição	da	empatia.

Vale	trazer	à	luz	outros	importantes	fatores	que	exercem	influência	sobre	a	empatia,	a	saber:	
I)	fatores	idiossincráticos,	ou	seja,	características	particulares	de	cada	indivíduo;	II)	níveis	de	empatia,	
visto	que	as	vinculações	sociais	intervêm	sobre	a	forma	de	perceber	o	outro;	III)	tipo	de	relação	estabe-
lecida	entre	os	indivíduos,	apesar	de	se	considerar	que	a	associação	entre	o	envolvimento	sentimental	
e	 a	 ação	 em	 resposta	 à	 empatização	 não	 é	 simples	 ou	 direta	 (STOTLAND,	 1969).	 Especificamente,	
no	que	diz	despeito	a	este	último,	Singer	e	colaboradores	(2006)	frisam	que	a	presença	de	vínculos	
afetivos	com	o	sujeito	alvo	da	empatia	exerce	influência	na	intensidade	da	resposta	empática,	tal	como	
na	profundidade,	na	clareza	e	na	qualidade	da	emoção	(positiva	ou	negativa)	expressa	diante	do	outro.

Destaca-se,	ainda,	que	a	literatura	tem	apontado	quatro	estágios	da	empatia	ao	longo	da	onto-
gênese	(HOFFMAN,	1975;	1984).	No	primeiro	(empatia	global),	bebês	podem	vivenciar	aflição	empática	
antes	mesmo	de	adquirirem	uma	noção	do	próprio	self.	No	segundo	(empatia	egocêntrica),	o	bebê	
começa	a	internalizar	a	distinção	de	si	e	do	outro,	de	modo	que	vivencia	o	sofrimento	empático,	mas	
sabe	que	a	vítima	em	questão	é	outra	pessoa.	No	terceiro	(empatia	pelos	sentimentos	dos	outros),	
crianças	se	dão	conta	que,	por	vezes,	seus	sentimentos	podem	ser	diferentes	do	estado	emocional	
de	outras	pessoas	e	que	a	concepção	de	outrem	está	fundamentada	em	suas	próprias	necessidades	
e	percepções	de	suas	situações,	podendo	empatizar	por	uma	pessoa	mesmo	que	esta	esteja	ausente.	
No	último	estágio	 (empatia	pela	condição	geral	do	outro),	crianças	desenvolvem	significativamente	
a	habilidade	empática	e	sua	expressão	passa	a	se	apresentar	de	maneira	consistente	nas	etapas	de	
desenvolvimento	posteriores.

Associadamente	a	essas	ideias,	ao	considerar-se	que	o	ser	humano	é	um	ser	social,	é	importante	
pensar	que	variadas	competências	são	adquiridas	e	aprimoradas,	desde	o	 início	da	ontogênese,	na	
interação	com	o	outro	(CARVALHO;	SEIDL-DE-MOURA,	2011).	Nesse	processo,	os	cuidadores	assumem	
papel	central.	As	trocas	estabelecidas	entre	os	cuidadores	primários	e	as	crianças	configuram-se	nas	
interações	interpessoais	mais	impactantes	no	desenvolvimento	infantil.	Neste	sentido,	cada	vez	mais	
se	reconhece	os	impactos	da	socialização,	particularmente	da	parentalidade,	na	expressão	empática	
em	crianças	(SOENENS	et al., 2007).

Pesquisas	têm	apontado	algumas	explicações	relativas	aos	impactos	da	parentalidade	sobre	a	
expressão	empática	de	filhos.	Por	exemplo,	a	literatura	indica	que	os	progenitores	podem	atuar	como	
modelos	a	serem	seguidos	no	desenvolvimento	de	competências	empáticas	de	sua	prole	(BARNETT,	
1987).	Ademais,	as	habilidades	empáticas	expressas	pelas	crianças	têm	sido	relacionadas	com	a	tipolo-
gia	de	apego	desenvolvida	no	seio	familiar	(LAIBLE;	CARLO;	ROESCH,	2004).

Desta	maneira,	as	diferentes	reações	emocionais	manifestadas	das	pelos	progenitores	 (como	
elogiar	ou	mesmo	demonstrar	hostilidade)	operam	no	desenvolvimento	da	empatia	e	nas	vivências	
emocionais	das	crianças	(EISENBERG;	CUMBERLAND;	SPINRAD,	1998).	Por	conseguinte,	parece	fazer	
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sentido	pensar	que	a	capacidade	infantil	de	compreender	as	ações	das	pessoas,	assim	como	as	necessi-
dades	e	os	desejos	destas,	está	sujeito	aos	esforços	e	ao	apoio	comunicativo	de	adultos	(CARPENDALE;	
LEWIS,	 2004;	 RUFFMAN	 et al.,	 2006).	 Por	 certo,	 crianças	mais	 novas	 podem	 engajar-se	 em	 ações	
pró-sociais	na	medida	em	que	 se	envolvem	em	atividades	 compartilhadas	 com	adultos,	 almejando	
sua	aprovação	e/ou	recompensas	(como	um	elogio)	em	função	de	um	comportamento	socialmente	
desejável	(EISENBERG,	2005).

Svetlova,	Nichols	e	Brownell	(2010)	relataram	que	o	engajamento	em	ações	pró-sociais	por	crian-
ças	é	mais	plausível	em	situações	ou	circunstâncias	em	que	os	adultos	expressam	suas	necessidades,	
desejos	e	emoções,	diminuindo,	assim,	a	necessidade	de	a	criança	fazer	inferências	complexas	sobre	os	
estados	emocionais	dos	primeiros.	Neste	sentido,	os	autores	pontuam	que,	ao	fornecer	informações	
claras,	falar	sobre	seus	sentimentos	e	ter	certas	atitudes	empáticas	diante	de	situações	vividas,	pais	
contribuem	para	o	desenvolvimento	da	empatia	nos	filhos,	o	que	favorece	o	desenvolvimento	de	mo-
tivações	para	atuar	pró-socialmente,	com	base	em	princípios	de	justiça,	solidariedade	e	generosidade.	
Além	disso,	como	destacam	Motta	e	colaboradores	(2006),	as	variáveis	ambientais	que	propiciam	a	
aquisição	da	empatia	estão	vinculadas	a	contextos	que	estimulam	as	crianças	a	vivenciar	e	exprimir	
variadas	 emoções,	 bem	 como	 atendem	 a	 suas	 necessidades	 emocionais	 e	 físicas,	 desencorajando	
preocupações	demasiadamente	autocentradas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este	trabalho	objetivou	discutir	o	desenvolvimento	da	empatia	durante	a	infância,	trazendo	à	luz	

as	implicações	da	parentalidade	nesse	processo.	De	fato,	as	relações	emocionais	estabelecidas,	par-
ticularmente	com	pais/cuidadores,	são	primordiais	para	se	compreender	os	processos	ontogenéticos	
de	habilidades	socioemocionais	do	indivíduo	(AINSWORTH	et al.,	1978),	particularmente	da	empatia.	
Progenitores	são	vistos	ocupando	papel	de	destaque	enquanto	interlocutores	e	eliciadores	de	varia-
dos	potenciais	do	desenvolvimento,	sobretudo	durante	a	infância	e	a	adolescência,	de	modo	que	se	
acredita	que	a	empatia	sofre	consideráveis	implicações	de	intervenções	parentais	estabelecidas	no	dia	
a	dia	(CARVALHO;	SEIDL-DE-MOURA,	2011).	Todavia,	vale	apontar	que	essa	influência	se	apresenta	a	
partir	de	uma	dupla	direção,	ou	seja,	cuidadores	e	crianças	influenciam	e	são	influenciados	uns	pelos	
outros	(DUNSMORE;	HALBERSTADT,	1997),	de	modo	que	ambos	possuem	papel	ativo	na	manifestação	
e	desenvolvimento	da	expressão	e	entendimento	emocional	do	outro.

Adicionalmente,	deve	ser	considerado	que	níveis	de	empatia	expressos	em	períodos	iniciais	do	
desenvolvimento	podem	exercer	forte	impacto	sobre	a	trajetória	do	seu	desenvolvimento	em	etapas	
posteriores	(VAN	LISSA	et	al.,	2015).	Neste	sentido,	ao	se	ter	em	conta	as	implicações	da	parentalidade	
na	aquisição	dessa	habilidade	socioemocional	dos	filhos,	destaca-se	a	importância	de	maiores	pesqui-
sas	que	estejam	direcionadas	para	investigar	as	relações	estabelecidas	entre	a	empatia	presente	em	
pais	e	em	filhos,	de	modo	a	poder	embasar	iniciativas	e	programas	de	ação	voltados	para	a	promoção	
da	empatia,	especialmente	durante	a	infância.
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EMOÇÕES, UM TEMA DE AMPLA CONCEITUAÇÃO
As	emoções	são	uma	temática	bastante	complexa,	pois,	apesar	de	serem	investigadas	por	estu-

diosos	de	diversas	áreas,	como	filósofos	e	psicólogos,	não	se	tem	uma	definição	única	para	o	conceito	
em	questão.	Sob	uma	perspectiva	evolucionista,	defende-se	que	elas	correspondem	a	processos	men-
tais	selecionados	em	algum	momento	da	evolução	da	espécie	humana	por	terem	se	mostrado	mais	
adaptativas	às	demandas	dos	nossos	ancestrais	(OLIVA;	VIEIRA;	MENDES;	MARTINS,	2017).

Izard	(2009)	ressalta	que,	embora	não	haja	consenso	sobre	uma	definição	geral	do	termo	emo-
ção,	muitos	especialistas	concordam	que	as	emoções	têm	uma	configuração	que	inclui	sistemas	neu-
rais	dedicados,	pelo	menos	em	parte,	aos	processos	emocionais	e	que	as	emoções	motivam	a	cognição	
e	a	ação	e	recrutam	sistemas	de	resposta.	Ainda	de	acordo	com	ele,	também	se	pode	chegar	a	um	
consenso	de	que	existem	diferentes	emoções,	que	incluem	as	consideradas	básicas,	presentes	desde	
o	nascimento,	mas	que	se	tornam,	juntamente	com	as	demais	que	somente	se	manifestam	mais	tarde	
(pela	dependência	de	processos	cognitivos),	em	esquemas	de	emoção.

Ekman	(2016)	destaca	o	avanço	que	se	tem	percebido	recentemente	no	campo	de	estudos	vol-
tados	às	emoções,	aos	quais	poucos	cientistas	se	dedicavam	até	algumas	décadas	atrás.	Nesse	sentido,	
Fried	(2011)	e	Oliva	et	al.	(2017)	também	afirmam	que,	até	recentemente,	as	emoções	eram	relegadas	
por	estudos	 científicos	na	Psicologia.	 Segundo	Fried	 (2011),	 tanto	a	 tradição	behaviorista	quanto	o	
movimento	cognitivista	minimizaram	a	sua	 importância,	considerando-as	 irracionais	e	 inexplicáveis,	
talvez	 porque	elas	 não	 fossem	mensuráveis.	Mesmo	no	 início	 dos	 anos	 1900,	 quando	 as	 emoções	
ganharam	certo	reconhecimento,	ainda	eram	vistas	pelos	psicólogos	como	possíveis	entraves	à	capa-
cidade	das	pessoas	de	tomar	boas	decisões.	Somente	em	meados	dos	anos	1900	as	emoções	foram	
reconhecidas	como	 foco	 importante	de	 interesse	de	 investigação	pela	psicologia	 científica	e	consi-
deradas	racionais	e	relacionadas	à	 lógica	e	ao	conhecimento.	Essa	nova	concepção	permitiu	que	as	
emoções	fossem	organizadas	e	modeladas	e,	porque	podiam	transmitir	informações	valiosas	sobre	as	
pessoas	e	intensificar	os	processos	cognitivos,	passaram	a	ser	consideradas	articuladas	aos	processos	
cognitivos (FRIED, 2011).

Griffin	e	Mascolo	 (1998)	 também	relatam	que,	até	meados	do	século	XX,	os	processos	emo-
cionais	foram	vistos	como	secundários	ou	até	como	aspectos	disruptivos	do	funcionamento	humano.	
Atualmente,	segundo	os	autores,	esses	processos	são	considerados	motivadores	e	organizadores	da	
cognição,	da	ação,	da	interação	social	e	do	próprio	desenvolvimento.

Do	mesmo	modo,	Izard	(2009)	considera	que	as	emoções	se	relacionam	com	a	cognição,	a	ação	
e	 a	 consciência.	 Especificamente	 quanto	 à	 relação	 entre	 emoção	 e	 cognição,	 argumenta	 que	 elas	
são	interativas	e	funcionam	de	modo	integrado	no	cérebro,	reconhecendo	a	conectividade	entre	as	
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estruturas	e	os	sistemas	neurais	do	cérebro.	No	entanto,	o	autor	destaca	que,	embora	a	emoção	e	a	

cognição	interajam	continuamente,	retêm	propriedades	funcionais	separadas	e	distintas.	De	acordo	

com	ele,	enquanto	a	emoção	permanece	principalmente	sobre	a	motivação,	a	cognição	pode	ser	con-

cebida	como	tendo	um	aspecto	motivacional,	mas	permanece	principalmente	sobre	o	conhecimento.

Visando	 à	 compreensão	 da	 vida	 emocional,	 Gerhardt	 (2017)	 também	 argumenta	 a	 favor	 da	

indissociabilidade	entre	 cognição	e	 emoção.	Além	disso,	 destaca	o	papel	 das	 interações	 sociais	 no	

desenvolvimento	emocional	do	ser	humano.	Segundo	a	autora,	é	por	meio	das	relações	que	estabe-

lecemos	com	outras	pessoas	que	nos	moldamos	e	nos	unimos	culturalmente,	compartilhando	signifi-

cados.	Portanto,	as	emoções	também	sofrem	influência	do	ambiente	social	e	da	cultura,	que	moldam	

“o	modo	como	as	manifestamos	e	as	 compreendemos”	 (MENDES,	2017,	p.	84)	e	elegem	regras	de	

senti-las,	exibi-las	e	enfrentá-las	(DENHAM,	1998).

Essas	evidências	confirmam	a	complexidade	que	circunscreve	o	tema	das	emoções.	Ademais,	

evidenciam	a	importância	de	se	estudar	o	desenvolvimento	emocional	das	crianças,	visto	que	ele	pode	

influenciar	o	bem-estar	global	delas.

DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL NA INFÂNCIA: AS COMPETÊNCIAS 
EMOCIONAIS E A SOCIALIZAÇÃO DE EMOÇÕES

Neste	ensaio	teórico,	ao	se	considerar	o	desenvolvimento	emocional	das	crianças,	toma-se	como	

referencial	o	modelo	teórico	de	Denham	(1998),	que	nomeia	três	pilares	para	as	competências	emo-

cionais:	a	compreensão,	a	expressão	e	a	regulação	emocional.	Segundo	a	autora,	essas	competências	

se	desenvolvem	concomitantemente	e	se	interinfluenciam.	Complexificam-se	ao	longo	do	crescimento	

da	criança,	em	função	de	seu	desenvolvimento	maturacional,	cognitivo,	linguístico	e	social.	Além	disso,	

influenciam	o	modo	como	a	criança	se	insere	na	sociedade	(como	se	relaciona	com	os	adultos	e	seus	

pares)	e	como	lida	com	as	próprias	emoções	e	as	dos	outros.

Ao	defender	a	importância	do	desenvolvimento	das	competências	emocionais,	Denham	(1998)	

afirma	que	elas	ajudam	as	crianças	a	se	relacionar	melhor	com	os	adultos,	a	estabelecer	expectativas	

coerentes	quanto	ao	que	poderá	acontecer	em	determinada	situação	e	a	cumprir	a	maior	tarefa	de	

desenvolvimento	da	infância,	mover-se	com	sucesso	para	o	mundo	dos	pares,	pois	permitem	que	elas	

mobilizem	recursos	pessoais	e	ambientais	nas	interações	com	seus	pares.	De	acordo	com	a	autora,	as	

emoções	cumprem	a	função	de	prestar	informações	que	moldam	o	comportamento	e,	por	isso,	atuam	

como	comunicadores	sociais	e	reguladores	 interpessoais.	Assim,	percepções	acuradas	das	emoções	

ajudam	as	crianças	a	reagir	apropriadamente	nas	situações	sociais	em	que	se	encontram,	o	que	fortale-

ce	seus	relacionamentos	(com	seus	pares	e	com	os	adultos).	Logo,	a	competência	emocional	da	criança	

está	associada	à	sua	competência	social.

Quanto	à	compreensão	emocional,	Denham	(1998)	afirma	que	essa	capacidade	está	 ligada	a	

associações	de	causa	e	efeito,	ou	seja,	à	identificação	de	causas	e	consequências	das	emoções,	o	que	

significa	compreender	o	que	gera	a	emoção,	como	essa	emoção	pode	ser	expressa	e	o	que	isso	causa	

no	ambiente.	Segundo	Denham	(1998),	ao	saber	por	que	uma	emoção	é	expressa	e	que	consequência	

ela	 traz,	 a	 criança	está	aprendendo	a	 regular	o	 seu	comportamento	e	o	 seu	afeto	e	os	dos	outros	

também.
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A	expressão	das	emoções,	por	sua	vez,	transmite	várias	informações	importantes	que	ajudam	a	

criança	a	diferenciar	seus	próprios	estados	emocionais	e,	também,	a	lidar	com	as	emoções	dos	outros.	

Portanto,	 tem	 forte	 influência	nas	 relações	 interpessoais.	Nesse	 sentido,	Denham	 (1998)	destaca	a	

importância	da	leitura	emocional	para	os	relacionamentos	humanos.	Saber	ler	o	que	o	outro	expressa,	

por	meio	de	expressões	 faciais,	vocais	ou	corporais	e	de	pistas	situacionais,	 favorece	uma	 inserção	

coerente	no	ambiente	social.

A	regulação	emocional,	que	é	inextricável	da	expressão	e	da	experiência	das	emoções	e	também	

está	ligada	à	compreensão	das	emoções,	está	associada	às	capacidades	de	suportar	e	modelar	as	emo-

ções.	De	acordo	com	Denham	(1998),	a	regulação	emocional	é	necessária	quando	os	recursos	internos	

da	criança	são	excedidos	ou	quando	as	suas	expectativas	ou	as	dos	outros	não	são	atendidas;	quando	

a	presença	ou	ausência	de	expressão	e	experiência	emocional	interfere	nos	objetivos	da	pessoa.	Trata-

se	de	um	processo	complexo	que	possui	aspectos	emocionais,	cognitivos	e	comportamentais.

Denham	(1998)	destaca	ainda	que,	apesar	de	o	desenvolvimento	das	competências	emocionais	

das	crianças	ser	baseado,	em	grande	parte,	na	biologia,	também	sofre	os	efeitos	da	cultura,	do	apren-

dizado	e	do	contexto,	que	se	manifestam	sob	regras	de	sentir,	expressar	e	enfrentar	as	emoções.	Nesse	

sentido,	ressalta	a	importância	do	papel	desempenhado	pelos	agentes	de	socialização	das	emoções	

das	crianças,	visto	que	o	conteúdo	explícito	de	padrões	e	regras	é	comunicado	a	elas	pelos	adultos.	

Segundo	a	autora,	o	modelo	de	socialização	parental	de	emoção	contribui	para	o	desenvolvimento	

emocional	das	crianças,	pois	os	seus	parceiros	sociais	modelam	os	modos	de	lidar	com	as	emoções.	

Assim,	ao	lado	da	base	cognitiva,	a	socialização	contribui	para	as	diferenças	individuais	na	experiência	

e	na	expressão	das	emoções	das	crianças.

Indo	ao	encontro	desses	pressupostos,	Mendes	(2018)	esclarece	que	o	modo	como	uma	criança	

aprende	a	lidar	com	as	emoções	é	um	processo	constituído	culturalmente.	Por	isso,	está	relacionado	a	

metas	de	socialização,	crenças	parentais	e	práticas	de	cuidado,	referentes	às	emoções,	de	seus	agentes	

de	socialização,	ou	seja,	pais,	demais	cuidadores	e	educadores.

Mendes	(2018)	destaca	que	o	processo	de	socialização	se	dá	por	meio	das	relações	 interpes-

soais,	ou	seja,	“a	criança	é	socializada	por	meio	da	participação	em	interações,	no	âmbito	dos	relacio-

namentos	íntimos,	especialmente	os	familiares”	(p.	84).	A	autora	ressalta	ainda	que,	nesse	processo,	a	

criança	não	atua	como	um	sujeito	passivo	do	conhecimento,	mas,	ao	contrário,	pode	agir	como	agente	

de	mudanças.	Logo,	a	socialização	corresponde	a	um	processo	bidirecional,	em	que	a	criança	responde	

ativamente	 a	 comportamentos,	 ideias	 e	 práticas	 parentais,	 que	 forjam	o	 seu	desenvolvimento.	De	

acordo	com	ela,	“há	um	desenvolvimento	recíproco	entre	a	criança	e	seu	parceiro	social	que	pode	ser	

entendido	como	um	processo	de	construção	conjunta	ou	coprodução”	(p.	84).

Então,	segundo	Mendes	(2018),	não	há	uma	relação	de	causa	e	efeito	entre	os	comportamentos	

dos	 adultos	 e	 a	 aprendizagem	e	as	 reações	das	 crianças.	No	entanto,	 as	 crenças,	metas	 e	práticas	

parentais	 referentes	 às	 emoções	 afetam	o	 desenvolvimento	 emocional	 das	 crianças,	 influenciando	

suas	capacidades	de	expressão,	compreensão	e	regulação	de	emoções	e	favorecendo	a	construção	de	

diferentes	modelos	de	self.	Conforme	a	autora,	“assim	como	qualquer	aspecto	do	desenvolvimento	e	

qualquer	dimensão	do	processo	de	socialização,	também	a	socialização	emocional	é	sensível	ao	con-

texto	social	e	à	cultura,	constituintes	desse	processo”	(p.	91).
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O PROFESSOR: AGENTE DE SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA
Embora	os	pais	ou	cuidadores	primários	sejam	considerados	os	principais	agentes	de	socialização	

das	crianças,	e	os	grandes	responsáveis	pelo	modo	como	elas	compreendem	as	emoções	e	lidam	com	
elas,	são	considerados	agentes	de	socialização	da	criança	todos	os	parceiros	sociais	com	os	quais	elas	es-
tabelecem	variadas	experiências	interacionais.	Dentre	esses	parceiros	sociais,	encontra-se	o	professor.	
Ao	lado	dos	pais,	ele	desempenha	um	relevante	papel	no	desenvolvimento	das	crianças,	particularmen-
te	no	de	socializador	das	emoções,	proporcionando	a	elas	experiências	que	podem	promover	ou	deter	
o	desenvolvimento	de	suas	competências	emocionais	(DENHAM;	BASSETT;	ZINSSER,	2012).

Conforme	 já	mencionado,	as	emoções	desempenham	um	papel	essencial	no	desenvolvimen-
to	infantil.	Reconhece-se,	atualmente,	que	elas	fazem	parte	do	processo	de	aprendizagem	e	que	os	
aspectos	cognitivos	enfocados	pela	escola	–	como	o	próprio	aprendizado,	a	atenção,	a	memória,	a	
capacidade	de	tomar	decisões,	a	motivação	e	o	funcionamento	social	–	não	são	apenas	afetados	pela	
emoção,	mas	estão	entrelaçados	aos	processos	emocionais.	Tais	processos,	inclusive,	são	requeridos	
quando	precisamos	aplicar	a	 situações	da	vida	 real	os	conhecimentos,	os	 fatos	e	as	habilidades	de	
raciocínio	 lógico	que	aprendemos	na	escola	(FRIED,	2011).	Além	disso,	pesquisas	empíricas	têm	de-
monstrado	que	programas	pré-escolares	que	focam	o	desenvolvimento	parecem	ser	mais	efetivos	e	
propiciar	resultados	socioemocionais,	motivacionais	e	cognitivos	mais	positivos	do	que	aqueles	que	
têm	um	foco	acadêmico	mais	tradicional	(KOWALSKI;	PRETTI-FRONTCZAK;	JOHNSON,	2001).

Em	virtude	disso,	torna-se	necessário	que	o	professor	saiba	atuar	como	um	promotor	do	desen-
volvimento	emocional	saudável	de	seus	alunos.	Isso	implica	saber	acolher	as	emoções	das	crianças,	
ajudando-as	a	nomeá-las,	a	 identificá-las	e	a	decidir	como	lidar	com	elas	de	um	modo	socialmente	
aceitável.	Para	isso,	o	professor	pode	utilizar	eventos	do	cotidiano	da	sala	de	aula	–	como	disputas	por	
brinquedos	e	negociações	–	ou	recorrer	a	recursos	didáticos,	como	livros,	vídeos,	contação	de	histórias	
e fantoches.

No	entanto,	para	que	o	professor	consiga	efetivar	uma	prática	que	promova	de	fato	o	desenvol-
vimento	emocional	das	crianças,	é	preciso	que	ele	receba	subsídios	para	tal	em	sua	formação.	Segundo	
Rosenthal	e	Gatt	(2010),	a	escola	enfatiza	o	desenvolvimento	de	aspectos	cognitivos	das	crianças	e	os	
cursos	de	formação	dos	professores	que	lidarão	com	elas	também	têm	essa	ênfase.	Consequentemente,	
a	maioria	dos	educadores	que	trabalha	com	crianças	pequenas	está	despreparada	para	desempenhar	o	
papel	de	promotores	do	desenvolvimento	de	suas	competências	socioemocionais.	As	autoras	alertam	
para	o	fato	de	que,	de	modo	geral,	espera-se	apenas	que	o	professor	“responda	com	sensibilidade”	
(ROSENTHAL;	GATT,	2010,	p.	375)	às	crianças,	individualmente,	mas	que	isso	não	é	suficiente	para	que	
possam	desempenhar	tal	papel,	sendo	necessário,	de	fato,	propiciar	aos	professores	uma	formação	
que	possibilite	a	aquisição	de	habilidades	específicas	pelas	quais	eles	possam	apoiar	o	desenvolvimento	
das	competências	socioemocionais	das	crianças,	o	que	significa	oferecer-lhes	também	conhecimento	
científico	sobre	desenvolvimento	e	aprendizagem	social	e	emocional	nas	etapas	iniciais	do	ciclo	vital	
e	analisar	a	 importância	de	atitudes	e	crenças	culturais	na	definição	de	metas	de	desenvolvimento	
valorizadas	pela	prática	educacional.

Percebe-se,	então,	a	necessidade	de	se	investir	na	formação	dos	professores	no	que	diz	respeito	
ao	desenvolvimento	infantil,	tendo	em	vista	que,	para	poder	atender	satisfatoriamente	às	demandas	
das	crianças	(afetivas,	sociais	e	cognitivas),	promover	seu	desenvolvimento	emocional,	melhorar	a	sua	
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relação	com	elas	e	até	facilitar	o	seu	aprendizado,	o	professor	precisa	estar	apto	a	ajudá-las	a	reconhe-
cer	as	suas	emoções	e	a	lidar	com	elas.	O	conhecimento	sobre	o	desenvolvimento	infantil,	e,	especifi-
camente,	sobre	as	competências	emocionais,	é	essencial	para	que	o	professor	possa	se	relacionar	bem	
com	a	criança,	executando	práticas	pedagógicas	que	o	auxiliem	a	agir,	nos	termos	de	Denham,	Bassett	
e	Zinsser	(2012),	como	socializadores	positivos	das	competências	emocionais	das	crianças.	Além	disso,	
conforme	também	afirmam	Denham,	Bassett	e	Zinsser	(2012),	é	preciso	auxiliar	o	professor	a	lidar	com	
suas	próprias	emoções,	pois	a	sua	competência	emocional	afeta	as	suas	habilidades	de	agir	como	um	
socializador	positivo	da	competência	emocional	das	crianças.

Faz-se	necessário,	ainda,	a	nosso	ver,	amparar	o	professor	em	seu	cotidiano,	oferecendo-lhe	
condições	de	trabalho	dignas,	as	quais	incluem	salário	compatível	com	o	mercado,	no	que	diz	respeito	
a	seu	nível	de	formação,	à	sua	carga	horária	e	à	responsabilidade	exigida	por	seu	cargo.	Cabe	lembrar	
que	O	Plano	Nacional	de	Educação	(PNE	–	BRASIL,	2014),	que	foi	promulgado	em	2014	e	tem	duração	
decenal,	 apresenta	 como	metas,	 dentre	outras,	 a	 formação	de	 todos	os	profissionais	de	educação	
infantil	 em	nível	 superior	 (meta	 15)	 e	 sua	 equiparação	 salarial	 aos	 demais	 profissionais	 de	mesma	
escolaridade	(meta	17).	Ademais,	é	preciso	oferecer	ao	professor	possibilidades	de	formação	continua-
da;	espaço	e	tempo	disponíveis	para	coordenação,	planejamento,	discussão	e	troca	de	saberes	entre	
pares;	e	local	de	trabalho	seguro	e	com	infraestrutura	plena.

As	 contemporâneas	 concepções	de	 criança	 como	 sujeito	de	direitos	 (BRASIL,	 1988,	 art.	 203,	
204,	208	e	227;	Brasil,	1990)	e	de	educação	infantil	como	primeira	etapa	da	educação	básica	(BRASIL,	
1996,	art.	29)	fizeram	emergir	a	necessidade	de	um	novo	profissional	de	educação	infantil,	o	qual	deve	
ser	capaz	de	entender	a	criança	como	ator	social,	produtor	e	produto	de	cultura,	que	pensa,	reflete	e	
aprende,	e	que	deve	ser	capaz	de	compreender,	também,	que	a	sua	relação	com	essa	criança	é	dialógi-
ca.	A	educação	infantil	vem	tentando	superar	seu	caráter	meramente	assistencialista	para	ser,	também	
e	sobretudo,	promotora	do	desenvolvimento	integral	da	criança	(BRASIL,	1996,	art.	29)	e,	para	isso,	
exige	 desse	 novo	profissional	 conhecimentos	 específicos	 sobre	 essa	 criança,	 incluindo	o	momento	
de	seu	desenvolvimento	e	as	especificidades	do	contexto	sociocultural	em	que	ela	está	inserida.	Tais	
conhecimentos,	portanto,	precisam	ser	contemplados	em	sua	formação	acadêmica.

A	 finalidade	 da	 educação	 infantil	 de	 promover	 o	 desenvolvimento	 integral	 da	 criança	 pa-
rece	 incompatível	 com	a	ênfase	geralmente	dada	pela	escola	ao	ensino	de	conteúdos	acadêmicos.	
Recentemente,	a	Base	Nacional	Comum	Curricular	(BNCC	–	BRASIL,	2017),	aprovada	em	2017,	trouxe	
luz	ao	que	diz	respeito	especificamente	ao	desenvolvimento	emocional	das	crianças.	Esse	documen-
to	se	propõe	a	fornecer	diretrizes	para	a	elaboração	dos	currículos	das	redes	de	ensino	municipais,	
estaduais	e	 federal,	para	os	quais	sugere	“campos	de	experiências”.	Considerando	o	que	chama	de	
aprendizagens	essenciais,	pretende	desenvolver	“competências	gerais”	nos	alunos,	dentre	as	quais	se	
encontram:	“Conhecer-se,	apreciar-se	e	cuidar	de	sua	saúde	física	e	emocional,	compreendendo-se	na	
diversidade	humana	e	reconhecendo	suas	emoções	e	as	dos	outros,	com	autocrítica	e	capacidade	para	
lidar	com	elas”.

Especificamente	quanto	à	educação	infantil,	apresenta	como	direitos	de	aprendizagem	e	desen-
volvimento	das	crianças,	dentre	outros,	“expressar,	como	sujeito	dialógico,	criativo	e	sensível,	suas	ne-
cessidades,	emoções,	sentimentos,	dúvidas,	hipóteses,	descobertas,	opiniões,	questionamentos,	por	
meio	de	diferentes	linguagens”.	Ao	longo	de	seu	texto,	a	preocupação	com	a	expressão,	a	compreensão	
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e	a	regulação	das	emoções	permeiam	os	objetivos	de	aprendizagem	de	todas	as	crianças	de	zero	a	
cinco	anos	(divididas	por	faixas	etárias:	bebês	–	zero	a	1	ano	e	6	meses;	crianças	bem	pequenas	–	1	ano	
e	7	meses	a	3	anos	e	11	meses;	e	crianças	pequenas	–	4	anos	a	5	anos	e	11	meses).

Essa	inclusão	explícita	do	desenvolvimento	emocional	nas	orientações	para	o	currículo	da	edu-
cação	infantil	é	extremamente	significativa.	Além	de	representar	uma	concepção	do	Estado	no	que	
diz	respeito	à	educação	das	crianças	de	zero	a	cinco	anos,	abre	caminho	para	que	se	discuta,	também,	
o	currículo	da	formação	docente.	Já	que	os	professores	deverão	estar	aptos	a	atuar	a	favor	desse	de-
senvolvimento,	é	preciso	que	seja	oferecida	a	eles	uma	formação	que	lhes	capacite	para	isso,	aliando	
conhecimentos	teóricos	e	práticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As	emoções	correspondem	a	um	aspecto	essencial	do	desenvolvimento	infantil,	sendo	capazes	

de	influenciar	as	relações	interpessoais	estabelecidas	pelas	crianças	e	seu	sucesso	acadêmico.	Estão	
interligadas	a	aspectos	da	 cognição	que	 são	o	 foco	da	escolaridade,	 como	aprendizagem,	atenção,	
memória,	 tomada	de	decisão,	motivação	e	 funcionamento	 social.	 Estudos	 já	apontam,	há	muito,	 a	
relação	entre	o	desenvolvimento	emocional	 dos	 alunos	 e	o	 social	 e	 o	 acadêmico	 (DENHAM,	1998;	
MACHADO ET AL., 2008).

Desse	modo,	é	importante	que	as	crianças	tenham	suas	competências	emocionais	bem	acura-
das.	Percepções	apuradas	das	emoções	ajudam	as	crianças	a	se	inserir	de	modo	coerente	no	ambiente	
social,	fazendo	com	que	tenham	mais	chances	de	estabelecer	relações	interpessoais	positivas.	Logo,	a	
competência	emocional	da	criança	está	associada	à	sua	competência	social.

Como	o	professor	é	um	importante	agente	de	socialização	das	emoções	das	crianças,	é	preciso	
que	ele	seja	capaz	de	proporcionar	a	elas,	em	sala	de	aula,	experiências	que	possam	promover	o	seu	
desenvolvimento	emocional.	De	acordo	com	Denham,	Bassett	e	Zinsser	(2012),	a	socialização	da	com-
petência	emocional	das	crianças	feita	pelos	professores	pode	promover	o	sucesso	socioemocional	e	
até	acadêmico	das	crianças	na	escola.

Portanto,	defende-se	a	necessidade	de	o	professor	de	educação	infantil	aprender	a	atuar	como	
um	promotor	do	desenvolvimento	emocional	saudável	das	crianças.	Ao	mesmo	tempo,	considera-se	
premente	que	a	sua	formação	lhe	ofereça	subsídios	para	tal.
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INTRODUÇÃO
Nos	últimos	anos,	em	meio	a	avanços	e	retrocessos	a	temática	racial	vem	galgando	uma	am-

plitude	propulsora	de	novas	discussões,	perspectivas	e	práticas	na	sociedade	em	geral	e	com	refle-

xos	significativos	dentro	dos	muros	escolares.	Dialogar	com	tal	temática	é	dialogar	com	a	história	de	

vários	povos,	dos	povos	africanos,	dos	povos	indígenas,	do	povo	brasileiro,	é	seguir	caminho	para	a	

busca	de	construção	e	ressignificação	da	própria	identidade,	sobretudo	na	escola,	local	no	qual	essa	

temática	assume,	inclusive	com	o	advento	das	leis	10.639/20031	e	11.645/20082,	contornos	que	tecem	

discussões	sobre	currículo	escolar,	estratégias	educativas	e	formação	continuada.	Esse	diálogo	ajuda	a	

dar	respostas	a	gritos	velados,	vozes	escondidas,	clamantes	no	seu	âmago	pela	superação	de	práticas	

históricas	de	hierarquização	e	sujeição.

No	cenário	atual,	o	exercício	da	docência	é	transversalizado	pela	questão	racial,	incontornável	e	

transformadora.	Estabelecer	uma	dialogicidade	com	a	legislação	mencionada,	refletindo,	ampliando	e	

fomentando	o	fazer	pedagógico	é	tarefa	desafiadora,	um	dos	desafios	que	o	verbo	lecionar	impele	ao	

educador	diariamente.	Para	corroborar	com	o	entendimento	e	valorização	da	postura	reflexiva	docen-

te	ante	o	cotidiano	escolar	e	suas	nuances	dialogamos	com	Paulo	Freire,	que	nos	idos	da	2ª	metade	do	

século	passado	já	sinalizava	a	relevância	do	papel	do	educador	e	suas	práticas	na	perspectiva	de	ação/

reflexão.

Ao	pensar	sobre	o	dever	que	tenho,	como	professor,	de	respeitar	a	dignidade	do	educando,	sua	auto-
nomia,	sua	identidade	em	processo,	devo	pensar	também,	como	já	salientei,	em	como	ter	uma	prática	
educativa	em	que	aquele	respeito,	que	sei	dever	ter	ao	educando,	se	realize	em	lugar	de	ser	negado.	
Isto	exige	de	mim	uma	reflexão	crítica	permanente	sobre	minha	prática	através	da	qual	vou	fazendo	
a	avaliação	do	meu	próprio	fazer	com	os	educandos	(FREIRE,	2001,	p.26).

O	estudo	sobre	relações	étnico-raciais	e	educação	está	muito	em	voga,	nesse	momento,	e	se	

justifica	considerando	a	ampliação	do	debate	sobretudo	com	o	advento	de	 legislações	 recentes	na	

área,	políticas	afirmativas	entre	outros	fatores	relacionados	ao	combate	preconceito	e	discriminação	

presentes	em	nossa	sociedade.	Ao	longo	do	estudo	evidenciou-se	a	necessidade	de	caminharmos	no	

entendimento	de	uma	perspectiva	multicultural,	educando	as	novas	gerações	na	convivência,	respeito	

e	 valorização	das	 culturas	plurais.	Ao	nos	 referirmos	a	educação	multicultural,	 coadunamos	 com	o	

entendimento	de	Vera	Candau:

1	 A	LDBEN,	alterada	pela	Lei	nº	10.639/03,	o	Parecer	CNE/CP	03/2004	e	a	Resolução	nº	01/2004,	que	institui	as	Diretrizes	Curriculares	
Nacionais	para	a	Educação	das	Relações	Étnico-Raciais	e	para	o	Ensino	de	História	e	Cultura	Afro-Brasileira	e	Africana,	bem	como	o	
Plano	Nacional	de	Implementação	da	Lei	nº	10.639/2003,	formam	um	conjunto	de	documentos	indispensáveis	ao	conhecimento	de	
gestores/as,	professores/as	e	outros	profissionais	da	educação	comprometidos	com	uma	educação	de	qualidade	para	todos.	A	Lei	
nº	10.639/2003,	sancionada	em	9	de	janeiro	de	2003,	altera	a	Lei	nº	9.394/1996,	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	(LDB),	ao	
introduzir	os	Arts.	26-A	e	79-B	determinando	a	obrigatoriedade	do	ensino	de	história	e	cultura	afro-brasileira,	bem	como	estabele-
cendo	a	inclusão	do	dia	20	de	novembro	como	“Dia	Nacional	da	Consciência	Negra”	nos	calendários	escolares.

2 A Lei	11.645/2008	altera	a	Lei	9.394/1996,	modificada	pela	Lei	10.639/2003,	a	qual	estabelece	as	diretrizes	e	bases	da	educação	na-
cional,	para	incluir	no	currículo	oficial	da	rede	de	ensino	a	obrigatoriedade	da	temática	“História	e	cultura	afro-brasileira	e	indígena”.
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Multiculturalismo	em	educação	envolve	a	natureza	da	resposta	que	se	dá	nos	ambientes	e	arranjos	
educacionais,	ou	seja,	nas	teorias,	nas	práticas	e	nas	políticas.	Multiculturalismo	em	educação	envol-
ve,	ainda,	um	posicionamento	claro	a	favor	da	luta	contra	a	opressão	e	a	discriminação	a	que	certos	
grupos	minoritários	têm,	historicamente,	sido	submetidos	por	grupos	mais	poderosos	e	privilegiados.	
Nesse	sentido,	multiculturalismo	em	educação	envolve,	necessariamente,	além	de	estudos	e	pesqui-
sas,	ações	politicamente	comprometidas.	(CANDAU,	2008.p.7)

Em	sintonia	com	diversos	estudos	recentes	na	área	é	fundamental	explorar	esta	temática	fo-

cando	mais	intensamente	no	papel	dos	atores	sociais	que	permeiam	o	espaço	escolar	e	sua	atuação	

na	promoção	de	uma	cultura	de	paz,	desfazendo	paradigmas	alienantes	e	preconceituosos	existentes,	

imbricados	no	cotidiano	que	perpetuam	estereótipos,	alimentados	por	falas	corriqueiras	do	cotidiano	

e	ações	que	direta	ou	indiretamente	fortalecem	a	cultura	eurocêntrica	e	promovem	a	exclusão.

O	objetivo	desse	trabalho	é	apresentar	e	socializar	práticas	de	letramento	que	potencializem	o	

domínio	da	leitura	e	da	escrita	ao	ampliar	e	diversificar	as	práticas	de	interação	e	vivencia	com	a	língua,	

à	luz	da	lei	10.639/03	e	11.645/08,	por	letramento	coadunamos	com	os	referenciais	teóricos	de	Magda	

Soares	e	seus	estudos	na	área	de	alfabetização	e	letramento.

Letramento	 é	 palavra	 e	 conceito	 recentes,	 introduzidos	 na	 linguagem	da	 educação	 e	 das	 ciências	
linguísticas	há	pouco	mais	de	duas	décadas.	Seu	surgimento	pode	ser	interpretado	como	decorrência	
da	necessidade	de	configurar	e	nomear	comportamentos	e	práticas	sociais	na	área	da	leitura	e	da	
escrita	que	ultrapassem	o	domínio	do	sistema	alfabético	e	ortográfico.	(SOARES,	2004.p1)

A	tecitura	do	conhecimento	é	favorecida	e	fomentada	quando	se	agregam	práticas	pedagógicas	

antirracistas,	sobretudo	no	início	da	educação	básica.	Tais	práticas	tendem	a	oportunizar	uma	maior	

interação	dos	educandos	com	o	processo	ensino	aprendizagem	a	partir	da	valorização	das	identida-

des	étnicas	e	das	diferenças	identitárias	tão	característica	de	nossa	sociedade	e	num	olhar	mais	mi-

croestrutural	de	nossas	salas	de	aula,	contribuindo	para	fortalecimento	da	autoestima,	sobretudo	dos	

alunos	negros,	além	de	favorecer	o	exercício	de	alteridade	e	afetividade	tão	necessário	em	qualquer	

etapa	do	processo	ensino	aprendizagem.

São	muitas	as	possibilidades	de	ampliar	o	fazer	docente	ao	dialogarmos	com	a	temática	racial	

que	vão	desde	reorganização	do	espaço	escolar	(murais,	atividades	sempre	atentas	a	representativida-

de)	até	a	ampliação	do	entendimento	da	verdadeira	história	do	Brasil	e	da	África	para	além	das	selvas,	

das	guerras,	das	dores,	dos	estereótipos.	Uma	África	ancestral,	geradora	de	um	mundo,	de	tecnologias	

e	de	 saberes.	 Em	concordância	 com	estudos	 recentes,	 especialmente	de	Nilma	 Lino	Gomes	 (2008)	

identificamos	que	a	história	e	a	cultura	africana	têm	pouco	ou	nenhum	destaque	em	relação	à	outras	

culturas	europeias	nos	currículos.	Ainda	hoje	apesar	de	intensos	debates	o	currículo	de	nossas	escolas	

é	profundamente	eurocêntrico.

No	momento	que	conheço	e	valorizo	minha	história,	passo	a	ter	condições	de	interagir	melhor	

com	este	mundo	e	de	diversas	formas,	acreditar	nas	próprias	potencialidades	e	superar	estigmas	que	

engessam	e	limitam	as	possibilidades	do	vir	à	ser.	A	apropriação	crítica	e	consciente	da	leitura	e	escrita	

fomenta	essa	perspectiva.

A	socialização	desse	estudo,	fruto	de	um	trabalho	de	pesquisa	no	período	em	que	estou	mes-

tranda	da	UFRRJ	e	docente	da	SME/RJ	será	realizado	através	de	apresentação	da	temática,	um	relato	

de	experiência	e	dinâmica	de	grupo.	Para	um	melhor	tratamento	dos	objetivos	e	melhor	apreciação	

desse	trabalho,	observou-se	a	necessidade	de	uma	metodologia	construída	na	experiência,	forjada	no	
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cotidiano	se	configurando	e	se	reciclando	continuamente.	É	relevante	a	reflexão	acerca	do	exercício	
de	uma	prática	de	ensino	para	além	de	dados	quantificáveis	resumidos	em	notas	e	metas.	Prática	de	
ensino	que	considere	a	diferença	na	sala	de	aula	e	fortaleça	a	igualdade	de	direitos,	tratamento	e	opor-
tunidade.	Espera-se	com	esse	estudo	refletir	e	colaborar	na	construção/discussão	de	uma	pedagogia	
e	um	fazer	educativo	que	respeite	e	valorize	a	construção	da	 identidade	das	crianças	valorizando	a	
diversidade	e	não	alimentando	a	desigualdade	em	meio	a	um	constante	transbordamento	da	prática	
docente.	O	ambiente	escolar	tem	uma	demanda	urgente.

RELAÇÕES RACIAIS NA ESCOLA COM APORTES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Buscar	a	ressignificação	de	práticas	pedagógicas	que	colaborem	com	o	antirracismo	na	escola	

faz-se	necessária	perante	situações	de	preconceito	e	 racismo	existentes	no	cotidiano	da	sociedade	
brasileira	que	atravessam	os	muros	escolares	bem	como	a	necessidade	de	repensar	o	currículo	por	ve-
zes	atravessado	por	conteúdos	e	práticas	tradicionais	coloniais	presentes	na	rotina	escolar	.	As	autoras	
Silva	e	Santiago	(2016)	defendem:

A	despeito	de	a	sociedade	brasileira	se	caracterizar	pela	pluralidade	étnico-	racial,	a	ideia	da	subalter-
nização	das	populações	negra	e	indígena	tem	estruturado	as	relações	sociais	que	aqui	foram	estabe-
lecidas,	de	forma	que	a	diferença	foi	transformada	em	desigualdade	e	opressão,	conformando	uma	
hierarquia	social	baseada	em	critérios	étnico-raciais.	(SILVA	e	SANTIAGO,	2016,	p.55)

As	autoras	afirmam	a	necessidade	de	erradicar	a	desigualdade	engendrada	na	educação	brasi-
leira	.	Faz-se	necessário	trabalhar	em	prol	de	mudanças	que	corroborem	com	as	possibilidades	de	res-
significar	as	práticas	escolares	de	forma	que	estas	possam	ser	instrumento	de	fortalecimento	da	cida-
dania.	Tornando	mais	democrático	o	espaço	escolar	estando	em	sintonia	com	a	luta	que	o	Movimento	
Negro3	travou,	durante	anos,	para	que	vozes	ecoassem	dentro	e	fora	das	instituições	de	ensino.	Criar	
possibilidades	outras	que	servissem	de	tecituras	no	resgate	e	na	valorização	de	identidades,	para	além	
das	eurocêntricas	presentes	nos	livros	de	literatura	infantil.

Enquanto	professora	de	uma	turma	de	33	alunos,	lecionando	em	uma	escola	pública	localizada	
em	uma	área	de	 grande	 vulnerabilidade	 social	 na	 zona	oeste	 carioca,	 com	uma	predominância	 de	
alunos	negros	na	sala	de	aula,	senti-me	na	obrigação	de	exercer	práticas	educativa	diversificadas	que	
trabalhassem	identidade,	autoestima	buscando	inserir	histórias	e	personagens	com	diversidade	étnica	
estampada	em	suas	páginas.

Nesse	contexto,	deparei-me	com	vários	materiais,	publicações	em	especial	o	livro	da	autora	e	
também	professora	aposentada	da	rede	municipal	do	Rio	de	Janeiro,	Sonia	Rosa4.

3	 Movimentos	sociais	expressivos	envolvendo	grupos	negros	perpassam	toda	a	História	do	Brasil.	Contudo,	até	a	Abolição	da	Escravatura	
em	1888,	estes	movimentos	eram	quase	sempre	clandestinos	e	de	caráter	radical,	posto	que	seu	principal	objetivo	era	a	libertação	
dos negros cativos.

4	 Sonia	Rosa	é	escritora,	professora	e	orientadora	educacional,	trabalhando	na	rede	pública	há	mais	de	vinte	anos.	Desde	pequena	gos-
tava	de	escrever	poesias	e	de	contar	histórias,	mas	sua	carreira	no	campo	literário	começou	quando	se	tornou	contadora	de	histórias	
oficial	da	“Brinquedoteca”,	nos	jardins	do	Museu	da	República.	De	tanto	contar	histórias,	começou	a	criar	as	próprias	e	não	parou	
mais.	.A	autora	hoje	possui	mais	de	20	livros	publicados,	todos	voltados	para	o	público	infanto-juvenil.	Seu	primeiro	livro	foi	Menino	
Nito	publicado	em	1995	e	relançado	em	2002	pela	Editora	Pallas.	Sonia	recebeu	seu	primeiro	selo	de	“Altamente	Recomendável”	pela	
Fundação	Nacional	do	Livro	Infantil	e	Juvenil	(FNLIJ)	na	categoria	Criança,	com	o	livro	Amores	de	Artistas	da	Editora	Paulinas.Sonia	
se	destaca	por	trabalhar	a	temática	da	cultura	afro-brasileira	e	criar	personagens	afrodescendentes.	Em	2006	e	2007,	entrou	em	um	
curso	de	Pós-Graduação,	“África-Brasil:	Laços	e	Diferenças”,	para	aprofundar	seus	conhecimentos	acerca	dessa	temática,	presente	em	
grande	parte	de	seus	livros.
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Figura I: Capa do livro Fuzarca5

A	obra	literária	tem	o	título	de	FUZARCA.	Apresenta	dois	irmãos	gêmeos	onde	um	é	visivelmente	
negro e o outro branco.

A	obra	além	de	facilmente	ser	aceita	pela	turma	pelo	colorido	de	suas	ilustrações,	trouxe	pala-
vras	cujas	origens	são	afro-brasileiras	e	muitas	utilizadas	em	nosso	cotidiano.

E	uma	espécie	de	essência	transformadora	batia	latente	em	meu	seio	de	educadora	e	me	engen-
drava	a	vontade	de	espalhar	aquele	perfume	cuja	essência	se	juntava	aos	meus	ideais	de	professora	
alfabetizadora,	também	negra	e	que	não	tive	oportunidade	em	minha	infância	de	valorizar	a	diversida-
de	cultural	brasileira,	em	especial	a	negra.

Não	era	difícil	observar	o	encantamento	expressado	nos	olhares	dos	alunos	quando	se	viam	
representados	 nas	 figuras	 do	 livro	 utilizado	 como	 suporte	para	 alfabetização	 e	 letramento.	 Silva	 e	
Santiago	(2016),	afirmam	que:

[...]	quando	as	diversidades	humanas	não	são	foco	de	atenção	entre	os	atores	que	compõem	a	comu-
nidade	escolar,	a	escola	termina	por	desenvolver	práticas	curriculares	e	pedagógicas	que	atuam	na	
manutenção	do	racismo,	do	preconceito	e	da	discriminação	no	cotidiano	da	instituição	escolar.	(SILVA	
e	SANTIAGO,	2016	p.	57).

Sendo	assim,	eu	estava	fazendo	um	movimento	inverso.	Eu	trouxe	para	o	currículo	através	da	
inserção	de	uma	literatura	infantil,	um	pouco	do	legado	dos	povos	africanos	e	afrodiaspóricos6.

Várias	foram	as	propostas	pedagógicas	surgidas	e	repensadas	para	aquela	clientela	que	estava	
sobre	a	égide	de	minha	responsabilidade	enquanto	professora	alfabetizadora.	Silva	e	Santiago	(2016),	
afirmam	que	“O	que	se	busca	é	repensar	as	bases	das	relações	étnico-raciais,	sociais	e	pedagógicas	
sobre	as	quais	se	assenta	a	política	educacional	brasileira.”	De	acordo	com	as	autoras	“[...]	dentre	as	
contribuições	apontadas,	destacamos	a	ênfase	na	história	de	luta	e	resistência	do	povo	negro	invisibi-
lizada	ao	longo	da	história	do	país	e	a	consideração	de	que	existem	diferentes	identidades	no	espaço	
da	escola	”.	Assim,	as	contribuições	pluralistas	dos	saberes	ancestrais	inseridos	em	Fuzarca	versavam	
tanto	com	os	estudos	dos	documentos	norteadores	para	promoção	de	políticas	de	combate	ao	racismo	

5 Livro Fuzarca - Sonia Rosa
6	 É	o	nome	dado	a	um	fenômeno	histórico	e	social	caracterizado	pela	imigração	forçada	de	homens	e	mulheres	do	continente	africano	

para	outras	regiões	do	mundo.	Esse	processo	foi	marcado	pelo	fluxo	de	pessoas	e	culturasatravés	do	Oceano	Atlântico	e	pelo	encontro	
e	 pelas	 trocas	 de	 diversas	 sociedades	 e	 culturas,	 seja	 nos	 navios	 negreiros	 ou	 nos	 novos	 contextos	 que	os	 sujeitos	 escravizados	
encontraram	fora	da	África.
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quanto	com	as	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	(LDBEN),	alterada	pela	Lei	n.°10.639/03.	A	lei	
11.645/08,	o	Parecer	CNE5/CP	03/2004	e	a	Resolução	n.°01/2004,	que	institui	as	Diretrizes	Curriculares	
Nacionais	 para	 a	 Educação	das	Relações	 Étnico-Raciais	 e	 para	 o	 Ensino	de	História	 e	 Cultura	Afro-	
Brasileira	e	Africana,	bem	como	o	Plano	Nacional	de	Implementação	da	Lei	n.°10.639/2003.

As	palavras	fuzarca7,capoeira8, bagunça9,	caxixi,	berimbau,	agogô10, pandeiro11 e atabaque12 fize-
ram-se	presentes	no	processo	parceria	alfabetizar/letrar	na	valorização	da	diversidade.

Nessa	perspectiva	 ressignifiquei	a	política	de	enfrentamento	ao	 racismo	e	esse	processo	me	
levou	ao	exercício	de	denegrir13	os	caminhos	pedagógicos	que	seriam	percorridos.	Tais	posicionamen-
tos	 foram	 fortalecidos	pela	necessidade	de	promover	a	 valorização	das	diferentes	 identidades	que	
convivem	no	mesmo	espaço	escolar,	combatendo	uma	certa	hierarquia	racial	que	existe	no	imaginário	
social,	na	sociedade	como	um	todo,	muito	arraigada	a	tonalidade	da	pele,	subalternizando	a	pela	negra	
fortalecendo	práticas	de	discriminação	e	intolerância.

A	desigualdade	racial	tão	marcante	em	nossa	sociedade	é	fortalecida	e	motivados	por	uma	in-
terpretação	racista	e	equivocada	das	relações	entre	as	várias	etnias	que	formam	a	sociedade	brasileira,	
que	inferiorizaram	as	culturas	negras	e	indígenas,	atribuindo	à	educação	um	viés	eurocêntrico	e	um	
protagonismo	étnico	branco.	E,	não	menos	cruel,	pela	influência	que	tal	enfoque	produziu	até	no	ima-
ginário	comum	à	sociedade	brasileira.

Por	um	 lado,	 redundou	em	narrativas	 sobre	a	 temática	 racial	 com	equívocos,	 interpretações	
simplistas	e	estereotipadas,	onde	há	ausência	de	uma	significativa	produção	por	parte	dos	negros,	que	
em	consequência	invalidou	e,	mesmo	ignorou	a	existência	de	um	pensamento	original	africano	e/ou	
afrodescendente,	silenciando	sua	história,	seus	dizeres	e	suas	resistências.

Assim,	pude	 inserir	nas	minhas	aulas	a	 relevância	pedagógica	de	Fuzarca	como	material	que	
apoiasse	no	processo	educativo	dos	alunos	sobre	as	populações	africanas,	ampliando	seus	conheci-
mentos,	socializando	saberes	e	imagens	distantes	de	uma	ótica/lógica	eurocêntrica.

Havia	a	necessidade	de	se	construir	práticas	pedagógicas	de	combate	à	discriminação	racial	uma	
vez	que	o	referencial	eurocêntrico	é	também	incisivo	no	campo	educacional	brasileiro.

Por	outro	lado,	a	literatura	pertinente	ao	tema	revela	que	as	práticas	racistas	na	escola	constituem	
obstáculos	à	aprendizagem	de	estudantes	negros/as,	quando	não	os/as	afastam	desse	espaço.	Desse	
modo,	 o	 argumento	 de	 que	políticas	 de	 equidade	 racial	 feririam	o	 princípio	 de	 um	universalismo	
abstrato,	assentado	em	uma	noção	 igualmente	abstrata	de	cidadão,	não	se	sustenta	frente	a	esse	
contexto.	(SILVA	e	SANTIAGO,	2016,	p.	59).

De	acordo	com	as	autoras,	a	sustentação	dos	valores,	dos	saberes,	das	crenças	e	da	história	
oficial	ensinada	na	escola	sempre	foi	branca,	favorecendo	a	negação	e	a	desqualificação	dos	valores,	
saberes,	crenças	e	histórias	africanas	transplantadas	para	cá	e	aqui	recriadas.

7	 Farra	com	muitas	pessoas	que	se	estão	divertindo,	com	música,	bebida,	entre	outras	coisas;	folia,	festa,	farra.
8	 Arte	marcial	brasileira	que	através	dos	seus	gingados,	apresenta	golpes	de	ataque	e	defesa.	Grande	expressão	da	cultura	popular	

brasileira,	nascida	do	sonho	de	liberdade	no	período	do	Brasil	colônia	e	Império.	Arte	de	lutar	dançando	que	o	negro	inventou,	para	
se defender da opressão

9 confusão, desorganização.
10	 O	 agogô	 também	 conhecido	 como	 gã	 é	 um	 instrumento	musical	 formado	 por	 um	 único	 ou	múltiplos	 sinos	 originado	 da	música	

tradicional	yorubá da África	Ocidental.	A	palavra	“agogô “	vem	do	iorubá	agogô, que significa «sino»
11	 Instrumento	de	percussão	constituído	de	um	aro	de	madeira,	recoberto	ou	não	por	uma	membrana,	com	aberturas	no	aro	onde	se	

colocam	soalhas	ou	guizos;	tambor-basco.
12	 O	atabaque	é	um	instrumento	musical	que	chegou	ao	Brasil	através	de	africanos	escravizados
13	 Tornar	uma	ideia	mais	retinta,	mais	negra.
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Com	base	nessas	inflexões,	pensar	em	práticas	pedagógicas	que	se	deslocassem	desse	lugar	úni-
co	“moderno	e	homogêneo”	para	pensar	outras	educações	dentro	da	Afroperspectiva	e	do	perspec-
tiva	do	Pensamento	Decolonial,	que	entendem	a	invisibilidade	epistêmica,	cultural	e	social	de	outras	
raízes	étnicas	abrindo	caminhos	para	metodologias	produzidas	em	contextos	de	luta,	marginalização,	
resistência,	“como	práticas	insurgentes	que	fraturam	a	modernidade/colonialidade	e	tornam	possível	
outras	maneiras	de	ser,	estar,	pensar,	saber,	sentir,	existir	e	viver-com”.	(WALSH,	2013,	p.	19).

Por	 colonialidade	 e	 pensamento	 decolonial	 coadunamos	 com	 o	 entendimento	 de	 Catherine	
Walsh	(2013)	:

Um	trabalho	que	procura	desafiar	e	destruir	as	estruturas	sociais,	políticas	e	epistêmicas	da	colonia-
lidade,	uma	estrutura,	ainda	hoje,	permanente	que	mantêm	padrões	de	poder	enraizados	na	raciali-
zação,	no	conhecimento	eurocêntrico	e	na	inferiorização	de	alguns	seres	representados	como	menos	
humanos.	É	isso	que	quero	dizer	quando	falo	de	decolonialidade	(WALSH,	2013,	p.	12).

Nesse sentido, a Afroperspectiva14	e	o	Pensamento	decolonial	corroboraram	no	caminhar	da	an-
cestralidade,	da	história	não	contada,	desaprender	o	que	nos	foi	silenciosamente	ensinado	e	reaprender	
dando	espaço	para	outras	corporeidades,	maneiras	de	ser,	estar	e	se	relacionar	no	individual	e	no	coletivo	
(MIRANDA,	2013,	p.	103).	Urgia	de	fato	a	necessidade	da	inserção	de	práticas	pedagógicas	que	promo-
vessem	aprendizagens	“outras”	de	significações	de	pertencimento	étnico	e	as	relações	entre	os	espaços	
corpo,	natureza	e	tempo,	interagindo	na	promoção	cooperativa	dos	processos	educativos	na	infância.

Alfabetizar	e	letrar	com	palavras	inseridas	no	livro,	concretizava	um	compromisso	educativo	e	
social.

METODOLOGIA
O	desenvolvimento	desta	pesquisa	se	estruturou	 inicialmente	no	estudo	teórico	que	me	per-

mitiu	investigar	um	aprofundamento	dos	conceitos	sobre	Educação	das	relações	raciais	que	no	mais,	
contribuíram	na	construção	de	uma	análise	apurada	da	realidade	vigente	na	escola	no	que	tange	a	
prática educativa na perspectiva proposta.

Ii	Atividade:	Roda	de	Leitura	UBUNTU15

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	Construção	Étnico-Racial	se	configura	como	um	desafio	intenso	nos	dias	atuais,	pois	não	é	fácil	

desconstruirmos	trezentos	e	oitenta	e	nove	anos	em	que	os	negros	foram	massacrados	no	nosso	país.

Cada	educador	das	escolas	brasileiras	necessita	passar	por	uma	conscientização	em	si	mesmo	e	
reproduzir	veementemente	as	noções	de	respeito	mútuo	na	sociedade	em	que	vive,	buscando	aportes	

14	 O	termo	afroperspectivista	tem	um	sentido	simples,	o	conjunto	de	pontos	de	vista,	estratégias,	sistemas	e	modos	de	pensar	e	viver	de	
matrizes	africanas.	Renato	Noguera

15	 Atividade	de	leitura	realizada	em	sala	de	aula	(2018)	socialização	da	MALA	VIAJANTE	UBUNTU.
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que	o	apoie	na	sala	de	aula	desde	a	mais	tenra	idade	e	corroborem	na	construção	de	uma	sociedade	
menos	injusta.

A	 instituição	escolar	não	pode	se	eximir	na	 luta	contra	o	racismo	e	a	utilização	da	Literatura	
afro-descendente,	que	aborda	a	diversidade	étnico-racial,	pode	construir	no	inconsciente	coletivo	dos	
alunos	a	noção	de	que	a	valorização	do	ser	humano	vai	além	da	cor	da	pele,	além	das	orientações	se-
xuais,	além	de	fatores	religiosos.	A	exemplo	da	análise	que	fiz	com	o	livro	FUZARCA, pude perceber que 
a	tentativa	de	aproximação	da	literatura	de	conteúdo	afro	deve	ser	incentivada	desde	a	os	primeiros	
anos	de	escolaridade,	através	de	ações	pedagógicas	e	sequências	didáticas	exploratórias	que	possam	
proporcionar	o	contato	direto	dos	alunos	e	alunas,	de	forma	que	eles/elas	possam	ver	as	diferenças	e	
as	entendam	com	naturalidade,	e	não	de	forma	discriminatória.

Partindo	da	promoção	do	conhecimento	na	cosmovisão	africana,	dentro	de	uma	outra	localiza-
ção,	sendo	fundamental	para	a	desconstrução	de	ideias	pejorativas	do	negro	e	da	África.
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INTRODUÇÃO
Este	trabalho	objetiva	trazer	os	resultados	de	um	levantamento	bibliográfico	realizado	no	portal	

da	SciELO	sobre	a	participação	infantil.	A	concepção	de	infância	é	múltipla.	Acerca	disso	Ariès	(1991)	traz	
contribuições	pertinentes	acerca	dessa	etapa	da	vida.	Na	idade	média,	partia-se	da	compreensão	de	
que	não	existia	sentimento	da	infância,	ou	seja,	respeito,	valorização	pela	criança.	Ela	era	vista	de	ma-
neira	diferente,	retratada	da	mesma	forma	que	o	adulto,	mas	considerada	menor,	mais	frágil	e	inocente.

Desta	forma,	realizou-se	um	levantamento	de	estudos	por	meio	de	uma	revisão	de	literatura	em	
revistas	Latino-Americanas	(2008-2015),	voltadas	para	a	compreensão	da	infância	e	à	participação	da	
criança no processo educativo.

PERCURSO METODOLÓGICO
A	pesquisa	foi	realizada	no	portal	da	SciELO,	com	a	“Revista Mexicana de Investigación Educativa”. 

Desse	modo,	a	pesquisa	por	artigos	publicados	neste	periódico	 com	o	 termo	“infância”	esteve	cir-
cunscrita	do	período	de	2008	a	2015.	Desta	busca	resultaram	cinco	artigos.	Contudo,	em	relação	ao	
nosso	 interesse	específico,	a	 infância	e	a	participação	no	processo	educativo,	apenas	um	artigo	 foi	
selecionado	para	ser	analisado	neste	trabalho.

A	segunda	revista	investigada	foi	a	“Revista Espacios en blanco. Serie indagaciones” da Argentina, 
ao	utilizar	o	termo	“infância”,	selecionou-se	oito	artigos	que	apresentavam	assuntos	relacionados	à	
participação	da	criança	no	processo	educativo,	que	serão	apresentados	posteriormente.

Realizou-se	a	leitura	dos	resumos,	da	introdução	e	da	conclusão	a	partir	do	descritor	“infância”.	
Após	a	última	seleção,	que	totalizou	nove	artigos,	 fez-se	um	fichamento	e	posteriormente	a	 leitura	
completa,	identificando	a	ideia	central	destes.	A	seguir,	será	apresentada	a	síntese	dos	artigos	selecio-
nados	e	sua	relevância	para	os	estudos	da	infância	Latino-Americanas.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Inicialmente,	será	apresentado	o	artigo	da	“Revista Mexicana de Investigación Educativa” intitu-

lado:	“Sonidos del silencio, voces silenciadas: niños indígenas y migrantes en escuelas de Buenos Aires”. 
Os	autores	deste	 trabalho	são	Gabriela	Novaro,	 Laureano	Borton,	María	 Laura	Diez	e	Ana	Carolina	
Hecht.	Os	aportes	teóricos	utilizados	pelos	autores	datam	de	1979	e	2006	e	trazem	pesquisas	relacio-
nadas	à	infância.

Novaro	et	al.	(2008),	apresentam	uma	pesquisa	empírica	desenvolvida	em	duas	escolas	localiza-
das	em	Buenos	Aires,	capital	da	Argentina,	que	receberam	crianças	bolivianas	e	indígenas	que	falavam	

1	 Agência	Financiadora:	CAPES
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idiomas	diferentes	dos	demais	alunos.	Destaca-se	a	complexidade	na	comunicação	e	identificação	entre	
alunos	e	professores	em	sala	de	aula.	Todo	assunto	abordado	necessitava	estar	relacionado	à	vivência	
das	crianças,	o	que	trazia	dificuldades	no	estabelecimento	de	conexões	entre	as	distintas	culturas.

Havia	um	conflito	identitário	das	crianças	indígenas,	o	que	resultava	numa	ausência	participa-
tiva.	Este	silêncio	era	marcado	não	apenas	como	uma	limitação,	“[...]	más	bien,	de	una	‘frontera’,	al	
servicio	de	marcar	claramente	 la	distancia	cultural	entre	 los	 tobas	y	el	 resto	de	 los	 integrantes	del	
aula”	(NOVARO	et	al., 2008,	p.	182).	Conforme	os	autores,	esta	ideia	de	silêncio	está	presente	em	todas	
as	ações	das	crianças,	não	se	manifestando	apenas	pela	ausência	da	voz,	pois	os	silêncios	 também	
apresentam	sons,	estilos	e	preferências.

A	partir	desse	estudo,	foi	relevante	descobrir	as	necessidades,	os	sonhos	e	o	motivo	pelo	qual	
as	crianças	evitavam	responder	às	indagações	feitas.	Isto	foi	feito	pela	análise	das	vozes	e	do	silêncio	
das crianças.

Da	“Revista Espacios en blanco. Serie indagaciones”,	destacamos	as	principais	características	e	
discussões	dos	oito	artigos	encontrados.	O	primeiro	 intitulado	“Instituciones de educación primaria 
básica de Tandil, prácticas entre el paradigma de la situación irregular y la promoción y protección de 
los Derechos del Niño”	da	autora	Marcela	Leivas,	que	trouxe	os	referenciais	publicados	entre	1956	e	
2005.	Os	estudos	mais	referenciados	foram	os	de	Bourdieu	e	Passeron	(1996)2	e	Puiggrós	(1980)3.

Na	visão	de	Leivas	(2015),	em	meados	do	século	XX	havia	poucas	leis	que	defendiam	o	acesso	e	
permanência	das	crianças	na	escola	e	tinha	um	sentido	obrigatório,	inflexível	e	excluía	muitos	alunos.	
Para	a	autora,	a	escola	é	o	espaço	das	diferentes	formas	de	pensar	e	do	diálogo,	que	possibilitam	a	
formação	democrática,	a	formação	do	cidadão	e	o	desenvolvimento	da	autonomia.	De	modo	geral,	
esta	pesquisa	procura	apresentar	uma	noção	de	infância	democrática,	conhecedora	de	seus	direitos	e	
com	a	capacidade	de	atuar	diante	da	sociedade.

O	artigo	“La escuela y el futuro de la Scholé: un diálogo preliminar”	tem	como	autores	Walter	
O. Kohan e David Kennedy.	As	referências	utilizadas	nesse	trabalho	foram	publicadas	entre	os	anos	de	
1947	e	2011	e	são	pesquisas	relacionadas	à	infância	e	educação.	O	estudo	mais	referenciado	foi	o	de	
Blacke	(1996)4.

No	tocante	à	infância,	os	autores	dissertam	que,	ao	praticar	a	justiça	e	outras	formas	de	cida-
dania,	o	educador	estará	projetando	na	vida	do	educando,	talvez,	a	única	e	última	possibilidade	de	
aproximação	destas	práticas,	já	que	tal	tarefa	não	é	protagonizada	com	frequência.	Faz-se	necessário	
que	a	criança	tenha	este	modelo	em	variados	espaços,	não	somente	na	escola.	Nesta	direção,	os	pes-
quisadores	questionam:	Como	a	 escola	 pode	 filosoficamente	 ser	 e	 significar	 em	 sua	essência	 para	
aqueles	que	adentram	suas	portas?

David	Kennedy	defende	que,	por	meio	da	experiência	vivida	pelas	crianças,	a	scholé é estrita-
mente	filosófica,	preparando-os	para	a	vida	futura.	Tal	experiência	é	um	momento	de	transição	“Yo	
creo	que	el	tiempo	de	scholé es,	de	hecho,	el	momento	de	la	propia	infancia,	en	el	sentido	de	lo	que	

2	 BOURDIEU,	 P.;	 PASSERON,	 J.	 C.	 La Reproducción: Elementos	 para	 la	 una	 teoría	 del	 sistema	 de	 enseñanza.	México	 D.F.:	 Editorial	
Fontamara,	1996.

3	 PUIGGRÓS,	A.	Imperialismo y educación en América Latina.	México	D.F.:	Editorial	Nueva	Imagen,	1980.
4	 BLAKE,	W.	The	marriage	of	heaven	and	hell.	In:	BLAKE,	W.	The Complete Writings.	Ed.	Geoffrey	Keynes.	Oxford:	Oxford	University	

Press,	1966,	p.	148-160.
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Winnicott	(1971)5	llama	‘espacio	de	transición	[...]’”	(KOHAN	&	KENNEDY,	2015,	p.	215).	É	um	espaço	onde	
a	criança	se	desenvolve	e	mantém	relação	com	sujeitos	e	objetos,	modificando-se	constantemente.

A	partir	do	argumento	dos	autores,	consideramos	que	a	riqueza	da	filosofia	aplicada	à	educação	
está	na	busca	por	uma	abordagem	coletiva	do	processo	educativo,	no	qual	todos	participam	das	deci-
sões.	As	crianças	são	tão	políticas	quanto	os	adultos	e	que	também	são	capazes	de	tomar	decisões	em	
uma	sociedade.	“[...]	Tal	vez	nos	pueden	educar.	Esto	es	de	lo	que	trata	la	filosofía	con	niños:	no	de	la	
educación	de	la	infância,	sino	de	una	educación	infantil,	una	educación	a	través	de	las	voces	de	la	in-
fância”	(KOHAN	&	KENNEDY,	2015,	p.	226).	Desta	forma,	é	relevante	proporcionar	vez	e	voz	à	infância,	
acreditando	que	também	podemos	aprender	constantemente	com	as	crianças.

No	artigo	“Discursos acerca del juego y la infancia: apuntes sobre la difusión de una narrativa 
moderna (Colombia 1930-1950)”	de	Yeimy	Cárdenas	traz	como	aporte	teóricos	obras	publicadas	entre	
1937	e	2010.	Os	autores	mais	enfatizados	são	Claparède	(2007)6 e Herrera e Buitrago (2010)7.

Neste	trabalho,	o	enfoque	está	na	interação	das	crianças	por	meio	de	jogos	pedagógicos	que	
têm	por	finalidade	propiciar	diversos	conhecimentos.	Esta	prática	elimina	a	predominância	das	formas	
tradicionais	de	ensino,	 em	direção	a	práticas	 inovadoras,	que	permitem	uma	participação	 total	 do	
corpo,	o	que	gera	novos	aprendizados	e	refuta	a	noção	de	que	apenas	o	adulto	produz	conhecimentos.

Segundo	Cárdenas	(2015),	a	interação	a	partir	dos	jogos	permite	que	o	adulto	adentre	o	mundo	
da	criança	e	vice-versa.	Os	jogos	pedagógicos	são	capazes	de	dinamizar	o	ensino	com	as	crianças,	am-
pliando	a	capacidade	de	trabalho	do	professor	e,	consequentemente,	permitindo	que	o	aprendizado	
de	ambos	seja	ampliado.	Na	transição	da	escola	tradicional	para	a	escola	nova	os	jogos	tiveram	papel	
fundamental.	Tais	práticas	favoreceram	a	participação	dos	alunos	em	atividades	escolares	na	forma	de	
grupos	e	duplas,	o	que	modificou	o	comportamento	das	crianças	e	permitiu	que	estas	construíssem	
outra	visão	da	escola,	com	sentimento	de	pertencimento,	encarando-a	como	um	local	onde	poderiam	
sorrir, contar e brincar.

Para	a	autora,	é	preciso	ter	infância.	Ser	criança	envolve	correr,	pular	e	brincar.	Isto	faz	parte	do	
desenvolvimento	físico	e	mental.	Educar	é	saber	interagir	e	as	crianças	precisam	aprender	desde	cedo	
esta	tarefa.	Um	bom	jogo	é	aquele	no	qual	a	criança	tem	participação	ativa,	que	possibilite	que	estas	
movimentem	a	mente	e	o	corpo.	Os	jogos	ampliaram	as	pedagogias	que	analisavam	e	produziam	teo-
rias	de	ensino/aprendizagem.	É	na	brincadeira	que	podemos	ser	expontâneos,	que	revelamos	nossa	
história	interna	e	externa.	Enfim,	este	estudo	mostra	a	importância	de	valorizar	e	respeitar	o	desen-
volvimento	infantil	em	todos	os	aspectos,	acreditando	que	a	participação	das	crianças	nas	atividades	é	
fundamental	para	seu	desenvolvimento,	possibilitando	a	autonomia	na	vida	infantil.

O	texto	“Infancia(s) Latinoamericana(s), entre lo social y lo educativo” de	Patricia	Redondo	tem	
como	subsídio	teórico	obras	publicadas	entre	os	anos	de	1993	e	2013,	fruto	de	pesquisas	relacionadas	
a	crianças	e	escola.	Os	estudos	mais	citados	no	corpo	do	artigo	estão	os	de	Arendt	(2007)8 e Redondo 
(2004)9.

5	 WINNICOTT,	D.	W.	Playing and reality.	New	York:	Basic	Books,	1971.
6	 CLAPARÈDE,	E.	La educación funcional.	Madrid:	Biblioteca	Nueva,	2007.
7	 HERRERA,	X.;	BUITRAGO,	B.	Juego	y	escuela	en	Colombia	a	finales	del	siglo	XIX.	Pedagogía y Saberes,	Bogotá,	n.	33,	p.	63-72,	2010.
8 ARENDT, H. La Condición Humana.	Buenos	Aires:	Paidós,	2007.
9	 REDONDO,	P.	Escuelas y Pobreza, entre el desasosiego y la obstinación.	Buenos	Aires:	Paidós,	2004.
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Redondo	(2015)	relata	que,	habitualmente,	aqueles	que	não	têm	um	preparo	profissional	e	cul-
tural	formam	famílias	com	muitos	filhos.	Tais	famílias	habitam	periferias	e	têm	uma	formação	social	
marginalizada,	o	que	sinaliza	a	urgência	de	investimento	em	uma	educação	social,	política	e	econômica	
voltada,	sobretudo,	para	esta	população.	Em	muitos	países	da	América	Latina,	a	palavra	democracia	é	
uma	construção	que	sofreu	com	as	ditaduras	militares,	gerando	uma	sociedade	com	marcas	profundas	
na	falta	de	políticas	concretas	capazes	de	garantir,	continuamente,	uma	educação	para	todos.

Na	visão	da	pesquisadora,	é	necessário	retomar	o	diálogo	da	democracia,	envolvendo	famílias,	
professores	e	diferentes	grupos	sociais.	Ela	defende,	assim,	que	a	escola	é	o	lugar	das	crianças	e,	por	
isso,	 é	preciso	 recebê-las	 e	prepará-las,	 fazendo	 com	que	estas	 sejam	autônomas	e	protagonistas,	
donas	das	próprias	escolhas.	Para	tanto,	a	escola	deve	ser	um	espaço	capaz	de	transformar	aspectos	
negativos	em	experiência	de	aprendizado.

No	 artigo	 “Repensando las voces de la primera infancia en la era global” a autora Ana 
Ancheta Arrabal,	discute	com	autores	que	tematizam	a	infância	com	obras	publicadas	entre	1973	e	
2014.	Dá	ênfase	aos	estudos	de	Ancheta	Arrabal	(2014)10	e	Verhellen	(2000)11.

A	autora	apresenta	uma	reflexão	sobre	a	primeira	infância,	etapa	na	qual	a	criança	é	vista	como	
incapaz	de	participar	do	meio	social	e	do	processo	de	construção	de	conhecimento	a	partir	de	sua	
voz	e	de	suas	manifestações.	Na	contramão	desta	concepção,	guiada	pelos	escritos	adultos,	adulto-
cêntrica,	enfatiza	que	a	educação	deve	privilegiar	a	participação	infantil.	A	reversão	deste	paradigma	
necessita	de	tempo	e	atenção,	de	modo	que	se	abram	espaços	para	uma	infância	participativa,	na	qual	
a	criança	é	dotada	de	direitos	legais	e	constrói	seus	conhecimentos.	A	responsabilidade	pela	garantia	
dos	direitos	não	provém	somente	das	leis	políticas,	como,	também,	da	sociedade	e	da	família,	já	que	
todos	são	responsáveis	pelo	desdobramento	e	cumprimento	destes	direitos.

Quando	é	dada	voz	ao	aprendiz,	ele	pode	expor	como	era	sua	escola	e	as	pedagogias	que	foram	
usadas,	apresentando	uma	riqueza	abrangente	de	conhecimentos.	Portanto,	a	solução	para	a	deman-
da	das	classes	nas	quais	existem	crianças	de	diferentes	lugares	é	o	diálogo,	a	participação	infantil,	que	
permite	conhecer	as	necessidades	de	cada	criança,	pois	“[...]	existe	cada	vez	un	mayor	convencimiento	
en	que	es	de	vital	 importancia	situar	 los	derechos	de	 la	 infancia	en	 los	objetivos	de	cada	contexto	
cultural	y	socioeconómico	para	el	desarrollo	humano”	(COOK,	200412, p. 41 apud ANCHETA ARRABAL, 
2015, p. 143-144).

Por	meio	desta	pesquisa,	percebemos	a	dificuldade	de	definição	da	primeira	 infância,	o	que	
advém	da	ausência	de	universalização	de	concepções	legais	e	políticas.	As	compreensões	sobre	a	pri-
meira	 infância	são	 limitadas,	 sobretudo	no	que	se	 refere	aos	conhecimentos	que	as	crianças	nesta	
etapa	dominam.	Os	adultos	descrevem	as	próprias	demandas	sociais.	Já	as	descrições	sobre	a	infância,	
por	outro	 lado,	resultam	de	 interações	da	criança	nos	diferentes	contextos	de	sua	vida,	bem	como	
pelas	observações	e	expectativas	do	adulto.	Não	temos	certeza	científica	acerca	do	que	as	crianças	
realmente	necessitam.	A	compreensão	da	primeira	infância	está	na	valorização	da	criança	enquanto	

10	 ANCHETA	ARRABAL,	A.	Los	derechos	de	 la	 infancia	en	el	discurso	de	 las	políticas	de	Educación	y	Atención	de	 la	Primera	 Infancia.	
Journal of Supranational Policies of Education, Madrid, n. 2, p. 52-71, 2014.

11 VERHELLEN, E. (2000) Convention on the rights of the child:	background,	motivation,	strategies,	main	themes.	3ª.	ed.	Leuven:	Garant,	
2000.

12	 COOK,	C.	P.	Cross-Cultural	Perspectives	on	the	Child	Image.	WEYTS, p. 35-47, nov-dec. 2004.
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sujeito	ativo,	por	meio	de	sua	participação	no	presente,	isto	é,	não	visando	apenas	o	futuro.	A	criança	
tem	o	direito	e	é	capaz	de	atuar	socialmente.

“Infancia y Educación”	de	Lydia	Albarello	e	Maria	Ana	Manzione	traz	como	aporte	teórico	obras	
publicadas	entre	1984	e	2007	que	tematizam	acerca	da	infância.	Entre	as	referências	mais	citadas	no	
texto,	destacamos	duas:	Ariès	(1973)13 e Frabboni (1984)14.

Fundamentadas	nas	 investigações	historiográficas	de	Philippe	Ariès,	as	autoras	apontam	que,	
entre	 os	 séculos	 XVI	 e	 XVII,	 a	 criança	 foi	 concebida	 como	um	 ser	 inacabado,	 sem	autonomia,	 que	
precisa	de	amor	e	cuidados	até	se	tornar	um	adulto.	Partem,	então,	da	premissa	de	que	a	noção	de	
infância	é	um	construto	moderno.

De	acordo	com	Albarello	e	Manzione	(2015),	a	família	e	a	escola	são	fundamentais	para	a	com-
preensão	de	infância,	já	que	protegem	e	orientam	o	desenvolvimento	das	crianças.	Hoje,	as	tecnolo-
gias	tendem	a	roubar	parcela	significativa	da	responsabilidade	da	família	e	da	escola	pela	educação	
das	crianças.	Contudo,	a	família	é	ainda	a	instituição	com	maior	influência	no	desenvolvimento	físico	
e	intelectual	infantil.	Tal	afirmação	remete	ao	estudo	de	Ancheta	Arrabal	(2015),	anteriormente	discu-
tido.	Neste	texto,	a	autora	argumenta	acerca	da	falta	de	incentivo	à	participação	das	crianças.	Indica,	
também,	 a	 importância	 que	 estas	 proponham	novas	 respostas	 e	 que	possibilitem	espaços	 para	 as	
vozes	infantis.	A	construção	social	da	criança	pode	florescer	de	jogos,	já	que	nestes	descobrimos	que	
nossa	vida	e	a	do	outro	são	potencialmente	dependentes.

As	autoras	do	texto	“Los juguetes de la infancia: intervención	y	diálogo	intergeneracional” são 
Ana	M.	Montenegro	e	Angela	Ridao.	Os	 trabalhos	 foram	publicados	entre	os	anos	de	1958	a	2012	
envolvendo	pesquisas	relacionadas	a	jogos	e	infância.	Os	estudos	mais	citados	foram	os	de	Díaz	Mejiá	
(2008)15	e	Weisz	(1986)16.

Montenegro	e	Ridão	(2014)	resgatam	a	 importância	dos	 jogos	enquanto	mediadores	sociocul-
turais	e	memória	coletiva,	enfocando	a	relevância	histórica,	o	surgimento	e	a	prática	desta	atividade	
humana.	As	autoras	afirmam	que	a	partir	deste	resgate	é	possível	contextualizar	e	compreender	o	com-
portamento	de	seus	participantes	em	diferentes	épocas,	desde	a	sua	criação.	No	passado,	por	exemplo,	
muitos	brinquedos	eram	fabricados	por	grupo	de	familiares	próximos	e	o	processo	de	confecção	destes	
objetos	proporcionavam	interações	sociais	nas	quais	eram	compartilhadas	histórias	de	vida.

Ao	discutir	a	experiência	de	crianças	no	museu,	os	autores	pressupõe	que	a	compreensão	da	
trajetória	histórica	dos	jogos	possibilita	o	resgate	do	passado	e	uma	construção	do	presente.	A	partir	
dos	objetos	antigos,	é	possível	acessar	e	explicar	comportamentos	de	grupos	sócio,	histórico	e	cul-
turalmente	circunscritos.	Desta	forma,	Montenegro	e	Ridao	(2014)	destacam	a	relevância	do	Museu	
do	Brinquedo	de	Tandil,	localizado	na	Argentina,	enquanto	um	espaço	memorial	e	patrimônico,	que	
proporciona	o	diálogo	entre	as	diversas	gerações	por	meio	da	exposição	de	jogos	e	brinquedos.	Tal	
exposição	permite	explorar,	também,	a	história	da	criança	e	da	cultura	familiar.	Portanto,	o	contato	
com	o	lúdico	pode	resgatar	a	historicidade,	proporcionando	a	elaboração	de	conhecimentos.	Tal	fato	
faz	do	museu	não	apenas	um	espaço	que	preserva	a	história	humana,	como	também,	um	local	que	
possibilita	o	acesso	à	história	e	cria	caminhos	para	a	construção	de	conhecimentos.

13	 ARIÈS,	P.	El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Taurus, 1973.
14 FRABBONI, F. La educación del niño de cero a seis años.	Madrid:	Cincel,	1984.
15 DÍAZ MEJÍA, H. Hermenéutica de la	lúdica	y	pedagogía. Bogotá: Magisterio, 2008.
16	 WEISZ,	G.	El	juego	viviente.	México	D.F.:	Siglo	Veintiuno,	1986.
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Por	 fim,	 “Juego, ternura y encuentro. Fundamentos en la primera infancia”	escrito	por	María	
Regina	Öfele	com	fundamentação	em	publicações	dos	anos	de	1990	e	2013	relacionadas	aos	jogos	e	
educação,	dentre	elas	Landen	(2013)17.

Öfele	(2014)	aborda	os	três	pilares	da	primeira	infância,	que	são:	brincadeira,	ternura	e	encontro.	
A	autora	defende	que,	antes	do	nascimento	e	por	toda	a	vida,	a	criança	precisa	do	acompanhamento	
e	da	participação	do	adulto	nas	atividades	recreativas	e	interativas.	O	jogo	é	qualquer	atividade	que	
envolve	uma	interação	com	outra	pessoa,	são	atividades	que	demandam	diálogos	verbais	e/ou	através	
de	sinais	e	movimentos.

No	passado,	as	brincadeiras	de	pular	corda,	jogar	bola,	gude,	entre	outras,	possibilitavam	maior	
participação	corporal	das	crianças.	Hoje,	a	tecnologia	diminuiu	a	participação	em	atividades	corporais.	
As	crianças	estão	presas	às	brincadeiras	virtuais.	Sobre	as	interações	com	as	outras	pessoas,	a	autora	
afirma	“[...]	abrir	el	juego	en	la	primera	infancia	no	es	el	juguete	el	que	lo	habilita,	sino	la	mirada	atenta	
y	comprensiva	del	adulto	junto	al	permiso	y	la	confianza”	(ÖFELE,	2014,	p.	78).

Nota-se	que	a	eficácia	recreativa	e	interativa	não	está	no	jogo	em	si,	mas,	sim,	participação	de	
todos	os	envolvidos,	no	afeto,	na	confiança	no	próximo	e	nas	condições	arquitetadas	para	o	desenvol-
vimento	de	novos	conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante	destes	textos,	que	tratam	da	infância	e	participação	da	criança	no	processo	educativo,	

encontrados	nas	duas	revistas	indexadas	na	base	do	SciELO,	verificamos	a	importância	atribuída	à	par-
ticipação	infantil	na	sociedade,	no	meio	social	e	escolar.	Podemos	categorizar	os	principais	resultados	
dos	estudos	encontrados	em	três	tópicos:

1) Resgatando a infância e sua originalidade:	Novaro	et	al.	(2008)	enfatizam	a	participação	das	
crianças	através	das	vozes,	conceito	que	não	é	reduzido	à	fala.	Indicam,	assim,	o	reconheci-
mento	do	silêncio	e	de	suas	manifestações,	respeitando	sua	origem	e	cultura	e,	desta	forma,	
agindo	de	maneira	democrática.	Ancheta	Arrabal	(2015)	enfatiza	a	relevância	da	participação	
infantil,	não	generalizando	tal	prática.	Faz	um	resgate	da	compreensão	sobre	a	primeira	in-
fância,	partindo	dos	momentos	em	que	a	criança	era	considerada	incapaz	de	atuar	no	meio	
social,	apontando	a	necessidade	de	conhecer	as	diferentes	culturas.

2) Resgatando a infância em sua escolaridade:	 Leivas	 (2015)	 indica	 que	 a	 escola	 deve	 com-
preender	as	necessidades	da	criança,	valorizando-a	e	possibilitando	maior	participação	desta	
no	processo	educativo.	Para	a	autora,	a	escola	é	a	 instituição	da	 infância	participativa,	de	
atividades	promotoras	de	desenvolvimento	em	diversos	aspectos	da	vida	social	da	criança.	
Kohan	e	Kenned	(2015),	dizem	que	a	filosofia	aplicada	à	educação	busca	a	participação	cole-
tiva	na	construção	do	conhecimento.	Todos	são	capazes	de	atuar	socialmente	por	meio	das	
vozes	e	de	ações.

3) Resgatando a infância por meio dos jogos educativos:	Cárdenas	(2015)	ressalta	a	interação	
das	crianças	por	meio	de	jogos	pedagógicos,	que	oportunizam	o	desenvolvimento	de	diver-
sos	conhecimentos.	Para	a	pesquisadora,	a	utilização	dos	jogos	pedagógicos	pelos	professo-

17	 LANDEN,	P.	El libro de las interacciones tempranas.	¡Prohibida	la	educación	a	distancia!	Buenos	Aires:	Albatros,	2013.
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res	torna	o	ensino	mais	atrativo	e	eficaz.	Montenegro	e	Ridao	(2014)	resgatam	o	surgimento	
e	a	história	do	jogo	e	indicam	que	tal	trajetória	desperta	na	criança	o	desejo	por	descobrir	e	
conhecer	novos	saberes.	Finalmente	Öfele	(2014)	ressalta	a	importância	do	jogo	e	da	brin-
cadeira	na	aprendizagem.	Enfatiza	a	participação	do	adulto	e,	sobretudo,	da	família	nestas	
atividades.	Tal	prática	desenvolve	e	demonstra	o	afeto	e	o	respeito	entre	os	envolvidos.

Conclui-se	que,	a	infância	deve	assumir	protagonismo	no	processo	educativo	e	a	educação	deve	
trabalhar	em	prol	da	formação	de	um	cidadão	democrático	hoje,	não	apenas	no	futuro.	Sendo	assim,	
a	questão	que	fica	para	os	pais,	professores	e	autoridades	legais	é:	Qual	o	papel	que	cada	um	deve	
assumir	para	contribuir	com	a	participação	 infantil	no	processo	educativo?	Como	possibilitar	que	a	
criança	torne-se	protagonista	de	seus	direitos	e	deveres?
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ENCONTRANDO COM O ESPELHO

A	Esméria	parou	na	frente	dele	e	me	chamou,	disse	para	eu	fechar	os	olhos	e	imaginar	como	eu	era	
com	o	que	me	parecia,	e	depois	podia	abrir	os	olhos	e	o	espelho	me	diria	se	o	que	eu	tinha	imaginado	
era	verdade	ou	mentira.	Eu	sabia	que	tinha	a	pele	escura	e	o	cabelo	duro	e	escuro,	mas	me	imaginava	
parecida	com	a	sinhazinha.	Quando	abri	os	olhos,	não	percebi	de	imediato	que	eram	a	minha	imagem	
e	a	da	Esméria	paradas	na	nossa	frente.	Eu	já	tinha	me	visto	nas	águas	de	rios	e	de	lagos,	mas	nunca	
com	tanta	nitidez.	Só	depois	que	deixei	de	prestar	atenção	na	menina	de	olhos	arregalados	que	me	
encarava	e	vi	a	Esméria	ao	 lado	dela,	 tal	qual	a	via	de	verdade,	 foi	que	percebi	para	que	servia	o	
espelho.	Era	como	a	água	muito	limpa,	coisa	que,	aliás,	ele	bem	parecia.	(GONÇALVES,	2007	p.85)

Essa	epígrafe	que	escolhemos	para	iniciar	esse	texto	faz	parte	do	livro	Um	defeito	de	cor1,	nela	
percebemos	o	espanto	e	o	descontentamento	de	Kehinde	ao	se	deparar	com	um	espelho	pela	primeira	
vez.	Primeiro	porque	Kehinde	se	imagina	bem	parecida	com	a	“sinhazinha”,	embora	tenha	noção	de	
sua	aparência,	e	 segundo	porque	este	 lhe	mostrou	uma	 imagem	que	ela	não	 imaginava	encontrar,	
uma	imagem	que	segundo	Esméria	era	a	verdade.	Kehinde,	que	a	princípio	não	se	conforma	com	sua	
aparência,	em	seguida	começa	a	se	achar	parecida	com	sua	mãe	e	muda	a	percepção	que	tem	de	si.

Kehinde	vive	o	que	muitas	de	nossas	crianças,	das	escolas	públicas	e	periféricas,	ainda	vivenciam	
na	sociedade	atual:	um	padrão	que	mostra	mais	da	cultura	branca	eurocêntrica	do	que	uma	vivência	
da	cultura	afro-brasileira	e	africana	da	qual	grande	parte	delas	pertence.	Vivências	que	mostram	para	
essas	crianças	que	o	belo,	o	aceitável	e	o	que	pode	obter	sucesso	é	a	cultura	majoritária	do	branco	e	
seus	hábitos.	O	cotidiano	que	essas	crianças	vivenciam,	desde	muito	cedo,	tem	mostrado	a	existência	
de	estereótipos	colonizadores	na	forma	de	padrões	de	comportamento,	de	hábitos	culturais,	que	im-
plicam	na	autoaceitação	desses	pequenos.	Hoolks	(2019)	nos	fala	que	para	a	pessoa	negra	é	doloroso	
aprender	que	não	é	possível	controlar	a	imagem	que	o	outro	tem	dela.	Por	mais	que	queiramos	que	
o	outro	nos	 veja	 de	maneira	 positiva,	 que	 acreditemos	que	não	 correspondemos	 aos	 estereótipos	
criados	para	os	negros,	o	olhar	que	 incidirá	 sobre	esses	vai	partir	das	experiências	que	esse	outro	
vivencia	e	não	daquilo	que	tentamos	transmitir.	Tal	sentimento	muitas	vezes	provoca	um	processo	de	
negação	de	si	mesmo,	a	não	ser	que	seja	possível	realizar	um	processo	de	descolonização	dessa	visão	
estereotipada.

1	 Livro	de	Ana	Maria	Gonçalves	que	possivelmente	retrata	a	história	de	vida	e	de	luta	de	Luísa	Mahin,	mãe	do	poeta	Luís	Gama.
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A	escolha,	portanto,	de	não	se	aceitar,	passa	por	essas	questões	que	vem	do	 julgamento	de	
toda	uma	sociedade	sobre	o	seu	corpo	e	sua	aparência.	Confrontar-se	com	essa	realidade	pode	ser	
doloroso,	mas	também	se	torna	necessário,	principalmente	para	as	crianças	pequenas,	para	que	elas	
entendam	quem	são	e	ao	entenderem	isso,	consigam	usufruir	e	lutar	pelos	seus	direitos	de	ser	e	estar	
nesse	mundo.

A	partir	dessas	reflexões	iniciais	iremos	narrar	duas	experiências	que	ocorreram	em	espaços	de	
Educação	Infantil	e	contribuem	para	questionar	práticas	pedagógicas	antirracistas	nos	espaços	educa-
tivos	para	os	pequenos,	levando	em	conta	as	especificidades	desse	grupo	social.	As	reflexões	têm	como	
foco	experiências	docentes	nas	quais	emergem	questões	articuladas	ao	pertencimento	étnicorracial.	
Entendendo	que	a	 escola	 é	 “um	espaço	em	que	aprendemos	e	 compartilhamos	não	 só	 conteúdos	
e	 saberes	 escolares,	mas	 também,	 valores,	 crenças	 e	 hábitos,	 assim	 como	preconceitos	 raciais,	 de	
gênero,	de	classe	e	de	idade”	(GOMES,	2001	p.76),	precisamos	pensar	práticas	que	corroborem	para	a	
formação	crítica	dessas	crianças	e	favorecer	que	as	experiências	compartilhadas	nesse	espaço	sejam	
no	sentido	de	construir	uma	imagem	positiva.

Para	 realizarmos	 esse	 diálogo,	 iremos	 narrar	 duas	 práticas	 que	 ocorreram	 em	 espaços	 de	
Educação	Infantil,	em	locais	diferentes	do	Rio	de	Janeiro,	um	na	capital	e	outro	no	interior	do	esta-
do.	A	 primeira	 consiste	 em	uma	atividade	 específica:	 a	 escolha	do	nome	de	uma	boneca	negra,	 a	
“bebê	Squel”,	batizada	e	criada	por	um	grupo	de	crianças	entre	0	a	3	anos,	ocorrida	em	um	Espaço	
de	Desenvolvimento	Infantil	(EDI),	no	município	do	Rio	de	Janeiro.	A	outra	narra	a	experiência	de	um	
grupo	de	professoras	do	município	de	Itaboraí,	em	um	Centro	Municipal	de	Educação	Infantil	(CEMEI),	
com	turmas	de	4	e	5	anos,	em	busca	de	um	projeto	pedagógico	que	contemplasse	crianças	e	famílias	
no	encontro	com	sua	ancestralidade	e	com	a	aceitação	de	sua	cor.

IMAGENS REFLETIDAS
A	primeira	 experiência	 a	 ser	 narrada	por	nós	 consiste	 em	uma	ação pedagógica promovida 

pela Creche Municipal	Vovó	Lucíola	 situada	no	Morro	de	Mangueira,	Zona	Norte	da	cidade	do	Rio	
de	Janeiro,	capital	do	estado	homônimo.	No	 local	 localiza-se	o	Grêmio	Recreativo	Escola	de	Samba	
(G.R.E.S.)	Estação	Primeira	de	Mangueira.	O	nome	da	escola	foi	escolhido	em	função	da	conjugação	de	
dois	elementos:	a	instalação	de	linhas	férreas	nas	proximidades	e	a	presença	de	muitas	mangueiras	na	
localidade.	A	agremiação	recebeu	o	nome	de	Estação	Mangueira,	sendo	inaugurada	em	1889,	um	ano	
após	a	abolição	da	escravatura.

De	acordo	com	as	informações	contidas	no	site	oficial	da	agremiação	carnavalesca,	o	núcleo	ini-
cial	da	formação	da	comunidade	recebeu	populações	marginalizadas	expulsas	dos	cortiços	demolidos	
em	meio	às	 reformas	urbanísticas	do	prefeito	Pereira	Passos,	outrora	 localizadas	no	centro	urbano	
da	então	 capital	 federal.	Deste	modo,	o	perfil	 socioeconômico	é	majoritariamente	 constituído	por	
pessoas	negras,	sobretudo	compostas	por	ex-escravizados,	descendentes	e	pobres.

Esses	dados	foram	corroborados,	em	entrevista,	pelo	carnavalesco	do	G.R.E.S.	Estação	Primeira	
de	Mangueira,	Leandro	Viera.	A	comunidade	que	ele	representa	a	do	Morro	de	Mangueira,	em	suas	
palavras,	é	eminentemente	negra.	Desse	modo,	a	escola	de	samba	que	ele	acredita	é	aquela	que	se	
coloca	como	“guardiã	das	bandeiras	das	causas	populares”.
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O	 historiador	 Luiz	 Antônio	 Simas,	 em	 entrevista	 para	 a	 produção	 dessa	 comunicação,	 (LUIZ	
ANTÔNIO	SIMAS.	Entrevista.	Rio	de	Janeiro:	2019.)	relata	a	importância	de	instituições	carnavalescas	
como	elementos	de	integrações	comunitárias.	Defende	que	é	importante	entendê-las	em	seu	diálogo	
com	a	sociedade,	para	além	dos	desfiles	de	carnaval	na	Avenida	Marquês	de	Sapucaí.	Simas	acredita	
que	estas	possuem	uma	missão	educativa,	o	que	ele	chamou	de	“Pedagogia	de	massas”	e	cita	vários	
exemplos:	 o	G.R.E.S.	 Acadêmicos	 do	 Salgueiro	 homenageou	de	 Zumbi	 dos	 Palmares,	 no	 desfile	 de	
1960,	antes	de	esse	personagem	ser	abordado	nas	instituições	escolares;	o	G.R.E.S.Educativa	Império	
da	Tijuca,	em	1971,	trouxe	o	enredo	“Misticismo	da	África	ao	Brasil”.	Essas	agremiações	levaram	para	
um	grande	público,	apresentações	repletas	de	elementos	visuais,	“ali	você	está	educando.	A	educação	
é	fenômeno	que	transcende	a	sala	de	aula.	É	movimento	muito	mais	amplo.”	(LUIZ	ANTÔNIO	SIMAS.	
Entrevista. Rio de Janeiro: 2019.)

Vieira	reitera	as	falas	do	historiador	Luiz	Antônio	Simas	ao	dizer	que	as	existências	das	escolas	
de	samba	apontam	para	o	aspecto	da	preservação	da	memória	e	da	narrativa	afro-brasileira.	Logo,	
as	 escolas	 de	 samba	 são	 criações	 negras.	 A	 ação	de	desfilar	 e	 relevar	 as	 origens	 negras	 já	 aponta	
como	um	ato	de	resistência.	Assim,	estas	podem	ser	utilizadas	por	um	amplo	público	como	fontes	de	
conhecimentos	históricos	e	culturais,	visto	que	constroem	representações	dos	modos	pelos	quais	seus	
componentes	articulam	as	memórias,	as	relações	de	pertencimento	e	suas	visões	perante	a	história	do	
Brasil	e	do	mundo.

Nesse	sentido,	o	conceito	de	comunidade	aqui	utilizado	advém	dos	escritos	de	Janete	Magalhães	
Andrade	em	“Cotidiano	escolar	como	comunidade	de	afetos”,	no	qual	a	autora	procura	designar	o	
termo	como	atributos	comuns	e	fomentos	de	identificação	coletivos.	Andrade,	baseando-se	em	Stuart	
Hall	(1999)	no	que	tange	a	uma	“comunidade	imaginada”	e	“trata-se	não	mais	da	ideia	de	comunidade	
identitária,	aliada	à	concepção	do	estado	nacional,	como	objetivação	do	caráter	manifesto	como	iden-
tidade	coletiva	territorial.”	(2009,	p	39).

Nesse	bojo	da	discussão	do	que	vem	a	ser	comunidade,	o	Museu	do	Samba	situado	nas	proxi-
midades	da	quadra	de	ensaios	da	Mangueira	e	próximo	também	à	referida	creche	municipal,	promove	
experiências	pedagógicas	tendo	como	modelo	uma	educação	experiencial	na	qual	a	figura	do	facilita-
dor	desempenha	o	papel	de	mediador	na	construção	participativa	do	conhecimento.	Este	instrumento	
museal	tem	como	objetivo	reconhecer,	divulgar	e	salvaguardar	o	samba	enquanto	patrimônio	cultural	
imaterial	do	Brasil	por	meio	de	parcerias,	inclusive	com	as	duas	instituições	mencionadas	anteriormen-
te,	que	valorizam	os	saberes	ancestrais	africanos,	muito	presente	no	entorno	da	comunidade.

Foi	a	partir	dessa	relação	entre	o	Museu	e	a	creche	que	aconteceu	o	episódio	intitulado	“bebê	
Squel”.	As	crianças	foram	estimuladas	pelas	professoras	a	criarem	casa	de	papelões	como	um	modo	de	
incentivar	a	criatividade	dos	pequenos	e	o	mundo	do	“faz	de	conta”.	Em	seguida,	resolveram	arrumar	
e	decorar	o	cenário	da	casa	com	diversos	brinquedos	que	fazem	parte	do	cotidiano	das	crianças	como,	
por	exemplo:	bonecas,	panelas,	pedaços	de	 tecidos,	ursos	de	pelúcia,	kit	de	escolar	dentre	outros.	
A	ideia	dessa	intervenção	pedagógica	era	que	elas	criassem	o	hábito	de	terem	maior	cuidado	com	os	
seus	materiais	escolares.

A	partir	daí,	uma	das	professoras	propõe	às	crianças	a	escolha	de	nomes	para	as	bonecas.	Entre	
as	bonecas	havia	um	bebê	de	pele	negra	e	careca.	Prontamente,	a	Sophia	Moreira,	de	3	anos,	res-
pondeu:	“Essa	daqui	é	Squel!”.	Assim	com	ela,	as	outras	crianças	também	propuseram	nomes	para	
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as	demais	bonecas.	Curiosa,	a	professora	resolveu	perguntar: “Sabem	quem	é	Squel?” A	turma	fica	
dividida	entre	as	que	sabiam	e	as	que	não	a	conheciam.	Sophia,	então,	explica	às	outras	crianças	que	
Squel	é	a	porta-bandeira	da	Mangueira.	Sendo	filha	de	uma	das	passistas	e	do	mestre	de	bateria,	o	
vínculo	afetivo	de	Sofia	com	a	escola	de	samba	é muito forte.	Assim,	a	criança	trouxe	para	dentro	da	
creche	saberes	do	mundo	do	samba	e	da	cultura	do	entorno.

A	associação	entre	a	figura	de	Squel	Jorgea	e	a	boneca/bebê,	fora	motivada	pela	fantasia	usada	
pela	porta-bandeira	no	carnaval	de	2016.	Representando	uma	Yaô,	 iniciada	no	candomblé,	 religião	
afro-brasileira,	a	artista	desfilou	com	uma	máscara	capilar,	que	dava	a	impressão	de	que	estivesse	com	
a cabeça raspada.

A	partir	desse	momento,	a	“bebê	Squel”	participou	das	rodas	de	 leitura,	passeava	pelos	cor-
redores	despertando	a	curiosidade	e	o	protagonismo	em	meio	aos	pequenos.	Como	qualquer	outra	
criança,	a	bebê	também	comemora	aniversário.	Então,	foi	elaborada	uma	festa	com	direito	a	convites,	
lista	de	convidados,	uma	bandeira	verde	e	rosa	(cores	da	agremiação)	preparações	de	bebidas	e	co-
midas	pelas	próprias	crianças.	Um	detalhe	do	projeto	educativo	da	creche	refere-se	à preocupação 
por	uma	alimentação	mais	saudável,	os	doces	da	festa	tiverem	adição	de	uma	reduzida	quantidade	de	
açúcar,	por	exemplo.

A	convite	da	creche,	a	“Squel	Grande”,	apelido	que	as	crianças	deram	para	a	porta-bandeira,	
compareceu	a	comemoração	do	aniversário	da	Bebê	Squel.	O	Museu	do	Samba	se	fez	presente	nos	fes-
tejos,	que	contou	também	com	os	músicos	do	Projeto	“Batuque	Favela,	Sacode	Mangueira”	2,	levando	
para	a	creche	instrumentos	da	bateria	de	escola	de	samba.

Visando uma	educação	em	que	as	crianças	sejam	protagonistas	do	processo	ensino	aprendiza-
gem	no	qual	compartilhem	e	construam	coletivamente	os	saberes,	ações	mediadas	como	estas	tem	
como	objetivos	principais:	“vincular	a	rotina	e	atividades	pedagógicas	à	cultura	da	criança	e	a	localida-
de	do	entorno,	valorizando	a	diversidade,	a	identidade	étnico-racial	e	as	variadas	formas	de	sentir	e	se	
expressar.”

Socializar	experiências	pedagógicas	como	as	que	aconteceram	na	Creche	pode	contribuir	para	
que	educadores	e	educadoras	se	comprometam	cada	vez	mais	com	a	autoestima	das	crianças	de	modo	
que	“aprendam	a	valorizar	e	a	se	respeitar	por	meio	das	relações	com	outras	pessoas.	A	professora	
deve	manter	uma	vigilância	atenta	para	que	suas	atividades	transmitam	as	crianças	o	sentimento	de	
que	são	aceitas	e	valorizadas”.	(LUZ,	2010,	p.	5).

Reconhecer	a	multiplicidade	dos	campos	educativos	aponta-se	como	um	desafio	para	contem-
poraneidade,	principalmente,	os	pertencentes	as	matrizes	africanas	e	afro-brasileiras.	O	racismo	insti-
tucional	que	aflige	o	Brasil	perpassa	inclusive	o	olhar	para	essas	manifestações	culturais.	Vê-las	como	
possíveis	 redes	de	 saberes	e	 sociabilidades,	onde	 se	possa	 trabalhar	o	pertencimento	étnicorracial	
pode	contribuir	com	os	propósitos	mais	amplos	da	lei	10.639/03	na	construção	de	espaços	democrá-
ticos	e	igualitários.

A	segunda	experiência	ocorre	na	cidade	de	Itaboraí,	situada	a	50	km	da	capital,	no	interior	do	
estado	do	Rio	de	Janeiro,	em	um	Centro	Municipal	de	Educação	Infantil	 (CEMEI),	onde	percebemos	

2	 O	Instituto	Sociocultural	responsável	pela	apresentação	desenvolve	ações	de	cidadania	cujo	foco	é	a	produção	de	talentos	e	profis-
sões	artísticas	na/para	a	comunidade.
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a	resistência	das	famílias	em	se	autodeclarar	ou	de	declarar	seus	filhos	como	negros.	Tal	percepção	
apontou	para	a	equipe	docente	a	necessidade	de	elaborar	um	projeto	que	explorando	e	vivenciando	a	
história	e	a	cultura	dos	afrodescendentes,	resgatasse	as	origens	do	povo	africano	e	como	viviam	antes	
de	serem	trazidos	como	escravizados	para	o	Brasil.

O	município	de	Itaboraí	tem	em	sua	história	recente	vivenciado	as	mudanças	em	suas	práticas	
educacionais	 tendo	uma	preocupação	 constante	da	 coordenação	de	 Educação	 Infantil	 da	 rede	 em	
questão,	em	formar	seus	profissionais	continuamente	e	em	montar	um	projeto	de	trabalho	coeso	com	
a	utilização	de	projetos	pedagógicos	como	norteador	de	seus	trabalhos.

O	CEMEI	Visconde	de	 Itaboraí	 localiza-se	na	 região	central	da	cidade.	Esta	 instituição	recebe	
uma	demanda	diversa	por	ser	próxima	a	diversos	bairros	do	entorno,	e	por	próximo	também	a	vários	
prédios	públicos.	Em	2018,	o	CEMEI	teve	como	dilema	central	a	dificuldade	de	muitos	pais	em	declarar	
a	etnia	de	seus	filhos,	o	que	é	solicitado	na	ficha	de	matrícula,	e	ficou	constatado	que,	ao	final	da	fase	
de	matrículas,	algumas	turmas	não	possuíam	nenhuma	criança	negra	declarada.	Esse	fato	se	aliou	a	
algumas	ocorrências	nas	diferentes	turmas	em	que	as	crianças,	ou	não	gostavam	de	seus	cabelos,	ou	
não	afirmavam	sua	cor,	chegando	a	alguns	casos	a	dizer	que	o	tom	de	sua	pele	era	causado	por	alergia,	
alguns	destas	não	aceitavam	seus	próprios	nomes.	Revelou-se	necessário	pensarmos	o	projeto	peda-
gógico	anual	da	escola	a	partir	dessas	colocações	e	dilemas.	Organizamo-nos	da	seguinte	forma:	nos	
primeiros	encontros	do	ano	letivo	pensamos	junta	a	temática	de	trabalho	daquele	referido	ano,	todas	
essas	questões	foram	problematizadas	no	grupo	de	professoras,	percebemos	também	a	relevância	de	
falarmos	sobre	as	raízes	culturais	brasileiras,	enfatizando	as	culturas	dos	povos	indígenas	e	africanos.

Iniciamos	 então	 uma	 busca	 pelos	materiais	 que	 poderiam	 nos	 auxiliar	 nesse	movimento	 de	
aprendizado	para	 realizarmos	esse	 trabalho	 com	as	 crianças.	As	 conversas	 com	as	professoras	nas	
reuniões	de	planejamento	mostravam	a	dificuldade	de	 todo	o	grupo	em	explorar	culturas	que	não	
tivemos	acesso	enquanto	estudantes	no	Curso	Normal	ou	na	Pedagogia.	Percebemos	que,	embora	a	
lei	10.639/033determine	o	ensino	da	história	afro-brasileira	e	africana	em	todas	as	escolas	públicas	e	
particulares,	do	ensino	fundamental	até	o	ensino	médio,	as	professoras	mais	jovens	que	poderiam	ter	
recebido	esse	tipo	de	formação,	não	tiveram	esse	contato	em	seu	curso.	O	que	nos	dá	indícios	de	que	
a	lei	em	questão	ainda	não	conseguiu	cumprir	o	seu	papel	em	muitos	ambientes	escolares,	apesar	da	
formação	de	jovens	e	adultos.

A	partir	dessas	buscas	e	pesquisas	foi	montado	um	trabalho	que	durou	cerca	de	sete	meses	so-
bre	os	povos	indígenas	e	os	afro-brasileiros	e	africanos.	No	decorrer	desse	processo,	as	crianças	foram	
conhecendo	os	primeiros	habitantes	do	Brasil,	suas	formas	de	viver	naquele	momento	da	chegada	dos	
portugueses,	os	confrontos	de	culturas	e	como	os	povos	indígenas	vivem	nos	dias	de	hoje.	Depois	fize-
ram	um	retorno	à	África,	entendendo	que	os	negros	escravizados	foram	trazidos	a	força	para	o	Brasil,	
as	condições	em	que	vinham	e	como	poucos	conseguiam	sobreviver	à	 travessia	e	chegar	ao	Brasil.	
Conhecendo	a	África,	elencaram	alguns	países	para	conhecerem	e	pesquisarem	melhor,	reconhecendo	
suas	culturas,	hábitos,	culinárias	e	lendas.	Nesse	processo	realizaram	uma	visita	ao	Museu	dos	Pretos	

3	 Nos	estabelecimentos	de	ensino	fundamental	e	médio,	oficiais	e	particulares,	torna-se	obrigatório	o	ensino	sobre	História	e	Cultura	
Afro-Brasileira.§	 1o	O	 conteúdo	programático	 a	 que	 se	 refere	 o	 caput	 deste	 artigo	 incluirá	 o	 estudo	da	História	 da	África	 e	 dos	
Africanos,	a	luta	dos	negros	no	Brasil,	a	cultura	negra	brasileira	e	o	negro	na	formação	da	sociedade	nacional,	resgatando	a	contri-
buição	do	povo	negro	nas	áreas	social,	econômica	e	política	pertinentes	à	História	do	Brasil.§	2o	Os	conteúdos	referentes	à	História	
e	Cultura	Afro-Brasileira	serão	ministrados	no	âmbito	de	todo	o	currículo	escolar,	em	especial	nas	áreas	de	Educação	Artística	e	de	
Literatura	e	História	Brasileira.
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Novos,	no	centro	do	Rio	de	Janeiro,	onde	eram	“enterrados”	os	negros	africanos	escravizados	que	não	
sobreviviam	à	viagem,	e	foram	também	ao	Museu	Histórico	Nacional	visitar	as	múmias	do	Egito,	país	
escolhido	por	algumas	turmas.	A	culminância	foi	uma	festa	cultural	com	apresentações	representando	
algumas	culturas	africanas,	comidas	de	origem	africana	e	exposição	de	trabalhos	realizados	e	oficinas	
de artesanato e turbante.

Percebemos	após	esse	processo	a	diferença	do	olhar	dessas	crianças	umas	sobre	as	outras	e	
sobre	elas	mesmas.	O	reconhecimento	de	sua	etnia,	a	facilidade	em	falar	sobre	a	cor	de	sua	pele	foi	a	
primeira	mudança	que	percebemos	na	maioria.	Outro	fato	relevante	foi	ver	algumas	famílias	que	ao	
se	depararem	com	os	trabalhos,	relatavam	sua	ascendência	negra	com	certo	orgulho	e	querendo	fazer	
parte	de	algo	que	tinha	um	valor	para	eles	naquele	momento.

O	que	podemos	perceber	com	essa	experiência	é	que	a	ausência	de	referenciais	negros	para	as	
crianças	e	até	mesmo	para	os	adultos	contribui	significativamente	para	a	reafirmação	da	branquitude	
e	do	silenciamento	e	apagamento	do	negro.

Nas	conversas	com	as	professoras	percebemos	o	quanto	a	formação	falha	e	a	dificuldade	de	
acesso	e	de	informação,	principalmente	para	quem	não	mora	nos	centros	urbanos,	dificulta	a	busca	
por	materiais	para	o	planejamento	das	atividades.	A	falta	de	um	programa	de	Formação	de	Professores	
que	contemple	esses	e	outros	temam	mais	atuais	acabam	tornando	o	trabalho	mais	difícil	e	por	vezes	
equivocados	no	trato	com	as	crianças.	Necessitamos,	portanto	de	políticas	públicas	também	para	que	
os	professores	adquiram	uma	apropriação	maior	dos	assuntos	em	pauta	para	um	trabalho	eficaz.

REFLEXÕES	SOBRE	O	VIVIDO
As	práticas	aqui	descritas	nos	mostram	como	ações	afirmativas	étnicorraciais	corroboram	para	

a	formação	das	crianças	e	de	seus	familiares.	Perceber	a	importância	de	trazer	uma	representatividade	
negra	para	o	ambiente	escolar	pode	contribuir	sobremaneira	para	a	formação	de	uma	sociedade	me-
nos	desigual	e	mais	crítica	e	democrática.

Essas	práticas	revelam	que,	“para	aprender,	as	crianças	devem	ter	seus	desejos,	suas	vidas,	suas	
histórias	e	culturas	consideradas.	Para	que	isso	ocorra,	o	currículo,	necessariamente,	precisa	estar	ar-
ticulado	às	práticas	culturais”	(TRINIDAD,	2012,	p.121).	Vivências,	memórias	e	histórias	dessas	crianças	
e	de	seus	familiares	precisam	ser	valorizadas	e	contadas.	As	relações	extraescolares,	que	ocorrem	nas	
comunidades,	nas	praças,	nos	finais	de	semana	e	experimentadas	pelos	pequenos	são	importantes,	
e,	se	forem	incorporadas	as	práticas	pedagógicas	podem	trazer	uma	riqueza	e	uma	proximidade	des-
ses	com	a	escola	cada	vez	maior.	A	Educação	Infantil	é	o	primeiro	contato	dessas	crianças	com	uma	
instituição	social	de	 forma	contínua,	pensar	nessa	 inserção	 fazendo	com	que	sua	experiência	até	o	
momento	seja	respeitada	torna	essa	mudança	mais	prazerosa	e	significativa.

Percebemos	a	partir	desses	relatos	que	práticas	pedagógicas	com	crianças	pequenas	que	são	
comprometidas	com	a	valorização	da	representatividade	afro-brasileira	e	o	combate	às	ações	discri-
minatórias	e	preconceituosas,	podem	transformar	esse	sujeito	fazendo	com	que	eles	não	 levem	no	
decorrer	de	suas	vidas,	memórias	que	afetem	a	percepção	de	si	e	de	sua	ascendência.

A	ideia	que	um	indivíduo	faz	de	si	mesmo,	de	seu	“eu”,	é	intermediada	pelo	reconhecimento	obtido	
dos	outros	em	decorrência	de	sua	ação.	Nenhuma	identidade	é	construída	no	isolamento.	Ao	contrá-
rio,	é	negociada	durante	a	vida	toda	por	meio	do	diálogo,	parcialmente	exterior,	parcialmente	interior,	
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com	os	outros.	Tanto	a	identidade	pessoal	quanto	a	identidade	socialmente	derivada	são	formadas	
em	diálogo	aberto.	Estas	dependem	de	maneira	vital	das	relações	dialógicas	estabelecidas	com	os	
outros.	Esse	é	um	movimento	pelo	qual	passa	todo	e	qualquer	processo	identitário	e,	por	isso,	diz	
respeito,	também,	à	construção	da	identidade	negra.	(GOMES,	2001	p.39)

A	identidade,	assim	como	a	educação,	não	acontece	somente	em	um	espaço.	Ela	vai	ocorrendo	
em	diversos	locais	e	durante	toda	a	trajetória	do	sujeito,	é	construída	a	partir	de	si	mesmo,	do	que	vive-
mos	em	nossas	famílias,	nas	nossas	relações	sociais	nos	diferentes	lugares	que	frequentamos.	A	escola	
como	mais	um	desses	espaços	e	como	lugar	socialmente	instituído	como	sendo	para	educar	precisa	
atender	a	essa	demanda	e	ter	um	olhar	sensível	sobre	a	questão,	principalmente	em	se	tratando	de	
crianças pequenas.

Por	fim	precisamos	estar	atentos	a	formação	dessas	crianças	e	a	construção	de	suas	identidades,	
favorecendo	a	que	tenham	acesso	a	informações,	referenciais	estéticos	e	culturais,	símbolos	materiais	
representativos	de	sua	etnia	e	que	consigam	descolonizar	o	pensamento	para	tornar-se	adultos	felizes	
e	seguros	de	sua	identidade.	Como	nos	traz	Hooks,	“Amar	a	negritude	como	resistência	política	trans-
forma	nossas	formas	de	ver	e	ser	e,	portanto,	cria	as	condições	necessárias	para	que	nos	movamos	
contra	as	forças	de	dominação	e	morte	que	tomam	as	vidas	negras.”
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A	escrita	deste	artigo	parte	daquilo	que	vivenciamos	enquanto	pesquisadoras	e	profissionais	da	
área	da	educação,	seja	pela	pesquisa	ou	profissão	docente	–	de	pensar	e	repensar	a	nossa	relação	por	
entre	saberes	que	se	constituem	entre	adultos	e	crianças.	O	diálogo	que	referenciamos	emerge	de	in-
quietações	que	nos	acompanham	a	algum	tempo	e	que	pelo	encontro	entre	orientadora	e	orientanda	
no	doutorado	em	educação	versam	em	objetivos	que	se	aproximam	a	composição	de	uma	escrita,	que	
problematiza	o	que	se	pensa	e	registra	na	pesquisas	sobre	as	crianças	indígenas.

POR ONDE COMEÇAR: DAS ESCOLHAS QUE SE FAZEM NO CAMPO DE PESQUISA
Percorremos	por	entre	saberes,	pensamentos,	caminhos	e	atalhos	desconhecidos	e	complexos,	

diante	das	pesquisas	com	crianças	 indígenas,	que	se	fazem	pelo	olhar,	pensar,	problematizar	aquilo	
que	se	coloca	como	verdade	sobre	os	povos	indígenas.	Dentre	estes	caminhos	começamos	pelo	en-
contro	com	as	leituras	e	palavras	de	Manuel	de	Barros,	as	quais	traduzem	em	parte	o	que	buscamos	
neste	trabalho	compor.	Iniciamos	com	um	excerto	de	sua	obra	que	nos	afeta	enquanto	pesquisadoras,	
quando	das	relações	que	estabelecemos	por	entre	e	com	as	crianças	indígenas,	destacamos:	“Ocupo 
muito de mim com meu desconhecer”. (BARROS, 2016, p.21). Barros,	de	uma	forma	poética	e	reflexiva,	
nos	coloca	a	pensar	o	campo	de	pesquisa	e	a	nossa	relação	com	os	sujeitos	que	constituem	o	lugar,	o	
tempo,	a	escrita,	os	conhecimentos	produzidos,	o	que	conhecemos	e	como	pensamos	as	crianças	indí-
genas	Kaingang	em	suas	relações	com	o	outro.	Nesse	sentido,	indagamos:	de	que	desconhecer Barros 
trata	e	permite	pensar	as	pesquisas	com	crianças	indígenas?	O	desconhecer enquanto pesquisadoras 
nos	colocaria	a	um	outro	modo	de	conhecer	essas	crianças	e	a	partir	delas	inscrevê-las	nas	pesquisas?	
Talvez	o	desconhecer nos	coloque	em	outra	relação	com	as	crianças,	ao	interrogar	o	que	pensamos	das	
crianças	a	partir	de	si	e	do	outro,	num	encontro,	“desprovidas”	de	conceitos	pré-determinados	sobre	
como	deve-ser as infâncias.

Ao	pensar	as	crianças	indígenas	Kaingang	percorremos	por	leituras,	concepções,	“verdades”	que	
partem	da	constituição	de	uma	pesquisa	de	doutorado	em	educação	e	que	para	essa	escrita	se	coloca	
em	diálogo	com	as	crianças	e	as	pesquisadoras,	que	tecem	reflexões	acerca	dos	sujeitos	crianças	indí-
genas	até	o	momento,	num	período	de	dois	anos.	O	trabalho	se	faz	permanentemente	em	idas	e	vindas	
aos	registros	de	campo,	as	leituras	e	encontros,	sob	um	olhar	ético	e	problematizador	sobre	aquilo	que	
a	ciência,	a	mídia,	a	academia	e	os	conhecimentos	do	senso	comum	produzem	no	imaginário	social	
sobre	as	crianças	e	suas	relações	com	a	aldeia,	a	cidade,	os	adultos.	Parte	também,	de	inquietações	
diante	de	questões	como,	“por	onde	começar”	a	pensar	uma	“outra”	cultura	que	foi	tecida	pelos	povos	
indígenas	e	pela	história	do	colonialismo	embrenhou-se	de	saberes	e	práticas	sociais	que	advém	dos	
modos	de	 fazer-se	ocidental.	Este	 trabalho	problematiza	questões	que	nos	acompanham	enquanto	
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profissionais	da	educação	e	pesquisadoras	em	torno	dos	Estudos	da	Infância	e	dos	estudos	decoloniais,	

e	deslocam	nosso	pensar	e	olhar	para	as	 infâncias	 indígenas	com	o	que	pensamos	e	dizemos	das	e	

sobre	elas.	Nas	palavras	de	Kohan,	a	pesquisa	intenta	em	empreender	uma	viagem,	que	nos	posiciona	

como	estrangeiro	em	um	campo	habitado	pela	dúvida,	incerteza,	questionamento	acerca	do	produzi-

do	por	entre	saberes	sobre	as	crianças	indígenas.

A	experiência	em	estar	com	as	crianças	indígenas	no	início	da	pesquisa	de	campo	esteve	ligada	e	

muito	próxima	a	presença	dos	adultos	na	aldeia,	numa	disposição	que	se	fez	pelo	enlace	entre	adultos	

e	crianças,	bem	pequenas,	pequenas	e	maiores,	como	se	corpos	e	experiências	estivessem	em	sim-

biose	com	o	lugar	e	o	tempo,	compondo	aquela	geografia	e	as	relações	sociais	que	ali	estão	travadas.

O	“começo”	de	nossa	pesquisa	com	as	crianças	indígenas	pressupôs	adentrar	em	nosso	pensa-

mento	adultocêntrico,	“não	indígena”,	de	mulheres	pesquisadoras	que	pensam	as	crianças	e	infâncias	

e	nesse	caminho	do	desconhecer,	ir	ao	encontro	das	crianças	indígenas	Kaingang,	para	entre	adultos	e	

crianças	compor	uma	outra	leitura	e	olhar	pela	desconstrução	do	nosso	olhar.

HABITAR	O	CAMPO	PELA	ETNOGRAFIA:	DENTRE	INQUIETAÇÕES	E	A	
COMPOSIÇÃO DE CAMINHOS COM CRIANÇAS INDÍGENAS KAINGANG

Um	campo	de	pesquisa	“desconhecido”	enquanto	pesquisadoras	–	a	aldeia	indígena	Kaingang	

–	localizada	no	oeste	de	Santa	Catarina,	se	colocou	como	desafio	permanente,	que	no	encontro	com	

as	contribuições	de	Foucault	(2004,	2010),	Kohan	(2007),	Mignolo	(2003),	Santos	(2010);	Lima	(2008),	

dentre	outras	 leituras	e	escritas,	 nos	 convdam	permanentemente	ao	diálogo	 com	nosso	pensar	 as	

questões	indígenas,	as	infâncias,	as	crianças	Kaingang,	e	a	produção	acadêmica	inscrita	como	“verda-

de”	sobre	esse	campo.

As	primeiras	questões	que	inquietaram	nosso	pensamento	estiveram	ligadas	ao	conhecimento	

sobre	si	e	o	“outro”,	pautado	numa	relação	de	hierarquia	e	poder	de	um	sobre	o	outro,	advindo	de	

uma	herança	europeia,	da	colonialidade	dos	povos	nativos,	esse	talvez	tenha	sido	o	ponto	nefrálgico	

de	nossa	pesquisa	e	trabalhos	acadêmicos	que	pesquisam	o	tema.	Colocar	nosso	modo	de	pensar	em	

diálogo	com	aqueles	saberes	subalternizados	(MIGNOLO,	2003),	que	estão	inscritos	no	próprio	campo	

pelos	saberes	locais,	tem	sido	um	dos	desafios.	Nessa	linha	de	pensamento,	Mignolo	(2003,	p.09)	en-

tende	que,	“[...]	O	mundo	moderno	vem	sendo	descrito	e	teorizado	de	dentro	do	sistema,	enquanto	a	

variedade	das	experiências	históricas	e	coloniais	lhe	vem	sendo	simplesmente	anexada	e	contemplada	

a	partir	do	interior	do	sistema.”

De	acordo	com	Foucault	 (2004,	p.302)	“[...]	nos	constituímos	 indiretamente	pela	exclusão	de	

alguns	outros	 [...]”	o	que	nos	coloca	a	pensar	na	exclusão	destes	outros,	 crianças	 indígenas,	povos	

indígenas,	para	constituirmos	quem	somos	e	quem	é	esse	outro.

Partimos	então	do	lugar	que	se	atribui	às	crianças	indígenas	Kaingang,	no	interior	dos	sistemas	

da	aldeia	e	da	cidade,	que	se	instituem	pelo	olhar	ocidental	e	se	ramifica	no	pensar	e	construir	conhe-

cimentos	sobre	e	para	elas.	Nesse	sentido,	ao	“entrar”	no	campo	de	pesquisa	foi	preciso	revisitarmos	

os	 conhecimentos	 que	 “dizem”	das	 crianças	 indígenas	 Kaingang	 e	 que	 compõem	em	grande	parte	

o	desconhecido,	pois	denotam	aspectos	e	concepções	que	nem	sempre	dizem	das	experiências	das	

crianças	com	a	aldeia	e	a	cidade,	nas	relações	com	adultos	e	crianças.
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Lima	(2008)	também	nos	fala	do	desconhecido	ao	trajetarmos	um	caminho,	que	nos	solicita	a	

entrega	àquilo	que	não	sabemos	o	que	está	por	vir,	que	se	compõe	na	medida	em	que	nos	deixamos	

conhecer,	nas	palavras	da	autora,

Sentimos	medo,	mas	também	prazer	quando	nos	lançamos	rumo	ao	desconhecido.	Esse	espaço,	in-
finito	no	seu	(des)conhecimento,	só	pode	ser	experienciado	com	um	espírito	mais	aberto	e	um	tipo	
de	entrega	que	eu	chamaria	de	improvisada,	nada	ensaiada,	permanentemente	ameaçada	e,	por	isso,	
um	lugar	que	exigiria	de	mim	uma	entrega	genuína,	um	‘arriscar-se’	em	águas	desconhecidas.	(LIMA,	
2008, p.14)

Estes	e	outros	aspectos	observados	empiricamente	e	no	campo	acadêmico,	acerca	das	crianças	

indígenas	nas	suas	relações	com	os	adultos	na	cidade,	nos	levaram	a	percorrer	os	caminhos	metodoló-

gicos	de	uma	etnografia,	nas	leituras	de	Magnani	(2002),	Geertz	(1989),	Clifford	(2016),	Fonseca	(1999)	

dentre	outros,	as	quais	nos	permitiram	repensar	o	papel	do	etnógrafo	e	da	produção	de	uma	escrita	

contextualizada,	 historicizada,	 problematizada,	 ao	 adentrar	 pela	 via	 da	 reflexividade	 nos	 símbolos,	

significados,	narrativas	enunciadas	pelas	crianças	indígenas	e	suas	relações	com	a	aldeia	e	a	cidade.

As	contribuições	da	etnografia,	enquanto	prática	investigativa,	permitem-nos	adentrar	ao	co-

tidiano	e	participar	das	rotinas	das	crianças	que	habitam	a	aldeia,	a	fim	de	registrar	o	cotidiano	pelos	

sistemas	de	significados	naquele	contexto	cultural.	O	campo	inicial	da	pesquisa	pressupunha	partir	do	

contato	das	crianças	indígenas	Kaingang	com	a	cidade,	este	seria	o	locus	da	pesquisa,	porém,	algumas	

implicações	no	traçar	os	caminhos	foram	nos	levando	para	adentrar	ao	local	em	que	as	crianças	pas-

sam	a	maior	parte	de	seu	tempo	e	que	as	constitui	crianças	indígenas,	a	aldeia.

Para	Clifford	 (2016,	p.33)	a	etnografia	 localiza-se	em	meio	a	sistemas	de	significados	que	es-

tão	“nas	fronteiras	entre	civilizações,	culturas,	classes,	raças	e	gêneros”.	Nesse	sentido,	a	etnografia	

possibilita	ao	pesquisador	estar	próximo	aos	sujeitos	da	pesquisa	naquilo	que	lhe	é	significado,	afim	

de	conhece-los	em	seus	próprios	contextos,	em	diálogo	com	o	que	fora	produzido	e	com	as	próprias	

concepções	do	pesquisador	acerca	do	pesquisado.

A	pesquisa	de	campo	aconteceu	então	numa	aldeia	indígena	Kaingang,	localizada	no	oeste	de	

Santa	Catarina,	o	que	nos	permitiu	aproximação	primeiramente	com	os	adultos	para	então	estar	pró-

ximas	as	crianças,	a	fim	de	conhecer	como	vivem,	o	que	dizem,	o	que	pensam	e	sentem	nas	relações	

que	estabelecem	na	aldeia,	com	os	adultos	e	com	aqueles	que	demarcam	outra	cultura	quando	de	seu	

contato	na	cidade.	Para	a	coleta	dos	dados	a	partir	da	etnografia,	utilizamos	a	observação	participante	

na	aldeia	e	na	saída	das	famílias	e	crianças	para	a	cidade	quando	da	comercialização	do	artesanato	

produzido	pelas	famílias.	Atentas	ao	que	pensamos	das	crianças	a	partir	das	produções	acadêmicas	

e	 do	 imaginário	 social	 produzido	 na	 história	 do	 ocidente,	 seguimos	 por	 aquilo	 que	 se	 enuncia	 das	

crianças	indígenas	na	desconstrução	deste	pensar.	O	que	significa	nas	palavras	de	Kohan	propor-se	ao	

tensionamento	entre	os	saberes	instituídos.

Diante	as	formas	como	pensávamos	e	atribuímos	aos	indígenas	um	lugar	para	estar,	e	mais	espe-

cificamente	da	concepção	de	crianças	que	posicionamos	como	“ideal”	as	crianças	Kaingang	quando	de	

sua	presença	na	cidade,	nos	vimos	imersas	a	um	conhecer	precário	de	crianças	indígenas,	de	um	“lugar”	

seguro,	instituído	pela	ciência	moderna,	para	as	possibilidades	do	enfrentamento	destes	conhecimentos	

que	movem	em	desconstrução	e	reposicionamento.	As	formas	de	aproximação	que	temos	exercitado	

em	pesquisa	com	crianças	apresentam-nos	como	desafio	pensar	o	que	significa	estar	com	as	crianças.
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A	proposição	colocada	está	em	pensar	a	história	que	constitui	os	povos	indígenas	em	sua	traje-

tória,	de	“mexer”	com	a	memória	para	pensar	a	relação	do	indígena	com	o	não	indígena.

Outro	ponto	que	destacamos	refere-se	ao	tensionamento	ao	propor	uma	escrita	etnográfica	

que	contemple	as	crianças	indígenas	Kaingang	a	partir	delas	e	com	elas,	nesse	sentido	outros	impasses	

e	inquietações	se	fizeram	presentes:	de	que	forma	escrever	o	que	é	das	crianças?	Como	dizer	pela	es-

crita	etnográfica	das	experiências	de	crianças	indígenas	kaingang	com	a	aldeia	e	a	cidade	nas	relações	

que	estabelecem	com	os	adultos	indígenas	e	não	indígenas?	Para	pensar	algumas	destas	questões	nos	

reportamos	as	palavras	de	Coelho,	sobre	a	escrita	etnográfica,	a	qual	cita	que,

[...]	Olhar	para	o	texto	etnográfico	como	algo	não	mais	opaco,	mas	sim	como	um	objeto	digno	de	
atenção	em	si	mesmo,	tem	graves	implicações,	que	entrelaçam	teoria,	método,	epistemologia	e	ética	
em	algo	que	poderíamos	sintetizar	como	uma	“política	das	representações”.	[...]	examinar,	entre	ou-
tras	coisas,	as	relações	de	poder	em	meio	às	quais	o	próprio	projeto	de	compreensão	da	alteridade	
é	concebido	e	levado	a	cabo,	bem	como	atentar	para	as	possíveis	consequências	políticas,	sociais	e	
econômicas	da	circulação	desses	relatos,	tanto	na	“sociedade	do	observador”	quanto	em	eu	cada	vez	
mais	provável	retorno	à	“sociedade	do	observado”.	(COELHO,	2016,	p.10)

Os	caminhos	percorridos	por	entre	a	aldeia,	no	encontro	com	as	crianças	indígenas	Kaingang,	

constituíram-se	pela	imprevisibilidade	do	próprio	pensamento	e	de	conhecimentos	produzidos	pelas	

diferentes	áreas	acerca	das	crianças	e	indígenas,	um	encontro	que	se	deu	pela	intensidade	do	devir-

-criança.	Nesse	sentido,	Kohan	(2007,	p.99)	contribui	ao	dizer	que	“[...]	A	infância	também	tem	a	ver	

com	revisitar	certos	lugares	como	se	fosse	a	primeira	visita.”	A	intenção	da	pesquisa	está	em	pensar	a	

infância	das	crianças	indígenas	“[...]	como	presença,	e	não	como	ausência”	(KOHAN,	2007,	p.101)

POR	ENTRE	CRIANÇAS	E	ADULTOS:	SABERES	QUE	SE	CONSTITUEM
As	 leituras	que	nos	colocam	a	problematizar	as	questões	acerca	das	 infâncias	 indígenas	e	da	

produção	dos	saberes	locais	enquanto	possibilidade	de	desconstruir	e	pensar	o	que	tem	sido	produzi-

do	sobre	os	modos	de	ser	e	viver	das	crianças	na	aldeia	e	na	cidade,	partem	das	contribuições	de	Lima	

(2008,	2015)	Kohan	(2009);	Mignolo	(2003);	Boaventura	de	Sousa	Santos	(2010),	dentre	outras.

No	início,	a	chegada	ao	campo	de	pesquisa,	apontou	para	a	primeira	inquietação:	“onde	esta-

riam	as	crianças	na	aldeia?”.	Aos	poucos	fomos	percebendo	que	o	olhar	de	pesquisadora	havia	definido	

um	lugar,	um	espaço,	um	tempo,	que	não	era	e	nem	representava	as	crianças	indígenas	e	sua	cultura.	

Estava	posto	o	primeiro	embate,	o	conceito	de	totalidade	para	tratar	da	singularidade,	conceitos	que	

necessitam	numa	leitura	e	escrita	voltar-se	a	problematização	daquilo	que	as	metanarrativas	produzi-

ram	sobre	as	crianças,	o	que	merece	ser	retomado	enquanto	problemática.

Encontrar	um	lugar	ou	lugares	para	as	crianças	na	condição	de	adultas,	pesquisadoras,	educa-

doras,	parece-nos	comum	em	nosso	cotidiano	e	cultura	que	instituiu	esses	lugares	e	tempos	para	as	

crianças.	No	decorrer	da	pesquisa	fomos	desconstruindo	e	repensando	estas	questões	no	sentido	de	

problematizar	os	lugares	que	atribuímos	às	crianças	indígenas.	Na	história	ou	pela	história,	que	lugares	

definimos	para	as	crianças	estar	e	se	constituir	em	suas	infâncias?	Em	Deleuze	(1992)	encontramos	ele-

mentos	para	pensar	o	devir	enquanto	movimento,	possibilidades	que	se	criam	em	relação,	referem-se	

a	minorias	que	se	colocam	na	condição	de	processo,	mudança,	transformação.	Ao	pensar	nas	crianças	

indígenas	Kaingang	recompomos	o	olhar,	o	pensar,	a	escrita	que	as	dizem	pelas	suas	experiências.
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Dos	Estudos	da	Infância	tensionamos	o	“lugar”	das	crianças	indígenas	nas	pesquisas	produzidas	

e	as	suas	consequências,	interrogando	sobre:	O	que	tem	sido	produzido	na	e	pela	academia	sobre	e	a	

partir	das	crianças	indígenas?	Como	vivem	e	o	que	dizem	as	crianças	indígenas	dos	lugares	que	habitam	

e	das	relações	que	estabelecem	com	os	não	indígenas?	Como	estas	relações	incidem	na	produção	de	

sua	existência?

[...]	Trata-se	de	instaurar	uma	outra	política,	em	primeiro	lugar	no	pensamento,	uma	política	da	expe-
riência	e	não	da	verdade,	uma	política	de	interrogação	permanente	sobre	a	possibilidade	e	as	formas	
da	própria	política,	que	a	desinstale	do	lugar	da	impossibilidade.	Uma	política	aberta	de	inconformi-
dade	e	de	insatisfação	que,	partindo	da	igualdade	e	sem	saber	o	ponto	de	chegada,	se	impacienta	
com	a	falta	de	razão	dominante	e	busca	transtorná-la.	(KOHAN,	2007,	p.52)

O	que	se	propõe	neste	trabalho	é	a	desconstrução	do	pensamento	não	indígena/adultocêntrico	

e	dos	saberes	e	conhecimentos	colonizadores	dos	sujeitos	infantis	centrados	sob	um	olhar	desenvol-

vimentista	do	que	é	“ser	criança”.	Nesse	sentido,	colocamos	em	tensionamento	estes	conhecimentos	

para	pensar	os	saberes	e	histórias	locais	que	constituem	os	povos	indígenas,	como	esses	produzem	

seus	modos	de	existência	e	como	são	constituídas	as	relações	entre	adultos	e	crianças.

Em	Kohan	encontramos	os	termos	estrangeiridade	e	hospitalidade,	que	também	aqui	trazemos	

enquanto	contribuição	para	dialogar	acerca	das	relações	entre	crianças	e	adultos,	o	autor	cita	Derrida	

para	dialogar	com	os	conceitos,	ao	tratar	do	outro,	de	um	outro	que	na	relação	conosco	se	coloca	em	

dúvida,	desconfiança,	diferença.	Para	o	autor,	a	relação	com	o	estrangeiro	pressupõe	certas	exigências	

que	ele	assim	problematiza:	“[...]	acaso	é	necessário	e	ainda	possível	exigir	do	estrangeiro	que	saia	de	

seu	mundo	e	entre	em	outro	mundo	para	poder	acolhê-lo?	[...]	Trazer	o	estrangeiro	à	terra	do	outro,	à	

outra	terra,	não	significaria	matar	sua	estrangeiridade?”	(KOHAN,	2007,	p.117)

Quando	a	cidade	habita	as	crianças	indígenas	que	saem	da	aldeia,	seja	para	acompanhar	os	fa-

miliares	na	comercialização	do	artesanato	ou	para	participar	de	outras	situações	e	atividades	que	ali	se	

efetivam,	estaríamos	nós	na	exigência	e	desejo	de	torna-las	“iguais”	as	outras	crianças?	De	que	forma	

os	estudos	e	pesquisas	contribuem	para	problematizarmos	o	lugar	que	se	atribui	as	crianças	indígenas?	

De	que	forma	as	crianças	indígenas	podem	habitar	a	cidade	na	sua	estrangeiridade?

Nas	relações	entre	adultos	e	crianças,	indígenas	e	não	indígenas,	que	saberes	se	“impõe”	e	di-

zem	sobre	o	outro	“verdades”	assumidas	como	prerrogativas	a	constituição	de	uma	infância	e	criança	

“ideal”?	O	imaginário	social	habita	um	modelo	de	infância	e	criança	indígena	anunciada	em	uma	pers-

pectiva	da	colonialidade	do	pensamento.

As	crianças	indígenas	Kaingang	diariamente	estabelecem	contato	com	o	não	indígena	na	aldeia,	

seja	por	meio	da	escola,	da	unidade	de	saúde	ou	quando	acompanham	seus	familiares	na	cidade	na	

venda	do	artesanato,	permanecendo	ali	por	algum	tempo.	Este	contato	entre	crianças	e	adultos,	indí-

genas	e	não	indígenas,	na	aldeia	ou	na	cidade,	constituem	modos	de	ser,	pensar	e	viver	das	crianças,	

bem	como	marcam	a	produção	de	discursos	entre-saberes	indígenas	e	não	indígenas	acerca	do	“lugar”	

estabelecido	socialmente	às	crianças.

Qual	a	relação	que	estabelecemos	com	as	crianças	indígenas	nas	perguntas	que	fazemos	sobre	

elas,	diante	delas	e	para	elas?	“[...]	Essas	perguntas	são	perguntas	de	instrutores:	perguntas	que	não	

interrogam,	que	não	se	interrogam.	Pergunta-se	o	que	já	se	sabe.	Pergunta-se	sem	perguntar,	porque	
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se	sabe	ou	se	acredita	saber,	[...]	para	escutar	a	única	resposta	que	confirma	seu	saber	e	eu	poder	[...]”.	

(KOHAN, 2007, p.130)

O	autor	dá	sequencia	a	sua	 leitura	para	pensar	as	perguntas	que	fazemos	à	 infância,	citando	

“[...]	interessa	também	pensar	a	nossa	relação	com	o	perguntar,	o	sentido	que	lhe	damos,	em	nosso	

pensamento,	no	encontro	com	o	pensamento	do	outro”.	(idem,	p.130)

Boaventura	de	Sousa	Santos	(2010)	tem	proposto	a	problematização	acerca	do	que	se	produziu	

em	termos	de	conhecimento	pela	ciência	moderna	e	que	“responde”	em	grande	medida	as	questões	

oriundas	do	ocidente	pela	via	de	conhecimentos	produzidos	pela	Europa,	diante	século	XVI,	da	relação	

entre	ocidente	e	oriente,	do	Norte	e	Sul	global	e	das	práticas	sociais	que	se	instalaram	no	percurso	da	

história	que	em	tese	impõe-se	em	relações	de	poder	e	dominação.	O	autor	cita	a	obra	The Theft of 

History (2006)	de	Jack	Goody,	como	revolucionária	na	desconstrução	das	ideias	que	se	fizeram	presen-

tes	enquanto	explicações	universais	de	um	ocidente	construído	sob	um	olhar	europeu.	Para	Santos	a	

obra	apresenta	a	Europa	como	“[...]	uma	pequena	região	do	mundo	que,	por	razões	várias	e	sobretudo	

a	partir	do	século	XVI,	conseguiu	impor	ao	resto	do	mundo	as	suas	concepções	de	passado	e	de	futuro,	

de	tempo	e	de	espaço.	[...]	impôs	os	seus	valores	e	instituições.”	(2010,	p.519)

De	acordo	com	Mignolo	“[...]	A	expansão	ocidental	posterior	ao	século	16	não	foi	apenas	econô-

mica	e	religiosa,	mas	também	a	expansão	de	formas	hegemônicas	de	conhecimento	que	moldaram	a	

própria	concepção	de	economia	e	de	religião.	[...]	hegemonia	epistêmica,	política	e	ética	(2003,	p.48)

CONSIDERAÇÕES A PENSAR...

[...] que o nosso já sabido pensamento não insista em antecipar e deixe para nosso encontro com a 
infância pensar. (KOHAN, 2007, p.133)

Acessar	pelas	crianças	o	que	significam	de	seu	mundo	e	cultura	tem	sido	um	dos	desafios	da	

pesquisa,	desconfiadas	e	ao	mesmo	tempo	acessíveis	a	pesquisa,	participam	quando	estabelecem	re-

lações	de	proximidade	e	confiança.	A	aproximação	é	lenta,	intensa	e	complexa,	se	faz	pela	imprevisibi-

lidade,	afastamento,	vínculo	e	desconfiança	acerca	da	presença	de	um	outro	que	se	faz	desconhecido	

pelos	olhares	de	adultos	e	crianças	indígenas.	O	que	se	coloca	a	interrogar:	Qual	o	lugar	que	ocupamos	

na	pesquisa	com	crianças?	Que	relações	e	interlocuções	se	colocam	entre	pesquisador	e	crianças	no	

campo?	Como	aproximar-se	das	crianças	indígenas	enquanto	pesquisadora,	não	indígena	e	não	falante	

da	 língua?	As	crianças	na	aldeia	demonstram	participar	de	muitas	atividades	que	envolvem	adultos	

e	outras	crianças,	habitam	diferentes	 lugares,	brincam,	frequentam	a	escola,	a	unidade	de	saúde,	a	

igreja,	permanecem	na	presença	e	olhar	da	comunidade,	dos	adultos	e	de	outras	crianças.

Nessa	relação	com	a	aldeia,	percebemos	que	vivenciam	o	dia	a	dia	de	modo	muito	particular	a	

elas,	numa	relação	bastante	próxima	aos	adultos	e	as	outras	crianças	maiores	e	menores	a	elas,	bem	

como	no	permanente	contato	com	a	natureza.	Na	cidade,	percebemos	que	as	crianças	se	relacionam	

com	os	não	indígenas	sob	diferentes	formas,	algumas	com	mais	proximidade	que	outras,	buscam	man-

ter	na	sua	condição	de	comunicabilidade	uma	relação	de	diálogo,	junto	de	seus	familiares	que	fazem	a	

comercialização	do	artesanato,	os	acompanham	e	permanecem	próximas	a	produção	e	comercializa-

ção	do	artesanato	enquanto	observadoras	de	sua	cultura.
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Ao	participar	do	dia	a	dia	de	crianças	e	adultos	indígenas,	reconhecemos	a	complexidade	do	cam-

po	e	das	implicações	das	escolhas	que	fazemos	enquanto	pesquisadores	acerca	dos	referenciais	aborda-

dos	para	dialogar	com	as	crianças	Kaingang.	Estar	com	as	crianças	requer	um	permanente	desconstruir	

verdades	sobre	o	que	temos	para	pensar	as	crianças	e	seus	modos	de	ser,	para	então	compor	outros	

referenciais	que	as	represente	e	constituem-nas	em	suas	histórias	e	saberes	locais	(Mignolo,	2003).

Quando	as	 verdades	 circulam	como	verdades	pela	população	que	assume-as	e	 se	produzem	

nessa	relação	elas	passam	a	fazer	parte	dos	modos	de	se	relacionar	com	a	vida.	(FOUCAULT,	2010).	

O	modo	como	se	produzem	as	verdades	sobre	a	população	remete	ao	controle	da	vida,	o	que	nos	

coloca	a	pensar:	Que	verdades	são	produzidas	nos	povos	 indígenas,	pelos	não	 indígenas	acerca	do	

como	se	deve	operar	com	a	vida?

A	verdade	enquanto	produção	de	saberes	de	um	determinado	tempo,	lugar,	está	relacionada	

as	tecnologias	de	poder	que	se	fazem	e	dizem	daquela	época	enquanto	reguladoras	da	própria	vida.	

(FOUCAULT,	2010)	Quando	a	verdade	produzida	naquele	período	histórico,	sociedade	ou	lugar	circula	

como	verdade,	o	sujeito	também	se	produz	nessa	verdade.	Qual	o	“lugar”	dos	saberes	locais,	constituí-

dos	pelos	povos	indígenas,	em	relação	as	crianças	indígenas	e	a	cidade?	Como	estes	saberes	“operam”	

sobre	os	sujeitos,	e	estratégias	de	vida?

Considerando	 os	 referenciais	 que	 buscam	desconstruir	 o	 pensar	 ocidental	 como	 aquele	 que	

“unicamente”	nos	 representa,	 tensionamos	os	estudos	produzidos	 sobre	as	 infâncias	 indígenas	até	

aqui,	e	nos	interrogamos	sobre	a	validade	das	lentes	do	pensamento	ocidental,	ao	mesmo	tempo	em	

que	 chamamos	atenção	para	a	 construção	de	outros	 saberes,	 significados	pelas	 crianças	e	 adultos	

indígenas	Kaingangs	e	que	aqui,	nomeamos	como	entre-saberes.
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1.	A	ALMA	ENCANTADORA	DAS	RUAS1

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamen-
to. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e 
canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste 
que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é 
a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. [...].

João do Rio

As	ruas	carregam	o	estigma	do	infortúnio,	do	acaso	e	quase	sempre	são	vistas	como	“escolas	do	
mal”.	Mas	há	também	em	sua	atmosfera	a	arte	da	criação,	do	improviso	que	impõe	o	ato	criador	como	
condição	para	viver	a	cidade.	As	brincadeiras	nas	ruas	revelam	a	complexidade	da	dinâmica	urbana	
e	fortalecem	os	elos	socioespaciais.	É	ela	que	conecta	a	criança	com	o	mundo,	fortalece	e	amplia	as	
relações	sociais	até	então	vividas	na	“solidão”	de	suas	casas.	Nela,	os	limites	físicos	que,	em	princípio	
seriam	estorvos	ou	barreiras,	são	transpostos	e	mobilizam	desejos	de	crianças	ávidas	por	brincar.

Pelo	modo	como	lidam	com	as	circunstâncias	que	se	colocam	de	súbito	nas	brincadeiras	livres,	
pelo	improviso	das	ações	em	suas	brincadeiras,	as	crianças	se	autoconstroem	enquanto	sujeitos,	suas	
identidades	são	forjadas	na	experiência	do	brincar,	por	meio	das	regras	vão	recriando	o	mundo,	na	
medida	em	que	as	negociações	acontecem,	os	laços	de	amizade,	solidariedade,	de	respeito	e	também	
as	sanções	vão	se	tornando	parâmetros	construídos	coletivamente.

É	nessa	troca	 intensa	e	nos	embates	que	travam	com	transeuntes	e	veículos	que	as	crianças	
criam	territórios,	fundam	territorialidades,	afinal	as	brincadeiras	nas	ruas	pressupõem	autoria	e	apren-
dizagem	social,	nas	ruas	elas	aprendem	a	lidar	com	a	liberdade	e	a	segurança	ao	mesmo	tempo.	Na	
contramão	da	 ideia	de	rua	como	lugar	de	negligência	e	de	abandono	o	que	procuramos	é	refleti-la	
como	lugar	de	encontro	com	o	outro	e	com	nós	mesmos,	mediado	pelo	olhar	fenomenológico	que	
busca	reconstruir	o	mundo	a	partir	do	olhar	do	outro.

Nos	escritos	que	se	seguem	abordamos	algumas	das	brincadeiras	que	observamos	durante	a	
pesquisa	e	procuramos	 refletir	 sobre	a	 arquitetura	 social	 que	 reverbera	no	 cotidiano	das	 crianças.	
Ao	viverem	imersas	em	um	universo	de	curiosidades,	de	descobertas	e	de	imaginação	ao	brincarem	
criam	relações	e	experiências	com	o	mundo.	Essas	experiências	as	conectam	com	a	vida	na	cidade,	por	
meio	delas	vencem	a	fragmentação	de	uma	vida	segmentada	entre	público	e	o	privado.	O	futebol	nas	
ruas	ou	nos	campinhos	improvisados	se	situam	nessa	interface	entre	o	correr	riscos	e	do	desafio	de	
ultrapassar	seus	próprios	limites.

1	 Fonte:	Foto	Ângela	Figueiredo	(2016)
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1.1	Brincadeiras	e	apropriações:	futebol	no	campinho	e	na	rua

É	final	de	tarde,	as	ruas	ficam	tomadas	por	grupos	de	crianças	brincando.	Elas	correm	de	um	
lado	para	o	outro	da	rua,	riem	e	falam	alto,	rolam	pelo	chão,	empurram	uns	aos	outros,	gritam,	fazem	
algazarra.	O	clima	é	de	euforia,	o	movimento	é	frenético	como	o	ritmo	do	trânsito	que	divide	espaço	
com	as	crianças.	Situações	vivenciadas	cotidianamente	pelos	adultos	e	por	crianças	no	Bairro	da	União	
no	uso	social	do	espaço	na	condução	de	suas	relações	sociais.

É	nesse	cenário	que	as	crianças	estabelecem	suas	sociabilidades	e	constroem	territorialidades,	
suas	brincadeiras	são	produzidas	e	produzem	tramas	que	as	permitem	organizar	suas	vidas	num	dado	
tempo-espaço.	Ao	escolher	seus	parceiros	ou	aqueles	que	comporão	os	grupos,	colocam	em	jogo	cri-
tério	construídos	na	coletividade	e	fazem	destes	uma	regra:	“Nós escolhe o mais bom! A gente espia 
como ele tá jogando..., mas de outro jeito se não der certo, qualquer um pode brincar.” [grupo de 
crianças pesquisadas].

As	escolhas	não	são	fixas,	engessadas,	nem	seguem	critérios	rígidos	de	afinidades,	ao	contrário,	
os	critérios	são	manobrados	para	se	ajustarem	às	reais	necessidades	da	brincadeira.	São	aceitáveis	
várias	composições,	embora	estas	conservem	a	mesma	função	social	que	é	congregar	os	valores	de	
transmissão	cultural	(FERNANDES,	2004).

Essa	transmissão,	via	de	regra	não	é	um	reprodução	da	cultura	adulta,	observamos	que	embora	
esta	seja	o	ponto	de	partida,	para	as	crianças	os	modelos	fornecidos	para	a	composição	dos	times	para	
jogar	futebol	são	em	primeira	instância	a	habilidade	de	jogar,	mas	isso	não	é	regra	imprescindível	para	
fazer	parte	do	time,	para	eles	o	importante	é	a	brincadeira	em	si.

As	ruas	são	campinhos	improvisados	para	o	futebol	e	as	relações	ali	experimentadas	vão	além	
da	destreza,	reverberam	a	parceria	e	alto	nível	de	confiabilidade,	afinal	é	preciso	alertar	aos	parceiros	
quando	um	perigo	se	avizinha	 isso	 faz	da	rua	um	duplo	palco	de	manifestações	culturais,	seja	pelo	
jogo	em	si	ou	pela	necessidade	de	se	estabelecer	pactos	de	confiança	para	que	ninguém	se	machuque	
entre	uma	partida	e	outra.	Isso	deixa	mais	evidente	a	forma	como	as	relações	sociais	são	administradas	
cotidianamente,	assim	elas	constroem	novas	formas	de	se	relacionar	com	o	espaço	e	com	seus	pares	
num	processo	que	é	próprio	de	suas	manifestações.

Ao	brincar	nas	ruas	elas	controlam	os	espaços,	lutam	por	ele,	ocupam	mesmo	que	temporaria-
mente,	dotando-os	de	novos	sentidos,	novas	funções.	Nas	ruas,	em	que	pese	os	perigos	e	a	vulnerabi-
lidade	propagada,	o	brincar	abarca	as	capacidades	e	possibilita	o	desenvolvimento	de	habilidades	de	
convívios	sociais	mais	amplos,	ao	contrário	de	outros	ambientes	extremamente	controlados.

As	ruas	ampliam	a	compreensão	de	espaço	e	possibilitam-na	viver	o	bairro,	as	ruas	ou	a	cidade	
como	um	microcosmo	profundamente	tecido	no	universo	cultural	mais	amplo.
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Fonte:	Foto	Ângela	Figueiredo	(2016)

Imagem	1:	Crianças	jogando	futebol	e	desfazendo	o	campinho	enquanto	o	veículo	passa.

Nas	brincadeiras	as	ruas	são	espaços	construídos	provisoriamente,	a	ocupação	se	faz	e	se	re-
faz	ao	sabor	do	jogo.	Os	referentes	ou	marcações	de	território	são	improvisados	e	sob	os	domínios	
das	crianças,	o	que	parece	obstáculo	para	os	adultos	que	transitam	impacientes	é	apenas	uma	etapa	
do	 jogo,	ou	 seja,	para	as	 crianças	que	correm	desviando	das	 investidas	dos	mais	exaltados,	 tudo	é	
brincadeira.	O	 fato	 é	 que	elas	 se	 apropriam	do	espaço	da	 rua,	 enfrentam	 conflitos	 e	 são	 alvos	 de	
contestações,	mas	não	se	intimidam,	vão	tecendo	seu	universo	a	partir	do	possível	e	não	do	“ideal”.

Qualquer	espaço	disponível	vira	um	campo	de	futebol,	a	cada	sinal	de	alerta	por	parte	de	um	
dos	parceiros,	todos	tomam	seus	pertences	(sandálias,	tijolos,	cabos	de	vassoura,	bola	etc.)	e	correm	
para	deixar	a	rua	livre	enquanto	os	veículos	passam.	Nesse	vai-e-vem	colocam	em	prática	seus	anseios	
e	o	que	parece	dificuldade	vira	desafio,	há	nesse	ato	uma	relação	de	companheirismo	e	de	confiança	
intrinsecamente	tecido,	pois	alguém	tem	que	ficar	à	espreita	para	avisar	a	aproximação	de	um	veículo.	
A	urgência	na	fuga	não	é	empecilho,	mas	compõem	o	cenário	do	brincar	num	compasso	que	se	difere	
pela	dinâmica	frenética	que	o	envolve:	Parô, parô, parô!	[gritos	das	crianças	após	alerta	dado].	Todos	
correm	e	deixam	o	trânsito	fluir.

Os	perigos	que	o	transito	 impõe	nos	 faz	 refletir	em	como	as	cidades	são	pensadas	de	 forma	
fragmentada	e	não	há	um	projeto	de	humanidade,	mas	de	segregação	onde	cada	um	defende	o	seu	
território	e	cuida	da	segurança	de	sua	“aldeia”	individualmente.	A	rua	pode	não	ser	o	lugar	mais	apro-
priado	para	as	brincadeiras,	mas	é	lugar	público	e	deve	ser	pensada	na	perspectiva	de	todos,	para	isso	
é	necessário	“desconstruir	obviedades”	e	considerar	as	crianças	nas	tomadas	de	decisões	no	planeja-
mento	das	cidades	para	que	seja	um	espaço	acolhedor	para	as	crianças	também.	(GULARD,	1916)

A	apropriação	do	espaço	para	as	brincadeiras	é	compreendido	a	partir	de	Pol	(1996),	quando	
esclarece	que	ela	se	dá	com	base	em	dois	aspectos	relacionais:	a)	Ação-transformação;	b)	Simbólico	–	
Identitário.	Ambos	consistem	na	construção	histórica	e	identitária	dos	espaços	por	parte	dos	grupos	
sociais	que	o	transformam	em	referentes	simbólicos.	Espaço,	 lugar,	território	e	territorialidades	são	
construções	cognitivas	que	escapam	a	uma	definição	linear	de	base	positivista	e	precisam	ser	recolo-
cados	para	que	não	se	eliminem	as	contradições	e	as	diversidades	nelas	existentes.
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Não	apenas	no	 jogo	de	futebol,	mas	nas	brincadeiras	de	modo	geral	as	crianças	aprendem	a	
negociar,	ocupar	e	se	apropriar	dos	espaços,	dotando-lhes	de	sentido,	as	ruas	ensinam:	“Aqui aprende 
sim, muita coisa!”	“A gente aprende a habilidade principalmente com os pés!”	“Também a gente tem 
colega na rua, a gente até briga às vezes quando tão escasseando as coisas”. [grupo de crianças]. E as 
coisas	ruins	de	brincar	na	rua,	quais	são?	“_	Briga, muito palavrão! Mas viver aqui é bom por causa da 
liberdade, das brincadeiras, pular n’água também é muito bom, tem um monte de beirada	(margem	dos	
rios) aqui. [grupo de crianças].

A	ideia	de	lugar	e	espaço	com	a	qual	as	crianças	dialogam	em	seu	brincar	se	distingue	qualitativa-
mente	da	visão	estática	e	homogênea	de	expansão	territorial,	trata-se	da	ideia	de	espaço	diferenciado,	
que	segundo	Tuan	(1983)	transforma-se	em	“lugar”	à	medida	que	o	conhecemos	melhor	e	o	dotamos	
de	valor,	de	afetividade.	A	delimitação	do	espaço	nas	ruas	do	bairro	da	União,	assim	como	a	disputa	
por	ele,	não	se	dá	apenas	no	aspecto	físico,	territorial,	mas	as	disputas	simbólicas	são	travadas	entre	as	
próprias	crianças	que	definem	de	antemão	onde	cada	grupo	pode	ou	não	brincar.

A	rua	pode	ser	um	espaço	compartilhado	de	convivência	entre	diferentes	pessoas	e/ou	grupos	
de	pessoas,	mas	passa	a	ter	sua	forma	de	pertencimento	modificada	em	função	do	uso	simbólico	a	
ela	atribuído.	O	espaço	compartilhado	agrega	 funções	simbólicas	diversas	e	 tem	se	constituído	em	
microcosmos	para	 grupos	 de	 crianças	 que	 se	 utilizam	para	 estabelecer	 parcerias,	 criar	 autonomia,	
desenvolver	princípios	éticos	e	de	solidariedade,	assim	como	aprender	a	se	defender,	usar	da	astúcia	
para	“driblar”	perigos	e	vencer	discussões.	É	nessa	mescla	de	intenções	que	as	ruas	se	tornam	espaço	
de	relações	humanas,	mesmo	que	a	autorização	e	autoria	da	criança	ainda	seja	um	paradoxo.

1.2	O	faz-de-conta	como	princípio	de	liberdade	e	imaginação

A	rua,	além	ser	lugar	de	transitar,	de	correr,	de	jogar	bola	é	também	lugar	de	construção	sim-
bólica,	 imaginação	e	 fantasia.	O	 tempo	e	o	espaço	das	crianças	não	estão	objetivamente	 traçados.	
A	relação	que	ela	estabelece	é	diferente	do	tempo	cronológico,	pois	um	instante	pode	ser	estendido,	
ampliado	numa	percepção	 temporal	diferente	da	horizontalidade	do	adulto.	O	adulto	 tenta	a	 todo	
custo	imprimir	a	noção	de	tempo	e	espaço	na	criança	a	partir	de	seu	ponto	de	vista,	prezando	pela	
pressa	e	pela	“otimização”	do	tempo	acelerado,	espera	dela	a	agilidade	e	a	aceitação	de	regras	que	se	
fecham	para	o	mundo	público	e	se	voltam	para	a	vida	intimista,	utiliza	o	medo	para	exercer	o	controle	
sobre	ela.	Mas	nas	ruas,	elas	seguem	um	fluxo	aberto	para	o	mundo,	quanto	menos	forem	dirigidas	e	
controladas,	mais	serão	capazes	de	criar,	de	exercer	sua	autonomia.

Não	é	raro	ver	crianças	na	rua	criando,	recriando,	transformando	“lixo”	em	brinquedos.	Uma	
mochila	velha	de	rodinhas	vira	um	carrinho	para	puxar	outro	colega;	um	velho	carrinho	de	bebê	vira	
um	carro	com	chão	forrado	em	madeira	para	transportar	várias	crianças;	partes	dos	ferros	de	uma	
cama	 vira	 trave	no	 campinho	de	 futebol;	 uma	 folha	de	 caderno	ou	 sacos	 plásticos	 viram	pipas	 ou	
papagaios;	folhas	e	areia	ou	serragem	viram	comidinhas.
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Fonte:	Gabrielle	Albuquerque	(2015)

Foto	2:	Crianças	brincando	de	fazer	comidinha	

O	poder	de	criação,	transformação	e	ressignificação	das	coisas	não	se	resumem	apenas	à	adap-
tação	do	lugar	onde	se	brinca,	mas	a	tudo	que	está	em	sua	volta,	até	mesmo	às	relações	sociais	são	
modificadas,	adaptadas	e	(re)	funcionalizadas	para	cumprirem	um	curso	diferente.

Nas	ruas	do	bairro	da	União	ou	mesmo	nas	áreas	de	preservação	é	comum	encontrar	entulhos	
descartados	pelos	moradores	contrastando	com	a	exuberante	paisagem	natural,	áreas	de	castanheiras	
centenárias	que	cercam	o	bairro	e	que	sofrem	ameaças	com	o	avanço	de	novas	ocupações.	Carcaça	de	
geladeiras,	de	televisores,	de	ventiladores,	de	máquina	de	lavar,	até	fogões	ficam	esquecidos	nas	en-
costas	das	ruas	por	meses	e	ali	mesmo	se	deterioram	ocupando	parte	significativa	das	ruas,	deixando	
apenas	um	estreito	trecho	para	os	veículos	passarem.

Mesmo	em	meio	aos	entulhos	as	crianças	brincam,	transformam	aquilo	que	foi	descartado	pelos	
adultos	em	brinquedos.	O	mesmo	lixo	que	muda	a	paisagem	é	para	as	crianças	oportunidades	de	criar,	
recriar	e	de	brincar.	De	modo	geral	o	adulto	vê	um	cenário	caótico:	os	escombros	entulhados,	restos	de	
matérias	descartados	por	todo	lado	atrapalhando	o	trânsito,	porém	às	crianças	veem	aí	oportunidades	
para	se	criar	novas	formas	de	brincar	e	logo:	a	geladeira	vira	um	salão	de	beleza,	a	máquina	de	lavar	
vira	barco,	a	mangueira	de	borracha	vira	corda	para	pular	ou	encaixada	na	outra	extremidade	vira	um	
bambolê.

As	vivências	das	crianças	e	as	condições	concretas	do	lugar,	embora	não	fossem	o	alvo	do	estudo	
empreendido	não	puderam	deixar	de	serem	notados,	porém	o	olhar	julgador	deve	passar	à	margem	
do	pesquisador	etnográfico,	este	foi	o	principal	desafio	da	pesquisa.	Elas	afirmam	que	a	rua	é	o	melhor	
lugar	para	brincarem	e	que	seus	grupos	são	formados	com	as	crianças	mais	próximas:	“São todos daqui 
dessa rua mesmo. A gente só brinca nessa rua mesmo”. [Vítor,	10	anos].

Ali	mesmo,	no	meio	das	ruas,	as	brincadeiras	de	faz-de-conta	aconteciam,	a	veracidade	de	suas	
ações	colocavam	em	jogo	a	imaginação,	a	criatividade	e	a	seriedade	num	plano	real.	Assim	ser	dona	de	
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um	salão	de	beleza	demanda	um	comportamento	diferente	de	agir	como	uma	cliente	que	faz	ligações	
ao	celular	 (feito	de	caixa	vazia	de	perfume	ou	de	um	pedaço	de	madeira)	enquanto	cuida	do	cabelo.	
Cada	comportamento	demanda	uma	atitude	em	face	da	realidade,	que	se	coloca,	esta	é	 incorporada	
e	assimilada	a	partir	daquilo	que	elas	têm	disponível	na	realidade	social.	Daí	o	papel	imprescindível	da	
brincadeira	de	faz-de-conta	como	potencial	formativo	das	crianças,	conforme	aponta	(VYGOTSKY,	1991).

A	televisão	é	uma	das	principais	informantes	e	a	linguagem	utilizada	nas	brincadeiras	ganhava	
uma	conotação	de	formalidade:	“a senhora aceita um cafezinho?”.	As	meninas	que	brincavam	sobre	a	
carcaça	de	geladeira	tinham	apenas	quatro	e	cinco	anos,	escolhiam	com	zelo	os	materiais	para	as	brin-
cadeiras:	a	caixa	de	perfume	e	o	pedaço	de	madeira	que	seria	telefone	celular,	saquinho	de	plástico	
onde	guardavam	acessórios	para	os	cabelos	(pétalas	de	flores	colhidos	na	casa	de	uma	vizinha),	frascos	
vazios de desodorantes.

A	conversa	fluía	em	linguagem	adequada	para	a	situação,	o	contexto	era	de	um	salão	de	beleza	
e,	mesmo	que	estivessem	imitando	posturas	dos	adultos,	não	se	pode	ignorar	que	ao	colocar	em	ação	
seus	desejos	já	estão	de	fato	criando	um	universo	simbólico	com	representações	reais	da	cultura	em	
que	se	inserem.	A	utilização	dos	objetos	descartados	como	brinquedos,	amplia	as	possibilidades	de	
representar	vivencias	que	primeiro	se	estruturam	na	imaginação	para	se	concretizarem	na	realidade,	
assim,	a	função	simbólica	do	brinquedo	é	de	possibilitar	esse	transitar	entre	a	representação	e	a	ação.

A	estrutura	da	geladeira	velha	e	abandonada	se	torna,	então,	o	lugar	das	fantasias	que	alimenta	
a	imaginação	das	crianças	que	as	utilizam	para	dar	corpo	ao	salão	de	beleza.	Como	a	carcaça	estava	
dobrada	ao	meio,	amassadas	pelo	desgaste	da	ferrugem,	deu	forma	à	ilusão	de	dois	ambientes,	assim	
as	crianças	criaram	na	parte	de	cima	o	salão	e	na	parte	de	baixo	uma	cozinha	onde	as	panelas	estavam	
ao	fogo	enquanto	os	clientes	eram	atendidos.

Uma	tarefa	dupla	para	as	meninas	que	se	desdobravam	entre	enfeitar	os	cabelos	com	flores	e	
dar	assistência	aos	afazeres	domésticos	numa	clara	adaptação	da	realidade	da	mulher	em	suas	múlti-
plas	tarefas.

Fonte:	Ângela	Figueiredo	(2015)

Foto 3: Crianças brincando de casinha e de salão de beleza.

De	 acordo	 com	Vygotsky	 (1991)	 nas	 brincadeiras	 de	 faz-de-conta,	 o	 espaço	 e	 o	 tempo	 dila-
tam-se.	A	criança	primeiramente	representa	o	mundo	para	depois	praticá-lo,	assim	ela	interioriza	o	
cosmos.	Nos	objetos	que	as	crianças	encontram	nas	ruas	elas	traduzem	o	enredo	de	situações	reais	
com	as	quais	convivem	e	estes	se	tornam	parte	do	processo	de	reapropriação	dos	significados	que	elas	
captam	do	mundo.
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A	brincadeira	encontra-se	tecida	na	concretude	de	um	cotidiano	que	subsiste	ao	próprio	sistema	
em	que	se	insere,	numa	sociedade	onde	a	pressa	e	o	grande	afã	pelo	futuro	parece	guiar	a	temporali-
dade.	No	brincar	o	tempo	e	o	espaço	cumprem	outra	dimensão	temporal,	os	adultos	passam,	cuidam	
de	seus	afazeres	e	muitas	vezes	ignoram	ou	fingem	não	perceber	um	outro	“universo”	funcionando	
com	características	próprias.

No	jogo	do	faz-de-conta	a	criança	reestrutura	o	mundo,	adapta	a	realidade	para	dar	um	novo	
sentido. Nessa construção de subjetividades a criança se torna co-construtora de sua identidade, 
mediada	pelas	experiências	que	vivencia	em	seu	contexto	social	e	cultural.	A	construção	de	territoria-
lidades	se	faz	na	intercessão	na	cultura	enquanto	elemento	transformador	do	espaço	e	é	fortalecida	
pelas	 experiências	 que	 se	 cumprem	no	 cotidiano	das	brincadeiras	 nas	 ruas.	A	 rua,	 como	 território	
de	controle	e	de	dominação,	não	fica	apática	às	complexidades	das	territorialidades	vivenciadas	nas	
brincadeiras.	As	territorialidades	do	brincar	designam	as	dinâmicas	desenvolvidas	nas	ruas,	o	controle	
do	espaço	e	seu	domínio	ainda	que	temporariamente.

Viver	a	aventura	de	ser	e	estar	no	mundo,	experimentar	aquilo	que	a	realidade	imediata	ainda	
não	provê	é	uma	capacidade	infantil	que	muda	a	lógica	das	coisas,	torna	a	imaginação	o	próprio	brin-
quedo,	conforme	Vygotsky,	(1991,	p.	106):	“a	imaginação	é	o	brinquedo	em	ação”.	Para	este	autor	o	
comportamento	da	criança	em	situações	de	jogos	de	faz-de-conta	é	determinado	pelas	condições	que	
se	apresentam	no	momento	imediato	do	brincar,	e	nesse	caso,	os	objetos	se	apresentam	como	uma	
força	motivadora	intrínseca	e	não	apenas	como	um	mero	incentivo	fornecido	pelos	objetos	externos.

A	ação	do	brincar	em	si	já	é	o	brinquedo,	muitas	vezes	a	materialidade	do	objeto	é	desnecessá-
ria,	quando	uma	criança	imagina	que	está	empinando	papagaio,	por	exemplo,	ela	realmente	empina	
papagaio.	Seus	gestos	frenéticos,	a	aflição	estampada	no	rosto,	a	euforia	e	o	suor	provocado	pelos	
movimentos,	os	 jogos	corporais,	os	 lábios	comprimidos...	não	há	papagaio	em	suas	mão,	tampouco	
ilusão	nos	seus	movimentos,	há	realidade	nas	ações	e	a	presença	material	do	brinquedo	(papagaio)	é	
desnecessária,	pois	o	brincar	excede	o	real.

Ao	brincar	de	casinha,	cenas	domésticas,	mãe	e	filha,	polícia	e	ladrão	(IMAGEM	4)	ou	salão	de	
beleza	a	criança	presentifica	uma	realidade	que	é	contingente,	pois	não	é	um	simples	treino	para	a	vida	
adulta,	cada	papel	que	ela	assume	o	faz	com	destreza	de	quem	vive	de	fato	a	situação	que,	embora	
simbólica,	não	se	pode	dizer	que	é	irreal.

Fonte:	Ângela	Figueiredo	(2015)

Foto 4: Crianças brincando de polícia e ladrão.
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Os	gestos	e	as	linguagens	que	elas	utilizam	fazem	parte	do	jogo	simbólico	e	carregam	elemen-
tos	que	conectam	as	 crianças	 com	os	 referenciais	 socioculturais	de	 seu	contexto,	 “possibilitando	a	
construção	de	um	significado	comum	partilhado	no	espaço	do	brincar”	(BORBA,	2007,	p.	37).	A	forma	
como	se	comunicam,	planejam,	tomam	as	decisões,	argumentam,	negociam	os	papeis	que	cada	um	
irá	assumir	até	a	trama	ou	o	enredo	é	um	modo	particular	de	aprendizagem	que	foge	ao	controle	do	
adulto	ou	do	pedagogo	porque	acontecem	sob	a	égide	do	improviso	e	da	liberdade	nas	ruas.

No	jogo	simbólico	acontece	um	processo	de	apropriação	tanto	do	espaço	quanto	de	regras	reais	
do	universo	sociocultural,	porém	vivenciados	sob	outra	ordem.	Essa	forma	de	brincar	comunica	e	so-
cializa	os	pensamentos	das	crianças,	as	formas	como	concebe	a	realidade	e	como	as	ajusta	para	caber	
em	seu	universo	lúdico.	Portanto	as	ruas	criam	um	arquétipo	de	comunicação	que	transita	entre	o	real	
e	o	imaginário,	transpõe	espaço	e	tempo	como	condição	para	ser	aquilo	que	ela	queira.

CONSIDERAÇÕES
As	cidades	não	dispõem	de	uma	política	sensível	às	experiências	 infantis,	ao	brincar	nas	ruas	

constroem-se	como	sujeitos	partícipes	da	comunidade,	pois	articulam	o	lugar	com	as	dimensões	cultu-
rais,	subjetivas	do	contexto.	As	brincadeiras	são	mobilizadoras	de	construções	identitária	que	fortale-
cem	os	vínculos	entre	as	crianças	e	o	lugar	de	pertencimento,	entre	as	crianças	e	outras	crianças,	delas	
com	os	adultos	e	entre	elas	e	a	sociedade.	Nas	ruas	também	se	aprende	a	ser	e	agir	em	sociedade,	a	
lidar	com	o	imprevisível,	com	intempéries	que	uma	vida	“protegida”	no	interior	suas	casas,	inevitavel-
mente	as	furtaria	de	viver,	de	se	aventurar,	e	de	correr	riscos.

Nas	ruas	elas	disputam	espaços,	apropriando-se	deles	no	ir-e-vir	das	negociações	com	transeun-
tes	e	veículos,	com	os	moradores,	etc.	elas	aprendem	o	respeito,	a	solidariedade	e	a	autonomia.	Nas	
ruas	as	crianças	criam	elos	entre	a	sua	casa	e	mundo,	o	brincar	livremente	impõe	autoria	e	fortalece	
as trocas sociais intensas na apropriação do espaço, negociação e construção de regras que são funda-
mentais	para	o	avivamento	de	suas	culturas.

Ao	brincar	nas	ruas	do	bairro	da	União	as	crianças	se	apropriam	dos	espaços	e	fazem	dele	um	
território,	onde	um	conjunto	de	relações	sócio-espaciais-temporais	guiam	o	exercício	da	vida	e	tornam	
a	infância	uma	ávida	arquitetura	social	e	cultural.	A	rua	é	espaço	de	vida,	espaço	identitário.

Para	as	crianças	que	brincam	as	ruas	não	são	apenas	espaços	de	circulação	de	pessoas	e	veícu-
los,	mas	lugar	de	sociabilidades,	elas	podem	ser	lugar	de	aprendizagens,	pelas	vias	da	criatividade	e	
da	ludicidade	as	crianças	se	conectam	com	a	cultura	e	com	a	cidade,	o	espaço	de	liberdade	vira	lugar.	
Porém	essas	ocasiões	de	experimentar	as	relações	sociais	mais	amplas	têm	sido	pouco	consideradas	
na	organização	das	cidades.	Para	isso	é	preciso	entender	suas	necessidades,	sobretudo	perceber	suas	
formas	de	apropriações	já	em	curso	e	tomar	isso	como	ponto	de	partida.	Não	se	trata	de	construir	
parques	e	playgrounds,	mas	acolher	as	crianças	como	cidadãs	transcender	às	questões	do	brincar	nas	
cidades	como	políticas	públicas	que	colaborem	para	sua	vida	na	sociedade.
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PRIMEIRAS PALAVRAS...
Este	artigo	representa	uma	contribuição	no	II	CONGRESSO ESTUDOS DA INFÂNCIA- UERJ. O diá-

logo	em	questão	é	um	recorte	da	pesquisa,	em	andamento,	de	conclusão	no	Mestrado	em	Educação,	
na	Universidade	Federal	Rural	do	Rio	de	Janeiro.	Pesquisa	realizada	na	turma	de	Educação	Infantil,	no	
CIEP,	localizado	na	Zona	Oeste,	do	Rio	de	Janeiro.

Nosso	intuito	foi	provocativo	no	sentido	da	reflexão	e	investigação	sobre	o	racismo	na	infância.	
É	possível	perceber	o	racismo	na	Educação	Infantil?	Conhecer	quem	são	essas	crianças?	,	Como	são	
vistas	e	olhadas,	as	crianças	negras?	Seriam	elas	discriminadas	na	infância?	Para	responder	tais	ques-
tionamentos	ancoramos	nos	referenciais	teóricos,	em	pesquisadores	como	Munanga	(2005),	Cavalleiro	
(	1998),	Nunes	(2015),	Noguera	(2017),	Ana	Mae	(2010),	Iavelberg	(2013),	entre	outros	autores.	Estes	
questionamentos	é	que	nos	mobilizam,	pensamos	na	valorização	da	diversidade	e	o	tema	debatido	é	
preocupante,	necessário	que	esteja	presente	na	proposta	pedagógica	das	escolas	de	Educação	Infantil	
e	faça	parte	de	todo	currículo	educacional.

Acreditamos	 que	os	 conhecimentos	 de	Artes	 podem	promover	 encontros,	 e	 ajudar	 na	 com-
preensão	das	questões	étnico-racial	na	infância.	Considerando	as	interações	importantes	na	educação	
infantil,	desvelando	e	atuando	para	favorecer	esse	diálogo	com	o	mundo.

Diante	deste	cenário,	fica	evidente	a	nossa	preocupação	com	relação	a	formação	continuada	
dos	professores	no	que	 se	 refere	 a	 temática.	 Em	especial	 no	que	 compete	à	questão	africana,	 re-
pensando	no	ambiente	escolar,	a	dinâmica	histórica	e	cultural	a	qual	marcou	o	continente	africano	
e	foi	fundamental	para	a	formação	do	Brasil.	Pensamos	ser	relevante	a	desconstrução	do	racismo	na	
infância.	De	acordo	com	Mahatma	Gandhi:

“Os	olhos,	os	ouvidos	e	a	língua	vêm	antes	da	mão.	Ler	vem	antes	de	escrever	e	desenhar	antes	de	
traçar	as	letras	do	alfabeto”.	(MAHATMA	GANDHI).

Na	visão	de	Mahatma	Gandhi	os	sentidos	são	importantíssimos,	é	sabido	que	a	Arte	utilize-se	
dos	sentidos	para	a	leitura	do	mundo.	Ampliar	a	compreensão	das	crianças	e	dar	a	elas	possibilidades	
de	apropriar-se	de	diferentes	linguagens	e	saberes	através	da	arte	é	o	que	nos	move	e	potencializa	
esse	diálogo.

1	 Mestranda	em	Educação	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Educação,	Contextos	Contemporâneos	e	Demandas	Populares	(PPGEduc)	
da	Universidade	Federal	Rural	do	Rio	de	Janeiro	(UFRRJ)	Especialista	em	Diversidade	Étnico	-	Racial	e	Educação	Superior	a	Brasileira,	
pela	UFRRJ.	Graduada	em	Pedagogia	-	UNIABEU.	Graduada	em	Artes	Plásticas	pela	Universidade	Salgado	de	Oliveira.	Pós-Graduanda	
em	Artes	Visuais	do	Colégio	Pedro	II;	(Leafro);	-	Grupo	de	Pesquisa	Afroperspectivas,	Saberes	e	Infâncias	(Afrosin)	-UFRRJ.

2	 Professor	 Doutor	 -Associado	 do	 Departamento	 de	 Educação	 e	 Sociedade	 (DES),	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Educação,	
Contextos	Contemporâneos	e	Demandas	Populares	(PPGEduc),	e,	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Filosofia(PPGFil)	da	Universidade	
Federal	Rural	do	Rio	de	Janeiro	(UFRRJ).
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A	Arte	nos	proporciona	“dialogar	com	o	mundo”,	essa	expressão	foi	usada	por	Paulo	freire	(1996)	
este	dizia	que,	“leitura	era	mais	que	descobrir	palavras	–	seria	ler	o	mundo”.	E	(re)	pensar	nas	questões	
étnico-raciais	 na	 Educação	 Infantil,	 à	 favor	 da	 construção	 identitária	 da	 criança	 esse	 seria	 o	 nosso	
real	intuito.	É	importante	ressaltar	que	este	artigo	surge	a	partir	das	experiências	que	despontam	na	
pesquisa	de	campo	realizada	na	Educação	Infantil	com	as	crianças	de	04	anos,	na	escola	onde	leciono	
localizada	no	Município	do	Rio	de	janeiro.

A	pesquisa	em	questão	foi	intitulada:	“ARTES	–	SABERES	E	FAZERES	NA	EDUÇAÇÃO	INFANTIL:	
Educando para as Relações Étnico- raciais?”	foi	desenvolvida	no	contexto	de	um	programa	de	Pós-	
graduação	em	Educação,	 como	um	 trabalho	 acadêmico	de	Dissertação	do	Mestrado,	 pela	UFRRJ	 -	
Universidade	Federal	Rural	do	Rio	de	Janeiro.	E	através	dos	fomentos	de	estudos	e	pesquisas	no	grupo	
de	pesquisa	Afrosin,	vinculado	ao	Conselho	Nacional	de	Pesquisa	Científica	(CNPq).	As	nossas	motiva-
ções	intelectuais	repousam	sobre	demandas	dos	estudos	da	infância,	ao	lado	da	temática	das	relações	
étnico-raciais	associada	ao	ensino	de	Artes	Visuais	especificamente	da	Educação	Infantil.

Ancoramos	este	estudo	diante	de	um	conjunto	de	demandas	legais	a	partir	da	Lei	10.639/20033 
e	dos	diálogos	pertinentes	com	os	Referenciais	Curriculares	Nacionais	para	Educação	Infantil	(1998),	
e	das	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	das	Relações	Étnico-Raciais	e	para	o	Ensino	
de	História	 e	 Cultura	 Afro-Brasileira	 e	 Africana	 (2004)	 e	 do	 Plano	Nacional	 de	 Implementação	 das	
Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 para	 a	 Educação	 das	 Relações	 Étnico-Raciais	 e	 para	 o	 Ensino	 de	
História	e	Cultura	Afro-Brasileira	e	Africana	(2008),	assim	como,	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	
para	Educação	 Infantil	 (2010).	Atualmente	a	essas	 legislações,	correspondem	a	ações	estruturantes	
para	que	essa	temática	racial	seja	inserida	nas	escolas	na	Educação	Básica,	todas	as	crianças	pequenas	
envolvidas	necessitam	dessa	articulação	para	se	desenvolverem	de	forma	equânime.

Nossa	pretensão	foi	de	promover	atividades	práticas	de	interação	de	Artes	Visuais,	através	do	
desenho	das	crianças	pequenas.	E	com	isso,	pensamos	o	quanto	a	Arte	pode	concebe	a	criança,	en-
quanto	protagonista	do	seu	processo	de	aprendizagem.

Todavia,	são	traçados	os	princípios	éticos,	políticos	e	estéticos	que	devem	nortear	as	propostas	
pedagógicas	nas	instituições	infantis,	e	por	meio	das	Diretrizes	Curriculares	para	a	Educação	Infantil	
que	vêm	levando	em	consideração	as	concepções	de	criança,	de	infância	e	de	currículo.

Dentre	esses	princípios,	destacamos	o	estético,	que	enfatiza	a	importância	de	se	desenvolver	
atividades	que	despertem	a	sensibilidade,	a	criatividade,	a	ludicidade,	assim	como	a	liberdade	de	se	
expressar	em	diferentes	manifestações	artísticas	e	culturais	 (BRASIL,	2009,	p.	16).	Criar	novos	pen-
samentos	e	possibilidades,	esses	são	os	momentos	permitidos	e	instigados	através	da	Arte.	Educar	é	
pensar,	a	condição	humana,	e	favorecer	esse	diálogo	com	o	mundo.

3	 Lei	10.639/03	antes	da	sua	extinção	foi	ampliada	para	11.645/08	atualmente	foi	incluída	na	Lei	de	Diretrizes	Básica	de	Educação	Art.	
26-A	em	seu	inciso	§	1o	O	conteúdo	programático	a	que	se	refere	a	inclusão	do	estudo	da	história	da	África	e	dos	africanos,	a	luta	dos	
negros	no	Brasil,	a	cultura	negra	(o)	brasileira	(o)	e	o	negro	na	formação	da	sociedade	nacional,	resgatando	a	contribuição	do	povo	
negro	na	área	social,	econômica	e	política	pertinentes	à	História	do	Brasil.
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DA CRIATIVIDADE, A PRODUÇÃO DA REALIDADE
O	ato	de	criar	é	uma	potência	do	ser	humano,	e	pode	ser	desenvolvido	em	habilidades	expres-

sivas,	e	está	envolvida,	a	produção,	ao	tramar	e	à	constituição	do	pensamento.	Nesse	sentido,	Fayga	
aponta	que:	“(...)	o	ser	humano	é	criativo.	Consideramos	a	criatividade	um	potencial	inerente	ao	ho-
mem,	e	a	realização	desse	potencial	uma	de	suas	necessidades.”	(Ostrower,	2009,	p.5).	Nesse	sentido,	
concordamos	com	a	autora	a	criança	é	um	sujeito	criativo,	essa	cria	e	 recria	com	muita	 facilidade,	
a	experiência	da	criança	desde	pequena	na	Educação	 Infantil	 com	o	 trabalho	de	produção	plástica	
permite	essa	ser	reconhecida	como	produtora	cultural.	Com	isso,	pretendemos	orientar	e	contribuir	
com	os	educadores	da	infância,	pois	o	professor	tem	um	papel	fundamental	criar	novos	pensamentos	
e	possibilidades,	momentos	permitidos	e	instigados	através	da	Arte.	Educar	é	pensar,	a	condição	hu-
mana,	e	favorecer	esse	diálogo	com	o	mundo.

O	diálogo	através	da	Arte	surge	na	Educação	Infantil	e	as	minhas	motivações	para	essa	pesquisa	
desdobram-se	em	alguns	questionamentos	que	nos	ajudaram	abordar	as	 relações	étnico-raciais	na	
educação	de	crianças	pequenas	e	debater	o	papel	do	ensino	de	artes	nessa	abordagem:	É	possível	per-
ceber	o	racismo	na	Educação	Infantil?	Conhecer	quem	são	essas	crianças?	,	Como	são	vistas	e	olhadas,	
as	crianças	negras?	Seriam	elas	discriminadas	na	infância?	Foram	as	questões	que	dão	margem	a	essa	
pesquisa.

Diante	desses	cenários,	pensamos	neste	estudo	e	nas	metodologias	aplicadas	nesta	pesquisa	
qualitativa,	através	do	diálogo,	a	escuta	das	crianças,	expressões,	ações	e	reflexões	educativas.	Por	isso	
inicio pensando sobre O que é o racismo?

Segundo Munanga:

Nesse	sentido,	o	racismo	apresenta-se	como	uma	ideologia	que	permite	o	domínio	sobre	um	gru-
po/,	como	por	exemplo	judeu,	negro,	muçulmano	e	outros,	pautado,	apenas,	em	atributos	negativos	
imputados	a	cada	um	deles.	Assim,	o	racismo	atribui	a	inferioridade	a	uma	raça	e	está	baseado	em	
relações	de	poder,	legitimadas	pela	cultura	dominante.	(MUNANGA,	1996,	p.15).

Vemos	que	Munanga,	em	suas	palavras	adverte	sobre	o	racismo	e	como	esse	se	apresenta	de	
uma	ideologia	dominante,	quais	as	marcas	das	desigualdades	raciais	e	do	racismo,	assim	como,	as	suas	
conseqüências	permanecem,	 já	que	estes	preconceitos	sobrevivem	passando	por	gerações.	E	neste	
pensamento	acreditamos	ser	a	educação	fundamental	e	determinante	para	vencer	o	racismo.	E	por	
que	não	(re)	construir	com	as	crianças	essa	educação	antirracista,	através	da	valorização	da	História	e	
cultura	da	África,	desenvolvendo	o	conhecimento	e	o	respeito	a	diversidade	étnico-racial.

Seguindo	esses	argumentos	penso	em	alguns	outros	estudiosos	preocupados	com	essas	ações	
discriminatórias	buscam	conhecer	as	crianças	e	assuas	construções	sobre	raça,	racismo	e	preconcei-
tos	na	escola.	Para	esses	apontamentos	abordo	alguns	teóricos:	TEODORO,	2018;	PINTO;	SARMENTO,	
1997;	CAVALLEIRO,	2003;	NUNES,	2012	2016;	AGOSTINHO,2010;	que	se	debruçaram	em	estudos	para	
investigar	o	racismo.

Assim	como	relata	Mighian	Danae	Nunes:

O	 racismo	 é	 um	elemento	 estrutural/estruturante	 das	 vidas	 em	 sociedade,	 presente	 nas	 relações	
sociais	e	que	se	manifesta	de	maneira	complexa.(NUNES,	2016,	p.	385).
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Dessa	forma,	discorrer	sobre	o	racismo	e	preconceitos,	e	como	esses	problemas	podem	afetar	
as	nossas	crianças	em	geração	a	geração,	são	pensamentos	constantes,	os	quais	movem	as	propostas	
deste estudo.

É	possível	perceber	o	racismo	na	Educação	Infantil? Este	foi	um	dos	nossos	primeiros	questiona-
mentos	protagonizados.	Para	responder	essa	questão,	trago	à	luz	este	momento	presenciado.

Havia uma turma de crianças de 04 anos da EI, na sala de aula, e por alguns momentos fiquei respon-
sável em encaminhar algumas atividades com a turma. Até a professora chegar da diretoria. Em uma 
das brincadeiras, um brinquedo cantado com a turma, ao qual teríamos de dar as mãos. E um dos 
alunos da turma recusou-se a dar as mãos ao colega, um menino branco melhor dizendo, não quis dar 
as mãos ao menino negro. A professora da turma presenciou este momento, pois já havia voltado, mas 
permitiu que a brincadeira continuasse. Perguntei: “Por que não dá a mão ao colega?” Esse respondeu: 
“Tia se eu der a mão à ele, irei me sujar.” O quê? – (ainda, muito chocada com as palavras daquela 
criança de 04 anos), não acreditando naquela situação. Respondi: _ Me dá a mão aqui! E o menino 
rapidamente, acatou a minha ordem. E me deu a mão. (Percebo desta forma, pois naquele momento 
ele me olha espantado). E eu logo o perguntei: “Olhe, as suas mãos estão sujas?” Ele respondeu: “Não.” 
Então, falei: “Eu sou negra também, igual ao seu colega. Então se tocar nele, também não irá se sujar.”

Lembro-me	que	a	professora	da	turma,	chegara	naquele	exato	momento,	de	conflito,	e	presen-
ciou	tudo.	Mas	interveio	no	diálogo	e	disse-me:	“Deixa	ele	professora,	ele	está	brincando.”	E	sorriu.	
E	o	menino	branco	 sorriu	 aliviado,	 e	o	menino	negro,	ofendido,	 abaixou	a	 cabeça	e	não	quis	mais	
brincar.	O	silenciamento	nos	traduz	a	existência	de	discriminação	e	preconceitos	na	educação	infantil,	
a	autora	Eliane	CAVALLEIRO	(2003),	esclarece,	que	o	silêncio	dos	professores	perante	as	situações	de	
discriminação	impostas	podem	vitimar	os	estudantes	negros.

Em	meio	a	isso	tudo,	os	nossos	esforços	se	desdobraram	em	lutar	contra	o	racismo	na	escola	
da infância. E se fez necessário Conhecer quem são essas crianças? E	diante	desse	problema	viven-
ciado	no	campo	fomos	estimulados	a	construir	ações	e	propostas	educativas	que	nos	fizessem	agir	e	
pensar	nesta	luta.	E	com	isso	surgiram	as	Oficinas	artísticas:	“	Eu	sou	assim...”	,	“Eu	e	o	outro”,	“Eu	e	a	
minha	família”	entre	outras	ações.	Em	especial	o	autorretrato	como	uma	forma	de	conhecimento	de	
si	mesmo.	De	modo	a	facilitar	as	interações	infantis	através	da	Arte.	Pensando	também	nos	conceitos	
de	preposição	pedagógica	para	o	ensino	da	Arte	na	escola	da	infância,	e	no	desafio	de	encontrar	uma	
poética	pessoal	para	ensinar	sobre	as	relações	étnico-raciais	através	da	Arte.

Criar	oportunidades	para	que	a	criança	fale	e	perceba-se,	analise	-	se,	isso	ajuda	a	avançar	nas	suas	
aprendizagens	sobre	raça.	Para	o	ensino	contemporâneo	da	Arte	são	importantes	essas	construções.

Figura	01	-	Oficina	de	Artes	Visuais	–	“Eu	sou	assim...”

O	desenho	do	menino.	(04	anos)
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DESENHO INFANTIL
Para	promover	a	Educação	das	Relações	Étnico-Raciais	na	escola, e	nesta	proposta	ao	qual	foi	

planejada,	articulamos	experiências	com	as	crianças	da	Educação	Infantil,	pois	percebo	que	esta	seria	
uma	forma	de	despertar	os	seus	sentimentos	e	expressão	através	da	disciplina.	As	minhas	impressões	
sobre	aproximação	das	crianças	para	o	desenvolvimento	da	pesquisa	foram	muito	boas,	ainda	mais	
com	o	desenho	como	uma	ferramenta.	Podemos	dizer	que	foi	uma	experiência	inesquecível!	Porque	as	
crianças	foram	participativas	e	demostraram	muito	interesse	em	fazer	os	seus	autorretratos.	A	estru-
tura	dos	encontros	contou	com	a	participação	de	25	crianças	na	faixa	etária	de	04	anos.	Os	encontros	
foram	gravados	e	posteriormente	transcritos	num	diário	de	campo,	existem	também	algumas	imagens	
fotográficas	das	atividades.	O	desenho	infantil	atualmente	tem	ser	tornado	tema	de	grandes	debates	
nas	pesquisas	com	crianças.	De	acordo	com,	Rosa	Iavelberg:

As	crianças	de	educação	infantil	agem	com	vigor	ao	desenhar.	(...)	O	rabisco	torna,	no	entanto,	tradu-
tor	das	vivências	desses	sujeitos,	isto	é,	ao	desenhar,	a	criança	consegue	expressar	suas	verdadeiras	
emoções.	(Iavelberg,	2013,	p.	35)

Podemos	dizer	que	através	do	desenho	a	criança	pequena	se	expressa,	e	se	comunica	sem	pa-
lavras.	Para	alinhavar	esta	construção,	apresento	como	um	dos	recortes	da	minha	pesquisa	de	campo	
e	relatos	dessas	experimentações,	a	fotografia	abaixo	parte	de	uma	ilustração	de	umas	das	aulas	de	
Artes	Visuais	na	Educação	Infantil,	que	representa	uma	das	produções	de	Melissa	(04	anos),	aluna	da	
Educação	Infantil,	o	desenho	do	seu	auto-retrato.

Figura	02.	Foto	–	Extraída	da	Aula	de	Artes

(Foto:	CIEP	-	E.	I.,	04	anos,	arquivo	pessoal)

A	aluna	Melissa	(04	anos)	é	negra.	Ela	desenha-se	com	o	lápis	preto,	mas	se	absteve	de	pintar.	
E	diante	disso	penso	nesse	encontro	e	no	diálogo	constituído	com	a	criança.

Pesquisadora:	–	Pinta	Mel!
Mel:	–	Não,	tia.	Está	bom!
Pesquisadora:	–	E	o	seu	rosto?
Mel:	–	Eu	sou	preta...
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O	nosso	olhar	de	investigação,	foi	pretensamente	interessado	neste	momento	pelas	diferenças	
raciais,	e	esperamos	através	do	desenho	que	a	criança	se	represente,	reconheça	a	sua	raça,	e	perce-
ba-se,	com	isso	trabalharmos	a	sua	Identidade,	e	também	foram	realizadas	outras	interseções	entre	
gênero	e	etnia.

DESCONSTRUÇÃO	DO	RACISMO	–	ATRAVÉS	DAS	ARTES
Segundo,	os	PCN’s	de	Artes:

A	educação	em	arte	propicia	o	desenvolvimento	do	pensamento	artístico,	que	caracteriza	um	modo	
particular	de	dar	sentido	às	experiências	das	pessoas:	por	meio	dele,	o	aluno	amplia	a	sensibilidade,	a	
percepção,	a	reflexão	e	a	imaginação.	(BRASIL,	2013,	p.	15)

O	nosso	interesse	por	trabalhar	com	as	crianças,	e	principalmente,	fazer	a	escuta	destas	crian-
ças,	concebe	a	ideia	da	criança	como	um	sujeito	social,	e	pela	possibilidade	de	educar	as	nossas	crian-
ças através da arte, fazendo que esta se reconheça e reconheça os seus pares, conviva e respeite as 
diferenças.

Figuras 47: Imagens ao espelho

   

Bianca Trindade (05/03/2019)

“Olha tia! Sou eu no espelho.”Fala, Hiana. Pesquisadora: “Que legal Hiana! Como você está?” Hiana 
diz: “ Estou de cabelo preso”. Lara fala: “Deixa eu me ver? Me dá aqui ?” Lara diz : “Sou a menina mais 
linda do mundo!”.	(Diário	de	campo,	05/03/2019).

As	 imagens	acima	retratam	esses	momentos	 lindos	de	descobertas	de	si	mesmo	e	do	outro.	
As	crianças	pequenas,	ao	espelho	se	descobrem	e	compartilham	as	suas	experiências.	Lara	era	uma	
das	meninas	que	não	se	reconhecia	como	negra	e	atualmente,	se	reconhece	e	se	acha	linda	ao	espelho.

CONCLUSÃO
A	 Arte	 é	 um	 importante	 instrumento,	 construtivo	 e	 intuitivo.	 A	 nossa	 intenção	 é	 conhecer	

um	pouco	mais	 sobre	as	 crianças	e	 como	esta	 se	entende	e	 se	percebem	 racialmente,	 trabalhar	a	
Identidade.	Nós	pesquisadores	da	infância	não	poderíamos	deixar	de	registrar	as	nossas	impressões	
no	“diário	de	bordo”,	revelar	um	pouco	desta	vivência,	posso	ressalta	que	perceber	as	tramas	e	as	ati-
vidades	das	crianças	serão	importantes	neste	trabalho.	E	nos	revela	o	quanto	podemos	aprender	com	
as	crianças	e	construir	com	elas	currículos	emancipatórios,	antirracistas	que	valorizem	a	diversidade	
étnico-racial.
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UM TEMA QUE NÃO PÁRA
O	objetivo	da	pesquisa	que	desenvolvo	é	refletir	sobre	como	são	percebidas	as	pessoas	de	pouca	

idade	que	precisam	deixar	seus	locais	de	origem.	Vale	observar	aquelas	em	situação	de	deslocamento,	
bem	como	as	que	se	encontram	assentadas	provisoriamente	em	algum	território	que	não	o	de	suas	
casas.	 Importa	reconhecer	a	diversidade	desses	grupos	sociais	e	os	 lugares	para	onde	se	deslocam,	
levando	em	conta	suas	motivações	e	o	ponto	de	vista	tanto	deste	que	se	move	nas	situações	de	diás-
poras	forçadas	quanto	àqueles	que	os	recebem.	O	recorte	que	trago	nesse	artigo	apresenta	a	tensão	
entre	o	que	se	revela	sobre	a	população	em	situação	de	refúgio	como	um	todo	e	o	que	posso	captar	
sobre	parte	desse	todo:	a	criança	em	sua	singularidade.

Por	se	tratar	de	um	tema	em	constante	movimento,	em	permanente	urgência,	convivo	com	o	
desafio	de	construir	uma	metodologia	e	uma	ética	que	façam	jus	a	essa	itinerância,	partindo	desse	
lugar	que	ocupo	como	pesquisadora.	 Lugar	que	demarca	uma	aparente	 fixidez	que	 toma	parte	do	
tempo	em	frente	à	tela	do	computador	enquanto	o	fluxo	migratório	ganha	contornos	alarmantes,	com	
os	interlocutores	da	pesquisa	vivendo	complexas	experiências	territoriais	sendo	empurrados	para	fora	
de	suas	terras	sem	que	haja	chão	firme	a	frente.	Levando	em	conta	essa	dimensão	vulnerável	opto	
por	realizar	uma	busca	por	referenciais	no	campo	da	produção	acadêmica	em	diálogo	com	o	campo	
das	artes,	da	literatura	infantil	e	das	mídias,	na	interseção	da	pessoa	em	situação	de	refúgio.	Lanço	
também	um	olhar	até	onde	a	vista	alcança,	investigando	como	esse	tema	e	a	criança	em	situação	de	
refúgio	se	apresentam	no	cotidiano	da	vida.

Considerando	 que	 o	 fenômeno	 dos	 deslocamentos	 pelo	 planeta	 existe	 desde	 o	 início	 das	
civilizações	mudando	de	 direção	 com	 freqüência	 e	 levando	populações	 inteiras	 ao	 abandono	ou	 a	
confinamentos,	na	experiência	contemporânea,	milhares	de	pessoas	continuam	sendo	conduzidas	a	
ambientes	periféricos	de	cidades,	estados	e	países,	tendo	como	amparo	o	Estatuto	dos	Refugiados,	
que	se	destaca	pelo	caráter	norteador	de	proteção	jurídica	internacional,	mas	que	sofre	constantes	
restrições	e	tentativas	de	revisão	impostas	pelos	países	onde	impera	a	lógica	desumana	das	restrições.	
Tal	medida	atinge	diretamente	as	legislações	locais,	resultando	no	impedimento,	na	maioria	das	vezes,	
do	exercício	dos	direitos	básicos,	como	cidadãos.	A	pessoa	em	situação	de	refúgio2 provoca inquie-
tudes	por	tornar	público	e	visível	o	rompimento	da	identidade	de	homem/cidadão	e	de	nascimento/
nacionalidade,	como	nos	diz	Agamben	(2017,	p.30),	enfatizando	para	o	anfitrião	que	está	por	trás	da	
porta,	que	esses	são	e	sempre	foram	estranhos.

1	 Pedagoga,	licenciada	pela	Universidade	Cândido	Mendes.	Doutoranda	em	Educação	pelo	ProPEd	–	Programa	de	Pós	Graduação	em	
Educação	da	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Participante	do	GPICC	–	Grupo	de	Pesquisa	Infância	e	Cultura	Contemporânea,	
coordenado	pela	Prof.ª	Dr.ª	Rita	Marisa	Ribes	Pereira,	da	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	–	UERJ.	Bolsista	FAPERJ.

2	 Ao	longo	da	pesquisa,	na	maioria	das	vezes	em	que	me	referir	a	essa	população	faço	a	opção	de	denominar	a	pessoa	em	situação	de	
refúgio	usando	a	flexão	gramatical	no	singular,	sempre	que	possível	for,	pontuando	sua	condição	provisória	e	reforçando	desta	forma,	
um	posicionamento	político	frente	a	situação	que	urge	ser	modificada	jurídica,	política	e	humanamente.
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Desde	a	Primeira	Guerra	Mundial,	quando	o	conceito	de	refugiado	foi	criado	oficialmente3	pela	
Organização	das	Nações	Unidas	–	ONU	-	,	alguns	espaços	foram	demarcados	para	receber	essa	pessoa	
em	situação	de	refúgio	e	desde	então,	esses	espaços	são	denominados	campos	de	refugiados,	servindo	
especificamente	para	acolher	uma	grande	massa	humana	que	se	desloca,	na	maioria	das	situações	em	
situação	de	risco	por	conflitos	de	guerra	ou	desastres	ambientais.

Estes	espaços	criados	nas	situações	de	emergência	tinham	por	definição	o	status	de	ambientes	
provisórios,	até	que	os	conflitos	se	resolvessem.	Entretanto	atualmente,	muitos	deles	vêm	sendo	reco-
nhecidos	como	campos	prolongados,	por	abrigarem	pessoas	há	mais	de	trinta,	quarenta	ou	cinqüenta	
anos,	de	acordo	com	os	dados	oficiais	da	ACNUR4.	O	que	a	agencia	diz,	podemos	conferir	na	passagem	
em	que	Geedi,	o	personagem	do	livro	“Os	meninos	de	Kakuma”	nos	conta	sobre	sua	chegada	no	cam-
po:	“quando minha mãe chegou aqui com minha irmã, fugindo da guerra, pensava que ficaríamos só 
de passagem. Por isso, ao nascer, ela me chamou Geedi, que em somali quer dizer “em movimento”. Faz 
tempo, hoje, eu já tenho 12 anos” (BORDAS, 2018).

Ainda	de	acordo	com	a	ACNUR,	O	campo	de	Kakuma,	 localizado	nos	arredores	da	cidade	de	
Kakuma,	que	é	a	sede	do	distrito	de	Turkana	West,	no	condado	de	Turkana	(Quênia)	tinha	uma	popu-
lação	de	186.692	refugiados	registrados	e	solicitantes	de	refúgio	no	final	de	novembro	de	2018.	São	
pessoas	oriundas	de	dez	ou	mais	países	diferentes,	 todos	habitando	o	mesmo	espaçotempo,	 como	
muitas	cidades	de	médio	porte.	O	que	os	diferencia	de	outros	cidadãos	é,	entre	outras	coisas,	a	(im)
possibilidade	de	ir	e	vir,	e	estarem	alocados	num	lugar	feito	para	abrigar	os	excedentes,	os	que	estão	
fora	do	mapa,	como	num	universo	paralelo,	invisíveis.

Igualmente	em	busca	por	terras	seguras,	encontra-se	outra	generosa	parcela	de	população	em	
migração	forçada	que	se	desloca	em	razão	de	desastres	socioambientais	tais	como	inundações,	en-
xurradas,	alagamentos,	tempestades,	erosão,	ciclones,	estiagem	e	seca,	alterações	climáticas	severas,	
tsunamis,	 tremores	 de	 terra,	 deslizamento	de	 terra	 e	 projetos	 de	 desenvolvimento	 cujas	 ações	 de	
urbanização	envolvem	a	 remoção	de	comunidades	 inteiras,	bairros	e	não	 raro,	 cidades.	Em	muitos	
casos,	há	destruição	parcial	ou	total	dos	espaços	ora	habitados.

O	Alto	Comissariado	das	Nações	Unidas	para	Refugiados	aponta	o	desenvolvimento	da	globaliza-
ção	neoliberal	como	geradora	das	desigualdades	sociais	contemporâneas	no	pós	guerra	fria,	acirrando	
disputas	econômicas	e	políticas.	Appadurai	 (2009)	corrobora	com	esse	pensamento,	acrescentando	
que	o	poder	peculiar	da	revolução	da	informação	e	suas	formas	eletrônicas	são	parte	indispensável	
dos	novos	instrumentos	financeiros,	ampliando	as	brechas	entre	ricos	pobres,	gerando	o	aumento	dos	
fluxos	migratórios	e	as	movimentações	dentro	dos	países	e	internacionalmente	provocando	impactos	
vida	de	pessoas	em	todas	as	partes	do	mundo.

3	 O	Artigo	14ª	da	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	afirma	sobre	o	direito	de	toda	e	qualquer	pessoa	procurar	e	se	beneficiar	
de	refúgio.	O	Alto	Comissariado	das	Nações	Unidas	para	Refugiados	(ACNUR)	foi	criado	em	1950,	após	a	Segunda	Guerra	Mundial,	
para	ajudar	milhões	de	europeus	que	fugiram	ou	perderam	suas	casas.	A	Convenção	da	ONU	de	1951	e	seu	Protocolo	de	1967,	assim	
como	instrumentos	legais	regionais,	como	a	Convenção	de	1969	da	Organização	de	Unidade	Africana	(UOA)	que	rege	os	aspectos	
específicos	dos	problemas	dos	refugiados	na	África,	são	os	pilares	do	regime	de	proteção	de	refugiados	moderno.	Mais	detalhes	em:	
https://www.acnur.org

4	 	https://www.unhcr.org/ke/kakuma-refugee-camp.	Acesso	em	11/08/19.
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QUANDO	O	CONCEITO	PEDE	ABRIGO
Como	o	pensar	acadêmico	não	vive	o	tempo	da	urgência,	vivo	a	angustia	de	uma	escrita	emer-

gente,	que	busca	por	um	conceito	estável	que	não	existe.	Um	conceito	que,	como	o	tema	em	si,	pede	
abrigo,	uma	vez	que	não	está	dado,	que	vive	em	constante	disputa.	No	caso	dos	desastres	ambientais,	
por	exemplo,	as	vítimas	não	são	reconhecidas	como	refugiadas.	Não	há	consenso	sobre	uma	definição	
oficial	que	estabeleça	uma	nova	categoria	de	 refugiado	–	 refugiados	climáticos	–	para	que	a	essas	
pessoas	sejam	oferecidos	os	mesmos	direitos	de	proteção	pelos	organismos	internacionais.

Para	pensar	o	efeito	das	palavras	sobre	a	pessoa	em	deslocamento	pelo	planeta,	lanço	mão	do	
referencial	teórico	trazido	pelo	sociólogo	argelino	Abdelmalek	Sayad	(1998)	que	propõe	uma	reflexão	
provocativa	quando	nos	convoca	a	perceber	um	subjetivo	deslocamento	sobre	mais	de	um	ponto	de	
vista	da	pessoa	em	situação	de	migração:	O	autor	sugere	que	nos	coloquemos	num	campo	de	visada	
de	onde	seja	possível	observar	um	sujeito	emigrante	que	deixa	seu	lugar	de	origem	e	naquele	que	che-
ga	num	lugar	de	destino.	Esses	sujeitos	são	paradoxalmente	a	mesma	pessoa.	No	momento	emigrante,	
é	um	ser	que	deixa	para	trás	uma	história,	um	contexto,	experiências,	a	sociedade	que	(e	se)	constituiu.	
Ao	chegar	neste	outro	lugar,	torna-se	imigrante:	um	ser	que	para	este	novo	lócus,	está	nascendo	na-
quele	momento,	expropriado	de	história,	de	cidadania.	Bourdieu,	prefaciando	o	livro	“Imigrantes”	de	
Sayad diz:

Como	Sócrates,	o	imigrante	é	átopos,	sem	lugar,	deslocado,	inclassificável.	Nem	cidadão,	nem	estran-
geiro,	nem	totalmente	do	lado	do	Mesmo,	nem	totalmente	do	lado	do	Outro,	o	 imigrante	situa-se	
nesse	lugar	bastardo	de	que	Platão	também	fala,	a	fronteira	entre	o	ser	e	o	não	ser	social.	(1998)

Trata-se	de	homens	e	mulheres	da	 infância	à	velhice,	 rotulados	como	refugiados,	deslocados	
internos,	apátridas,	retornados	ou	imigrantes,	de	acordo	com	os	problemas	a	que	são	associados,	to-
dos	vistos	como	figuras	marginais	que	carregam	a	dupla	dimensão	de	fato	social	e	itinerário	individual,	
duas	faces	da	mesma	moeda.

Esta	visada	em	duplo	sentido	vai	de	encontro	ao	que	o	filosofo	da	linguagem	Mikhail	Bakhtin	
(2003)	nos	apresenta	como	exotopia,	a	experiência	de	sair	de	si	e	olhar	de	fora	sob	outra	perspectiva	e	
em	seguida	retornar	ao	ponto	inicial,	onde	se	torna	possível	transformar-se	a	partir	do	que	essa	visão	
exterior	provoca.

Imagem	1	-	Livro	infantil	“Eloisa	e	os	bichos”
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É	dessa	forma	que	Eloísa,	personagem	central	do	livro	“Eloisa	e	os	bichos”	de	Buitrago	(2013),	
nos	apresenta	um	outro	ponto	de	vista,	ao	contar	como	se	sentiu	ao	mudar	com	o	pai	para	uma	nova	
cidade.	Ela	diz:

Eu	não	sou	daqui.	Chegamos	numa	tarde	quando	eu	era	bem	pequena	e	me	sentia	um	bicho	estranho	
Algumas	vezes	nos	perdíamos	pela	cidade.	Foi	assim	que	passamos	a	conhecê-la.	Pouco	a	pouco	fo-
mos	nos	sentindo	em	casa,	mas	nunca	nos	esquecemos	do	que	deixamos	pra	trás.

Com	o	passar	do	tempo,	tudo	o	que	a	assustava	começa	a	ser	incorporado	com	naturalidade	a	
sua	rotina.	Nessa	obra,	autor	e	ilustrador	oferecem	um	olhar	sensível	sobre	o	lugar	da	criança	quem	
chega,	imersa	nos	problemas	que	enfrentou	como	o	deslocamento,	a	saudade,	o	que	deixou	para	trás.

A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO DE REFÚGIO
No	âmbito	dessa	pesquisa	estão	crianças	e	adolescentes	de	variadas	idades	e	de	muitos	conti-

nentes,	que	vivem	nesta	fronteira	interna	hibrida	entre	ser,	do	ponto	de	vista	do	país	que	o	acolhe,	ora	
uma	ameaça	social,	ora	um	ser	invisibilizado;	e	quem	sabe,	de	seu	próprio	ponto	de	vista,	alguém	em	
busca	de	(nova)	vida,	provocando	e	revelando	alteridades	outras.	Para	melhor	compreendê-las,	trago	
como	aporte	teórico	a	filosofia	de	Walter	Benjamin	(1994)	e	seu	olhar	para	uma	infância	 implicada	
com	seu	tempo,	com	a	história	da	humanidade	e	as	formas	de	percebê-la	e	a	partir	de	então,	narrá-la.	
Uma	infância	que	se	mostra	também	enquanto	memória	na	vida	adulta,	como	fez	o	filósofo,	trazendo	
a	tona	suas	memórias	de	 infância	em	Berlim	ou	conversando	com	crianças	por	meio	de	programas	
radiofônicos,	revelando	sua	perspectiva	sobre	a	infância,	reconhecendo-a	parte	ativa	da	e	na	cultura.

As	imagens	infantis	em	suas	obras	nos	apresentam	uma	materialidade	que	permite	o	desenho	
de	uma	fisionomia	datada,	distinta	entretanto,	da	idéia	eugenista	de	classificar	e	rotular	o	caráter	das	
pessoas	a	partir	de	seus	traços	físicos,	conduta	que	ele	muito	claramente	condenava	(PEREIRA,	2017).	
Por	esta	perspectiva,	o	conceito	benjaminiano	de	fisionomias	trazido	pela	autora	se	apresenta	como	
uma estesia capaz de fazer revelar essa experiência de tempo e de espaço vivida por crianças que se 
põem	a	caminho	e/ou	por	aqueles	que	já	estão	em	algum	lugar,	que	não	seus	ambientes	nativos.

Agamben	(2017,	p.16)	corrobora	com	a	importância	benjaminiana	com	a	qual	devemos	tratar	as	
narrativas	das	histórias	sugerindo	que	devemos	atribuir	às	formas	de	narrar	como	uma	das	possibili-
dades	de	romper	com	a	manutenção	dos	povos	oprimidos	num	continuado	“estado	de	exceção”,	que	
por	assim	se	manter,	se	consolida	como	regra.	Nessa	tensão	entre	norma	e	anomia,	entre	a	violência	
institucionalizada	e	a	violência	pura,	coloca-se	o	direito	a	vida.	Na	suspensão	da	ordem	jurídica	é	esse	
poder	que	incide	diretamente	sobre	os	corpos.	Afirma	por	essa	razão,	a	urgente	necessidade	de	nos	ins-
pirarmos	no	conceito	de	história	proposto	por	Walter	Benjamin	há	mais	de	cinqüenta	anos,	como	forma	
a dar conta da diversidade de narrativas dos sujeitos, que repito, no caso dessa pesquisa, são sujeitos 
refugiados	de	pouca	idade,	garantindo	que	outras	histórias	possam	ser	reveladas	seja	nos	destinos,	na	
origem	ou	nos	deslocamentos,	trazendo	luz	aos	seus	lugares	de	resistência,	na	insistência	pela	vida.

O	que	Sayad	 (1998)	 e	Agamben	 (2017)	e	 a	menina	Eloisa	 (BUITRAGO,	2013)	descortinam	diz	
respeito	aquilo	que	escapa	de	um	campo	de	visada	mais	superficial,	que	imprime	como	narrativa	úni-
ca,	o	olhar	colonizador	daquele	que	aborda	a	 imigração	do	ponto	de	vista	da	sociedade	receptora.	
Reconhecendo-os	como	um	problema,	minimizam	as	causas	e	motivos	que	possam	ter	determinado	as	
partidas,	as	condições	de	origem,	as	trajetórias	vividas	pelas	pessoas	em	situação	de	refúgio.
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Os	noticiários,	nessa	superficialidade,	nos	dão	a	ver	recorrentes	informações	sobre	o	movimento	
migratório	que	alardeia	fortemente	nas	fronteiras	do	continente	europeu,	apesar	da	realidade	que	afe-
ta	todos	os	continentes,	uns	mais	aparentemente	do	que	outros.	A	amplificação	midiática	divulga	de	
forma	enfática,	parte	da	rota	humana	se	dirigindo	para	o	hemisfério	norte	considerado	desenvolvido,	
para	onde	supostamente	caminham	os	movimentos	de	massa	em	busca	de	abrigo,	trabalho	e	seguran-
ça,	saindo	muitas	vezes	de	territórios	sem	Estados	legitimados,	muitos	oriundos	de	regimes	ditatoriais	
afundados	em	guerras	e	assassinatos	coletivos	de	longos	prazos.	Mundialmente,	essa	demanda	que	
“invade”	a	Europa	tem	sido	apontada	como	o	“problema	da	migração”	ou	a	“crise	da	migração”,	em	
que	as	pessoas	em	situação	de	 refúgio	 são	 recorrentemente	confundidas	 com	terroristas,	 gerando	
graves	hostilidades	sociais,	estigmatizando	pessoas	que	deveriam	ser	protegidas	pelos	estatutos	de	
direitos internacionais (BAUMAN, 2017).

Nos	últimos	anos,	um	fluxo	de	pessoas	também	tem	sido	observado	nas	Américas	com	impactos	
semelhantes	no	que	se	refere	à	divulgação	maciça	nas	mídias	dessa	experiência,	que	revela	a	unila-
teralidade	do	ponto	de	vista	do	país	receptor.	Em	contraponto	a	esta	hostilidade,	organizações	não	
governamental	(ONGs)	e	iniciativas	coletivas	em	redes	sociais	têm	promovido	e	compartilhado	ações	
diretas	e	articulações	de	apoio,	trocas	e	divulgação	sobre	e	com	pessoas	em	situação	de	refúgio.

Sob	essa	breve	análise	da	conjuntura	atual,	compartilho	parte	da	trajetória	metodológica	que	
venho	produzindo	como	forma	de	revelar	narrativas	outras	sobre	e	com	as	pessoas	de	pouca	idade	
em	situação	de	refúgio,	aqui	demarcada	por	duas	vertentes:	A	primeira	vem	se	constituindo	no	im-
bricamento	da	produção	acadêmica	e	as	artes,	no	caso	deste	 texto	a	 literatura	 infantil.	A	 segunda	
vertente	segue	na	presença	dos	interlocutores,	adotando	neste	caso,	uma	postura	pouco	propositiva,	
no	ato	da	observação	do	cotidiano	de	crianças	prioritariamente	em	espaços	públicos	e	por	meio	breves	
interlocuções	com	alguns	adultos,	com	o	propósito	de	acessar	suas	memórias	de	criança.

Assim	aconteceu	na	feira	gastronômica	“Chega	Junto”5,	em	Botafogo,	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	
no	período	empreendido	em	09	(nove)	sábados	mensais	entre	2017	e	2018.	Esta	feira,	que	durante	um	
período	foi	itinerante,	atualmente	ocupa	o	pátio	externo	de	uma	Igreja,	onde	apresenta	uma	gastrono-
mia	produzida	por	pessoas	estrangeiras	em	situação	de	refúgio	ou	solicitantes	de.	A	proposta,	de	acordo	
com	os	organizadores,	é	que	o	espaço	promova	mensalmente	um	ambiente	de	troca	étno	cultural	entre	
estas	famílias,	que	trazem	e	compartilham	um	pouco	da	culinária	autêntica	e	artesanal	de	seus	países	de	
origem;	e	os	visitantes,	que	podem	conhecer	e	degustar	dessa	gastronomia	típica	diretamente	de	países	
como	Síria,	Palestina,	Nigéria,	Angola,	Congo,	Haiti,	Venezuela	e	Colômbia,	entre	outros.

Durante	as	tardes	em	que	freqüentei	esses	espaços,	passava	por	todas	as	tendas,	explorando	a	
diversidade	de	línguas,	os	tons,	os	cheiros,	os	sabores	e	a	movimentação	das	pessoas,	em	particular	das	
crianças.	As	experiências	mais	freqüentes	com	elas	foram	como	disse	acima,	nos	entrecruzamentos	de	
olhares	observando	suas	brincadeiras	e	interações	com	outras	crianças	e	adultos.	Em	outros	momen-
tos,	de	forma	mais	aproximada,	observei	suas	atividades	nas	tendas	em	momentos	de	colaboração	
junto	aos	adultos,	na	escolha	e	degustação	dos	pratos,	ajudando	a	servir	ou	quando	se	alimentavam,	
em	meio	a	narrativas	sobre	temperos,	misturas,	preferências	e	modos	de	fazer.

5	 O	projeto	Chega	Junto	nasceu	em	2015	e	é	uma	iniciativa	da	Cáritas	Rio	de	Janeiro,	por	meio	do	Programa	de	Atendimento	a	Refugiados	
e	Solicitantes	de	Refúgio	–	PARES	–	e	o	movimento	Junta	Local,	que	atua	promovendo	o	encontro	entre	produtores	e	consumidores	
de	alimentos	orgânicos.	Os	dois	se	uniram	para	promover	a	inclusão,	a	geração	de	renda	e	a	criação	e	o	fortalecimento	de	vínculos	da	
população	em	situação	de	refúgio,	possibilitando	que	mantenha	sua	cultura	e	identidade	por	meio	da	gastronomia.
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A	infância	que	vive	na	memória	foi	se	revelando	ao	longo	do	encontro	com	Mibalo	Cesar,	um	
rapaz	angolano	de	23	anos	com	quem	conversei	enquanto	degustava	um	prato	típico	de	Angola,	cujos	
ingredientes	e	combinações	eram	amendoim	com	couve,	feijão	fradinho	e	frango	ao	molho	de	amen-
doim,	tudo	bem	quentinho	e	feito	em	grandes	panelas	pela	sua	mãe.	Mibalo	chegou	no	Brasil	com	um	
ano	de	idade	e	sempre	morou	no	Rio	de	Janeiro.	Ele	diz:

Mibalo:	Nós	viemos	aqui	por	causa	da	guerra	civil,	eu	tinha	um	ano	e	meus	primos	eram	adolescen-
tes...	Então	nós	viemos	aqui,	muito	em	decorrência	da	guerra	civil	e	pro	meu	pai	estudar.	Aí,	meu	pai	
chegando	aqui,	fez	faculdade	de	teologia	e	filosofia	e	foi	pra	Angola,	fazer	concurso	público	para	virar	
professor	pro	governo,	de	uma	universidade	no	UIGI,	que	é	uma	cidade	de	interior	de	Angola.	Mas	
essa	cidade	de	UIGI	é	melhor	que	Luanda,	que	é	a	capital.	Aí	aqui,	eu	faço	faculdade,	minha	mãe	faz	
essas	feiras	e	a	gente	vai	levando	a	vida.
Ele	continuou,	já	que	nesse	momento	eu	só	comia:
Mibalo:	Aqui	eu	criei	minhas	raízes,	eu	tenho	meus	amigos,	meus	estudos,	futuramente,	se	for	pra	sair	
do	Brasil,	eu	penso	em	ir	pra	Europa	pra	trabalhar...	essas	coisas...
Fernanda-	entendi.	Você	tem	alguma	lembrança	da	sua	vida	em	África?
Mibalo:	Nada...minhas	únicas	lembranças	são	fotos,	mas	eu	não	tenho	nenhuma	memória....todas	as	
minhas	memórias	são	do	Brasil.
Fernanda:	E	você	tem	alguma	experiência	com	as	brincadeiras,	ou	com...	quais	são	as	suas	referencias	
de	lá	da	Angola?
Mibalo:	O	lugar	onde	nós	moramos	até	hoje,	que	é	na	Gamboa.	Fica	ali	na	zona	portuária,	era	bem	
parecido,	como	se	fosse	 lá...e	também	tinha	muitos	africanos	naquela	época.	Hoje	em	dia,	muitos	
foram	pra	Europa,	muitos	voltaram	pra	Angola.	Poucos	ainda	moram	ali	na	Gamboa.	Então,	com	isso,	
eu	tenho	a	lembrança	das	festas,	da	culinária,	querendo	ou	não,	da	língua,	os	idiomas,	os	dialetos	e	da	
cultura	de	respeito	à	família	e	ao	próximo.

Tanto	Mbalo	quanto	a	própria	feira	me	fazem	perceber	a	comida	numa	perspectiva	cultural	mais	
alargada,	mediando	relações,	acionando	memórias	guiadas	pelo	cheiro	do	tempero,	pela	sensação	de	
água	na	boca,	revelando	aspectos	identitários	presentes	nos	pratos	e	cardápios.	A	tradição	das	receitas	
trazidas	de	tão	 longe	pode	ser	entendida	como	um	gatilho	para	as	 lembranças	daqueles	que	estão	
em	 terras	distantes,	 como	para	os	que	permanecem	em	seus	países,	em	deslocamentos,	ou	 como	
saudade,	sentimento	revelado	no	fragmento	trazido	do	livro	“Os	meninos	de	Kakuma”	(BORDAS,	2018)	
pelo	personagem	Deng	Yak	Tap,	em	conversa	com	seu	amigo	sobre	sua	vida	no	vilarejo	onde	morava.	
Ele	diz:

Então,	eu	conto	do	mingau	de	sorgo	e	leite	fresco	que	minha	mãe	servia	de	manhã,	do	pé	de	manga	
carregado	no	nosso	pátio,	debaixo	do	qual	eu	jogava	alueth,	o	jogo	do	leão	com	meus	irmãos.	Talvez	
ele	tenha	sorte	de	não	ter	conhecido	outra	vida,	assim	não	sente	saudades.	Quem	sabe	se	eu	não	
pensasse	tanto	no	passado,	se	tivesse	uma	mãe	que	se	preocupasse	comigo,	como	a	mãe	de	Geedi,	
que	lhe	prepara	canjeero	para	o	almoço	todos	os	dias.
Trecho	do	livro	Dois	Meninos	de	Kakuma,	2018
Marie Ange Bordas

Esse	 texto	 abordou	 a	 aproximação	da	 cultura	 do	 sabor	 e	 da	 arte	 presentes	 no	 cotidiano	da	
pessoa	de	pouca	idade	em	situação	de	refúgio,	revelando	narrativas	de	quem	se	pôs	a	caminho	para	
uma	nova	vida,	compartilhando	suas	experiências	e	lembranças,	subvertendo	uma	visão	vitimizada	de	
si	mesmo.	Como	destaque	prematuro,	percebo	uma	potencia	revolucionária,	no	enfrentamento	das	
adversidades	do	caminhante,	na	transposição	das	fronteiras,	como	também	reveladora,	mostrando	ao	
mundo	uma	paisagem	assustadora	sobre	as	possibilidades	humanas	de	violência.	Suas	presenças	se	
revelam	como	decisivas	junto	a	nós	nativos,	na	aceitação,	muitas	vezes	forçada,	de	uma	pluralidade	
cultural,	e	do	exercício	da	hospitalidade.
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1.	INTRODUÇÃO
O	ensaio	irá	abordar	o	cotidiano	escolar,	o	planejamento	e	a	prática	docente,	por	meio	de	nossa	

experiência	 sobre	a	docência	e	a	participação	dos	alunos	de	uma	escola	pública	em	um	município	
da	grande	Florianópolis,	em	2018/2019,	no	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	à	Docência	
(PIBID),	pela	Faculdade	Municipal	de	Palhoça	(FMP).	Essa	experiência	agregou	conhecimentos	sobre	as	
relações	étnico-raciais	na	interlocução	com	a	história,	a	cultura	e	também	a	arte	a	partir	da	confecção	
de	máscaras	africanas	para	um	quarto	ano	do	Ensino	Fundamental.	Nele	tratamos	em	meio	a	tantos	
saberes,	nossas	próprias	ideias	enquanto	educandas/educadoras.

As	atividades	do	PIBID	aconteceram	na	Escola	Estadual	Claudete	Hoffmann.	Domingos	e	foram	
organizadas	em	dois	momentos:	a)	observação,	inserção	na	escola;	b)	de	agosto	de	2018	a	fevereiro	de	
2019	experienciamos	a	observação,	o	planejamento	e	o	exercício	da	prática	em	projetos	pedagógicos	
em	uma	turma	de	4º	ano,	dos	Anos	Iniciais	do	Ensino	Fundamental.	O	planejamento	dos	projetos,	a	
execução	e	a	 reflexão	coletiva	 foram	em	conjunto	com	os	profissionais	das	 instituições	envolvidas.	
O	eixo	norteador	do	projeto	institucional	da	FMP	é	Diversidade e Inclusão,	cujo	objetivo	é	“constituir	
um	espaço	educativo	intercultural	e	inclusivo	entre	IES	e	comunidade	escolar”	(ODININO,	2018,	p.	1).	
O	indicador	escolhido	pelo	grupo	para	nortear	o	desenvolvimento	dos	projetos	na	escola	foi	“Relação	
família	-	escola	-	comunidade:	respeito	à	diversidade”	(ibidem,	p.	2)	e	as	atividades	se	deram	via	do-
cência	compartilhada.

Nos	 primeiros	 dias	 destinados	 à	 observação	 participante	 na	 turma,	 conhecemos	 os	 tempos	
escolares,	o	modo	de	agir	da	professora,	dos	alunos	e	do	grupo.	Naquela	oportunidade	vivenciamos	
algumas	perspectivas	da	etnografia,	que	conforme	Corsaro	(2005)	consiste	em	entrarmos	na	comuni-
dade,	sermos	aceitas	e	participarmos	da	vida	nela.	Assim,	aprendemos	possibilidades	de	contato	mais	
próximo	das	crianças	advindo	de	um	processo	dialógico	e	flexível.	Enfim,	o	desafio	de	nos	inserirmos	
de	modo	a	romper	com	a	hierarquia	entre	adultos	e	crianças,	que	muitas	vezes	apresenta-se	naturali-
zado	para	ambos,	além	de	que,	possibilita	apreender	as	diferentes	culturas	presentes	na	sala	de	aula.

A	prática	deve	ser	planejada	com	a	intenção	de	oportunizar	um	aprendizado	que	não	se	dirige	
apenas	aos	alunos	da	escola,	mas	também	a	nós	acadêmicas	de	graduação.	Amparamos-nos	no	en-
tendimento	dos	Saberes	Docentes	de	Tardif	(2014,	p.	36),	que	os	define	como	“oriundos	da	formação	
profissional	e	de	saberes	disciplinares,	curriculares	e	experienciais.”	Dessa	forma,	consideramos	todo	
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o	processo	desde	as	reuniões,	compreensão	do	projeto	PIBID/FMP,	observação,	planejamento	e	inser-

ção	de	saberes	que	consubstanciam-se	à	formação	profissional.	Ainda	inspiradas	em	Tardif,	trazemos	

nesse	ensaio	o	exercício	de	produção	do	conhecimento	e	de	expressão	resultante	dos	saberes	consti-

tuídos	até	o	momento.	Assim,	desenvolvemos	uma	identidade	PIBIDiana	na	relação	com	professores,	

estudantes	e	equipe	gestora	de	uma	posição	própria:	PIBID.	Esse	ensaio	está	organizado	em	tópicos	

para	que	o(a)	leitor(a)	acompanhe	as	reflexões	sobre	Educação das relações étnico-raciais; (Re)criação 

de máscaras africanas; Construindo a docência e por	último	as Considerações finais.

2.	EDUCAÇÃO	DAS	RELAÇÕES	ÉTNICO-RACIAIS
O	processo	educativo	aconteceu	numa	turma	de	quarto	ano	dos	anos	 iniciais,	período	da	 in-

fância1,	ou	seja,	crianças	entre	nove	e	dez	anos	de	uma	escola	da	rede	municipal	na	região	da	grande	

Florianópolis.	Nessa	turma	foi	possível	discutir	e	refletir	sobre	as	relações	étnico-raciais	que	explicitam	

o	racismo.	A	Lei	10.639/2003	altera	a	Lei	9.394/1996,	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	para	a	Educação	Nacional,	

incluindo	no	currículo	oficial	da	Educação	Básica	da	rede	de	ensino	pública	e	privada	a	obrigatoriedade	

do	ensino	de	História	da	África	e	da	Cultura	Afro-brasileira.	Desta	forma,	a	Lei	10.639/2003	é	importan-

tíssima	para	que	se	efetive	na	prática	ações	pedagógicas	que	ressignifiquem	as	práticas	antirracistas.

A	obrigatoriedade	do	ensino	de	História	e	Cultura	Afro-brasileira	na	educação	básica	–	lembrando	que	
a	educação	básica	contempla	a	educação	infantil,	a	educação	de	jovens	e	adultos,	a	educação	especial	
-	,	e	a	instituição,	em	17	de	junho	de	2004,	das	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	das	
Relações	Étnico-Raciais	e	para	o	ensino	de	História	e	Cultura	Afro-Brasileira	e	Africana	fomentaram	a	
inserção	da	temática	nas	redes	escolares	públicas	e	privadas,	embora	a	sua	implementação	e	institu-
cionalização	não	tenham	se	dado	ainda	de	forma	efetiva.	(DEBUS,	2017,	p.	50-51).

Com	a	obrigatoriedade,	a	Educação	das	Relações	Étnico-raciais	suscitou	uma	preocupação	em	

contemplar	a	efetividade	da	Lei.	Contudo,	no	exercício	da	prática	em	educação	étnico-racial,	os	alunos	

negros	e	não	negros	bem	como	seus	professores,	precisam	sentir-se	valorizados	e	apoiados,	para	isso	

são	necessárias	 condições	 físicas,	materiais,	 intelectuais	 e	 afetivas	 favoráveis	 para	o	 ensino	e	para	

aprendizagem	destes.	No	entanto,	as	políticas	públicas	de	Estado,	bem	como	as	 institucionais	e	as	

práticas	pedagógicas	carecem	visar	a	reparação,

o	reconhecimento	e	a	valorização	da	identidade,	da	cultura	e	da	história	dos	negros	brasileiros	[...]	
Depende	também,	de	maneira	decisiva,	da	reeducação	das	relações	entre	negros	e	brancos,	o	que	
aqui	 estamos	designando	 como	 relações	 étnico-raciais.	Depende,	 ainda,	 de	 trabalho	 conjunto,	 de	
articulação	entre	processos	educativos	escolares,	políticas	públicas,	movimentos	sociais,	visto	que	as	
mudanças	éticas,	culturais,	pedagógicas	e	políticas	nas	relações	étnico-raciais	não	se	limitam	à	escola.	
(BRASIL, 2004, p. 13).

Faz-se	necessário	considerar	que	a	 ideia	de	raça	produzida	pela	ciência	moderna	nos	séculos	

XIX	e	XX	que	está	no	imaginário	da	população,	ainda	produz	discursos	racistas	(Munanga,	2004,	apud	

Schucman,	2012).	Por	isso,	embasados	em	Schucman	nos	questionamos	sobre	o	que	é	racismo	após	o	

descrédito	sobre	a	ideia	biológica	de	raça	e	também	como	poderemos	conceituar	“raça”	na	atualidade.	

Em	seu	estudo	doutoral	Schucman,	a	partir	de	Guimarães	(1999),	reflete	sobre	o	conceito	de	“raça”,	

isto é:

1	 De	acordo	com	o	Art.	2º	do	Estatuto	da	Criança	e	Adolescente	(ECA)	(Lei	n.8.069,	de	13	de	julho	de	1990):	“Considera-se	criança,	para	
os	efeitos	desta	Lei,	a	pessoa	até	doze	anos	de	idade	incompletos,	e	adolescente	aquela	entre	doze	e	dezoito	anos	de	idade.”	(BRASIL,	
2017, p.12).
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não	se	trata	de	um	dado	biológico,	mas	de	“construtos	sociais,	formas	de	identidade	baseadas	numa	
ideia	 biológica	 errônea,	mas	 eficaz	 socialmente,	 para	 construir,	manter	 e	 reproduzir	 diferenças	 e	
privilégios”	(p.	153).	Para	esse	autor,	se	a	existência	de	raças	humanas	não	encontra	qualquer	com-
provação	no	bojo	das	ciências	biológicas,	elas	são,	contudo,	“plenamente	existentes	no	mundo	social,	
produtos	de	formas	de	classificar	e	de	identificar	que	orientam	as	ações	dos	seres	humanos”	(p.153).	
(GUIMARÃES,	1999,	apud	SCHUCMAN,	2012,	p.36).

Segundo	Schucman	o	uso	da	categoria	 “raça”,	ainda	é	polêmica	em	meios	acadêmicos	e	em	
movimentos	sociais,	ou	seja,	esta	categorização	se	faz

necessária	tanto	para	a	implementação	de	políticas	públicas	quanto	para	o	reconhecimento	positivo	
da	população	negra	brasileira,	pois	se	esta	população	é	discriminada	através	da	categoria	raça	-	e,	
portanto,	do	racismo	-	esta	mesma	categoria	é	a	única	capaz	de	unificá-la.	(2012,	p.	37).

Assim,	a	luta	antirracista	ao	se	valer	da	categoria	raça,	aponta	que	os	brasileiros	negros	sofrem	
discriminação	“por	seus	traços	físicos	e	pela	cor	da	pele,	deve-se	pensar	em	uma	articulação	política	
em	torno	da	negritude,	de	forma	que	as	mesmas	características,	que	são	hoje	objeto	de	preconceito,	
sejam	re-significadas	positivamente	e	também	fonte	de	reparação	social”.	(SCHUCMAN,	2012,	p.37).	
Portanto,	a	cor	e	a	raça	dos	brasileiros	ainda	vêm	apontando	a	urgência	para	se	analisar	os	conflitos	
e	as	desigualdades	sociais	que	se	manifestam	em	práticas	discriminatórias	que	envolvem	a	cor	e	a	
estética destes.

3.	(RE)CRIAÇÃO	DE	MÁSCARAS	AFRICANAS
Na	semana	da	Consciência	Negra,	a	escola	 realizou	uma	semana	de	atividades	envolvendo	a	

temática	e	nos	solicitaram	a	propor	alguma	atividade	relacionada	ao	assunto.	Trabalhar	um	tema	tão	
rico	em	conteúdo	histórico	que	se	insere	dentro	de	um	contexto	social	com	muitos	pré-conceitos,	em	
um	país	como	o	nosso,	com	uma	diversidade	e	desigualdade	 imensa,	cujo	racismo	se	 faz	presente,	
é	desafiador.	Por	 isso,	entendemos	ser	 fundamental	nos	mobilizarmos	para	que	seja	possível	cons-
truir	uma	sociedade	menos	racista.	A	escola	exerce	papel	fundamental	para	as	discussões	sobre	raça.	
Momentos	nos	quais	é	preciso	 levar	mais	que	 informações	e	 registros,	mas	 também,	construir	um	
trabalho	de	conscientização,	mobilização	e	aprendizado,	para	que	ocorram	tais	mudanças	que	tanto	
almejamos	para	uma	sociedade	mais	humana	e	igualitária.

Falar	sobre	a	cultura	Afro-brasileira	é	falar	da	história	do	Brasil,	é	falar	sobre	um	tempo	de	escra-
vidão	de	muitos	povos	africanos.	É	falar	de	igualdade	de	direitos,	de	racismo	e	também	desmistificar	
o	senso	comum	relacionado	à	cultura	africana.	Tais	abordagens	acabam	adentrando	no	espaço	escolar	
e	em	nossa	sociedade	como	um	todo,	atingindo	de	forma	discriminatória	uma	cultura	da	qual	muitos	
ainda	não	se	veem	como	pertencentes.	Ou	seja,	uma	cultura	da	qual,	todos	fazem	parte	e	que	contribui	
significativamente	à	nossa	história.

Pensando	em	algo	que	envolvesse	os	alunos	e	ao	mesmo	tempo	permitisse	agregar	tais	conhe-
cimentos,	planejamos	a	confecção	das	máscaras	africanas	para	o	quarto	ano,	com	o	auxílio	da	profes-
sora	Miriam	Branco/	FMP,	do	Núcleo	de	Estudos	Afro-brasileiros	e	Indígenas	(NEABI).	Em	um	primeiro	
momento	introduzimos	o	assunto	questionando	o	que	sabiam	sobre	a	cultura	africana.	Iniciamos	um	
diálogo	partindo	dos	 seus	 conhecimentos	prévios	 sobre	o	 assunto,	queríamos	 saber	 sobre	 suas	 vi-
vências	pessoais.	Muitos	questionaram	sobre	a	vinda	dos	africanos	para	o	Brasil,	sobre	a	escravidão	
e	histórias	que	seus	familiares	contaram.	Alunos	negros	manifestaram-se	sobre	questões	de	racismo	
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referente	às	suas	experiências	próprias	e/ou	sofridas	por	familiares.	Falaram	sobre	igualdade,	respeito,	
diferenças,	como	se	sentiam	na	escola	e	em	relação	a	outras	pessoas.	Dialogaram	sobre	a	sociedade,	
o	mundo.	A	conversa	possibilitou	apropriação	de	novos	conhecimentos	compartilhamento	de	senti-
mentos	e	ideias.	No	segundo	momento,	a	partir	de	suas	falas,	levamos	novas	informações	referentes	
à	religiosidade	e	à	arte	africana	na	confecção	das	máscaras.	Realizamos	uma	pesquisa	com	os	alunos	
sobre	as	máscaras,	seus	significados,	suas	cores,	como	eram	feitas.	A	pesquisa	foi	em	sala,	via	online	
e	em	artigos	de	revistas	sobre	o	assunto.	Pudemos	observar	o	processo	de	apropriação	de	saberes	
discentes	como	algo	novo	para	eles,	até	mesmo	para	os	afro-descendentes	que	frequentavam	aquela	
turma.	Esta	necessidade	partiu	da	curiosidade	deles	e	se	transformou	na	produção	de	máscaras	com	
materiais	alternativos.

Nessa	relação	entre	o	observar,	vivenciar	e	produzir	dentro	do	espaço	escolar,	Girardello	(2011),	
traz	a	importância	do	imaginário	e	de	proporcionar	esses	momentos	com	a	criança,	além	de	que,	a	
escola	deve	se	constituir	num	ambiente	que	tenha	recursos	e	mecanismos	para	auxiliar	no	proces-
so	de	 exercício	 da	 imaginação,	 para	 a	 criança	 ressignificar	 suas	 visões	 de	mundo	e	 inserir-se	 nele.	
O	momento	de	produção	das	máscaras	africanas	trouxe	como	intencionalidade	proporcionar	novos	
saberes,	experiências	e	a	ressignificação	de	valores	de	entendimento	do	outro,	de	mediação	individual	
ou	coletiva.	Na	confecção	das	máscaras	cada	um	(re)criou,	ressignificou	ou	interpretou	livremente	o	
que	compreendeu	e	assimilou	sobre	a	temática.	Desta	maneira,	permitiram-se	explorar	as	formas,	as	
cores	e	experimentaram	sensações	durante	o	momento	da	criação	de	sua	própria	máscara.	Após	a	
confecção,	muitos	falaram	sobre	suas	máscaras,	por	que	fizeram	seus	rostos	bravos,	tristes	ou	alegres,	
ou	o	que	representavam	ou	quais	suas	características.	Algumas	máscaras	adquiriram	nome	próprio,	ou	
algum	tipo	de	poder	especial	e	sabedoria.	Foi	um	momento	de	compreensão	e	admiração	à	cultura	dos	
povos	africanos,	bem	como	o	respeito	a	sua	forma	de	representar	sua	crença	e	religiosidade.

Utilizar	a	arte	para	a	compreensão	do	mundo,	da	sociedade	e	de	si	mesmo	em	muitos	momentos	
no	espaço	escolar,	é	uma	alternativa	que	auxilia	de	forma	significativa	a	compreensão	dos	assuntos	e	
conteúdos	propostos.	Smolka	(2009,	p.	9),	comenta	o	pensamento	de	Vigotski,	o	qual	analisa:

as	relações	entre	imaginação	e	realidade	e	mostra	como	a	imaginação	se	apoia	na	experiência;	como	a	
experiência	se	apoia	na	imaginação;	como	a	emoção	afeta	a	imaginação	e	como	a	imaginação	provoca	
emoções.	Argumenta	ainda	que	a	imaginação,	na	qualidade	de	atividade	humana	afetada	pela	cultu-
ra,	pela	linguagem,	vai	sendo	marcada	pela	forma	racional	de	se	pensar,	historicamente	elaborada.

Enquanto	 educadores,	 precisamos	 pesquisar	 o	 universo	 da	 imaginação,	 buscando	 entender	
como	funciona	o	imaginário	da	criança,	que	elementos	favorecem	esse	tipo	de	experiência.	Precisamos	
nos	apropriar	de	uma	linguagem	adequada	ao	entendimento	da	criança,	criando	uma	condição	em	que	
ela	não	seja	apenas	espectadora,	mas	sim,	parte	do	processo,	construindo	suas	vivências,	se	colocando	
no	mundo	como	o	enxerga	e	como	o	representa.	Para	que	essa	experiência	seja	rica	e	abrangente,	se	
faz	necessário	que	a	criança	tenha	acesso	às	diversas	formas	de	exercitar	o	seu	processo	criativo.

4. CONSTRUINDO A DOCÊNCIA
Desde	a	primeira	fase	do	curso	de	Pedagogia	valoramos	o	aprender	pela	experiência	e	buscamos	

oportunidades	para	vivenciar	a	docência.	O	aprendizado	durante	as	aulas	fortaleceram	nossa	convic-
ção	de	que	os	saberes	práticos	são	necessários,	especialmente	quando	combinados	com	os	saberes	
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teóricos.	Enfim,	tais	saberes	formulados	em	uma	ação-pensante	chamada	práxis (FREIRE, 2018). Dessa 
forma,	entendemos	que	o	projeto	de	co-atuação	do	PIBID,	nos	proporcionou	de	maneira	efetiva	toda	
essa	vivência,	agregando	não	apenas	conhecimentos,	mas	também	a	oportunidade	de	colocá-los	em	
prática	e/ou	questioná-los.

A	prática	diária	da	docência	em	sala	de	aula,	o	estar	com	os	alunos,	as	culturas	infantis,	a	refle-
xão	sobre	práticas	antirracistas	e	as	diferentes	realidades	que	compõem	a	turma,	nos	proporcionaram	
o	exercício	de	docência	e,	aos	poucos,	constituíram-nos	no	entendimento	do	que	é	ser	professora.

Conhecer	mais	a	fundo	tanto	o	processo	de	ensino-aprendizagem,	quanto	o	processo	de	letra-
mento	racial2	foram	inicialmente	os	pressupostos	dessa	vivência.

Enquanto	bolsistas	do	PIBID,	buscamos	desde	sempre	ocupar	um	“lugar”	de	educandas,	conhe-
cer	as	regras	da	convivência	e	as	muitas	realidades	que	se	apresentavam	no	contexto	escola/alunos/
professores.	Nos	inserimos	e	contribuímos	a	partir	de	saberes	em	construção,	com	os	novos	eventos	e	
situações	que	agregaram	momentos	de	aprendizado	aos	alunos	e	a	nós	mesmas.	Assim:

Quando	 vivemos	 a	 autenticidade	 exigida	 pela	 prática	 de	 ensinar-aprender,	 participamos	 de	 uma	
experiência	total,	diretiva,	política,	 ideológica,	gnosiológica,	pedagógica,	estética	e	ética,	em	que	a	
boniteza	deve	achar-se	de	mãos	dadas	com	a	docência	e	com	a	seriedade.	(FREIRE,	p.	26,	2017).

Inserir-se	na	cultura	escolar	a	qual	pertencemos	para	conhecê-la	em	sua	profundidade,	exige	
estarmos	embasadas	teoricamente	para	praticá-la	e	assim	compreendê-la,	se	não	em	sua	plenitude,	
pelo	menos	na	parte	que	nos	for	possível.	Reiteramos	assim,	que	a	prática	reflexiva	não	acaba	na	ação,	
sempre	recomeça	na	reflexão	que	desencadeia	uma	nova	ação,	fundamentadas	em	saberes	constituí-
dos	no	elo	teoria/prática.

A	constituição	da	identidade	docente	se	tornou	nosso	objetivo	maior,	pois	nos	motivou	a	estar	
presentes	no	ambiente	escolar,	observando,	compreendendo	e	assimilando	o	maior	número	possível	
de	informações	pertinentes,	das	quais	se	originaram	muitas	dúvidas	e	inquietações,	e,	também	mo-
mentos	de	grande	aprendizado.	Acreditamos	que	a	professora	não	transmite	apenas	conhecimentos	
ou	que	detém	determinado	saber.	Para	nós,	professora	é	aquela	que	constitui	a	si	mesma	no	processo	
de	ensinar:	somos	professoras	enquanto	fazemos	nossa	caminhada	rumo	à	formação,	enquanto	ou-
vimos	e	dialogamos	com	os	professores	em	sala	de	aula.	Não	condiz	com	nosso	objetivo	docente	ter	
outra	postura	senão	a	de	engajamento,	de	colaboração	e	comprometimento	com	essa	profissão	que	
optamos	enquanto	estudantes	de	Pedagogia.

Freire	nos	aponta	que	na	relação	educador	e	educando	não	deve	faltar	a	dialogicidade,	uma	co-
municação	que	deve	existir	não	apenas	de	forma	clara,	mas	caminhar	ao	encontro,	a	um	entendimento	
de	mundo	e	de	realidade	onde	ambos	fazem	parte,	“não	há	diálogo,	se	não	há	humildade”,	(FREIRE,	
2017,	 p.	 111).	O	 autor	 remete	os	 educadores	 a	 uma	 reflexão	 sobre	 a	 prática	 docente.	 Reconhecer	
principalmente	que	ser	professor	não	se	trata	apenas	de	ministrar	conteúdos,	mas	estar	em	relação.	
Portanto,	é	nisso	que	consiste	a	dialogicidade	com	humildade,	tão	necessária	à	docência	como	ferra-
menta	essencial	para	construção	do	conhecimento.	Um	diálogo	que	deve	ser	sincero	onde	educador	e	
educando	se	conectam,	se	respeitam,	mas	que	principalmente	o	educador	entenda	as	necessidades	do	

2	 Letramento	racial,	nesse	trabalho,	com	base	em	uma	visão	de	discurso	como	prática	social	e	compreendendo	letramento	como	um	
construto	plural	e	ideológico,	o	que	significou	levantar	os	saberes	prévios	da	turma	do	4º	ano,	para	em	seguida	refletir	sobre	tais	
práticas	antirracistas.	Pretendemos	aprofundar	esta	temática	em	um	próximo	ensaio.
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seu	educando,	pensando	o	conhecimento	a	ser	proposto	de	acordo	com	a	realidade	vivida,	sem	impor	

modelos	que	partem	da	sua	visão	de	mundo,	mas	problematizando	a	realidade	do	educando	e	com	ele	

construindo.	Assim,	“ensinar	e,	enquanto	ensino,	testemunhar	aos	alunos	o	quanto	me	é	fundamental	

respeitá-los	e	respeitar-me	são	tarefas	que	jamais	dicotomizei.”	(FREIRE,	2018,	p.92).

Compreende-se	que	o	processo	de	aprendizado	é	uma	construção	que	se	efetiva	de	forma	co-

letiva	e	não	individual,	tenho	que	aceitar	que	o	aprendizado	é	a	todo	instante	construído	não	apenas	

para	o	meu	educando,	mas	para	mim	que	tenho	a	oportunidade	de	aperfeiçoar	minha	prática,	melho-

rar	minha	fala	e	meus	métodos,	a	partir	do	que	o	educando	me	mostra	como	necessidade.

Orientadas	 pelas	práxis,	 também	 consideramos	 as	 contribuições	 de	 Tardif	 (2014),	 para	 com-

preendermos	o	contexto	da	prática	pedagógica	dos	professores	do	ensino	básico,	no	qual,	também	se	

insere	a	nossa	formação	e	atuação	no	PIBID.

Essas	múltiplas	articulações	entre	a	prática	docente	e	os	saberes	fazem	dos	professores	um	grupo	so-
cial	e	profissional	cuja	existência	depende,	em	grande	parte,	de	sua	capacidade	de	dominar,	integrar	
e	mobilizar	tais	saberes	enquanto	condições	para	a	sua	prática.	(TARDIF,	2014,	p.	39).

Tardif	não	se	limita	a	analisar	a	problemática	docente,	ele	também	instiga	os	professores	do	en-

sino	básico	a	serem	ativos	na	sistematização	dos	saberes	experienciais,	sendo	produtores	deste	campo	

do	 conhecimento,	 no	qual	 os	 professores	manifestem	“suas	próprias	 ideias	 a	 respeito	dos	 saberes	

curriculares	e	disciplinares	e,	sobretudo,	a	respeito	da	própria	formação	profissional.”	(TARDIF,	2014,	

p. 55)

5.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS
O	Programa	de	Iniciação	à	Docência	foi	de	extrema	importância	para	ampliar	os	horizontes	da-

queles	que	acreditam	e	vislumbram	a	docência	como	profissão.	São	essenciais	para	que	os	professores	

em	formação	possam	não	apenas	conhecer	a	realidade	que	os	aguarda,	mas	se	conhecerem	também	

e	obterem	a	certeza	de	que	esse	é	o	caminho	a	seguir.	Oportunizam	muito	mais	que	conhecimentos	

e	vivências,	mas	uma	melhora	significativa	no	aspecto	humano,	o	nosso	olhar	para	o	outro	e	para	nós	

mesmos,	pois	acreditamos	que	há	uma	relação	entre	o	profissional	e	o	pessoal.	Há	uma	complemen-

tação,	uma	junção	entre	as	partes	que	formam	ao	final	o	todo,	que	nunca	se	completam,	porque	tem	

sempre	sede	de	saber	e	conhecer.	Essa	busca	por	conhecer-se	e	conhecer	o	outro,	deverá	ser	contínua	

quando	se	propõe	atuar	na	educação,	pois	é	algo	que	se	constrói	e	se	renova	a	cada	dia,	a	cada	ano,	a	

cada	época,	e	é	assim	que	se	faz	a	história,	por	meio	da	educação,	da	cultura,	e	dos	valores	políticos,	

éticos	e	estéticos.	A	sociedade	como	um	todo	tem	grande	responsabilidade	nessa	construção,	mas	o	

papel	do	professor	é	fundamental.

A	prática	docente	envolve	atenção,	organização,	afeto,	raciocínio	rápido	e	busca	por	soluções	e	

respostas	aos	constantes	questionamentos	externos	e	internos.	Como	estamos	no	início	do	curso	e	da	

carreira	em	Pedagogia,	a	maioria	das	situações	foram	novidades	e	suscitaram	mudanças	na	maneira	

de	compreender	e	agir,	já	que,	nosso	repertório	pedagógico	ainda	é	inicial.	A	interação	com	as	crianças	

foi	algumas	vezes	difícil	ou	tensa,	mas	na	maior	parte	do	tempo	foi	divertida	e	surpreendente.	É	um	

constante	exercício	de	inclusão	e	desconstrução	de	preconceitos	e	estereótipos	do	que	é	ser	criança.	

Nesse	sentido,	ainda	estamos	apreendendo	do	que	elas	são	capazes	e	quais	expectativas	são	de	fato	
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realistas.	Percebemos	que	há	saberes	a	consolidar	quando	se	trata	do	planejamento	das	atividades	
com	objetivos	e	intenções	claras,	com	uma	prática	interessante	e	divertida	para	elas.

Se	constituir	professor	é	caminhar	sem	pressa	de	chegar,	por	isso	fica	claro	que	o	projeto	do	PIBID	
contribuiu	de	forma	muito	significativa	à	nossa	formação	pedagógica,	pois	alicerça	nossa	caminhada	
e	nos	conduz	a	um	entendimento	maior	do	universo	que	compreende	o	espaço	escolar,	nos	apresen-
tando	aos	poucos	à	realidade	do	que	significa	ser	professor.	Acreditamos	que	o	conhecimento	teórico	
aliado	à	prática	enriqueceu	nossa	caminhada	rumo	ao	exercício	da	docência,	pois	exercer	a	docência	é	
constituir-se	num	ato	de	consciência,	no	qual	é	necessário	saber	o	quão	grande	é	sua	responsabilidade	
não	apenas	para	com	a	sociedade,	mas	para	com	o	mundo.	Ainda	não	estamos	inseridas	na	produção	
destes	conhecimentos,	mas	temos	abertura	para	um	aprendizado	em	que	cabem	questionamentos,	
contribuições	e	diálogo.
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INTRODUÇÃO
Os	estudos	sobre	a	história	da	criança	e	da	infância	como	construção	social	no	Brasil	são	recen-

tes,	nem	sempre	houve	uma	preocupação	com	a	criança	e	com	a	infância,	tal	como	nos	dias	atuais.	
Até	a	década	de	1970	a	criança	e	a	infância	eram	temas	de	estudo	da	Psicologia	e	da	Educação,	em	
pesquisas	que	as	descreviam	e	analisavam	na	condição	de	alunos	e	no	contexto	da	instituição	escolar,	
predominando	nesses	estudos	situações	formais	de	aprendizagem,	com	foco	no	desenvolvimento	cog-
nitivo	e,	na	maioria	das	vezes,	visando	o	oferecimento	de	uma	educação	predominantemente	assisten-
cialista.	Assim,	acreditava-se	que	através	destes	cuidados	seriam	compensadas	todas	as	necessidades	
educativas	infantis	(Kramer,	2006).

A	partir	de	1980,	com	a	democratização	da	sociedade	brasileira,	as	universidades,	os	centros	de	
pesquisa	e	os	sistemas	de	ensino	se	articularam	para	tentar	mudar	o	quadro	em	que	se	encontrava	
a	educação	 infantil	no	Brasil.	 Importante	 foi	o	papel	desempenhado	pelos	movimentos	sociais	que	
conquistaram,	na	Constituição	de	1988,	o	reconhecimento	do	atendimento	à	criança	pequena	como	
um	direito	da	própria	criança	e	da	família,	além	de,	pela	primeira	vez	na	história	do	Brasil,	assegurá-lo	
como	dever	do	Estado.	Em	1990,	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA)	afirma	o	direito	de	
cidadania	da	 criança,	definindo	 seus	direitos	de	educação	e	proteção	e	 com	a	promulgação	da	 Lei	
de	Diretrizes	e	Bases	(Lei	9.394)	de	1996	a	educação	infantil	passa	a	fazer	parte	da	primeira	etapa	da	
Educação Básica.

Junto	à	legislação	que	foi	aos	poucos	sendo	instituída	para	atender	as	crianças	de	0	a	5	anos,	a	pro-
dução	acadêmica	também	se	expandiu	consideravelmente	em	diversas	áreas	de	estudos:	Filosofia,	
Antropologia,	Ciências	Sociais,	Sociologia	da	Infância,	dentre	outras	que	nos	ajudam	a	pensar	a	infân-
cia	numa	outra	perspectiva,	como	um	sujeito	de	direitos.

Com	estas	conquistas	a	infância	adquire	estatuto	social	e	as	crianças	passam	a	ser	concebidas	como	
pessoas	completas,	competentes	e	portadoras	de	direitos	(SARMENTO,	2005),	que	se	transformam	ao	
longo	do	tempo	e	espaço,	em	contraposição	aos	estudos	que	perduravam	até	os	anos	de	1990,	que	
prevalentemente	consideravam	as	crianças	como	seres	em	desenvolvimento,	incompletos	e	imatu-
ros.	Por	certo	que	este	panorama	tem	sido	alterado	lentamente,	muitas	vezes,	com	um	descompasso	
entre	o	idealizado	e	o	realizado.

Nessa	direção,	partindo	dos	pressupostos	supracitados	e	dos	resultados	das	pesquisas	realiza-
das	anteriormente	pela	autora	desse	trabalho,	foi	possível	concluir	que	atualmente	existe	uma	grande	
valorização	na	produção	acadêmica	acerca	das	temáticas	crianças	e	infâncias.	No	entanto,	ao	realizar	
as	análises	dos	trabalhos	(fontes	de	pesquisa	usadas	no	Mestrado)	que	foram	desenvolvidos	nos	es-
paços	escolares,	 foi	constatado	que	existe	grande	discrepância	entre	o	apresentado	nas	produções	
acadêmicas	e	a	realidade	percebida	nos	cotidianos	escolares.	Os	autores	pesquisados,	ao	apresenta-
rem	os	resultados	de	suas	pesquisas	dentro	do	espaço	escolar,	apontam	um	papel	disciplinador	por	
parte	de	professores,	dando	a	entender	que	as	crianças	não	são	ouvidas	e	seus	saberes,	na	maioria	
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das	vezes,	são	desconsiderados.	Em	relação	ao	lúdico,	brincar,	brincadeiras	e	brinquedos	no	espaço	
escolar,	esses	são	deixados	para	a	hora	do	recreio	ou	para	outros	momentos,	após	a	 realização	de	
atividades	estritamente	escolares.

Diante	disto,	este	 trabalho1	 se	 justifica	e	atesta	sua	 relevância	como	resposta	aos	 resultados	
de	 pesquisas	 que	 apontam	 a	 forma	 como	 crianças	 vêm	 sendo	 tratadas	 nos	 espaços	 escolares	 das	
instituições	de	educação	infantil;	em	muitos	momentos	seus	saberes	e	culturas	acabam	sendo	desva-
lorizados/desconsiderados;	muitas	vezes	as	crianças	não	são	escutadas,	são	excluídas	de	processos	de	
ensino-aprendizagem	significativos.

As	crianças	em	diversas	situações	são	pensadas	somente	na	sua	condição	de	alunos,	não	sendo	
valorizadas	como	sujeitos	completos,	criativos	e	ativos	no	processo	de	ensino-aprendizagem.	Tal	fato	
tem	proporcionado	uma	educação	pré-definida,	em	direção	contrária	a	uma	concepção	de	educação	e	
criança	que	valoriza	o	diálogo,	o	respeito	e	a	disseminação	de	práticas	humanizadoras	que	incentivam	
as	possibilidades	de	uma	aprendizagem	com	significados	para	as	crianças.

Deste	modo,	já	que	as	crianças	na	Educação	Infantil	passam	parte	considerável	de	seu	tempo	
dentro	de	instituições	escolares,	é	preciso	refletir	e	rever	as	concepções,	crenças	e	os	valores	para	que	
estes	locais	destinados	à	educação	proporcionem	maneiras	diferenciadas	de	ensino	e	de	aprendizagem.

Assim,	ao	buscar	uma	educação	qualificada	socialmente2,	que	valoriza	o	ser	humano	e	seus	pro-
cessos	de	ensinar-aprender,	esta	pesquisa,	baseada	nos	referenciais	da	Sociologia	da	Infância,	a	partir	
das	contribuições	de	Sarmento	(2004	e	2005)	e,	sobretudo	dos	estudos	de	Paulo	Freire	(1983	e	1991),	
pretende	investigar	em	cinco	instituições	escolares	de	Educação	Infantil	do	Município	de	Uberlândia3, 
sendo	uma	escola	de	cada	setor4	quais	são	a	concepções	de	criança	e	infância	presentes	no	cotidiano	
escolar,	ou	seja,	como	os	profissionais	dessas	instituições	tratam	as	questões	relacionadas	ao	brincar,	
a	brincadeira	e	ao	lúdico,	bem	como	compreender	como	as	crianças	produzem	suas	culturas	nas	es-
colas	investigadas,	escutar	as	crianças	sobre	como	é	o	seu	viver	na	escola,	levando	em	consideração	a	
dimensão	classe social e geração a quais tais	sujeitos	pertencem5.

A	escolha	de	cinco	escolas	diferentes	se	deve	ao	fato	de	pertencerem	a	setores	territoriais	distin-
tos	que	apresentam	especificidades	educacionais	e	culturas	diversificadas	de	acordo	com	o	cotidiano	
das	pessoas	que	ali	estão.	A	definição/escolha	das	setores	diferentes	que	compõe	a	Rede	Municipal	de	
Educação	de	Uberlândia	-	MG	e	a	instituição	realizar	atendimento	na	faixa	etária	de	3	a	5	anos,	uma	
vez	que	este	projeto	tem	como	uma	de	suas	ações	conversar	e	escutar	as	crianças	sobre	o	seu	viver	na	
escola	e,	por	fim,	serão	selecionadas	as	escolas	que	apresentarem	maiores	dificuldades	relacionados	

1	 -	O	presente	trabalho	é	fruto	da	pesquisa	de	Doutoramento	em	Educação	desenvolvida	na	Linha	de	Saberes	e	Práticas	Educativas	da	
Faculdade	de	Educação	da	Universidade	Federal	de	Uberlândia	-	MG.	Brasil,	sob	a	orientação	da	Professora/Doutora	Myrtes	Dias	da	
Cunha.

2	 Qualidade	social	da	educação	se	opõe	ao	campo	econômico,	uma	qualidade	que	prepara	para	a	competitividade.	A	qualidade	social	
da	educação	tem	sido	debatida	por	pesquisadores	que	compreendem	a	educação	como	uma	prática	social	e	um	ato	político	que	
convergem	para	valorizar	os	aspectos	humanos	(OLIVEIRA	et	al.,	2011,	p.	9).

3	 A	Rede	Municipal	de	Educação	de	Uberlândia	possui	64	escolas	de	Educação	Infantil	e	27	escolas	de	Ensino	Fundamental	que	possui	
turmas	de	Educação	Infantil.

4	 A	Rede	Municipal	de	Educação	de	Uberlândia	é	organizada	com	base	nos	diferentes	setores	territoriais:	Central,	Leste,	Oeste,	Norte	e	
Sul,	abrangendo	a	zona	rural	e	urbana.

5	 O	sociólogo	da	 infância	Manuel	 Jacinto	Sarmento	considera	as	 infâncias	como	“uma	categoria social do tipo geracional	pela	qual	
se	revelam	as	possibilidades	e	os	constrangimentos	da	estrutura	social”	(SARMENTO,	2005,	p.	363).	Ao	tratar	a	infância	como	uma 
categoria social do tipo geracional	e	discutir	o	conceito	de	geração,	o	autor	apresenta	a	complexidade	de	discutir	as	infâncias	levando	
em	consideração	a	dimensão:	classe social, geração, gênero e raça	na	configuração	das	posições	sociais	que	as	crianças	ocupam	na	
sociedade.	O	autor	busca	compreender	as	interações	e	relações	de	sujeitos	que	pertencem	a	uma	mesma	faixa	etária	e	que,	de	forma	
concomitante,	contemplam	a	geração-grupo	de	um	determinado	tempo	histórico.	Tomando	como	referência	os	estudos	de	Sarmento	
(2005)	será	considerado	como	categoria	de	análise	deste	projeto	a	dimensão	classe social e geração.
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à	 realização	de	práticas	pedagógicas	em	que	exista	a	ausência	de	atividades	e/ou	proposições	que	
valorizam	o	lúdico,	o	brincar	e	a	brincadeira.

Para	 tal	elencamos	como	objetivo	desse	 trabalho:	Analisar	e	compreender	as	concepções	de	
criança	e	de	infância	que	permeiam	o	cotidiano	das	escolas	de	educação	infantil	de	Uberlândia,	bem	
como	os	documentos	pertencentes	à	Rede	Municipal	de	Educação	e	das	escolas	selecionadas	a	partir	
dos	referenciais	da	Sociologia	da	Infância,	utilizando	as	contribuições	de	Sarmento	(2004	e	2005)	e,	
sobretudo	dos	estudos	de	Paulo	Freire	(1983	e	1991).

Elencamos	a	partir	do	objetivo	geral	nossos	objetivos	específicos,	quais	sejam:	Compreender	
como	as	crianças	que	frequentam	as	escolas	selecionadas	manifestam	sua	cultura	lúdica	levando	em	
consideração	a	dimensão	classe social e a geração e entender	o	que	as	diferencia	e	o	que	apresentam	
em	comum;	Interpretar	as	concepções	de	crianças/infâncias	e	temas	afins	apresentados	nos	documen-
tos	municipais	e	em	outros	produzidos	pelas	escolas	como:	Projeto	Político	Pedagógico,	Regimento	
Interno	da	escola,	planejamento	pedagógico,	diário	usado	pelos	professores,	atas	de	reuniões,	rela-
tórios	elaborados	no	período	de	1988	a	2017	e	relacionar	tais	documentos	com	a	legislação	nacional	
produzida	no	período	selecionado	para	esta	pesquisa;	Investigar	como	o	lúdico,	o	brincar,	as	brincadei-
ras	são	vivenciadas	nos	espaços-tempos	escolares;	;	Relacionar	as	contribuições	acerca	da	Sociologia	
da	 infância	 produzidas	 por	 Sarmento	 com	os	 estudos	 sociológicos	 no	Brasil	 realizados	 por	 autores	
brasileiros;	Organizar	intervenções	pedagógicas	como	oficinas	lúdicas	com	crianças	e	professores	das	
escolas	investigadas,	com	intuito	de	discutir/refletir	aspectos	vivenciados	por	eles	no	cotidiano	escolar	
e	para	apoiá-los	na	(re)	construção	de	uma	prática	educativa	pautada	numa	educação	ética,	estética	
e	humanizada.

O	período	temporal	de	análise	–	1988	a	2017	–	leva	em	conta	o	fato	de	que	1988	é	o	ano	da	
Promulgação	da	Constituição	Federal	que	traz	pela	primeira	vez	a	educação	como	um	direito	da	crian-
ça,	e	2017	o	ano	de	elaboração	do	presente	projeto	de	pesquisa.

A	partir	 do	período	 temporal	 estabelecido	 e	 com	 intuito	de	 alcançar	os	 objetivos	 elencados	
acima	realizaremos	no	ano	de	2018	e	2019	uma	pesquisa	de	revisão	bibliográfica	e	documental	com	
análise	de	conteúdo	de	documentos	pertencentes	à	Rede	Municipal	de	Educação	e	documentos	das	
escolas	selecionadas.	Após	a	localização	do	material,	será	feito	a	leitura	e	análise,	de	acordo	com	as	
temáticas	de	estudo	que	se	pretende	investigar.

Segundo	Le	Goff	(1996),	para	realização	da	pesquisa	documental	o	pesquisador	precisa	ter	cla-
reza	que	o	documento	constitui-se	fruto	das	intenções	e	escolhas	de	um	grupo,	sendo	ele	de	interesse	
pessoal	e/ou	coletivo,	construído	de	acordo	com	crenças	e	valores	de	uma	sociedade	e	de	acordo	com	
a	conjuntura	social,	econômica,	cultural	e	política.	Desta	forma,	pretende-se	compreender	neste	pro-
jeto	as	condições	em	que	os	documentos	utilizados	foram	produzidos,	já	que	todo	material	apresenta	
marcas	de	seu	tempo	e,	logo	apresentam	uma	intencionalidade.

Concomitantemente	a	pesquisa	de	revisão	bibliográfica	e	documental	no	início	do	ano	de	2019	
selecionaremos	 as	 escolas	 de	 educação	 infantil	 que	 pertencem	 a	 Rede	Municipal	 de	 Educação	 de	
Uberlândia	que	será	campo	de	estudo	dessa	pesquisa.

Desenvolveremos	nas	escolas	selecionadas	uma	pesquisa	do	tipo	etnográfica,	com	o	intuito	de	
efetivar	os	objetivos	deste	projeto	e	refletir	coletivamente	com	os	professores	vislumbrando	que	a	



286

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

valorização	dada	as	crianças,	infâncias	e	outras	temáticas	da	produção	acadêmica	ocorra	também	nos	
espaços	de	Educação	Infantil.	A	escolha	pela	etnografia	se	justifica	pela	inserção	longa	e	profunda	no	
campo	de	pesquisa	nos	três	primeiros	anos	deste	projeto,	por	meio	de	participação	e	interação	direta	
com	as	crianças	e	profissionais	da	educação,	um	processo	de	ouvir	e	valorizar	os	sujeitos	que	ali	estão.

Segundo	Ludke	e	André	(1986),	a	pesquisa	do	tipo	etnográfica	em	educação	envolve	uma	preo-
cupação	em	refletir	sobre	o	ensino	e	aprendizagem	em	um	contexto	cultural	ampliado,	que	não	seja	
somente	o	espaço	da	sala	de	aula.	Neste	sentido,	durante	a	realização	deste	trabalho	a	pesquisadora	
terá	um	olhar	com	acuidade,	 tratando	a	escola	como	um	 local	de	múltiplas	 inter-relações	em	suas	
diferentes	dimensões	organizacional,	pedagógica	e	sócio-política-cultural.

A	participação	e	interação	direta	serão	realizadas	no	cotidiano	da	escola	durante	os	momentos	
de	atividades	das	crianças	e	dos	profissionais	e	no	horário	do	recreio	das	crianças.	Para	o	desenvol-
vimento	deste	projeto	serão	utilizadas	técnicas	que	tradicionalmente	são	relacionados	à	pesquisa	do	
tipo	etnográfica,	 tais	 como:	observação	participante,	 fotografias,	 filmagem	em	vídeo,	entrevistas	e	
diário de bordo.

A	partir	da	investigação	nas	escolas	escolhidas	serão	realizadas	intervenções	através	de	oficinas	
lúdicas	e	reflexivas	com	as	crianças,	professores	e	outros	profissionais	com	intuito	de	contribuir	para	
efetivação	de	uma	prática	humanizada	e	humanizadora,	que	seja	realmente	significativa	para	os	sujei-
tos	envolvidos	no	processo	de	ensino	e	de	aprendizagem.

CONTRIBUIÇÕES	TEÓRICAS	ACERCA	DA	SOCIOLOGIA	DA	INFÂNCIA	E	
EDUCAÇÃO POPULAR

Essa	pesquisa	em	andamento	encontra-se	na	fase	da	revisão	bibliográfica,	leituras	e	fichamen-
tos	que	nos	ajudarão	a	construir	um	referencial	teórico	consistente	para	nos	ajudar	a	compreender	as	
concepções	de	criança	e	infâncias	em	Uberlândia	e	apresentar	uma	análise	do	cotidiano	nas	escolas	
municipais	de	Educação	Infantil.

Na	 revisão	 bibliográfica	 realizada	 até	 o	 presente	momento	 elencamos	 livros,	 artigos,	 teses,	
anais	de	evento	que	se	referem	às	áreas	da	Sociologia	da	Infância	e	Educação	Popular	e	dentro	dessas	
áreas	estamos	selecionando	textos	que	tratam	das	infâncias,	crianças	e	cotidiano	escolar	na	educação	
infantil.

Dessa	forma,	a	partir	das	leituras	realizadas	inicialmente,	compreendemos	que	a	infância	é	um	
espaço	privilegiado	para	se	iniciar	uma	educação	diferenciada	que	promova	a	humanização,	o	diálogo	
e	a	criticidade;	é	o	tempo	de	formar	crianças	que	sejam	autores	de	sua	própria	história,	fundamenta-
dos	na	autonomia,	no	diálogo	e	na	transformação	do	mundo.

Para	o	alcance	de	uma	educação	que	contemple	os	aspectos	citados,	os	preceitos	que	funda-
mentam	a	Sociologia	da	Infância6	e	Educação	Popular,	sobretudo	a	Pedagogia	Freiriana	(1983	e	1991),	
podem	auxiliar	na	construção	de	práticas	e	saberes	que	possibilitam	um	trabalho	humanizado	e	huma-
nizador	com	as	crianças.

6	 Segundo	Tebet	e	Abramowicz	(2014)	a	Sociologia	da	Infância	é	um	campo	de	estudo	composto	por	diversos	referenciais	teóricos,	me-
todológicos	e	analíticos,	algumas	vezes	complementares,	outras	antagônicos,	devendo	ser	destacados	já	que	não	são	iguais,	ou	seja,	
não	levam	às	mesmas	compreensões	e	nem	produzem	os	mesmos	resultados.	Nesta	direção,	este	projeto	entende	que	a	Sociologia	
da	Infância	é	muito	mais	que	uma	referência,	no	entanto	é	destacado	apenas	o	autor	Sarmento	(2004	e	2005)	devido	aos	seus	estudos	
relacionados	à	dimensão	classe social e geração	nos	estudos	acerca	das	crianças	e	 infâncias,	o	qual	 foi	usado	para	embasamento	
teórico	deste	projeto.
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Para	Paulo	Freire	à	medida	que	as	crianças	são	compreendidas	em	suas	relações	com	o	outro	e	
com	o	mundo,	poderiam	ser	protagonistas	de	mudanças.	Ao	escrever	o	livro	Pedagogia da esperan-
ça,	Freire	(2001,	p.	139-140)	apresentou	uma	reflexão	importante	acerca	da	educação	das	infâncias.	
Para	o	autor	a	escola	deve	proporcionar	“um	pensar	crítico	em	torno	do	mundo”.	Dessa	forma,	a	escola	
deve	ser	um	local	onde	seja	oferecido	às	crianças	condições	de	aprender,	de	refletir	e	problematizar	
sobre	sua	vida	e	sociedade	da	qual	faz	parte.

Assim,	a	escola	deve	ser	construída	numa	perspectiva	educação	cidadã	que	permite	as	pessoas	
se	reunirem	para	dialogar	em	busca	de	uma	prática	social	humanizadora	que	faz	sentido	para	os	di-
ferentes	sujeitos	(Wanderley,	2010)	–	e	articulando	à	Sociologia	da	Infância,	é	possível	visualizar	uma	
educação	que	é	compreendida	pela	busca	da	transformação	social,	que	considera	as	crianças	como	
seres	sociais	e	culturais,	que	podem	sofrer	e	realizar	transformações	no	mundo	em	que	vivem.

A	Sociologia	da	Infância	foi	escolhida	como	referencial	teórico	para	fazer	as	análises	propostas	
neste	 trabalho,	por	 ser	um	campo	que	abriu	novas	possibilidades	de	 compreensão	das	 infâncias	 e	
das	crianças,	tendo	como	objeto	de	investigação	as	infâncias	vistas	como	construções	sociais	que	se	
transformam	de	acordo	com	o	tempo	e	com	os	diferentes	espaços.	Mediante	este	entendimento,	é	
possível	afirmar	que	existem	distintas	e	variadas	 infâncias.	Tal	área	de	estudo	valoriza	a	 realização	
de	pesquisas	com	as	crianças	e	não	apenas	sobre	as	crianças,	reconhecendo	as	crianças	como	seres	
criativos	e	participantes	ativos	na	sociedade	em	que	vivem.

A	maneira	 como	os	 estudos	 da	 Sociologia	 da	 Infância	 interpretam	as	 crianças	 e	 as	 infâncias	
corroboram	as	ideias	de	Paulo	Freire	(1991),	uma	vez	que	consideram	as	crianças	como	sujeitos	ativos,	
criativos	e	capazes,	sendo	merecedoras	de	uma	educação	de	qualidade,	numa	perspectiva	dialógica,	
crítica	e	humanizadora.	Apesar	de	Freire	(1991)	não	ter	escrito	especificamente	sobre	o	tema	crianças	
e	infâncias,	é	pertinente	afirmar	que	o	pensamento	político-pedagógico	crítico	do	autor	possibilita-nos	
compreender	sobre	a	importância	de	pensar	numa	educação	das	infâncias	de	qualidade	para	as	classes	
populares,	já	que	o	autor	considerava	crianças	como	sujeitos	e	não	objetos	de	estudo.

Nessa	 direção,	 podemos	 verificar	 um	 encontro	 da	 Sociologia	 da	 Infância	 com	 a	 Pedagogia	
Freiriana	à	medida	que	estas	duas	áreas	de	estudo	valorizam	as	crianças	como	sujeitos	importantes	na	
sociedade	em	que	vivem	e	não	apenas	como	objeto	de	pesquisa.	Sarmento	(2004,	p.	8)	defende	que	
as	vozes	das	crianças	devem	ser	“efectivamente	levadas	a	sério	e	tomadas	em	conta	na	construção	do	
conhecimento”,	ou	seja,	as	crianças	devem	ser	valorizadas	como	sujeitos	e	a	escola	deve	considerar	a	
criança	para	além	do	ofício	de	aluno	–	como	pessoas	importantes	em	todas	as	esferas	da	sociedade.	
Partindo	do	pressuposto	da	possibilidade	do	encontro	entre	as	concepções	defendidas	por	Sarmento	
(2004	e	2005)	e	Freire	(1983	e	1991),	serão	realizadas	as	análises	propostas	nesta	pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante	as	leituras	realizadas	até	o	presente	momento	observamos	que	as	pesquisas	que	tratam	

das	Crianças,	 infâncias	e	cotidiano	escolar	vinculadas	às	áreas	da	Sociologia	da	 Infância	e	Educação	
Popular	valorizam	as	crianças	como	sujeitos	 importantes	na	sociedade	em	que	vivem	e	não	apenas	
como	objeto	de	pesquisa.	As	crianças	têm	ganhado	lugar	de	destaque	nas	pesquisas,	sendo	valorizados	
como	sujeitos	de	direitos	que	são	importantes	na	sociedade	em	que	vivem.
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O	mapeamento	das	produções	em	livros,	artigos,	 teses	e	anais	de	congressos	nos	tem	possi-
bilitado	 identificar	o	que	 tem	 sido	discutido	e	produzido	 acerca	das	 crianças,	 infâncias	 e	 cotidiano	
escolar	por	pesquisadores	referenciados	no	campo	da	Sociologia	da	Infância	e	Educação	Popular	na	
atualidade.	Ficou	evidente	durante	o	processo	de	leitura	dos	textos	encontrados	que	os	estudos	apoia-
dos	na	área	da	Educação	Popular	e	sobretudo,	na	perspectiva	da	Sociologia	da	Infância	têm	ampliado	
o	conceito	e	o	entendimento	das	crianças	e	das	infâncias,	as	crianças	passam	a	ocupar	lugar	central	
nas	pesquisas	e	começam	a	ser	ouvidas,	não	apenas	pela	linguagem	oral,	ou	por	suas	vozes,	mas	por	
meio	das	diferentes	linguagens,	corporal,	estética,	gestual,	social,	cultural	e	as	infâncias	são	vistas	e	
entendidas	no	plural.
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A	educação	 infantil	 tem	um	papel	extremamente	 importante	no	desenvolvimento	 integral	das	
crianças,	tendo	em	vista	ser	nessa	etapa	da	vida	que	elas	terão	as	primeiras	experiências	de	socialização,	
internalizando	conceitos,	ideologias	e	valores	pré-definidos	no	meio	social	do	qual	faz	parte.	“[...]	intera-
gindo	com	outros,	a	criança	aprenderá	atitudes,	opiniões,	valores	a	respeito	da	sociedade	ampla	e,	mais	
especificamente,	do	espaço	de	inserção	de	seu	grupo	social”	(CAVALLEIRO,	2000,	p.	16).	Desse	modo,	é	
fundamental	que	os	profissionais	que	atuam	nesse	segmento	possam	estar	preparados	para	propor	prá-
ticas	educativas	que	consideram	a	diversidade	humana	das	crianças	oriundas	de	diferentes	configurações	
familiares,	assim	como	culturas,	raças	e	etnias.	É	necessário	que	essas	diferenças	sejam	reconhecidas	e	
valorizadas	no	cotidiano	das	instituições	como	forma	de	romper	com	o	preconceito	e	o	racismo	que	ainda	
são	muito	fortes	na	sociedade	e	consequentemente	no	interior	das	instituições	educacionais.

Nessa	direção,	que	ações podem	ser	propostas no intuito de construir	uma	história	de	respeito	
e	valorização	da	identidade	do	sujeito	após	tantos	anos	de	discriminação?

Uma	das	possibilidades	é	repensar	as	práticas	docentes	e	de	gestão	na	educação	infantil,	rever	
os	tempos,	os	espaços,	os	materiais,	as	imagens	que	circulam	na	escola,	e	incluir	como	perspectiva	de	
trabalho	a	valorização	de	toda	forma	e	expressão	cultural,	étnico	e	racial	–	o	que	certamente	produzirá	
um	movimento	em	que	muitas	ações	e	atitudes	serão	reformuladas	e	ressignificadas.	Um	olhar	atento	
ao	que	vem	acontecendo	na	educação	em	relação	às	questões	referentes	ao	respeito	à	 identidade	
contribui	para	uma	sociedade	que	respeita	a	individualidade	de	cada	um.

Esse	trabalho	é	um	relato	das	ações	desenvolvidas	com	crianças	de	quatro	anos,	em	uma	insti-
tuição	pública	do	município	de	Juiz	de	Fora	-	MG,	durante	os	meses	de	junho	a	dezembro,	do	ano	de	
2015.	O	projeto	foi	desenvolvido	pela	primeira	autora,	professora	do	primeiro	período,	em	colabora-
ção	com	pesquisadores	do	GRUPAI	–	Grupo	de	Pesquisas	Ambientes	e	Infâncias,	ao	qual	pertencemos	
e	tecemos	discussões	referentes	à	infância.

As	experiências	abordadas	nesse	trabalho	são	um	exemplo	significativo	de	como	o	professor	
pode	trabalhar	essa	temática	considerando	a	brincadeira	como	a	principal	linguagem	por	meio	da	qual	
as	crianças	descobrem	o	mundo,	se	comunicam	e	se	inserem	em	um	contexto	social.	De	acordo	com	
perspectiva	histórico-cultural	a	brincadeira	funciona	como	atividade-guia	que	impulsiona	o	desenvol-
vimento	psíquico	da	criança.	“A	atividade	guia,	segundo	A.N.	Leontiev,	é	a	atividade	que	desempenha	
um	papel	fundamental	nas	mudanças	psíquicas	da	criança	em	determinados	estágios	do	desenvolvi-
mento”	(PRESTES,	2012	p.	162).
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Na	escola,	 frequentemente	encontrarmos	crianças	negras	 introvertidas,	cabisbaixas,	devido	a	
atitudes	de	desvalorização	da	identidade	étnico-racial	dos	colegas	e	até	mesmo	de	educadores	des-
preparados	e	preconceituosos.	As	tensões	raciais	vivenciadas	pelas	crianças	na	escola,	as	ofensas	im-
putadas	ao	seu	grupo	social	e	a	falta	de	representatividade,	dificultam	a	formação	da	identidade	negra.

Conforme	documento	de	implementação	da	Lei	10.639/2003

O	papel	da	educação	infantil	é	significativo	para	o	desenvolvimento	humano,	a	formação	da	persona-
lidade,	a	construção	da	inteligência	e	a	aprendizagem.	Os	espaços	coletivos	educacionais,	nos	primei-
ros	anos	de	vida,	são	espaços	privilegiados	para	promover	a	eliminação	de	qualquer	forma	de	precon-
ceito,	racismo	e	discriminação,	fazendo	com	que	as	crianças,	desde	muito	pequenas,	compreendam	e	
se	envolvam	conscientemente	em	ações	que	conheçam,	reconheçam	e	valorizem	a	importância	dos	
diferentes	grupos	étnico-raciais	para	a	história	e	a	cultura	brasileira.	(BRASIL,	MEC,	2009,	p.	48-49).

Considerando	as	dificuldades	de	pertencimento	das	crianças	negras	e	os	princípios	explicitados	
na	Lei	10.639/2003,	as	crianças	foram	ouvidas	sobre	seus	anseios	e	curiosidades,	construindo	assim	o	
projeto	“A	Influência	das	brincadeiras	africanas	nas	brincadeiras	das	crianças	brasileiras”.

O	trabalho	foi	desenvolvido	através	da	pedagogia	de	projetos	com	atividades	voltadas	para	uma	
perspectiva	lúdica	do	conhecimento,	que	considera	os	espaços	da	invenção,	da	autoria	e	da	autonomia	
essenciais	para	o	aprendizado	das	crianças.	Nesse	sentido,	uma	das	funções	da	escola	seria,	então,	a	de	
auxiliar	a	criança	a	compreender	o	mundo	por	meio	da	pesquisa,	do	debate	e	da	solução	de	problemas,	
devendo	ocorrer	uma	 constante	 inter-relação	entre	 as	 atividades	 escolares	 e	 as	necessidades	 e	os	
interesses	das	crianças	e	das	comunidades.	Citando	Dewey	explicitamos	a	ideia	central	da	pedagogia	
de projetos:

A	 existência	 humana	 envolve	 impulsos	 dispersos	 para	 um	 projeto	 crescentemente	 unificado	 ou	
integrado;	ou	melhor,	para	uma	 série	de	projetos	 coordenados	ou	 ligados	entre	 si	por	 interesses,	
aspirações	e	ideais	de	significados	permanentes.	Preparar	para	a	vida	será	pôr	a	criança	em	condições	
de	projetar,	de	procurar	meios	de	realização	para	seus	próprios	empreendimentos	e	de	realizá-los	
verificando	pela	própria	experiência	o	valor	das	concepções	que	esteja	utilizando	(1959,	p.	47).

Para	Barbosa	e	Horn	 (2008),	essa	visão	de	organização	do	 trabalho	pedagógico	 considera	as	
crianças	como	co-autoras	do	seu	processo	de	aprendizagem,	tirando-as	do	lugar	de	passividade	que	a	
escola	as	tem	colocado	para	um	papel	ativo	e	participativo.	As	autoras	defendem	que	quando	traba-
lhamos	com	projetos,	construímos	na	verdade	uma	comunidade	de	aprendizagem,	na	qual	o	professor,	
as	crianças	e	suas	famílias	são	protagonistas.	Nessa	perspectiva	de	trabalho,	a	criança	é	tomada	como	
cidadã,	autora	do	seu	desenvolvimento,	agente	de	pesquisa,	sujeito	e	criadora	da	sua	própria	existên-
cia,	capaz	de	uma	vida	solidária	e	responsável	com	os	outros.

Assim,	o	projeto	desenvolvido	teve	por	objetivo	contribuir	com	a	construção	da	identidade	ét-
nico-racial	das	crianças	pertencentes	à	turma	onde	aconteceu	o	trabalho,	incluindo	o	conhecimento	e	
valorização	das	diferentes	formas	de	expressões	culturais.	As	atividades	possibilitaram	ainda	o	desen-
volvimento	das	diversas	linguagens	das	crianças,	além	de	ampliar	o	repertório	de	brincadeiras.
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Como tudo começou

No	ano	de	2015	 foi	 iniciado	o	projeto	com	as	crianças.	Para	a	maioria	delas,	estava	 sendo	a	
primeira	vez	na	escola.	Depois	do	período	de	adaptação	percebemos	um	enorme	interesse	pela	turma	
em	cantar	e	dançar.	Uma	de	suas	músicas	preferidas	era	“Menina	Moleca”	do	grupo	Palavra	Cantada1. 
Em	uma	de	nossas	rodas	de	conversa	foi	apresentada	para	as	crianças	a	história	a	“Menina	e	o	Tambor”	
que	é	um	livro	animado	que	faz	parte	do	material	“A	cor	da	cultura”,	que	é	um	projeto	educativo	de	
valorização	da	cultura	afro	brasileira	que	produz	audiovisuais,	ações	culturais	e	coletivas,	que	visam	
práticas	positivas	de	valorização	da	história	e	cultura	africana	e	afro	brasileira	sob	um	ponto	de	vista	
afirmativo.	Elas	ficaram	encantadas	com	o	som	do	 instrumento	usado	pela	menina	para	conquistar	
as	pessoas	e	perceberam	que	o	som	era	semelhante	aos	sons	da	música	“Menina	Moleca”	que	esta-
va	sendo	trabalhada	naquele	momento.	Essa	música	tem	um	ritmo	do	Maracatu	e	como	estávamos	
escolhendo	uma	música	para	apresentar	na	festa	cultural	da	escola	as	crianças	decidiram	por	ela,	e	
juntos	construímos	a	coreografia.	As	crianças	apresentaram	a	dança	na	festa	da	escola	e	foi	o	maior	
sucesso.	Nesse	projeto,	assim	como	em	todos	que	trabalhamos,	preocupamo-nos	também	em	pensar	
que	o	espaço	não	se	restringe	as	dependências	da	escola,	mas	ultrapassa	seus	muros.	Sendo	assim,	
as	crianças	fizeram	uma	apresentação	da	dança	em	outra	escola	municipal	do	bairro.	Elas	se	sentiram	
valorizadas,	importantes	e	felizes	em	mostrar	seu	trabalho	para	outras	crianças.

Imagem	1:	Apresentação	da	dança	“Menina	Moleca”

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Boneca Mascote

Depois	de	todo	movimento	em	torno	das	apresentações,	as	crianças	não	paravam	mais	de	dançar	
e	cantar	a	música.	Foi	aí	que	percebemos	que	a	personagem	“Menina	Moleca”	estava	ganhando	vida	
na	imaginação	da	turma,	e	nesse	momento	surgiu	a	ideia	de	construir	uma	“Menina	Moleca”	da	turma.

As	crianças	participaram	de	todo	o	processo	de	construção	da	boneca.	Foi	elaborado	um	croqui	
da	boneca,	de	acordo	com	o	desejo	das	crianças.	Em	seguida,	uma	costureira	 foi	convidada	para	 ir	
até	a	escola	e	ajudar	na	construção	da	boneca.	As	crianças	acompanharam	o	processo	de	costura	e	
ajudaram	na	confecção	das	trancinhas,	da	roupa,	do	sapato	e	dos	acessórios.	Precisávamos	dar	um	
nome	para	a	boneca,	a	votação	foi	feita	através	de	um	gráfico,	ela	recebeu	o	nome	de	Chiquita.

1	 É	uma	dupla	musical	que	produz	canções	 infantis	que	prezam	pela	elaboração	das	 letras,	arranjos	e	gravações,	com	uma	poética	
sensível	e	respeito	à	inteligência	das	crianças.
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Imagem	2:	Croqui	da	boneca

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Imagem 3: Construção da boneca

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Imagem 4: Chiquita

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques
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Imagem	5:	Gráfico	escolha	do	nome	da	boneca

Fonte:	E.M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Diário da Chiquita

Foi	 elaborado	um	diário	para	 a	Chiquita	 e	 todos	os	dias	 ela	 ia	 para	 casa	de	 alguma	 criança.	
As	famílias	registravam	no	diário	a	rotina	da	criança	com	a	boneca.	Aqui	alguns	relatos:

“O meu dia com a Chiquita foi muito especial. Levei ela para passear comigo, apresentei ela para 
meus irmãos e eles gostaram muito. Jantamos juntos e assistimos televisão. Quando fui dormir coloquei 
ela na minha cama. Quando acordamos tomamos café e voltamos a brincar. Meu pai gostou muito da 
Chiquita e disse que seria ótimo se ela morasse com a gente”.	(Ana	Clara	–	4	anos)

“Gostei muito de levar a menina Chiquita para a casa, brincamos bastante e ela tomou café 
comigo e minha prima. Adorei passar esse dia com ela. Toda a minha família gostou dela. Obrigado 
professora por eu ter sido sorteado e trazer a menina moleca para casa. Estou muito feliz!” (Antônio 
Gabriel	–	5	anos)

Pesquisando

Dando	continuidade	ao	projeto,	com	uma	visão	voltada	para	o	conhecimento	da	cultura	africa-
na,	foi	apresentada	aos	alunos	a	história	“Bruna	e	a	galinha	d’angola”.	Com	base	nessa	obra	as	crianças	
descobriram	a	brincadeira	preferida	da	personagem.	A	partir	daí	 foi	 construído	um	cartaz	 coletivo	
sobre	quais	eram	as	brincadeiras	das	quais	mais	gostavam.	Nesse	momento,	surgiu	a	idéia	de	aprender	
sobre	as	brincadeiras	das	crianças	do	continente	Africano.	Livros	científicos,	literários,	enciclopédias,	
globo	terrestre,	revistas,	cartões	portais,	multimídia	(Internet),	revistas,	artigos,	recortes	de	jornais	e	
pesquisa	com	as	famílias,	todos	esses	materiais,	foram	suporte	para	muitos	questionamentos	e	en-
caminhamentos	ao	longo	do	projeto.	As	crianças	também	aprenderem	sobre	a	cultura	Africana.	Suas	
músicas,	danças,	vestuário	e	modo	de	vida.	Todos	os	questionamentos	que	surgiam	eram	registrados	
em	cartazes,	coletivamente.

Em	uma	das	rodas	de	discussão	Eloá	ficou	curiosa,	e	levantou	a	seguinte	questão:	“Será que lá 
na África as crianças brincam na escola?” E	as	perguntas	não	pararam	por	aí.	“Quais os brinquedos que 
as crianças da África brincam?”	Perguntou	Isadora	Valentinne.	“As brincadeiras das crianças da África 
são iguais das crianças brasileiras?”	Quis	saber	Thalysson.	Estes	questionamentos	eram	registrados	
nos	cartazes,	bem	como	as	sugestões	das	próprias	crianças	de	como	aprender	o	que	ainda	não	sabiam.
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A	partir	desses	questionamentos	surgiram	os	aprendizados	das	brincadeiras.	Buscamos	aprovei-
tar	todos	os	espaços	da	escola,	principalmente	os	externos,	onde	foram	desenvolvidas	a	maioria	das	
brincadeiras,	como	é	possível	ver	nas	imagens	abaixo:

Figura	6:	Bate	palminha

Fonte:	E.M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Imagem 7: Gutera Uriziga

Fonte:	E.M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Imagem	8:	Registro	matemático	da	brincadeira	Gutera	Uriziga

Fonte:	E.M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Imagem 9: Pengo-pengo

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

No	livro	“Crianças	como	você”,	foi	apresentada	a	personagem	Aseye,	uma	menina	que	mora	em	
Gana	e	a	sua	brincadeira	preferida	é	Bate-palminha.	Sobre	isso	Eloá	fez	o	seguinte	comentário:	“Mas 
essa brincadeira eu já conheço e brinco muito!”	O	que	demonstra	que	as	crianças	perceberam	que	
algumas	brincadeiras	já	eram	até	conhecidas.	Com	base	nas	descobertas	realizadas	pela	exploração	
e	leitura	do	livro	fizemos	um	grande	mural	contando	sobre	as	brincadeiras	preferidas	das	crianças	de	
vários	países	africanos.	As	crianças	participaram	de	todas	as	etapas	de	elaboração	do	mural.
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Imagem	10:	Registro	do	livro	“Crianças	como	você

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Dos	registros	à	dramatização

Como	 sistematização	 e	 socialização	 de	 tudo	 que	 aprenderam,	 foi	 proposto	 os	 registros	 das	
brincadeiras	aprendidas.	Foram	várias	formas	de	registro	como:	desenhos	das	brincadeiras,	escritas	
coletivas	ensinando	como	brincar	e	contagens	matemáticas.

Ainda	nesse	projeto,	as	crianças	conheceram	a	história	de	“Obax’	que	era	uma	menina	muito	
solitária	e	a	sua	melhor	brincadeira	era	inventar	histórias.	Essa	obra	é	muito	rica,	a	essência	da	história,	
seus	 significados,	as	 roupas	coloridas,	os	 turbantes,	os	animais,	e	o	 cenário	exerceram	um	 fascínio	
muito	grande	sobre	as	crianças,	tanto	que	foi	feita	uma	releitura	dessa	obra.

Depois	de	explorar	as	diversas	formas	de	linguagem	como:	brincadeiras,	desenhos	e	cartazes	
coletivos,	 ficou	decidido	que	experimentariam	a	dramatização.	Dessa	maneira,	 foram	escolhidos	os	
materiais	que	seriam	utilizados	e	cada	criança	escolheu	o	momento	da	sua	participação	na	história.	
O	envolvimento	com	a	releitura	era	intenso,	as	crianças	aguardavam	ansiosas	para	integra-se	às	cenas	
da	história.	Maria	Eduarda	que	viveu	a	personagem	Obax	ficou	graciosa,	com	birotes	na	cabeça.	E	as	
demais	meninas	maravilhadas,	com	os	turbantes	coloridos	e	as	estampas	dos	tecidos.	Os	meninos	ad-
mirados	com	a	chuva	de	flocos	de	algodão	e	com	o	elefante	Nafisa,	não	se	cansavam	de	subir	e	descer	
da	árvore	que	reproduzia	o	Baobá.	Um	dos	momentos	mais	marcantes	da	história	foi	a	chuva	de	flores.	
Os	olhinhos	das	crianças	brilhavam,	a	alegria	era	visível	em	cada	rostinho	que	contagiava	a	todos.

A	 releitura	 sobre	 a	 obra	Obax	 culminou	 em	um	 livro	 produzido	 pelas	 crianças	 com	 imagens	
(fotografias)	da	dramatização	e	texto	da	história.	O	texto	foi	produzido	junto	com	as	crianças,	e	nesse	
momento	a	professora	era	escriba,	ou	seja,	as	crianças	recontavam	cada	cena	da	história	oralmente	e	
a professora escrevia.

A	releitura	foi	apresentada	para	as	famílias	e	para	as	outras	crianças	da	escola.

Além	de	o	projeto	ter	contribuído	para	estabelecer	valores	éticos	e	estéticos,	desenvolvendo	a	
sensibilidade	para	a	diversidade	étnica,	elas	exercitaram	a	imaginação,	a	expressão	musical,	corporal	
e gráfica das crianças.
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Imagem	11:	Obax	contando	histórias

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Imagem	12:	Obax	e	Nafisa

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques

Imagem	13:	Chuva	de	Flores

Fonte:	E.	M.	Prof.	Carlos	Alberto	Marques
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Considerando	a	importância	do	tema	aqui	exposto	observamos	que	o	trabalho	realizado	com	
as	crianças	foi	extremamente	positivo.	Percebemos	um	grande	envolvimento	das	crianças	e	de	toda	a	
comunidade	escolar	durante	a	realização	deste	projeto.	Faz-se	necessário	destacar	quais	impactos	e	
contribuições	o	projeto	trouxe	para	todos.	A	família	teve	uma	participação	direta	no	sentido	de	incen-
tivar	as	crianças	na	participação	dos	trabalhos	realizados.	Na	visita	da	Chiquita	às	casas,	por	exemplo,	
as	famílias	estavam	interessadas	em	participar	e	registrar	o	momento	das	crianças	com	a	boneca,	não	
só	as	crianças	ficavam	ansiosas	em	levar	a	Chiquita	para	casa,	mas	também	seus	pais.	E	perguntavam:	
-	“Quando minha filha vai levar a Chiquita de novo para casa?” Ou então “Meu filho não quer faltar 
à escola nem quando está doente, porque não quer perder a sua vez de levar a Chiquita para casa”. 
As	crianças	demonstravam	muito	carinho	e	cuidado	com	a	boneca.	Quando	eram	sorteadas	não	des-
grudavam	dela	nem	um	minuto	e	estavam	sempre	falando	“Vou	cuidar	da	Chiquita	direitinho,	ela	vai	
dormir	bem	juntinho	de	mim”.

Também	não	podemos	deixar	de	relatar	grandes	transformações	da	turma.	As	crianças	ficaram	
mais	unidas	e	confiantes.	Maria	Eduarda	que	interpretou	a	Obax	na	releitura	do	livro	era	uma	menina	
tímida	e	tinha	poucas	amizades,	depois	deste	trabalho	sua	autoestima	aumentou	muito,	ficou	mais	con-
fiante	e	empoderada.	Ela	aproximou-se	mais	da	turma	e	as	meninas	faziam	questão	em	tê-la	como	amiga.

A	releitura	da	“Obax”	fez	tanto	sucesso	que	também	encantou	o	profissional	que	encadernou	o	
livro.	Ele	quis	conhecer	a	turma	pessoalmente.	Foi	até	a	escola	e	mostrou	as	etapas	de	encadernação	
de	um	livro	e	sugeriu	que	as	crianças	participassem	de	um	projeto	sobre	sustentabilidade,	elaborado	
por	ele	em	que	ensinaria	a	construírem	livros	de	histórias	usando	papéis	recicláveis.

Terminamos	o	ano	com	um	grupo	de	crianças	 fortalecido,	detentor	de	grande	 repertório	de	
brincadeiras	e	que	havia	descoberto	através	de	diferentes	linguagens	uma	forma	de	se	relacionar	com	
o	outro,	com	as	diferenças	e	com	o	mundo.	Crianças	capazes	de	abordar	questões	étnico-raciais	com	
naturalidade,	valorizando	sua	identidade	e	do	outro,	a	história	e	sua	herança	cultural.

Assim	como	propõe	a	ideia	de	projetos,	esse	também	possibilitou	outros	aprendizados	que	foram	
além	dos	objetivos	iniciais.	Como	os	caminhos	da	costura;	a	pesquisa	e	a	busca	por	respostas	às	questões	
levantadas;	diferentes	formas	literárias;	a	dramatização;	as	etapas	da	confecção	de	um	livro;	as	etapas	
de	uma	reciclagem;	entre	outros.	A	importância	do	trabalho	com	projetos	é	que	esse	abre	um	leque	de	
possibilidades	de	aprendizado	para	crianças,	seus	professores,	familiares	e	a	comunidade	escolar.
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Com	a	promulgação	da	Convenção	 Internacional	 sobre	os	Direitos	da	Criança	de	1989	 (ONU,	
1989)	e	a	emergência	de	novos	campos	investigativos,	ocorre	a	intensificação	de	discursos	e	práticas	
que	pautam	as	crianças	como	sujeitos	de	direitos,	incluindo	os	de	participação	em	diferentes	esferas	
sociais	e	políticas.	O	campo	da	política	começa,	de	forma	mais	sistematizada,	a	fazer	parte	das	discus-
sões	e	possibilidades	de	ação	e	inserção	social	desse	grupo	geracional.	Frente	a	isso,	faz-se	necessário	
compreender	os	sentidos	e	significados	construídos	pelas	crianças	sobre	o	campo	da	política,	quais	
as	possibilidades	de	ações	políticas	dos	diferentes	sujeitos	geracionais	–	dentre	elas	as	crianças	–	e	as	
formas	que	a	política	se	apresenta	em	suas	vidas.	Tais	concepções	nos	possibilitam	compreender	as	
possibilidades	e	limitações	da	participação	política	na	vida	da	criança	na	busca	de	produzir	espaços	
que	verdadeiramente	promovam	uma	escuta	e	consideração	da	criança,	inclusive	em	níveis	decisórios.	
Buscando	auxiliar	nessa	discussão,	realizamos	uma	investigação	junto	a	17	crianças	de	sete	a	12	anos	
que	vivem	em	assentamentos	rurais	vinculados	a	dois	movimentos	sociais	de	luta	pela	terra	na	cidade	
de	Ribeirão	Preto	(SP	–	Brasil):	o	Movimento	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra	(MST)	e	Movimento	
de	Libertação	dos	Sem	Terra	(MLST),	com	o	objetivo	de	investigar	como	a	política	se	materializa	nas	
relações	cotidianas	das	crianças,	a	partir	das	possíveis	configurações	de	poder	em	suas	vivências	diá-
rias2 (CARVALHO, 2015).

Embasamo-nos	 teórico-metodologicamente	 em	 Vigotski	 (2000,	 2001,	 2004,	 2012),	 Gramsci	
(GRAMSCI,	 2004;	 COUTINHO,	 2007;	 2011a,	 2011b;	 ROSA,	 2011)	 e	 Thompson	 (2009).	 Recorremos	 a	
Vigotski	como	base	para	nossa	compreensão	sobre	criança,	considerando	suas	subjetividades,	senti-
dos	e	significados	como	construídos	social	e	historicamente	a	partir	das	relações	e	posições	sociais,	
econômicas	e	de	gênero	por	ela	ocupadas	ao	 longo	de	 suas	 vidas,	que	 resultam	em	vivências	que	
marcam	as	 formas	como	elas	se	 relacionam	com	o	seu	meio.	Assim,	a	partir	das	 relações	sociais	e	
dos	 lugares	atribuídos	a e ocupados pelas	crianças,	elas	constroem	suas	personalidades,	sentidos	e	
significados	sobre	si	mesmas,	o	meio	e	as	pessoas	que	as	cercam	e	as	suas	possibilidades	de	inserção	e	
ação	social	e	política	(CARVALHO,	2015).

Baseadas	nos	pressupostos	de	Gramsci	(COUTINHO,	20007	e	ROSA,	2011)	e	em	diálogo	com	outros	
autores	(CASTRO,	2013)	compreendemos	a	política	em	dois	níveis:	institucional	e	cotidiana.	No	presen-
te	 texto,	 restringiremos	nossa	discussão	à	política	cotidiana,	a	qual,	baseada	na	concepção	de	política	
ampla	de	Gramsci,	é	compreendida	como	o	caráter	político	que	perpassa	nossas	vivências	sociais	e	que	
compõe	nossas	interações	intersubjetivas.	Compreendemos	que	todas	as	nossas	vivências,	interações	e	
subjetividade	são	compostas	por	um	caráter	político	que	circunscreve	as	relações	de	poder	às	quais	somos	
submetidos	e	exercemos	cotidianamente.	O	poder	se	se	efetiva	nas	possibilidades	de	“influenciar	ou	deci-
dir”	(ROSA,	2013)	e	a	“uma	capacidade	conferida	socialmente	ou	institucionalmente	[aos indivíduos], que 

1	 Pesquisa	financiada	pela	Fundação	do	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo	(FAPESP)	processo	no.	2012/10876-8.
2	 Relatamos	 no	 presente	 texto	 parte	 da	 pesquisa	 de	 doutorado	 defendida	 pela	 autora	 em	 19/11/2015	 na	 Faculdade	 de	 Filosofia,	

Ciências	e	Letras	de	Ribeirão	Preto	da	Universidade	de	São	Paulo	(FFCL-RP/USP),	intitulada	“Política	e	infância:	aproximações	a	partir	
da	escuta	de	crianças	de	movimentos	sociais	de	luta	pela	terra”,	sob	orientação	da	profa.	Dra.	Ana	Paula	Soares	da	Silva.
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dá	poder	a	alguns	para	tomar	decisões,	conseguir	seus	objetivos	e	realizar	seus	interesses”	(THOMPSON,	
2009,	p.	79/80).	Buscamos,	assim,	compreender	como	o	poder	se	efetiva	nas	relações	e	contextos	das	
crianças,	principalmente,	qual	o	papel	por	elas	assumido	e	a	elas	atribuído	de	influenciar	e	decidir	sobre	
as	pessoas	e	elas	mesmas.	Assim,	a	partir	da	fala	das	crianças,	buscamos	compreender	os	sentidos	cons-
truídos	por	elas	sobre	os	sujeitos,	situações	e	formas	de	exercício	do	poder	através	de	ações	como	decidir,	
conseguir	seus	objetivos,	realizar	seus	interesses,	mudar	contextos,	solucionar	conflitos	e	ser	considerado	
em	diferentes	interações.	Com	este	entendimento,	toda	a	complexidade	relacional	do	desenvolvimento	
das	crianças,	conforme	proposto	por	Vigotski,	ganha	um	contorno	e	um	conteúdo	diferenciados,	uma	
vez	que	passa	a	considerar,	nesse	processo	de	constituição	da	criança	nas	relações	sociais,	a	presença	da	
dimensão	política.	Considerar	que	a	política	tem	uma	faceta	que	compõe	nossas	relações	cotidianas,	não	
sendo	apenas	um	campo	de	relações	institucionais	entre	governantes	e	governados,	implica	considerar	
que	as	formas	como	nos	posicionamos	e	somos	posicionados	a	todo	momento	carregam	em	si	um	caráter	
político.	A	dimensão	política	de	nossas	interações	face	a	face	é	a	materialização	de	relações	sociais	mais	
amplas	nas	microrrelações	entre	parceiros	sociais.	É	a	maneira	como,	a	todo	momento,	reatualizamos	
relações	de	dominação,	subordinação,	empoderamento,	dentre	outras	(CARVALHO,	2015).

Para	a	discussão	do	poder	social	da	criança	devemos	destacar	o	 lugar	social	por	ela	ocupado	
enquanto	categoria	geracional,	em	nossa	sociedade,	e	a	forma	como	isso,	a	princípio,	já	a	posiciona	
nas	interações	em	que	se	engajam.	Deparamo-nos	com	um	contexto	histórico	e	social	no	qual	o	poder	
de	escolha,	efetivação	de	objetivos,	desejos	e	consideração	é	atribuído	sobretudo	ao	adulto.	O	poder	
atribuído	aos	diversos	papéis	sociais	está,	como	em	todos	os	campos	da	vida,	em	constante	disputa	
(entre	o	historicamente	constituído	e	as	potencialidades	emergentes),	mas	podemos	considerar	que	a	
visão	amplamente	disseminada	em	relação	aos	papéis	sociais	de	adulto	e	criança	atribui	aos	primeiros	
o	poder	de	governo	da	vida	infantil,	sem	nenhuma	ou	pouca	necessidade	de	consideração	da	crian-
ça.	Encontramos,	portanto,	papéis	sociais	que	atribuem	uma	autoridade	ao	adulto	frente	à	criança.	
Entretanto,	acreditamos	ser	necessária	a	compreensão	da	complexidade	das	interações	cotidianas	das	
crianças,	 e	 a	 fazemos	 a	 partir	 dos	 pressupostos	 de	Vigotski,	 que	 não	 atribui	 características	 fixas	 e	
imutáveis	aos	papéis	sociais,	mas	(re)compostas	a	cada	momento	interacional,	influenciadas	por	deter-
minantes	históricos,	sociais,	culturais	e	considerando	as	demandas	construídas	em	relação	à	criança,	
suas	capacidades	e	sua	consideração	enquanto	sujeito	de	direitos	sociais	e,	quiçá,	políticos.

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS
Para	compreensão	do	fenômeno,	realizamos	conversas	individuais	com	as	crianças,	que	tinham	

como	disparadores	três	cartazes	que	convidavam	as	crianças	a	desenhar	espaços	onde:	passavam	a	
maior	parte	de	seu	tempo;	conviviam	com	outras	crianças	e	sentiam	que	eram	escutadas.	Para	a	ela-
boração	do	desenho,	foram	disponibilizados	lápis,	borrachas,	apontadores,	lápis	de	cor,	gizes	de	cera	
e	canetinhas.	Após	finalizado	o	desenho,	realizava-se	uma	conversa	com	a	criança	sobre	aquele	local:	
o	que	era,	onde	se	 localizava,	quais	as	pessoas	que	faziam	parte	daquele	espaço,	quais	as	relações	
estabelecidas	e	se	ali	ocorriam	possibilidades	de	ação	e	protagonismo	por	parte	da	criança.	Como	pro-
cedimento	de	análise,	foram	realizadas	leituras	exaustivas	do	material	empírico,	separando	os	trechos	
de	interação	presentes	nos	relatos	das	crianças.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A	política	nas	 interações	 vivenciadas	pelas	 crianças	 foi	 compreendida	a	partir	da	análise	das	

possíveis	configurações	que	o	poder	assumia	nas	situações	relatadas	por	elas.	Delineamos	três	prin-
cipais	configurações	do	poder	nas	vivências	infantis:	(1)	Situações centradas no adulto, (2) Situações 
centradas na criança e (3) Situações centradas no diálogo.

A	primeira	delas	é	compreendida	como	momentos	de	interação	nos	quais	o	poder	se	mantém	
com	o	adulto,	materializando-se	através	de	decisões	sobre	ações,	corpos	e	tempos	das	crianças,	da	
capacidade	de	mudança	dos	contextos	vivenciados	e,	nas	resoluções	de	problemas	apenas	exercida	
pelos	adultos,	imposição	de	vontades	e	desejos	e	consideração	de	opiniões	unicamente	dos	adultos.	
Verificamos	diversas	formas	de	materialização	do	poder	no	adulto.	No	ambiente	doméstico,	a	relação	
com	os	pais	–	principalmente	com	a	mãe	–	é	perpassada	por	sua	autorização	para	a	realização	de	ativi-
dades	pelas	crianças,	lugares	que	podem	ser	frequentados	e	horários.	Em	menor	escala,	tais	situações	
se	repetem	no	ambiente	escolar.

[Estela3, 7, MLST]
R4: [...]	você	me	falou	que	você	não	está	indo	no	parquinho	na	sua	escola	agora	porque	a	mulher	foi	lá	
falar	que	vocês	tinham	que	estudar	mais,	é	isso?
Estela:	Aham.
R: E	você	chegou	a	ver	essa	mulher	lá?
Estela:	Aham.
[...]
R: Que	que	ela	fez	quando	ela	foi	na	sua	sala?
Estela:	 Ela	 falou	pros	 alunos	 escrever	 umas	palavras,	 eles	 escreveram	e	pra	mim	não	 falou	nada.	
[...]	a	professora	pegou	umas	letrinhas	móvel...	[...]	e...	A	mulher	falou	pra...	umas	crianças	escrever	
palavras.	[...]	eu	não	escrevi	porque	ela	não	mandou.	[...]
R: E...	quando	ela	chegou	na	sua	sala,	ela	falou	quem	ela	era,	que	que	ela	estava	fazendo	ali?
Estela: Não.
R: Só	mandou	vocês	escreverem	e	foi	embora?
Estela:	Aham.
R: Depois	a	sua	professora	falou	que	vocês	não	iam	mais	no	parquinho?
Estela:	É,	porque	a	mulher	falou	que	tinha	que	estudar	mais.
R: Que	que	você	achou	disso,	Estela?
Estela:	Um	pouquinho	ruim.	[...]	Porque	parquinho	é	lugar	pras	crianças	brincarem,	se	divertir.
R:	E	você	acha	que...	não	ir	no	parquinho,	ficar	estudando	está	certo?
Estela:	Mais	ou	menos...	está!	[...]	Porque	tem	que	estudar	mais	do	que	ficar	brincando.
R: Você	acha	que	vocês	não	precisam	brincar	também?
Estela:	Precisa.	[...]	Mas	a	gente	tem	mais	tempo...	outros	tempos	pra	brincar.	Mas	não	no	escorrega-
dor,	não	tem	escorregador	no	recreio...	[...]	não	tem	balanço	no	recreio,	não	tem	gangorra,	gira-gira	
no recreio.
R: Então	só	no	parquinho	que	dá	pra	fazer	isso?
Estela:	É.

No	trecho	relatado	por	Estela,	diferentes	autoridades	povoam	a	decisão	do	adulto	(professora):	
a	autoridade	da	mulher	que	a	avalia	enquanto	professora,	e	sua	autoridade	frente	às	crianças	ao	não	
lhes	 permitir	momentos	 de	 brincadeira	 no	 parquinho.	Nas	 relações	 de	 poder	materializadas	 nesse	

3	 Todos	os	nomes	são	fictícios	e	escolhidos	pelas	próprias	crianças.
4	 R:	refere-se	à	fala	de	Regiane
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trecho,	fica	claro	quem	são	os	membros	sobre	os	quais	recaem	as	autoridades,	nessa	situação,	sobre	
as crianças.

Nos	diversos	casos,	os	papéis	sociais	de	pai,	mãe,	professora,	diretora,	e	ainda	de	tios	e	primos,	
são	aqueles	aos	quais	são	atribuídas	possibilidades	de	exercício	do	poder	sobre	diferentes	âmbitos	
e	 domínios	 da	 vida	 da	 criança,	 sendo	 ainda,	 socialmente	 reconhecidos	 como	os	 responsáveis	 pela	
educação,	tutela	e	proteção	das	crianças	e,	 inclusive,	social,	moral	e	juridicamente	cobrados	para	o	
seu	exercício.	Neste	sentido,	a	autoridade	exercida	por	esses	sujeitos	nesses	papéis	se	mostra	quase	
instransponível	e	a	dinâmica	de	sua	atualização	se	dá	forma	a	tensionar	as	ações	de	proteção,	parti-
cipação	e	de	dominação	em	relação	às	crianças	e	às	suas	possibilidades	expressivas	nos	momentos	
interativos	e	nas	situações	conflituosas.

Nas	segundas	configurações,	onde	encontramos	(2) situações centradas na criança, as crianças 
assumem	o	 poder	 na	 interação	 com	 seus	 parceiros	 sociais,	 realizando	 ações	 de	 decisão	 sobre	 seu	
cotidiano,	imposição	de	seus	desejos	e	vontades,	busca	de	mudanças	em	seus	contextos	para	sua	me-
lhoria	e	solucionando	problemas.	Por	vezes,	essas	situações	caracterizam-se	pela	resistência	ao	poder	
adulto,	com	ações	intencionais	da	criança	buscando	realizar	seus	interesses	e	vontades,	demonstrar	
descontentamento	e	não	concordância,	e	buscando	mudar	condições	e	contextos.

Os	episódios	de	exercício	do	poder	pelas	 crianças	em	relações	estabelecidas	com	os	adultos	
apresentam	características	específicas.	O	poder	da	criança	de	decidir	está	relacionado	à	escolha	de	
ações	que	queiram	realizar	em	seu	cotidiano,	como	verificamos	no	relato	abaixo:

[Kelly, 12, MLST]
R: Quando	que	ela	[avó]	mudou	pra	cá	[assentamento],	Kelly?
Kelly:	Ah,	faz	muito	tempo	que	nós	mudamos.
R: Você	veio	junto	com	ela	pra	cá?
Kelly:	Eu	morei	com	a	minha	avó.	[...]
R: Quando	ela	veio	pra	cá,	você	veio	junto	com	ela?
Kelly:	Eu	não	gostava	de	deixar	ela	aqui	sozinha.	[…]
R: Como	é	que	ela	ficou	sabendo	daqui,	você	sabe	como	é	que	ela	veio	parar	aqui?
Kelly:	Não...	 não	 sei.	 Ela...	 eu	praticamente...	 eu,	 ela,	meus	dois	primos,	 veio	ajudar	ela	 aqui.	Nós	
morávamos	no	barraco	de	lona.	[...]
R: Quantos	anos	você	tinha,	você	lembra?
Kelly: Ah, eu acho que eu tinha uns sete... [...]
R: Como	é	que	foi	que	você	veio	com	ela?	[...]
Kelly:	Todo	dia	que	ela	vinha	pra	cá	eu	vinha	atrás.	Eu	falava:	“Mãe,	eu	estou	indo	com	vó.	Tchau”	
[Kelly ri].	Eu	vinha	e	aí	ela	começou	a	fazer	o	barraco,	[...]	Aí	foi	que	minha	mãe	veio	dar	a	notícia	que	
meu	tio	tinha	morrido.	Aí	nós	fomos	pra	lá	[casa no bairro]	e	depois	ela	vendeu	a	casa	dela	lá.	A	casa	
da	minha	avó	era	grande,	aí	ela	vendeu	e	nós	viemos	pra	cá	e	nós	fizemos	a	casa	aqui.	Nós	ganhamos	
e	fizemos	a	casa	aqui.	[...]
R: Mas	você	assim,	você	decidiu	ir	com	a	sua	avó	por	quê?
Kelly:	Porque	eu	não	saio	do	pé	dela.	[...]	Parece	até	que	eu	sou	filha	dela,	mas...	[…]
R: [...]	quando	sua	mãe	veio.	Você	que	quis	morar	com	ela,	você	queria	ficar	com	a	sua	avó,	como	é	
que	foi?
Kelly:	Minha	mãe	também	mora	lá...
R: Aí	vocês	ficam	tudo	junto	ali,	na	verdade.
Kelly:	É.

O	sentido	apresentado	por	Kelly	sobre	onde	e	com	quem	moraria	aos	seis	anos	demonstra	uma	
perspectiva	na	qual	ela	assume	o	poder	da	escolha	sobre	quem	detém	sua	tutela	(“Mãe, eu estou indo 
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com vó. Tchau”),	sob	o	argumento	de	não	deixar	a	avó	sozinha	no	assentamento.	Destacamos	que	as	
relações	de	parentesco	e	familiares,	no	contexto	de	 luta	pela	reforma	agrária,	mereceriam	maiores	
aprofundamentos,	uma	vez	que	as	crianças	circulam	bastante	entre	os	parentes.

Através	de	ações	ora	de	enfrentamento	direto	com	adultos,	ora	mais	voltadas	para	as	próprias	
crianças,	 encontramos	 situações	em	que	as	 crianças	 se	posicionam	e	assumem	uma	postura	ativa.	
Deparamo-nos	com	a	apresentação	e	descrição	de	alguns	instrumentos	de	enfrentamento	utilizados	
pelas	crianças.	As	ações	de	crianças	menores	relatadas	são:	brincar	mesmo	dentro	do	castigo	de	priva-
ção	do	brincar	(9	anos);	ameaça	de	mudar	para	a	casa	de	outro	membro	da	família	(10	anos).	Os	mais	
velhos	apresentam	outro	repertório:	reclamações	coletivas	frente	aos	problemas	de	seus	cotidianos,	
sendo	exigida,	por	vezes,	a	efetivação	de	mudanças	(11	anos).

[Paula, 11, MST]
R: [...]	Essas	coisas	 todas	que	você	está	me	 falando	aqui	 [melhorar a comida, o recreio e a cor do 
uniforme]	de	deixar	a	escola	melhor	e	tudo,	você	acha	que	tem	jeito	de	fazer	essas	coisas?
Paula:	Tem.
R: Dá	pra	você	fazer	alguma	coisa	pra	mudar	isso?
Paula: Eu sozinha, não.
R: Como	é	que	mudariam	as	coisas?
Paula:	[...]É	falando,	indo	na	diretoria	mesmo.	Porque	a	água	na	escola	era	quente.	Aí	veio	uma	turma,	
da	sexta,	reclamar	que	a	água	era	quente.	Colocaram	água	gelada.	[…]Foi	a	6ªB	inteira.	[...]	Os	alunos	
e	o	professor	Nelson.	Aí	reclamaram	da	água.	Falaram	que	não	tem	condições	de	beber	água	quente	
nesse	calor.	Aí	a	diretora	falou	que	talvez	ia	mudar…	Aí	ele	falou	“Talvez	não”…	[...]	O	professor.	Falou	
que	era	obrigatório	mudar,	que	ninguém	merece	tomar	água	quente	nesse	calor.
R: Aí	você	acha	que	foi	por	causa	do	professor	que	falou	ou	por	causa	dos	alunos	que	foram,	que	
mudou?
Paula:	Porque	se	fosse	só	o	professor,	não	ia.	Porque	é	uma	pessoa	só	e	como	foi	uma	sala	toda…[...]
R: [...]	Vocês	conversam	sobre	isso,	Paula	?	De	ir	na	diretoria	ou	de	mudar	as	coisas?	[...]
Paula:	Muito	raro.	[…]	Quando	está	todo	mundo	junto	e	tem	gente	reclamando	que	não	tem	papel	
higiênico	no	banheiro,	aí	nós	 já	 foi	na	diretoria	duas	vezes	pra	reclamar	do	papel	higiênico.	 [...]	Aí	
colocou	papel	higiênico.	[…]	Nós	estava	em	doze	pessoas.	[…]
R: [...]	Como	é	que	foi	a	história?
Paula:	Não,	é	porque	a	menina	tinha	pedido	pra	ir	no	banheiro.	Aí	ela	falou	que	tem	que	ir	pedir	papel	
higiênico.	Aí	a	gente	tocou	no	assunto	que	a	gente	não	tem	ir	pedir	porque	é	obrigatório	ter	papel	
higiênico.	Aí	foi	obrigatório	mesmo	ter	o	papel	higiênico	no	banheiro.

Paula	nos	apresenta	episódios	de	ações	de	mudança	realizados	pelas	crianças	e	facilitadas	pelo	
auxílio	de	um	professor.	A	principal	característica	desses	eventos	é	seu	caráter	coletivo,	sendo	também	
reivindicatório,	sendo	que	coletivamente	pautados	em	seus	direitos,	exigem	que	suas	demandas	sejam	
realizadas.

A	presença	destes	diferentes	 instrumentos	pode	estar	 relacionada	à	maior	ou	menor	 instru-
mentalização	das	crianças	para	a	realização	de	ações	de	enfrentamento.	Destacamos	a	diferença	das	
ações	realizadas.	As	realizadas	pelas	crianças	maiores	se	caracterizam	por	movimentos	dialógicos,	de	
negociação	coletiva	(por	acreditar	ser	mais	eficazes	do	que	ações	individuais),	buscando	a	efetivação	
de	direitos	–	como	de	não	beber	água	quente	e	ter	papel	higiênico	no	banheiro,	ambas	no	ambiente	
escolar.	Essas	 formas	de	ação	nos	 informam	sobre	os	 recursos	construídos	ao	 longo	da	 infância	na	
busca	de	se	posicionar	frente	ao	poder	dos	outros,	buscando	também	um	acesso	e	vivência	do	exer-
cício	do	poder	na	garantia	de	seus	pontos	de	vista	nos	processos	interacionais	situados	em	contextos	
concretos.	O	exercício	de	ações	políticas	pelas	crianças	posiciona-as	em	luta	e	enfrentamento	em	suas	
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relações	face	a	face.	Trata-se	de	embates	cotidianos	que	ensinam	a	criança	a	posicionar-se	como	sujei-
to,	um	exercício	político.

Finalmente,	nas	situações centradas no diálogo	caracterizadas	por	momentos	em	que	os	dife-
rentes	sujeitos	da	interação	têm	igual	possibilidade	de	expressar	seus	interesses,	sendo	os	resultados	
negociados	baseados	nos	 fatos,	situações	e	argumentos	apresentados.	Nessas	situações,	o	poder	é	
flutuante	e	pode	ora	se	materializar	com	um	membro	da	relação,	ora	com	outro,	independentemente	
dos	fatores	de	autoridade	ou	etários.	Analisamos	as	negociações	a	partir	da	perspectiva	da	criança,	
isto	é,	o	que	está	em	pauta	para	a	criança	nos	momentos	de	negociação	com	seus	parceiros.	O	poder	
negociado	se	dá	para	as	crianças	em	situações	que	se	referem	às	suas	vontades,	interesses,	opiniões	
–	na	busca	de	resoluções	para	situações	cotidianas	e	conflitos	e	consideração	de	seus	conhecimentos.	
Encontramos	relatos	de	demanda	de	Paula	para	ficar	mais	tempo	com	o	pai	por	se	sentir	sozinha:

[Paula, 11, MST]
R: [...]	E	do	que	você	não	gosta	muito	na	sua	casa?
Paula:	De	ficar	muito	sozinha.
R: [...]	Mesmo	tendo	os	amigos	perto…e	tudo?	[...]
Paula:	Porque	é	chato	ir	todo	dia	na	casa	dos	amigos	[risos].
R: [...]	que	que	você	acha	que	poderia	fazer	para	não	ficar	tão	sozinha	ali?
Paula:	É,	o	povo	não	me	abandonar.	[risos]	[...]	Cada	um	tem	uma	coisa	para	fazer.	[...].
R: [...]	Você	se	sente	abandonada?	Assim,	sozinha?
Paula: Sinto.
R: Você	já	falou	com	seu	pai	que	você	se	sente	assim?
Paula:	Já.	[...]	Ele	falou	que	ele	vai	tentar	ficar	mais	dentro	de	casa,	mas	até	agora	não	mudou,	não.	
[risos]
R: [...].	Você	acha	que	ele	tentou	mesmo?
Paula:	Tentou.	Ele	tirou	um	tempo	pra	ficar	comigo.
R: E	por	que	você	acha	que	não	deu	mais?
Paula:	Porque	ele	tem	bastante	coisa	pra	fazer.	Como	ele	está	participando	de	um	projeto	agroflores-
ta.	[…]	Ele	faz	um	monte	de	coisa.

Considerando	os	argumentos	da	menina	de	11	anos,	o	pai	tenta	organizar	seus	afazeres	para	
lhe	 fazer	 companhia.	Mesmo	o	pai	 não	mantendo	 sua	postura	de	 continuar	passando	mais	 tempo	
com	a	criança,	ela	avalia	 ter	 tido	sua	demanda	considerada	pelo	pai,	 sendo	que	ele	não	continuou	
com	o	comportamento	devido	à	carga	de	trabalho.	Assim,	considerar	as	vontades	das	crianças	não	
resulta,	necessariamente,	na	efetivação	da	demanda	da	criança,	mas	as	razões	para	a	não	realização	
são	apresentadas	pelos	parceiros	e,	pelas	 falas	das	crianças,	compreendidas,	uma	vez	elas	que	res-
pondem	à	pesquisadora	justificando	a	ação.	Em	todos	os	casos,	os	argumentos	são	trazidos	junto	com	
os	desejos	e,	de	alguma	forma,	as	soluções	são	compartilhadas	ou	entendidas	pelas	crianças,	mesmo	
que	nem	sempre	elas	aconteçam	na	direção	do	que	querem	as	 crianças.	Além	da	 família	e	 família	
extensa,	o	movimento	 social	 também	é	apresentado,	por	outra	criança,	 como	um	 interlocutor	nos	
momentos	de	consideração	das	opiniões	das	crianças.	Em	momentos	organizados	pelo	movimento,	
reuniões	de	produção	ou	mesmo	destinados	às	crianças,	a	criança	relata	ambientes	nos	quais	fala	de	
si	como	um	sujeito	partícipe,	membro	de	um	conjunto	de	sujeitos	que	compõem	aquele	grupo	e	que,	
portanto,	pode	exercer	seu	direito	de	opinião	e	de	ser	escutada.	Em	uma	dessas	interações,	a	menina	
assume,	inclusive,	um	cargo	na	realização	das	ações.	Nessas	situações	relatadas	por	ela,	encontramos	
materializadas	relações	de	poder	negociadas,	que	englobam	as	demandas	das	crianças,	o	que	condiz	
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com	pressupostos	do	Movimento	de	inserção	da	criança	em	seus	contextos	e	relações.	As	situações	
centradas	na	negociação	entre	os	parceiros	de	interação	se	apresentam,	a	nosso	ver,	como	as	mais	de-
mocráticas.	A	cada	relação,	o	poder	é	negociado	baseado	em	diálogos,	consideração	dos	argumentos	
e	pontos	de	vista	do	outro,	sem	imposições	e	autoritarismos.	O	pêndulo	do	poder	que	ora	se	mostrou	
mais	próximo	ao	adulto,	ora	da	criança,	nas	situações	de	negociação	não	está,	a	princípio,	vinculado	a	
nenhum	dos	sujeitos	sociais,	mas	circula	entre	os	sujeitos	a	partir	dos	pontos	de	vista	e	considerações	
realizadas.	A	negociação	traz	para	seus	membros	uma	corresponsabilização	na	construção	das	relações	
e	situações.	Novos	componentes	do	poder	são	inseridos	nas	relações	e	interações	como	o	respeito,	a	
escuta,	a	negociação,	a	argumentação,	o	ceder,	dentre	outros	tantos	instrumentos	necessários	para	
uma	vivência	de	relações	políticas	democráticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir	sobre	a	forma	que	as	crianças	vivenciam	e	dão	sentidos	subjetivos	à	política	vivenciada	

cotidianamente	por	elas,	que	 se	materializa	em	suas	possibilidades	de	ação,	escuta	e	detenção	do	
poder,	se	mostra	bastante	útil	quando	nos	deparamos	com	discursos	e	ações	que	buscam	uma	maior	
participação	e	consideração	da	criança.	Analisar	e	problematiza	as	formas	e	situações	em	que	o	poder	
se	materializa	nas	relações	de	poder	nos	possibilita	refletir	sobre	a	efetividade	de	práticas	que	buscam	
uma	construção	de	relações	intergeracionais	democráticas	e	dialógicas.	Possibilita,	assim,	uma	análise	
minuciosa	das	relações	e	vivências	das	crianças,	compreendendo	as	múltiplas	determinações	e	influên-
cias	para	pensar	as	nuances	dos	fenômenos	de	participação	política	e	consideração	de	crianças.
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INTRODUÇÃO
O	presente	está	alinhando	as	atividades	desenvolvidas	em	uma	escola	da	rede	pública	munici-

pal,	localizada	na	zona	periférica	da	cidade	de	União	dos	Palmares	–	AL,	especificamente	na	transição	
do	sexto	para	o	sétimo	ano,	dos	anos	finais	do	Ensino	Fundamental.	Para	tanto,	esta	atividade	compõe	
uma	sequencia	lógica	de	atividades	que	se	inicia	no	sexto	ano	e	finda-se	no	nono	ano.	Entretanto,	para	
cada	um	dos	anos	finais	do	Fundamental,	desenvolvem-se	atividades	que	tenham	por	fim,	desconstruir	
o	imaginário	criado	há	séculos	sobre	a	população	negra.

Essas,	juntas	a	outras,	de	uma	disciplina	da	parte	diversificada	do	currículo	da	rede	ensino	apon-
tada	acima,	titulada,	Cultura	Palmarina.	Ela	surge	no	ano	de	dois	mil	e	três	logo	após	aprovação	da	Lei	
Federal	10.639/03	e	objetiva	incluir	no	currículo	da	rede	municipal	de	ensino	conteúdos	programáticos	
relativos	ao	estudo	da	história	do	município,	do	povo	negro	(por	também	esta	cidade	abrigar	o	maior	
quilombo	existente	das	Américas,	 o	Quilombo	dos	 Palmares,	 para	 além	da	 existência	 de	mulheres	
negras	e	guerreiras	como	Dandara,	Aqualtune,	Acotirene	e	homens	guerreiros	como	Ganga-Zumba,	
Zumbi	dos	Palmares)	e	outros,	além	de	suas	contribuições	para	a	formação	sócio-política	do	município	
e	da	formação	do	povo	brasileiro.

Destaca-se	que	 as	 atividades	desenvolvidas	nessa	disciplina,	 faz	 parte	de	um	pacote	da	 luta	
antirracista	 encabeçada	 por	 aqueles	 que	 acreditam	 na	 possibilidade	 de	 uma	 educação	 dialógica,	
transformadora,	humanizada,	destituída	de	todo	e	qualquer	tipo	de	preconceito,	esteja	relacionado	ao	
gênero,	ao	credo,	e,	especificamente	à	raça,	que	fica	entendida	aqui	como	uma	construção	social.	E,	
é	a	partir	desta	possibilidade	de	construção	social,	que	firma-se	um	compromisso	na	luta	antirracista.	
Que	destituímos	o	mito	da	democracia	racial.	Que	para	além	do	diálogo,	apresentamos	casos	reais	da	
contribuição	do	povo	negro	na	formação	brasileira;	que	denunciamos	práticas	racistas	dentro	e	fora	
do	âmbito	escolar	por	meio	das	vozes	dos	alunos	que	ecoam	em	forma	de	texto,	desenho,	protagoni-
zando-os	e	não	silenciando-os.

Nesse	sentido,	nos	tópicos	a	seguir,	contextualizaremos	quem	são	as	crianças	que	fazem	parte	
das	atividades;	como	a	atividade	se	estrutura	e	as	bases	que	a	sustentam	para	chegarmos	até	as	crian-
ças;	o	cenário	em	que	estas	crianças	vivem;	como	se	relacionam,	dialogam,	ressignificam	estereótipos,	
dialogam	com	outros	espaços	dentro	deste	espaço;	como	denunciam	práticas	racistas,	entre	outros.	

1	 Doutorando	no	Programa	de	Pós-graduação	em	Educação	da	Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora;	Mestre	em	Educação	pela	UFAL;	
Professor	da	Educação	Básica	na	Rede	Municipal	de	União	dos	Palmares-AL.

2	 Professor	do	Departamento	de	Educação,	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Educação	e	do	Programa	de	Pós-graduação	Profissional	
em	Gestão	 e	Avaliação	da	 Educação	Pública	 da	Universidade	 Federal	 de	 Juiz	 de	 Fora	 (UFJF).	Doutor	 e	mestre	 em	Educação	pela	
Universidade	de	São	Paulo	(USP).	Líder	do	Grupo	de	Pesquisa	ANIME	(UFJF).
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Para	além,	a	ideia	expande-se	ao	apresentar	aos	leitores,	reflexões	acerca	de	dois	relatos	cruéis,	ardilo-
sos,	silenciosos,	que	cortam	as	nossas	e	as	peles	de	muitas	crianças	e	negras	dentro	e	fora	do	ambiente	
escolar.

MARCO	SITUACIONAL:	A	EDUCAÇÃO	DAS	RELAÇÕES	ÉTNICO-RACIAIS,	AS	
CRIANÇAS E A ATIVIDADE

Por	 título	 de	 “A	 escola	 e	 a	 discriminação”,	 acrescida	 no	 plano	 de	 trabalho	 da	 disciplina	 de	
Cultura	Palmarina,	como	“oficina	didática	pedagógica:	preconceito	e	discriminação	racial	na	escola”,	
essa	oficina,	originalmente	consta	no	livro	“Raças	e	etnias”	publicado	no	ano	de	dois	mil	e	dez	pelo	
Ministério	da	Saúde	e	contou	com	a	colaboração	de	jovens	de	vários	estados	do	país.	Destinada	a	
jovens	e	adolescentes	do	país	 inteiro,	o	 livro	acima,	compõe	uma	coletânea	de	fascículos,	 titulada	
“Adolescentes	e	Jovens	para	a	Educação	entre	Pares,	do	Projeto	Saúde	e	Prevenção	nas	Escolas	(SPE)”,	
cujo	objetivo	é	auxiliar	jovens	e	adolescentes	“no	desenvolvimento	de	ações	de	formação	para	pro-
moção	da	saúde	sexual	e	saúde	reprodutiva,	a	partir	do	fortalecimento	do	debate	e	da	participação	
juvenil”	(BRASIL,	2010).

Divididas	em	oficinas,	(que	pode	ser	trabalhada,	(re)adaptada	ou	não,	a	depender	do	nível	da	
turma,	das	crianças),	elas	 têm	como	 foco	o	debate	construído	acerca	da	 raça,	etnia,	 construído	ao	
longo	do	século	do	país.	Porém,	escolhe-se	traçar	um	percurso	que	alinha-se	a	educação	das	relações	
étnico-raciais,	não	apenas	pela	condição	de	professores,	negros	e	defensores	das	pautas	antirracistas,	
mas	também	por	defender	cotidianamente	uma	educação	que	respeite	e	valorize	todas	as	diversida-
des	de	raça/cor	existentes	nos	seus	espaços.	Afinal,	nossas	identidades	são	construídas	também	nos	
diversos	grupos	que	 frequentamos	 (MUNANGA,	2009),	para	além	de	uma	construção	 social	 (HALL,	
2014).

Portanto,	por	educação	das	relações	étnico-raciais,

O	movimento	negro	e	alguns	 sociólogos,	não	o	 fazem	alicerçados	na	 ideia	de	 raças	 superiores	ou	
inferiores,	 como	originalmente	era	usada	no	 século	XIX.	 Pelo	 contrário,	usam-no	 como	uma	nova	
interpretação,	que	se	baseia	na	dimensão	social	e	política	do	referido	termo.	[...]	mas	também	devido	
à	 relação	que	 se	 faz	na	nossa	 sociedade	entre	esses	e	os	aspectos	 físicos	observáveis	na	estética	
corporal	dos	pertencentes	às	mesmas	(GOMES,	2005,	p.	45).

Não	compactua	com	a	lógica	racista	em	que	há	pessoas	superiores	a	outras	em	razão	de	sua	
cor	de	pele	ou	outro	fator.	Entende-se	aqui,	que	as	pessoas	são	diferentes	fenotipicamente	e	que	por	
esta	razão,	toda	e	qualquer,	deve	e	precisa	ser	respeitada.	A	dimensão	caminha	pelas	razões	políticas	
e	sociais	em	que	os	sujeitos	se	encontram,	se	reafirmam,	se	identificam,	se	pertencem;	independente	
da	classe	social	e	econômica	que	ocupam	no	meio	em	que	estão	inseridos.

Convém	situar	que	as	crianças,	em	sua	maioria,	moram	no	bairro	onde	a	escola	está	localizada,	
outros	moram	em	bairros	afastados	e	há	ainda	aqueles	que	moram	na	zona	rural	e	estudam	nessa	
mesma	instituição.	Por	mais	que	a	maioria	se	conheça,	não	apenas,	em	razão	de	já	terem	estudado	
anos	anteriores	na	mesma	turma,	o	conflito	é	constante.	Traçando	um	breve	perfil	das	crianças	das	
turmas	ditas	acima,	em	sua	maioria:	negras	e	pardas;	de	classe	social	baixa;	periféricas;	alguns	moram	
apenas	 com	mães;	outros,	 com	pai,	 avós,	 avôs;	em	sua	maioria	provenientes	de	programas	 sociais	
como	bolsa	família,	minha	casa	minha	vida.	Portanto,	proativos.
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Toda	proatividade	que	emana	destas	crianças,	não	surgem	apenas	como	seus	corpos	se	compor-
tam	diante	dos	que	elas	não	se	interessam	ou	que	alguém	teime	em	dizer	que	elas	são	desinteressadas.	
Surgem	também,	quando	no	calor	das	discussões,	provocadas	por	um	simples	pergunta:

–	“alguém	na	sala	já	presenciou	alguma	cena	de	preconceito,	racismo	ou	discriminação”?

E	o	diálogo	começa:

–	Sim,	professor!	Certo	dia,	uma	pessoa	desta	escola	que	não	vou	falar	o	nome,	disse	que	meu	
cabelo	era	de	bombril	e	eu	simplesmente	falei	pra	ele	que	bombril	era	de	arear	panela,	o	meu	cabelo	
era crespo.

Interrompe-se	a	aula	por	um	minuto	de	silêncio,	engole-se	o	choro,	 respira-se	 fundo,	 fica-se	
impactado	com	a	resposta	e	paira	uma	pergunta	no	ar:	gente,	como	se	pode	dar	uma	resposta	tão	
empoderada	como	esta?	E,	vem	a	resposta:	pode!	Ela	é	uma	criança	que	já	sente	na	pele	as	marcas	do	
preconceito,	do	racismo	e	da	discriminação	em	razão	de	seu	cabelo	ser	crespo,	ser	negra.	A	sala	ficou	
impactada	por	segundos	(alguns	riram),	mas,	a	maioria	ficou	mesmo	foi	impressionada	com	a	resposta	
dada.	Até	que	a	própria	diz:

–	“Boa	Irmã,	não	podemos	tolerar	coisas	como	esta.	Racismo	é	crime	e	dá	cadeia”.	E	continua...	
“veja	bem	fessor,	não	é	porque	a	gente	tem	uma	cor	diferente	da	do	outro,	um	cabelo	diferente,	um	
nariz,	um	rosto,	que	as	pessoas	podem	colocar	apelido	na	gente	não”!

Uma	pergunta	geradora,	várias	inquietações	que	foram	se	desenrolando	ao	longo	de	três	horas/
aulas,	de	uma	atividade	que	teve	por	objetivo	analisar	como	o	preconceito,	a	discriminação	racial	e	
o	racismo	estão	presentes	dentro	e	fora	do	ambiente	escolar.	Para	além,	solicitar	que	as	crianças	se	
dividissem	em	grupo	e	nele:	pensar	em	uma	situação	que	alguém	do	grupo	lembre	que	já	tenha	sofrido	
ou	presenciado	alguma	situação	de	preconceito;	posterior	desenhar	como,	onde	ocorreu	este	fato	e	
por	fim,	escrever,	com	o	máximo	de	detalhe	que	poderem,	a	cena	vivida	ou	presenciada.

Os	desdobramentos	das	atividades,	segue...

OS CORTES SILENCIOSOS, ARDILOSOS, INFERIORIZANTES DO RACISMO NA 
VIDA DE CRIANÇAS NEGRAS

Silenciosos	porque	muitos	dos	que	poderiam	nos	ajudar,	 infelizmente	compactuam	com	o	si-
lêncio.	Ardilosos,	não	porque	seja	manhoso,	dengoso.	Mas	porque	arde,	 fere,	machuca	por	dentro.	
Inferiorizantes	porque	tentam	reafirmar	sempre	que	este	deva	ser	o	lugar	de	tantas	e	tantas	outras	
crianças	negras.	Mas,	não	é	regra!	São	muitas,	tantas	crianças	negras,	que	se	estimuladas	a	falar	de-
nunciam	práticas	racistas,	não	só	no	ambiente	escolar,	mas	fora	dele	também.

Acreditamos	que

A	experiência	escolar	amplia	e	 intensifica	a	socialização	da	criança.	O	contato	com	outras	crianças	
de	mesma	 idade,	 com	outros	 adultos	 não	pertencentes	 ao	 grupo	 familiar,	 com	outros	objetos	 de	
conhecimento,	além	daqueles	vividos	pelo	grupo	familiar	vai	possibilitar	outros	modos	de	leitura	do	
mundo	(CAVALLEIRO,	2000,	p.	17).

É	a	partir	destas	experiências	e	destes	outros	modos	de	ler	o	mundo	ao	seu	entorno	que	as	crian-
ças	também	se	constroem	socialmente.	E,	esta	construção	pode	ser	bem	referenciada	socialmente	ou	
não.	Infelizmente,	depende	muito	do	ambiente	também	familiar	que	ela	vive.	Na	escola,	os	conflitos	
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são	constantes.	Fora	dela	também.	No	ceio	familiar,	que	deveria	ser	o	espaço	de	discernimento	do	pre-
conceito,	do	ódio,	da	discriminação,	tem	sido	tomado	por	uma	dimensão	de	não	aceitação	do	outro,	
dos	seus	pares.	Vejamos	na	foto	a	seguir,	o	relato	de	uma	cena	presenciada	por	uma	das	crianças	que	
desenvolveu	as	atividades	sugeridas	e	nos	relatou	que	segue:

Foto	1:	relato	de	preconceito

FONTE:	Arquivo	pessoal	dos	autores.

Vejamos:	“eu	não	quero	você	com	aquele	garoto,	ele	é	um	marginal.”	Relatou	uma	das	crianças	
ao	presenciar	uma	cena	explícita	de	preconceito	no	ceio	familiar.	Como	se	não	bastasse	o	fato	de	ele	
não	deixar	a	filha	namorar	o	garoto	porque	ele	era	negro,	ele	era	também	“marginal”,	aos	olhos	do	pai,	
de	acordo	com	a	cena	relatada.	Mas,	o	que	o	pai	não	sabia	era	“que	o	menino	trabalhava	e	era	certo”.

Como	se	não	bastasse	uma	sociedade	que	nos	julga	todos	os	dias	em	detrimento	de	nossa	cor	de	
pele,	vem	a	família,	que	não	a	nossa,	mas	outra,	pertencente	a	esta	sociedade	que	também	fazemos	
parte,	mas	que	não	corroboramos	com	esta	barbárie,	e	confirma	aquilo	que	por	mais	que	esteja	longe	
do	nosso	ceio	familiar,	imagina-se	que	poderá	acontecer	em	algum	lugar,	e	o	que	é	pior:	a	materializa-
ção	do	preconceito	em	forma	de	racismo.

O	 racismo	no	dia	 a	 dia	 é	 cruel.	Quem	é	 preto,	 pobre,	 favelado,	 periférico	 neste	 país,	 sente,	
infelizmente,	primeiro	essas	marcas	da	opressão	racista,	patriarcal,	hegemônica	no	país.	Porém,	res-
saltamos	que,

O	respeito	às	diferenças	implica	numa	reciprocidade	na	igualdade	de	relações.	Como	não	é	possível	
estabelecer	relações	recíprocas	de	direitos	e	respeito	em	um	sistema	baseado	na	exploração	do	outro,	
desenvolve-se	toda	uma	ideologia	justificada	da	opressão	e	inferiorização,	objetivando	a	destruição	
da	identidade,	da	auto-estima	e	do	reconhecimento	dos	valores	e	potencialidades	do	oprimido,	com	
fins de subordinação (SILVA, 2004, p. 31).
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Não	valores	em	reais	que	permite	o	respeito	mútuo	entre	as	pessoas.	Elas	precisam	compreen-
der	que	as	pessoas	podem	e	devem	estabelecer	 relações	harmoniosas,	 sem	que	possa	colocar	em	
evidências	o	quesito	raça/cor	para	estabelecer	ou	não	uma	relação	respeitosa.	É	nas	diferenças,	sejam	
elas	fenotípicas	ou	não,	que	cada	ser,	independente	de	sua	classe	social,	etnia,	orientação	sexual,	tem	
que	 ser	 respeitado.	 E,	 respeito	 é	 respeito	 e	nada	mais.	Ninguém,	em	 sua	 sã	 consciência	desejado,	
inferiorizado,	menosprezado,	por	ser	quem	é.

É	inferiorizante,	desumano,	avassalador,	ardiloso,	massacrante,	imaginar	a	possibilidade	de	ter	
sua	identidade	-	o	negro	em	específico	–	negada	em	razão	de	sua	cor	da	pele.	Só	quem	é	preto/a	neste	
país	sabe.	Uma	prova	real	de	que	o	racismo	também	fora	do	ambiente	escolar	nos	permite	vivenciar	
todas	as	mazelas	apontadas	acima,	decorre	de	uma	situação	em	que	uma	criança	negra	vivenciou	pelas	
mãos	do	estado,	por	um	órgão	que	deveria	nos	proteger,	pelo	menos	na	teoria,	mas	que	na	prática	faz	
o	que	podemos	ler	abaixo.	Vejamos:

Foto	2:	Relato	de	preconceito

FONTE:	arquivo	pessoal	dos	autores.

“Afinal,	eles	estão	para	nos	ajudar	ou	piorar	as	coisas	do	mundo?”	Salutar	a	indagação	de	uma	
criança	e	negra,	que	não	nos	cabe	responder	aqui,	mas	dialogar	com,	inclusive,	com	o	que	tem	sido	
afirmado	na	imagem	acima.	Teria	ele	sido	parado	na	esquina	da	sua	casa,	por	estar	com	“um	celular	
na	mão”,	que	iria	entregar	a	sua	tia?	Teria	sido	ele	parado	pela	polícia	por	ser	negro?	Teria	a	polícia	o	
humilhado	simplesmente	por	ser	negro?	Teria	ela	cometido	crime	de	racismo	ao	chamá-lo	de	macaco?	
Não	nos	cabe	fazer	juízo	de	valor,	mas	refletirmos	diante	do	fato.	Teria	a	polícia	parado	na	esquina,	
humilhado,	xingado	se	fosse	um	branco?
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Neste sentido,

Se	boa	parte	da	sociedade	vê	o	negro	como	suspeito,	se	o	negro	aparece	na	TV	como	suspeito, se pou-
cos	elementos	fazem	crer	que	poucos	negros	sejam	outra	coisa	a	não	ser	suspeitos, é de se esperar 
que	pessoas	negras	também	achem	negros	suspeitos,	especialmente	quando	fazem	parte	de	institui-
ções	estatais	encarregadas	da	repressão,	como	é	o	caso	dos	policiais	negros	(ALMEIDA,	2018,	p.	53).

Uma	criança	negra	responde:	“eu	sou	negro,	mas	sou	igual	a	todos	vocês.”	Só	a	afirmação	dela	
enquanto	negro,	nos	fortalece	ver	o	resultado	de	um	trabalho	de	formiguinha,	mesmo	diante	do	“grande	
risco”	que	corremos	ao	responder	uma	“autoridade”	e	não	sermos	enquadrados	pelo	crime	de	“desaca-
to”.	Obvio	que	o	crime	por	desacato	não	cabe	na	expressão	proferida.	Mas,	é	comum	que	nos	enqua-
drem,	mas	não	naturalizados	que	sejamos	suspeitos,	responsabilizados	por	crime	que	não	comentemos.

A	igualdade	nos	fortalece.	A	fala	proferida	nos	representa.	Orgulha-nos	e	deve	orgulhar	a	todos	
aqueles	que	lutam	diariamente	por	uma	educação	antirracista,	que	transforma	e	fortalece	vidas	ne-
gras	cotidianamente	nos	espaços	que	transitamos.	Pois,	“não	é	porque	sou	negro	que	vocês	devem	me	
humilhar	só	porque	tá	fardado.”	O	racismo	é	também	estrutural,	institucional,	por	parte	daqueles	que	
mesmo	sendo	negro/a,	possivelmente	não	se	reconhecem	como,	não	se	percebe	como	e	a	única	via	
que	está	diante	dos	seus	olhos	é	a	opressão	de	um	igual	na	diferença.

Porém,	para	Silva	(2004,	p.	50),	a	“pior	das	conseqüências	da	internalização	do	estereótipo	é	a	
auto-rejeição	e	a	rejeição	ao	seu	outro	igual,	é	esse	ódio	contra	si	próprio	que	a	ideologia	coloca	no	
oprimido,	um	tipo	insidioso	de	inferiorização	que	resulta	em	desagregação	individual	e	desmobilização	
coletiva.”	É	assim,	infelizmente,	que	as	diversas	formas	racistas,	escancaradas,	acontecem	em	nosso	
dia	a	dia,	especialmente,	quando	não	reconhecemos	em	nossos	pares,	em	nós.	Internaliza-se	uma	não	
aceitação	com	o	grupo	a	qual	pertence,	não	se	afirma	sua/s	identidade/s	e	como	consequência,	tenta,	
oprime,	um	de	nós,	nós.

(IN)	CONCLUSÕES...
São	 relatos	 reais	 de	 crianças	 que	 recém-saídas	 dos	 anos	 iniciais	 do	 Ensino	 Fundamental,	 ca-

minham	para	os	 anos	 finais,	mas	que	 já	 sentiram	na	pele	 as	marcas	que	o	 racismo	 fixa,	 enquanto	
um	sistema	patriarcal	que	perdura	há	séculos,	mesmo	não	mais	existindo	o	regime	escravocrata	que	
perdurou	neste	país,	onde	negros	e	negras	eram	tratados/as	extremamente	desiguais	em	razão	de	sua	
cor	de	pele.	Não	obstante,	ainda	vivenciamos	momentos	dos	quais	nos	perguntamos	se	abolimos	este	
período	de	nossas	vidas,	deste	país,	extremamente	preconceituoso.

Por	ser	preconceituoso,	consequentemente	racista	e	em	diversos	espaços.	No	que	diz	respeito	
ao	espaço	escolar	é	comum	ouvirmos	relatos	de	crianças,	jovens	e	negros/as	em	que	são	colocados	co-
tidianamente	em	situações	constrangedoras,	racistas,	preconceituosas	e	discriminatórias.	Incomoda	a	
situação.	Mas	nos	incomoda	mais	ainda,	o	silenciamento	daqueles	que	deveriam	intervir	e	infelizmente	
silenciam.	O	silêncio	corrobora	sim	para	que	situações	discriminatórias	de	raça/cor	sejam	constantes	
dentro desses espaços.

Caminhar	 por	 uma	 educação	 antirracista,	 necessita	 romper	 com	 práticas	 e	 atitudes	 racistas	
dentro	e	fora	do	ambiente	que	frequentamos	em	nosso	dia	a	dia.	Se	na	família,	o	diálogo	precisa	ser	
constante	e	apresentar	em	seu	ceio	como	um	sistema	opressor,	 imposto,	tenta	nos	oprimir	e	tenta	
fazer	com	que	acreditemos	que	o	que	está	posto	é	o	que	nos	oprime,	nos	inferioriza,	nos	desumaniza,	
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nos	 coloca	 em	 condição	desigual	 e	 subalterna.	Não!	 É	 necessário	 romper	 com	práticas	 opressoras	
neste	ceio	também.	Pois,	é	na	diferença	que	buscamos	nos	igualar	aos	nossos.

Se	na	escola,	as	vozes	não	podem,	não	devem	em	hipótese	alguma	ser	silenciadas.	Ouvir	nossas	
crianças,	 jovens,	 intervir	diante	de	práticas	 racistas	dentro	desse	espaço,	dialogar	e	especialmente,	
romper	com	as	práticas	eurocêntricas	é	uma	das	várias	vias	para	se	combater	e	preparar	as	crianças	
e	negras	para	enfrentar	um	bom	combate	nesses	espaços	também.	As	escolas	precisam	estar	prepa-
radas	para	romper	e	intervir	com	práticas	racistas.	Uma	reformulação	no	projeto	político	pedagógico	
que	contemple	a	possibilidade	da	implementação	da	lei	10.639/03,	das	Diretrizes	Curriculares	para	a	
Educação	das	Relações	Étnico-raciais,	estudos	voltados	para	os	povos	africanos,	afro-brasileiras,	é	um	
indicativo	para	repensarmos	inclusive	nossas	identidades,	a	formação	do	povo	brasileiro.	Não	é	uma	
receita	pronta	e	acabada.	Requer	resistência,	caminhos	longos,	mas	reflexivos.

Seguimos	dialogando...

REFERÊNCIAS

ALMEIDA,	Silvio	Luiz	de.	O que é racismo estrutural.	Belo	Horizonte	(MG)	–	Letramento,	2018.

BRASIL. Raças e etnias:	adolescentes	e	jovens	para	a	educação	entre	pares	–	saúde	e	prevenção	na	
escola.	Secretaria	de	Educação	Básica	Esplanada	dos	Ministérios,	Brasília,	2010.

CAVALLEIRO,	Eliane.	Do silêncio do lar ao silêncio escolar:	 racismo,	preconceito	e	discriminação	na	
educação	infantil.	São	Paulo:	Contexto,	2000.

GOMES,	Nilma	Lino.	Alguns	termos	e	conceitos	presentes	no	debate	sobre	relações	raciais	no	Brasil:	
uma	breve	discussão.	In:	Educação anti-racista:	caminhos	abertos	pela	lei	10.639/03.	Brasília.	Secretaria	
de	Educação	Continuada,	Alfabetização	e	Diversidade.	MEC,	2005,	p	39-62.

HALL,	 Stuart.	Quem	precisa	 da	 identidade?	 In:	 SILVA,	 Tomaz	 Tadeu	da;	HALL,	 Stuart;	WOODWARD,	
Kathryn. Identidade e diferença: a	perspectiva	dos	estudos	culturais.	15ª	ed.	–	Petrópolis,	RJ:	vozes,	
2014.

MUNANGA,	Kabengele.	Negritude:	usos	e	sentidos.	Belo	Horizonte:	autêntica	editora,	2009.

SILVA,	Ana	Célia.	A Discriminação do negro no livro didático	–	2ª	Ed.	–	Salvador:	EDFUBA,	2004.





INFÂNCIA, EDUCAÇÃO E HISTÓRIA





317

AFETAR O OUTRO SENSIVELMENTE

AFETAR O OUTRO SENSIVELMENTE

Kássia	Silva	de	Freitas
Professora	da	Escola	Oga	Mitá 

kassia@ogamita.com.br

Infância	uma	construção,	uma	condição	social	e	humana.	 
É	um	tempo	único	de	vida	das	pessoas,	 

que	precisa	de	um	olhar	atento,	cuidadoso,	 
respeitoso	e	responsável. 

[palavras	nossas]

O	olhar	 sensível	 sempre	 teve	 suma	 importância	 nas	 discussões	 vividas	 ao	 longo	 da	 carreira,	
porque	as	vivências	cotidianas	com	as	crianças	sempre	é	algo	inédito.	A	partir	de	então,	concluí	no	
ano	passado	o	Curso	de	Especialização	em	Educação	Infantil:	Perspectivas	de	trabalho	em	creches	e	
pré-escolas,	que	tem	como	objetivo	promover	a	reflexão	crítica	sobre	diferentes	alternativas	na	área	
da	educação	infantil,	tendo	a	criança,	como	sujeito	histórico,	social	e	cultural.

Partindo	de	observações	do	cotidiano	e	em	diálogo	com	o	referencial	teórico,	convoca	docentes	
e	não	docentes	a	observar,	escutar	e	compreender	sensivelmente	seu	cotidiano	para	que,	 junto	às	
crianças	possa	provocar-se	e	estar	comprometido	nas	diversas	relações,	interações	e	atividades	pro-
postas	na	(co)construção	de	conhecimento	de	ambos,	professor	e	crianças.	Este	foi	o	eixo	central	pelo	
qual	redigi	minha	monografia,	e	escolhi	apresentar	neste	congresso	um	dos	capítulos	dela.

Tenho	o	entendimento	de	que	a	criança	é	sujeito,	cria	cultura,	brinca,	dá	sentido	ao	mundo,	
produz	história,	recria	a	ordem	das	coisas	e	estabelece	uma	relação	crítica	com	a	tradição.	A	partir	
dessa	perspectiva,	a	criança	precisa	ser	pensada	como	um	“outro”	que	possui	potencialidades,	peculia-
ridades	e	necessidades.	Por	ser	um	“outro”,	cabe	a	nós	adultos,	estabelecer	diálogos	com	ela.	Diálogo	
que	as	considera	cidadãs,	pessoas	em	desenvolvimento	que	produzem	cultura	e	são	nela	produzidas,	
que	possuem	um	olhar	crítico	que	vira	pelo	avesso	a	ordem	das	coisas,	subvertendo	essa	ordem.

Nesse	movimento	de	interação,	o	afeto	é	um	modificador	de	comportamentos	na	educação	de	
crianças	pequenas	quando	professores	se	percebem	co-responsáveis	por	sua	caminhada	de	estrutura-
ção	e	compreensão	de	si	e	do	mundo.	Ou	seja,	é	uma	caminhada	coletiva	em	direção	à	humanização	
e contra a barbárie.

Falar	de	afeto	exige	uma	responsabilidade	tendo	em	vista	superar	um	viés	que	simplifica	a	rela-
ção	professor-aluno.	Semanticamente,	de	acordo	com	o	Aurélio	(2018)	afeto	“é	a	disposição	de	alguém	
por	algo,	alguma	coisa”,	porém,	na	perspectiva	teórica	abordada	no	presente	trabalho,	optou-se	por	
definir	o	afeto	como	disponibilidade	para	tocar	o	outro.

A	partir	desse	entendimento,	é	pelo	afeto	que	acontece	a	construção	das	relações	e	interações.	
É	quando	nos	disponibilizamos	a	olhar	e	escutar	o	outro	e,	sem	dúvida	esse	é	um	movimento	necessá-
rio	à	qualquer	profissional	que	esteja	à	serviço	das	crianças	pequenas,	pois	é	difícil	acreditar	sem	reagir	
à	essa	barbárie	presente	hoje	nessa	sociedade	egocêntrica	e	egoísta,	exigindo	reconhecer	a	opressão	
e	ter	a	capacidade	de	resistência	e	utopia	de	uma	sociedade	e	educação	justa	e	sem	discriminação,	de	
nenhuma	espécie.
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Educar	contra	a	barbárie	significa	trabalhar	numa	perspectiva	de	humanização,	de	resgate	de	

experiência,	de	conquista	da	capacidade	de	ler	o	mundo,	escrevendo	a	história	coletiva,	se	aproprian-

do	das	diferentes	formas	de	produção	de	cultura,	criando,	expressando,	mudando,	praticando	laços	de	

coletividade	e	de	pertencimento	com	o	reconhecimento	das	diferenças.	Tal	movimento	se	faz	neces-

sário	na	busca	de	uma	sociedade	mais	igualitária,	na	qual	as	ações	em	busca	de	perceber	os	diferentes	

modos	de	ser	humano	visando	legitimar	o	jeito	próprio	e	individual	de	cada	criança	ser,	sentir	e	agir	no	

mundo	se	faz	necessário,	tendo	o	diálogo	como	aliado	nesse	cotidiano.

1.	SONIA	KRAMER-	A	EDUCAÇÃO	COMO	RESPOSTA	RESPONSÁVEL
O	ser	humano	se	constitui	na	relação	com	o	outro,	na	interação	social	onde	as	dimensões	cog-

nitiva,	 afetiva	e	ética	estão	 vinculadas.	O	 significado	 social	 e	 ideológico	da	 criança	e	o	 valor	 social	

atribuído	à	infância	têm	sido	objeto	de	estudo	da	sociologia.	Para	a	sociologia	da	infância,	as	crianças	

pertencem	a	categoria	social	da	infância	e	em	seus	processos	de	subjetivação,	recriam,	nas	interações	

com	os	adultos	e	com	seus	pares,	as	culturas	onde	estão	inseridas.

Para	Kramer	(1999,	p.271),	as	relações	de	dependência	e	poder	que	se	dá	entre	adulto	e	criança,	

tratam	de	um	fator	social	e	não	natural.	Essas	relações	estão	diretamente	relacionadas	a	razões	sociais	

e	ideológicas	fortes	que	incidem	no	controle	e	na	dominação	de	grupos.	A	autora	ressalta	que,	há	pou-

co	tempo	a	infância	tinha	o	significado	de	ser	in-fans	(aquele	que	não	fala)	e,	a	partir	disso	enfatiza	a	

preocupação	de	como	a	criança	pode	adquirir	voz	e	poder	em	um	contexto	que,	de	um	lado,	infantiliza	

os	sujeitos	sociais,	empurrando	para	frente	o	momento	da	maturidade	e,	de	outro,	os	adultiza,	jogando	

para	trás	a	curta	etapa	da	primeira	infância?

Atuar	com	crianças	é	uma	responsabilidade	social.	Em	seus	estudos	sobre	os	processos	de	esco-

larização	da	criança	pequena,	Kramer	(2002)	chegou	à	conclusão	de	que	o	que	caracteriza	o	trabalho	

pedagógico	é	a	experiência	com	o	conhecimento	científico,	a	literatura,	as	expressões	artísticas,	histó-

ricas	e	culturais.	Sendo	assim,	acredita	que	o	campo	pedagógico	é	interdisciplinar.	Afirma	também	que	

essa	prática	pedagógica	e	o	projeto	político	pedagógico	envolvem	sempre	o	conhecimento	e	o	afeto,	

saberes	e	valores,	cuidados	e	atenção,	seriedade	e	sorriso.

O	trabalho	pedagógico	com	a	criança	pequena	possui	especificidades	e	exige	que	estejam	pre-

sentes	nas	instituições	de	educação	infantil	o	cuidado,	a	atenção,	o	acolhimento,	a	alegria,	a	brinca-

deira	e,	nessas	práticas	as	crianças	aprendem,	interagem,	se	desenvolvem.	Portanto,	o	saber	não	pode	

ser	confundido	com	falta	de	liberdade,	pelo	contrário,	a	liberdade	assegura	a	apropriação	e	construção	

do	conhecimento.

De	acordo	com	SANTOS	e	CORSINO,	apud	SOUZA	(1995)	a	criança	constrói	sua	subjetividade	

com	os	conteúdos	sociais	e	afetivos	que	o	olhar	e	as	palavras	do	outro	lhe	revelam,	porque	a	comu-

nicação	verbal	é	por	onde	a	palavra	ganha	diferentes	significados	e	se	realiza	em	condição	de	signo	

ideológico,	pois	a	palavra	do	outro	é	 constituinte.	Diante	disso,	 acentua-se	a	 importância	do	olhar	

atento	do	professor	como	o	outro	que	organiza,	orienta,	acolhe,	abriga	e	dá	segurança,	permitindo	que	

as	crianças	tenham	espaços	para	fazer,	ousar	e	criar,	pois	os	processos	de	socialização	são	interativos.

Nesse	sentido,	cada	olhar	está	comprometido	com	um	ponto	de	vista,	porque	o	que	se	vê	só	

tem	“determinidade”	com	base	na	relação	que	se	estabelece	com	o	outro,	porque	conhecê-lo	envolve	
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uma	relação	de	mistura,	de	identificação,	trazendo-o	para	si	com	seus	referenciais	e	se	distanciando	

em	seguida,	reconhecendo	assim,	a	sua	singularidade,	sua	particularidade.

Afetar	e	ser	afetado	sensivelmente	são	modos	de	promover	experiências	plurais	e	reflexivas	que	

se	pautem	no	fazer,	no	apreciar	e	no	conhecer	o	mundo	e,	desse	modo,	na	formação	docente	pres-

supõe	uma	formação	em	que	os	diversos	conhecimentos	referentes	à	criança	pequena	e	a	educação	

infantil	possam	complementar	o	trabalho	cotidiano.	O	espaço	é	também	facilitador	desse	processo	e	

precisa	apresentar	uma	organização	do	mundo	que	nos	rodeia,	no	qual	favoreça	a	experimentação	de	

ambos,	crianças	e	adultos,	a	construir	relações	saudáveis,	aconchegantes	e	de	qualidade.

Portanto,	nas	relações	e	interações,	a	relação	adulto-criança	será	significativa	e,	independe	do	

gênero	desse	profissional,	é	preciso	nelas	estar	por	inteiro.	Desse	modo,	entender	a	educação	como	

resposta	 responsável	 significa	dar	 valor	 a	presença	do	outro	no	mundo,	 vinculando-se	 a	 ele	 como	

alguém	que	procura	estar	presente.	É	dar	espaço	ao	diálogo	contínuo	e	diário	do	que	é	vivido,	assegu-

rando	autoria	e	autonomia	na	experiência	humana	que	se	constrói	entre	o	conhecimento,	o	agir	ética	

e	a	arte.	(Kramer,	2016).

Escuta e olhar sensível

No	trabalho	com	crianças	pequenas	uma	dinâmica	com	intuito	de	afetar	e	ser	afetado	implica	

valorizar	o	olhar	e	a	escuta	como	parte	do	cotidiano	e	como	fonte	de	pesquisa	e	de	interações	entre	

os	 sujeitos.	Essa	é	uma	prática	que	constitui	a	 formação	de	adultos	e	crianças	como	constituintes,	

produtores	 de	 sua	 própria	 identidade,	 cultura,	 linguagem,	 história,	 expressões,	 afeto,	 socialização,	

movimentação,	imaginário,	ludicidade.

Pensar	as	instituições	de	educação	infantil	entendendo-as	como	lugar	onde	a	vida	se	concretiza,	

o	conforto	e	o	desconforto	da	existência	ganham	forma	material	e	simbólica,	a	identidade	pessoal	e	

social	vai	se	ampliando	e	os	requisitos	necessários	para	a	adequada	inserção	no	mundo	vão	se	conso-

lidando	de	forma	a	valorizar	as	singularidades,	implica	entendê-las	como	contextos	sociais	e	culturais	

que	valorizam	e	desafiam	suas	capacidades	intelectuais,	criativas,	estéticas,	expressivas	e	emocionais	

dos	sujeitos	nelas	inseridos.

Atuar	 junto	 às	 crianças	na	perspectiva	de	um	olhar	 sensível,	 capaz	de	oferecer	 resistência	 à	

estereotipia	coletiva,	requer	uma	formação	dos	educadores	que	contribua	para	a	reconciliação	com	

a	própria	expressão,	lhe	resgatando	a	palavra,	o	gesto,	o	traço,	as	ideias	e	a	autoria,	propiciando-lhe	

a	ampliação	de	possibilidades	e	a	democratização	do	conhecimento.	Olhar	 sensivelmente	 requer	o	

exercício	de	um	olhar	aberto	a	perceber,	esmiuçar,	desvendar,	buscar	o	belo,	fazendo	emergir	o	não	

visto,	o	que	foge	e	promovendo	uma	nova	relação	com	a	diferença	e	a	diversidade.

Ao	experienciar	essa	formação,	consequentemente,	o	professor	se	torna	um	explorador	da	sen-

sibilidade	das	crianças,	possibilitando	que	elas	se	expressem,	ampliem	e	enriqueçam	suas	experiências	

e	também,	aumentem	suas	possibilidades	de	interlocução	e	entendimento	da	realidade	que	as	cerca,	

de	modo	que	a	vivacidade,	a	ampliação	e	o	enriquecimento	dessas	experiências	sensíveis,	ampliem	as	

suas	redes	de	entendimento	e	de	significação	do	mundo.	Envolve,	portanto,	uma	habilidade	técnica,	

mas	 também	relacional	 com	 resposta	 responsável,	 ética	e	 comprometida	 com	os	 sujeitos	e	 com	o	

entorno.	(KRAMER;	NUNES;	CARVALHO,	2016,	p.		279	-	294).
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O	olhar	sensível	é	olhar	curioso,	descobridor,	olhar	de	quem	olha	querendo	ver	além	e	requer	
o	exercício	de	um	olhar	aberto	a	perceber	e	partilhar	essas	experiências	significativas	a	fim	de	que	
o	 repertório	de	 todos	 seja	ampliado	e	multiplicado,	enriquecendo	as	múltiplas	 linguagens	além	de	
permitir	novas	associações	e	construções	nas	quais	a	sensibilidade	de	cada	um	possa	ser	assegurada	
através	de	sua	singularidade	em	ver	o	mundo.

Para	Falk	(2011),	o	papel	do	educador	é	de	vital	importância	na	promoção	à	vida	cotidiana	da	
criança	esse	conjunto	de	condições	de	equilíbrio	do	desenvolvimento,	porque	este	se	torna	parceiro	e	
proporciona	relações	significativas,	permitindo	às	crianças	total	liberdade	de	ação	em	todas	as	situa-
ções	(FALK,	2011).	Neste	sentido,	Corsino	(2012,	p.		75-88)	argumenta	que	a	escola	é	lugar	de	trocas	e	
interações,	onde	se	experimenta,	brinca,	aprende,	socializa,	produz	cultura	e	constrói	sentidos	sobre	
o	mundo.

O	espaço	ganha	importância	de	modo	a	se	tornar	um	ambiente	que	precisa	ser	vivido,	expe-
rimentado,	 compreendido,	 explorado,	 um	espaço	habitado	onde	os	 limites	 são	 transformáveis	 por	
quem	o	habita	 a	 partir	 das	 experiências	 neles	 compartilhadas.	O	olhar	 e	 escutar	 sensivelmente	 as	
crianças,	os	adultos,	os	espaços,	enfim,	todo	o	contexto,	é	estar	aberto	as	diferenças	e	reconhecer	o	
ponto	de	vista	e	a	interpretação	do	outro.	É	dar	significado	a	essas	perspectivas	e	conectar-se	ao	outro.	
É	também	assumir	a	responsabilidade	pelo	que	é	compartilhado,	é	pensar	diferente	do	já	pensado.	É	
compreender	a	responsabilidade	de	promover	e	possibilitar	a	escuta	de	modo	que	as	linguagens	de	
cada	um	possam	ser	negociadas	e	promovidas	por	meio	do	intercambio	e	da	comparação	de	ideias	
(RINALDI,	2016,	p.		235	-	247).

O diálogo como fonte de experiência de conhecimento de si

Quando	a	observação	faz	parte	da	prática	docente	ela	se	torna	cada	vez	mais	complexa	e	reflexi-
va	porque	coloca	a	criança	no	centro	do	planejamento	e	assume-se	a	responsabilidade	de	acompanhá-
-la	com	atenção	e	participar	da	aprendizagem	enquanto	ela	ocorre.	Segundo	RINALDI	apud	FILIPPINI	
(2016,	p.		156)	o	papel	do	adulto	é,	acima	de	tudo,	escutar,	observar	e	compreender	a	estratégia	que	as	
crianças	usam	em	uma	situação	de	aprendizagem,	sendo	assim	um	distribuidor de ocasiões.

Ao	estar	junto	às	crianças	e	observar	suas	relações	e	experiências	cotidianas,	percebe-se	que	
o	ser	vai	se	constituindo	através	da	exploração	das	coisas,	porque	delas	adquire	saberes	sobre	a	sua	
natureza	e	sua	constituição,	ou	seja,	experiência	o	que	é	próprio	às	coisas,	 já	que	a	experiência	se	
realiza	no	experimentador	e	não	entre	ele	e	o	mundo.

Nessa	perspectiva,	a	prática	docente	pode	ser	colocada	no	cerne	da	filosofia	da	relação	propos-
ta	por	Martin	Buber	em	sua	obra	Eu-tu	(1974),	pois	se	trata	de	uma	relação	que	se	dá	entre	dois	corpos	
físicos	que	se	relacionam	a	todo	o	momento	e	que	precisa	um	do	outro	para	existir	e,	a	palavra	é	o	elo	
que	os	une	visto	que	é	através	dela	que	o	ser	se	mantém	nele	mesmo,	da	qual	ele	se	faz	e	se	situa	no	
mundo	com	os	outros.

Relacionar	é	reciprocidade.	Quando	estabelecemos	um	relacionamento	com	outrem,	procura-
mos	uma	reciprocidade	da	outra	parte.	Procuramos	comunhão	com	ele,	no	qual	eles	nos	formam	e	
nossas	obras	nos	edificam,	porque	passamos	a	viver	numa	reciprocidade	universal.	Então	atingimos	o	
limite	no	qual	o	“entrar-em-relação”	reconhece	sua	própria	relatividade,	limite	que	só	será	revogado	
se	houver	uma	mesma	relatividade.
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O	que	manifesta	o	crescimento	progressivo	do	mundo	do	ISSO	é	a	história	do	individuo	e	a	his-
tória	do	gênero	humano.	Pode-se	dizer	que,	o	mundo	do	ISSO	de	uma	determinada	civilização	é	mais	
extenso	do	que	o	da	posterior,	apesar	das	paradas	e	retrocessos	evidentes,	percebe-se	nitidamente,	
através	da	extensão	dos	conhecimentos	da	natureza	e	da	proporção	tanto	das	diferenças	sociais	como	
das	realizações	técnicas,	na	história	um	aumento	evolutivo	do	mundo	do	ISSO,	progredindo	também	a	
capacidade	de	experimentar	e	utilizar.	(BUBER,	1974,	p.44).

Sendo	assim,	o	homem	explora	a	 superfície	das	 coisas	e	a	experiência,	 adquirindo	delas	um	
saber	sobre	a	sua	natureza	e	sua	constituição.	A	experiência	por	si	se	realiza	“nele”	e	não	entre	ele	e	o	
mundo.	Quando	este	mundo	da	relação	é	vivido,	se	obterá	três	esperas:	a	vida	com	a	natureza;	a	vida	
com	os	homens;	e	a	vida	com	os	seres	espirituais.	Em	cada	esfera	desta,	vislumbra-se	um	TU	eterno,	
como	um	sopro	provindo	dele,	no	qual	se	invoca	formas	diferentes	para	cada	esfera.

A	partir	do	momento	em	que	se	passa	a	experienciar,	a	viver	situações	nestas	três	esferas,	não	
é	possível	defini-la	como	isso	ou	aquilo	e,	o	movimento	que	se	dá	é	o	de	atualizar	porque	ao	realizar	
EU	descubro.	EU	conduzo	a	forma	para	o	mundo	do	ISSO.	Porque	se	a	experiência	for	submetida	ao	
critério	da	subjetividade,	retira-se	dela	seu	mundo	empírico,	fulgurante	e	resplandecente,	pois	do	jeito	
que	atuo	sobre	ela,	ela	atua	sobre	mim.

Na	medida	em	que	todos	os	meios	são	abolidos,	acontece	o	encontro.	Porque	o	TU	encontra-se	
comigo,	no	ato	de	meu	ser,	meu	ato	essencial,	onde	o	EU	é	quem	me	auxilia	no	contato	imediato	com	
ele	e	domina	o	ISSO.	Na	medida	em	que	o	homem	se	contenta	com	as	experiências	vividas	e	as	utiliza,	
vive	no	passado	e	seu	instante	é	privado	do	que	o	aguarda	e	permanece	diante	de	nós.	Para	Buber,	
“Infeliz	aquele	que	deixa	de	proferir	a	palavra-princípio,	miserável,	porém,	aquele	que	em	vez	de	fazê-
-lo	diretamente	utiliza	um	conceito	ou	um	palavreado	como	se	fosse	seu	nome.	(BUBER,	1974,	p.		33)”.

Segundo	BUBER	(1974),	cada	TU	que	existe	no	mundo	terá	que	se	tornar	inevitavelmente	ISSO,	
porque	precisa	de	constante	atualização	e	complementação,	no	qual	o	ser	natural	que	acaba	de	se	
revelar	no	 segredo	da	ação	mútua	no	presente,	 terá	extraído	de	 si	novos	 sentimentos,	pois	houve	
processos	que	se	entrelaçaram	desordenadamente	numa	dualidade:	EU-atuando-TU e TU-atuando-
EU,	onde	o	homem	aprende	a	se	conhecer	e	a	se	distinguir.

Como	professores,	é	urgente	garantir	que	os	espaços	educativos	sejam	oportunidades	para	co-
nhecimento	do	eu,	seja	adulto	ou	criança	e,	consequentemente,	de	pertencimento,	entendendo	que	
o	conhecimento	do	mundo	acontece	em	relação,	em	comunhão	com	o	conhecimento	do	eu,	onde	o	
cuidado	de	si	deve	ser	considerado	como	o	momento	do	primeiro	despertar,	porque	cada	um	deve	
cuidar	de	si	no	sentido	de	inquietar-se	consigo	mesmo	e,	nesse	movimento	o	corpo	é	o	seu	canal	de	
relação	consigo	e	com	a	sociedade.	O	mergulho	nas	possibilidades	das	coisas	e	no	chamamento	do	
mundo	é	conduzido	pelo	olhar,	pois	a	experiência	de	si	que	o	olhar	pode	permitir	é	a	confiança,	no	qual	
se	sustenta	a	conexão	afetiva.

A	ação	humana	consiste	neste	movimento	continuo	e	perpétuo	de	reajustamento	ou	desequilí-
brio,	na	qual	as	estruturas	mentais	sucessivas	produzem	o	desenvolvimento	como	forma	de	equilíbrio	
e	o	progresso	é	algo	que	se	constitui	a	cada	passo	na	eterna	constituição	de	ser	humano	incompleto	
que	a	cada	dia	inventa,	transforma	o	que	já	se	está	estabelecido.	Ou	seja,	ele	age	sobre	a	realidade	e	
não	aprende	de	forma	passiva,	mas	a	partir	da	diversidade	e	da	riqueza	de	oportunidades	de	interação	
que	é	oferecido	e	que	oferece	cotidianamente,	em	nossas	vidas	e	nas	instituições	escolares.
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Pensar	nas	reflexões	buberianas	das	interações	cotidianas	do	ser	e	o	papel	do	professor	como	

formador	em	formação	é	perceber	a	responsabilidade	do	quanto	esse	processo	precisa	caminhar	com	

o	revelar	cada	vez	mais	rápido	do	mundo.	É	perceber	o	trabalho	com	crianças	como	uma	função	que	

precisa	 ser	 aprendida,	 construída.	 É	pensar	num	espaço	dialógico,	 de	 concretização	da	 vida	 social,	

confronto	de	pontos	de	vista,	de	expressão,	lugar	onde	o	singular	e	o	coletivo	se	encontram	lugar	de	

formação	humana,	constituída	e	constituinte	da	ação	e	do	pensamento	(CORSINO,	2016,	p.		167).

A	existência	humana	é	permeada	por	esse	princípio	do	existir,	na	qual	faz	com	que	o	homem	que	

a	proferir	autenticamente	exista.	A	partir	do	momento	em	que	o	EU-TU	mantém	a	relação	de	intera-

ção,	o	ISSO	se	constitui	no	entrelaço	desses	encontros,	uma	reciprocidade	dos	dois	pólos	envolvidos	

no	dialógico.	Para	BUBER	(1974)	esse	fenômeno	se	chama	inter-humano,	no	qual	é	possível	a	aceitação	

e	a	confirmação	ontológica	desses	dois	núcleos	envolvidos	nesse	evento	da	relação.

A	partir	de	Buber,	é	preciso	considerar	que	tudo	o	que	se	alicerça	em	coisa	entre	coisas,	recebeu	

por	sentido	o	destino	de	se	transformar	continuamente,	pois	o	objeto	deve	se	consumir	para	se	tornar	

presença,	 retornando	ao	elemento	de	onde	 veio	para	 ser	 visto	e	 vivido	pelo	homem	no	presente.	

O	aperfeiçoamento	da	função	de	experimentação	e	de	utilização	se	realiza,	normalmente,	no	homem	

em	detrimento	de	seu	poder	de	relação	(p.	43	-	44).

Ser	professor	é	 formar-se	humanamente	como	alguém	que	 influencia	e	 foi	 influenciado	pelo	

mundo	das	coisas	que	o	cerca,	porque	toda	ação	humana	tem	características	intencionais,	invencio-

nistas	e	intuitivas.	Formar-se	responsavelmente	é	ter	em	vista	a	autoria	e	a	autonomia	da	criança	e	

do	adulto,	pois	esses	processos	acontecem	em	colaboração,	porque	cada	ser	é	singular	e	influencia	a	

pluralidade	do	mundo.	Ou	seja,	ser	e	estar	no	mundo	requer	infinitos	caminhos	de	convivência,	porque	

a	infinitude	do	ser	proporciona	aprendizados	que	comporão	a	totalidade	do	participante	no	evento.

CONCLUSÃO
A	 formação	docente	para	 atuar	na	 Educação	 Infantil	 deve	 ter	 por	 finalidade	 compreender	o	

desenvolvimento	integral	de	crianças	de	0	a	5	anos	de	idade	a	fim	de	reconhecê-las,	respeitá-las	e	ga-

rantir-lhes	o	seu	direito	ao	pleno	desenvolvimento.	Enquanto	professora	da	Educação	Infantil,	pensar	

essa	profissionalização	envolve	questionamentos,	 incertezas,	descobertas,	prazeres	e	 tantas	outras	

maneiras	do	fazer	cotidiano.

Um	bom	profissional	docente,	segundo	Nóvoa,	é	aquele	que	a	partir	dos	conhecimentos	obtidos	

na	formação	e	em	formação	continuada,	prescreve	mudanças	profundas	quando	participa	socialmente	

do	processo	de	ensinar,	porque	com	as	metamorfoses	que	a	educação	passa	atualmente,	precisa-se	de	

competência	para	se	fazer	educação	dentro	e	fora	das	escolas,	pois	temos	vivido	retrocessos	quanto	

à	profissionalização	docente,	onde	a	desmoralização	social	e	até	mesmo,	moral	da	profissão	docente	

conservam	cada	vez	mais	interesses	privados	e	não	públicos.

Decorrente	disso,	olhar	sensivelmente	para	o	âmbito	político	requer	uma	afetividade	e	o	conhe-

cimento	que	permita	a	reflexão	diária	dentro	de	sala	e	fora	dela.	Requer	aquisição	de	informações	que	

impulsionem	a	observação	cautelosa	do	trabalho	cotidiano	com	as	crianças.	Nesse	sentido	é	relevante	

observar	interesses,	desejos,	inquietações,	tanto	do	profissional,	quanto	das	crianças,	estabelecendo	

empatia	 com	o	outro.	Quando	 se	 faz	da	observação	um	movimento	natural,	 ela	 se	 torna	cada	vez	
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mais	complexa	e	reflexiva	por	estar	plenamente	atenta	às	crianças	e	assumindo	a	responsabilidade	de	
seguir	e	interagir	na	aprendizagem	enquanto	ela	ocorre.
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INTRODUÇÃO
O	presente	trabalho	tem	por	objetivo	apresentar	as	possibilidades	de	o	direito	à	 infância	ser	

respeitado	na	Educação	Básica,	especialmente,	na	Escola	de	Tempo	Integral	(ETI).	Tal	estudo	parte	de	
uma	pesquisa	em	nível	de	mestrado,	na	qual	buscou-se	compreender	os	sentidos	e	significados	da	
ETI	no	Brasil,	destacando	o	lugar	da	infância	neste	espaço	e	tempo,	ao	considerar	a	história	da	escola	
pública	brasileira	e	a	análise	da	produção	acadêmica,	no	período	de	1988-2014	(JUNCKES,	2015).

A	metodologia	utilizada	embasa-se	na	definição	de	monografia de base, proposta por Saviani 
(1991),	expressa	na	realização	de	um	amplo	levantamento	da	produção	acadêmica	brasileira.	Nesse	
contexto,	 conheceu-se	 uma	diversidade	 de	 programas	 de	 ampliação	 do	 tempo	 escolar,	 trazendo	 à	
tona	experiências	de	jornada	escolar	integral	que	se	efetivaram	em	diversas	regiões	do	país,	desde	as	
primeiras	décadas	do	século	passado.

Analisando	a	história	da	educação	brasileira	constatou-se	que	a	proposta	de	ETI	ainda	não	se	
firmou	como	uma	política	pública	educacional,	sendo	marcada	por	experiências	isoladas,	que	vão	e	
vem,	idealizadas	por	alguns	intelectuais,	ou	propostas	governamentais,	que	visam	atender	uma	parte	
específica	da	população	-	as	crianças	que	vivem	em	situação	de	pobreza	e/ou	vulnerabilidade	social.

Diante	disso,	buscou-se	compreender	os	limites	e	as	possibilidades	da	Escola	de	Tempo	Integral	
vir a ser	um	espaço e tempo privilegiado da infância nos nossos tempos (QUINTEIRO,	2000),	partindo	
do	reconhecimento	dos	interesses	e	necessidades	formativas	das	crianças	e	o	exercício	de	seus	direitos	
sociais de participar, brincar e aprender na escola (QUINTEIRO;	CARVALHO,	2007).

Cabe	ressaltar	que	defender	o	direito à infância na escola	significa	respeitar	a	criança	em	sua	
integridade,	possibilitando-lhe	expressar	seu	modo	de	ser,	pensar	e	agir,	valorizando	suas	múltiplas	
linguagens,	as	diversas	formas	de	demonstrar	o	que	sente	e	pensa:	seus	desejos,	inquietações,	curiosi-
dades,	fantasias,	aprendizagens,	dúvidas,	e,	assim,	constituir-se	humanamente,	de	maneira	respeitosa	
junto	às	demais	pessoas	com	as	quais	convive.

PANORAMA	DA	PRODUÇÃO	ACADÊMICA	SOBRE	A	ESCOLA	DE	TEMPO	
INTEGRAL	NO	BRASIL

Um	primeiro	 levantamento	da	produção	 sobre	a	Escola	de	Tempo	 Integral	 (ETI)	 foi	 realizado	
por	Maurício	 (2001)	e	complementado	em	pesquisa	posterior,	por	Ribetto	e	Maurício	 (2009)	sob	o	
título	Duas décadas de educação em tempo integral: dissertações, teses, artigos e capítulos de livros. 
Nesse	artigo,	as	autoras	apresentam	um	mapeamento	da	produção	existente	sobre	a	referida	temá-
tica	no	período	de	1988	até	2008,	elencando	quatro	categorias	de	análise:	Jornada	Escolar,	Políticas	
Educacionais,	Práticas	Educativas	e	Democratização	da	Educação.
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Tendo	em	vista	a	constância	do	tema	na	mídia,	nos	debates	e	proposições	políticas,	assim	como	
no	meio	acadêmico,	considerou-se	relevante	complementar	e	atualizar	o	levantamento	anterior,	apre-
sentando	o	desenvolvimento	da	pesquisa	educacional	sobre	a	referida	temática.

Elegeu-se	o	portal	de	teses	e	dissertações	da	Capes	como	fonte	privilegiada	desse	levantamen-
to,	no	período	de	1988	a	2012	e	a	Biblioteca	Digital	Brasileira	de	Teses	e	Dissertações	 (BDTD)	para	
complementar	tal	mapeamento	nos	anos	de	2013	e	2014,	já	que	o	portal	da	Capes	se	encontrava	em	
fase	de	manutenção	e	apresentava	apenas	a	produção	até	o	ano	de	2012.

Ao	conhecer	o	panorama	da	produção	acadêmica	sobre	a	ETI	foi	possível	perceber	que	houve	
um	crescimento	significativo	da	pesquisa	sobre	tal	temática,	especialmente	de	dissertações	de	mes-
trado,	nas	quais	foram	identificados,	no	decorrer	de	27	anos	de	pesquisa,	mais	de	200	dissertações,	
sendo	115	concentradas	entre	os	anos	de	2009	e	2012.	Estas	pesquisas,	em	grande	parte,	apresentam	
estudos	de	caso,	analisando	a	implantação	de	programas	ou	projetos	de	escolas	de	tempo	integral	em	
determinada	região	do	país.	Outras	apresentam	as	diversas	atividades	que	passam	a	fazer	parte	do	
cotidiano	escolar,	com	a	ampliação	do	tempo	e	do	espaço	educativo	e	algumas	analisam	as	responsa-
bilidades	que	a	escola	assume	ao	estar	com	as	crianças	por	mais	tempo.	Ao	observar	a	expansão	terri-
torial	da	pesquisa	sobre	a	ETI,	constatou-se	a	presença	de	pesquisas	desenvolvidas	na	região	Nordeste,	
somente	a	partir	de	2007	e	Norte,	a	partir	de	2012.

Um	dado	que	deve	ser	levado	em	consideração	é	a	expansão	de	programas	de	Pós-graduação	
em	diferentes	regiões	do	país	na	última	década,	descentralizando	o	monopólio	de	pesquisas	educacio-
nais	das	grandes	metrópoles,	principalmente	na	região	sudeste.

Ao	verificar	quais	as	 instituições	que	se	destacaram	na	produção	acadêmica	sobre	a	ETI	per-
cebeu-se	que	 se	 sobressaem	os	 cursos	 de	pós-graduação	de	universidades	 que	 contém	grupos	de	
estudo,	pesquisa	e	extensão	que	atuam	diretamente	na	formação	profissional	(presencial	e	a	distância,	
inicial	e	continuada)	de	professores	da	educação	básica	e	superior,	que	abordam	a	temática	Escoloa	
de	Tempo	Integral	em	seus	estudos,	na	qual	destacam-se	o	Núcleo de Estudos - Tempos, Espaços e 
Educação Integral	 (NEEPHI)	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 e	 também,	 o	 grupo	 Territórios, Educação Integral e 
Cidadania	(TEIA)	em	Minas	Gerais.

Vale	ressaltar	que	nesse	último	estado,	a	produção	de	dissertações	iniciou	em	2008	e,	em	cinco	
anos,	publicou	19	pesquisas,	sendo	assim,	Minas	Gerais	o	terceiro	estado	que	mais	produziu	sobre	a	
ETI.	São	Paulo	foi	o	segundo	estado,	com	33	dissertações,	entre	1988	a	2012	e,	Rio	de	Janeiro,	o	estado	
que	se	sobressaiu,	com	56	dissertações.

Ribetto	e	Maurício	(2009)	salientam	que	o	tema	educação	em	Escola	de	Tempo	Integral	esteve	
presente	em	todos	os	programas	de	pós-graduação	em	educação	do	estado	do	Rio	de	Janeiro,	a	partir	
do	final	dos	anos	1980,	fato	que	não	se	repetiu	em	outros	estados	neste	período.

Dentre	os	temas	mais	investigados	nos	últimos	anos,	destacou-se	a	implementação	do	Programa	
Mais	Educação	 (PME),	na	qual	os	pesquisadores	analisaram	os	documentos	que	regem	o	Programa	
investigando	seu	viés	político,	pedagógico	e	a	sua	efetuação	na	prática.	Como	exemplo,	destaca-se	a	
pesquisa	de	Rosa	(2013)	por	analisar	a	função	da	escola	e	o	papel	do	professor	na	política	educacional,	
a	partir	da	análise	documental	do	PME.	Grande	parte	das	pesquisas	buscaram	verificar	como	o	PME	
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estava	acontecendo	em	determinada	região	do	país,	outras	analisam	a	prática	de	uma	parte	específica	
do	Programa,	como	no	caso	das	oficinas	de	música,	letramento,	arte/educação,	entre	outras.

Sintetizando	os	dados	localizados	no	levantamento	da	produção	ressalta-se	que	a	multiplicidade	
de	formas	organizacionais	do	tempo	e	espaço	educativo	geram	muitas	incertezas	sobre	os	princípios	do	
processo	formativo	desenvolvido	na	ETI,	sendo	que,	ainda	não	foi	possível	determinar	o	quanto	a	amplia-
ção	do	tempo	escolar	contribui	na	qualificação	da	educação	brasileira	e	repercuti	na	vida	das	crianças.

Alguns	 pesquisadores	 objetivaram	 perceber	 se	 a	 ampliação	 do	 tempo	 escolar	 está	 gerando	
elevação	do	resultado	das	avaliações	quantitativas,	como	no	caso	da	Prova	Brasil.	Uma	das	conclu-
sões	que	se	chegou	foi	que	os	índices	de	aproveitamento	escolar	ainda	não	são	consideráveis,	porém,	
percebe-se	a	existência	da	qualificação	das	relações	sociais,	entre	as	crianças,	dentro	da	escola,	como	
também,	entre	adultos	e	crianças.

A	função	da	escola	é	questionada,	ou	seja,	a	ampliação	das	obrigações	da	escola	ao	assumir	a	
função de cuidar,	alimentar,	proteger as	crianças	enquanto	seus	pais	estão	no	trabalho	é	questionada	
por	alguns	pesquisadores,	como	desvio	da	função	educativa	ou,	descaso	com	o	processo	de	ensino	e	
aprendizagem.	As	pesquisas	que	levantam	essas	questões	têm	como	foco	de	análise,	especificamente,	
a	relação	ampliação	do	tempo	escolar	com	a	diminuição	dos	índices	de	repetência	e	aumento	do	Índice	
de	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	(Ideb).	Outros	pesquisadores	demonstram	sua	inquietação	
decorrente	do	descaso	com	o	princípio	formativo	na	escola,	que,	ao	ampliar	o	tempo	das	crianças	pre-
coniza o ensinamento	de	boas	maneiras,	de	civilização,	como	também,	de	atendimento	às	necessidades	
básicas	de	alimentação	e	higiene	das	crianças,	contudo,	não	avança	na	apropriação	de	conhecimentos	
culturais	e	históricos,	na	construção	de	novos	saberes	pelas/com	as	crianças.

Vale	ressaltar	que,	conjugar	as	ações	educar e cuidar	na	escola,	são	primordiais,	se	pensarmos	e	
valorizarmos	a	formação integral	do	ser	humano,	em	todas	as	idades,	sendo	que	estas	ações	vêm	sendo	
destacadas	nas	políticas	que	orientam	a	Educação	Infantil	desde	a	década	de	1990.	Estar	num	espaço	
acolhedor,	ter	uma	boa	alimentação,	ser	respeitado,	participar	intensamente	do	processo	formativo,	
desenvolver	várias	habilidades,	são	princípios	que	deveriam	estar	em	todas	as	instituições	educativas.

Anísio	Teixeira	e	Darcy	Ribeiro	já	defendiam,	no	século	passado,	a	urgência	de	se	ter	um	aten-
dimento	especial	para	as	crianças,	um	espaço	desenvolvido	para	atender	suas	necessidades	 físicas,	
intelectuais	e	emocionais,	com	profissionais	habilitados	e	condições	de	trabalho	adequadas.	Porém,	a	
história	da	educação	brasileira	e	o	processo	de	massificação	da	educação,	retirou,	ou	impossibilitou,	
o cuidar	na	escola,	principalmente	no	Ensino	Fundamental,	priorizando	especificamente	o	ensino	dos	
conteúdos	curriculares	e	a	disciplinarização	dos	corpos	e	mentes	das	crianças,	como	funções	principais	
da	escola.

Destacamos	que	o	cuidar conjugado ao educar	na	escola,	não	pode	ter	o	sentido	de	vigiar e 
proteger/prender	as	crianças	que	têm	uma	vida	precarizada,	mas	sim,	ampliar	o	sentido	da	educação,	
como	um	processo	de	humanização,	de	uma	atenção	redobrada	no	processo	formativo	do	sujeito	em	
sua	plenitude,	respeitando	suas	necessidades	e	especificidades.	Diante	disso,	levantam-se	as	seguintes	
questões:	Quem	decide	o	que	deve/pode	ser	feito	no	horário	ampliado	e	em	que	momentos	a	criança 
terá voz e vez	nas	decisões	escolares	que	representam	o	seu	interesse?	De	que	forma	os	direitos	das	
crianças	são	contemplados	na	escola?	Como	o	direito	de	viver	a	infância	é	considerado	nos	programas	
de	ampliação	do	tempo	escolar?
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O DIREITO A INFÂNCIA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: PONTOS E 
CONTRAPONTOS

A	discussão	sobre	os	direitos	das	crianças	na	escola,	especialmente	de	participar	de	decisões	

que	envolvem	seu	próprio	processo	 formativo	é	algo	muito	 recente	e	 incipiente	 (PIMENTEL,	2014).	

A	condição	social	de	ser	criança	na	escola	é	um	tema	circunscrito	às	temáticas	que	envolvem	pratica-

mente	apenas	a	Educação	Infantil.	Ao	adentrar	no	Ensino	Fundamental	a	infância	perde	espaço	para	

os	conteúdos	de	base	nacional.

Dentre	toda	a	produção	localizada	neste	estudo	que	analisa	a	ETI	no	Brasil	foram	identificadas	

oito	dissertações	que	investigam	a	possibilidade	da	infância	ser	respeitada	na	escola.	Esta	produção	

está	concentrada	entre	os	anos	de	2008	e	2013.	Quatro	dissertações	falam	sobre	o	direito	à	brincadei-

ra	na	Educação	Infantil;	duas	analisam	a	chegada	da	criança	no	primeiro	ano	do	Ensino	Fundamental,	

observando	como	a	 infância	é	compreendida	nesse	 lugar;	uma	apresenta	um	projeto	específico	de	

literatura	para	crianças	do	Ensino	Fundamental,	desenvolvido	no	contraturno	escolar	 com	algumas	

crianças,	apontando	a	importância	dessa	atividade	na	formação	das	crianças;	outra	investiga	os	sen-

tidos	e	significados	da	ETI	para	as	crianças	que	fazem	parte	de	um	programa	de	ampliação	do	tempo	

escolar	no	Ensino	Fundamental.	Essas	dissertações	tiveram	como	foco	o olhar das crianças sobre seu 

cotidiano	na	escola.

No	que	diz	 respeito	aos	estudos	que	embasam	os	oito	 trabalhos	 localizados,	 sobressaiu-se	a	

Sociologia	da	 Infância,	em	cinco	dissertações,	sendo	a	etnografia	citada	como	metodologia	de	pes-

quisa	mais	utilizada.	Os	oito	pesquisadores	buscaram	ouvir	o	que	as	crianças	tinham	a	dizer	sobre	a	

organização	da	escola,	e	assim,	perceber	como	a	infância	estava	sendo	privilegiada,	seja	na	Educação	

Infantil	ou	nos	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental.

Os	estudos	da	Teoria	Histórico	Cultural,	pautados	principalmente	na	produção	de	Lev	Vygotsky,	

foram	utilizados	 como	 referência	por	 três	pesquisadores,	 ao	 abordar	 a	 importância	da	brincadeira	

e	da	imaginação	na	formação	da	criança.	As	pesquisas	que	investigaram	o	trabalho	desenvolvido	na	

Educação	 Infantil	 e	no	primeiro	ano	do	Ensino	Fundamental	 ressaltam	a	 importância	do	 tempo da 

infância	relacionado	ao	brincar	na	escola,	como	um	direito	da	criança	para	aprender	e	se	desenvolver	

humanamente.	As	pesquisas	que	analisam	a	proposta	de	ampliação	do	tempo	escolar,	nos	anos	iniciais	

do	Ensino	Fundamental,	 investigam	o	direito	de	a	 criança	 ter	atividades	mais	 lúdicas	na	escola,	no	

decorrer	do	processo	de	ensino	e	de	aprendizagem	dos	conteúdos	curriculares.

As	pesquisas	 ressaltam	que	as	crianças	 têm	muito	a	dizer	sobre	a	organização	dos	 tempos	e	

espaços	educativos.	Foi	unânime	o	destaque	das	crianças	para	a	necessidade	de	ter	mais	tempo	para	

brincar,	fantasiar,	se	divertir	e	aprender	com	os	colegas,	dentro	e	fora	da	sala	de	aula.	Nunes	(2013),	

ao	analisar	as	propostas	da	escola	de	tempo	integral	em	Goiás	e	as	finalidades	desta	escola	nos	dias	

atuais,	ressalta:

[...]	a	escola	de	tempo	integral	somente	será	justificada	se	proporcionar	mais	condições	de	aprendi-
zagem	aos	educandos.	Não	acreditamos	em	uma	escola	cuja	função	única	seja	atender	as	demandas	
de	assistência	social	da	atual	sociedade,	mas	em	promover	a	educação	integral.	Reiteramos	que	essa	
escola	surge	em	um	momento	que	a	sociedade	necessita	dela,	para	atender	a	demandas	que	estão	
surgindo,	tendo	em	vista	questões	relacionadas	à	violência,	à	falta	de	espaços	públicos	para	o	lazer	e	
à	convivência,	à	jornada	de	trabalho	dos	adultos,	especialmente	das	mulheres	e,	ainda,	à	necessidade	
de	profissionais	com	habilidades	e	competências	mais	amplas	(NUNES,	2013,	p	131).
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Diante	disso,	salienta-se	que	não	basta	garantir	o	acesso	das	crianças	à	escola	e/ou	ampliar	o	
tempo	escolar.	 É	preciso,	principalmente,	prever	um	 trabalho	 formativo	que	 respeite	 a	 criança	em	
sua	integralidade,	tornando	a	escola	um	lugar	pensado	e	planejado	para	ela	e	com	ela,	sendo	este	um	
espaço	e	tempo	agradável	de	viver	e	se	desenvolver,	onde	a	criança	goste	de	ir,	permanecer	e	desfrutar	
de	todo	legado	cultural	ali	anunciado,	onde	ela	possa	se	expressar	e	participar	de	todo	o	seu	processo	
formativo	(QUINTEIRO,	2011).

Dentre	os	pontos	e	contrapontos	apresentados	pelos	pesquisadores	que	analisaram	a	situação	
da	 infância	na	ETI,	destacam-se:	 (1)	a	constatação	de	certa	rigidez	referente	às	regras	escolares	na	
escola,	inibindo	a	expressão	oral	das	crianças,	cerceando	seus	direitos	no	processo	de	socialização	e	
formação;	(2)	a	percepção	do	acentuado	controle	do	tempo	e	espaço	escolar,	com	atividades	peda-
gógicas	escolhidas	pelos	adultos,	sem	considerar	o	interesse	das	crianças;	(3)	a	falta	de	compreensão	
dos	professores	e	demais	profissionais	que	atuam	com	as	crianças	sobre	a	importância	da	brincadeira,	
do	uso	da	imaginação	e	criatividade	no	desenvolvimento	e	aprendizagem	das	crianças;	(4)	o	cansaço	
e	desânimo	de	algumas	crianças	em	função	da	rotina	imposta	e	do	controle	das	atividades	de	lazer	e	
recreação;	(5)	a	afirmação	de	que	a	escola	de	tempo	integral	não	pode	ser	mais	um	espaço	de	confi-
namento das crianças	enquanto	os	familiares	trabalham;	(6)	a	necessidade	dos	cursos	de	formação	de	
professores	privilegiar	estudos	sobre	as	especificidades	da	formação	da	criança.

Perante	 tais	 ponderações,	 cabe	 ressaltar	 que	 considerar	 a	 infância	 um	direito	 inalienável	 da	
criança,	 como	 está	 previsto	 no	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente	 (BRASIL,	 1990),	 ainda	 é	 um	
processo	de	 luta	pelos	direitos	humanos	que	precisa	ser	 reconhecido	socialmente.	A	 formação	das	
crianças	na	escola	precisa	ser	compreendida	em	sua	plenitude,	para	além	do	processo	de	alfabetização	
e	letramento.

Nesse	sentido,	percebe-se	que	considerar	a	ETI	como	um	projeto	educativo	que	visa	qualificar	a	
formação	das	crianças,	respeitando	suas	peculiaridades	e	direitos	sociais,	ainda	não	faz	parte	da	reali-
dade	de	grande	parte	das	escolas	públicas	brasileiras.	Para	tanto,	faz-se	necessário	repensar	as	formas	
organizacionais	dos	programas	educacionais	e	ressaltar	as	possibilidades	da	infância	ser	respeitada	e	
privilegiada	como	princípio	da	formação	humana.

Na	produção	acadêmica	analisada	questiona-se	a	forma	como	as	atividades	oferecidas	às	crian-
ças	são	escolhidas	e	desenvolvidas,	priorizando	ainda	a	reprodução	das	mesmas	atividades	de	alfa-
betização	e	letramento	e	a	ocupação	do	tempo	adicional	com	atividades	aleatórias,	que	nem	sempre	
promovem	a	ampliação	do	repertório	cultural	das	crianças	e/ou	consideram	seus	interesses.

Diante	desses	dados	percebe-se	o	quão	difícil	ainda	é	para	muitos	professores	e	gestores	com-
preender	a	função	da	 imaginação	e	do	processo	criativo	na	Educação	Básica,	assim	como,	a	 impor-
tância	da	brincadeira	no	processo	formativo	das	crianças	(VIGOTSKI,	2008),	especialmente	no	Ensino	
Fundamental.	Acentua-se,	nesse	sentido,	que	não	basta	ampliar	o	tempo	escolar	e	oferecer	atividades	
variadas	se	 isto	não	 for	significativo	para	criança,	 se	não	repercutir	na	possibilidade	da	criança	de-
senvolver-se	humanamente,	privilegiando	suas	múltiplas	linguagens,	por	meio	da	socialização	de	seus	
desejos, curiosidades e saberes.

Ao	analisar	os	dados	da	produção	acadêmica,	evidenciou-se	que	existe	um	grande	nó que pre-
cisa	ser	desatado:	a	fragmentação	no	processo	educativo	ao	se	diferenciar	o	trabalho	desenvolvido	na	
escola,	entre	os	turnos	escolares.



329

PONTOS	E	CONTRAPONTOS	DA	PRODUÇÃO	ACADÊMICA	SOBRE	O	DIREITO	À	INFÂNCIA	NA	ESCOLA	DE	TEMPO	INTEGRAL

De	acordo	com	os	pesquisadores,	algumas	crianças	percebem	claramente	esta	diferenciação	e	

apresentam	as	características	dos	mesmos,	como	sendo,	um turno chato	por	ser	o	período	do	ensino	

regular	e	outro turno legal,	por	ser	composto	por	atividades	variadas,	mais animadas,	por	contemplar	

exercícios	com	o	movimento	do	corpo	e	a	criatividade	(atividades	esportivas	e	culturais),	isto	no	caso	

do	Ensino	Fundamental.	Já	nas	pesquisas	que	analisaram	a	realidade	da	Educação	Infantil	em	tempo	

integral	é	destacada	a	falta	de	liberdade	das	crianças	em	escolher	o	que	querem	fazer,	por	ter	uma	

rotina imposta instituída,	muitas	vezes	desinteressante	para	muitas	crianças,	como	é	o	caso	da	hora do 

soninho	após	o	almoço.

Uma	das	pesquisadoras	ressalta	uma	experiência	de	Educação	Infantil	que	busca	respeitar	os	

interesses	e	necessidades	formativas	das	crianças,	destacando	que	este	trabalho	decorre	dos	estudos	

dos	professores,	ao	participar	de	um	grupo	de	estudo,	realizado	a	partir	da	parceria	estabelecida	entre	

a	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	uma	universidade	pública.	Nessa	escola	algumas	professoras	

trabalhavam	com	projetos	desenvolvidos	a	partir	da	eleição	de	temas	decorrentes	da	curiosidade	das	

crianças,	ou	seja,	as	crianças	participam	do	processo	educativo,	sendo	suas vozes ouvidas e considera-

das	nesse	contexto	(MATTOS,	2013).

Diante	disso,	 ressalta-se	 a	 importância	 da	 qualificação	da	 formação	de	professores	 (inicial	 e	

continuada),	apontando	a	necessidade	de	haver	mais	estudos	sobre	as	peculiaridades	formativas	das	

crianças	de	zero	aos	doze	anos	e	práticas	pedagógicas	que	respeitem	as	crianças como sujeitos de direi-

tos (MARCHIORI,	2012).	Para	tanto,	será	necessário	superar	o	autoritarismo	escolar,	a	homogeneização	

dos	tempos	e	espaços	escolares	e	considerar	a	criança,	assim	como,	as	especificidades	da	infância,	o	

objeto	central	do	processo	de	ensino	e	de	aprendizagem.

Essas	questões	reforçam	a	importância	de	a	política	pública	brasileira	garantir	os	direitos	das	

crianças, que foi preconizado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (1989) e ra-

tificado	pelo	Brasil	em	1990,	ao	defender	os	direitos	de	Provisão, Proteção e Participação. Todavia, é 

preciso	crer	na	possibilidade	da	renovação	da	escola,	tornando-a	um	lugar	cheio	de	sentidos	e	signifi-

cados	para	todos	que	ali	passam	uma	importante	fase	de	suas	vidas,	transformando-a	em	um	espaço	

e	tempo	de	alegrias	e	de	conquistas,	sendo	assim,	um	lugar	de	 formação humana plena,	conforme	

previsto	na	Constituição	Federal	Brasileira	(BRASIL,	1988).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao	analisar	as	proposições	políticas	que	se	referem	à	ETI	e	 investigar	sobre	como	a	pesquisa	

educacional	retrata	tais	propostas	percebe-se	que	ela	ainda	não	é	um	direito	de	todos	os	brasileiros,	

tampouco	demonstra	ser	uma	política	de	respeito	ao	direito à infância,	uma	política	de	formação	do	

pensar e fazer,	contemplando	a	formação	dos	sujeitos	em	sua	amplitude,	integralmente.

Considera-se	que,	apesar	da	diversidade	de	propostas	educacionais	que	ora	reduzem	ora	

ampliam	 o	 tempo	 escolar,	 tendo	 em	 vista	 o	 precário	 investimento	 financeiro	 nas	 escolas	 nos	

nossos	tempos,	este	é	um	lugar	especial	de	formação	humana/cultural,	contudo,	precisa	contar	

com	professores	formados	e	valorizados	socialmente,	estrutura	física	adequada,	recursos	mate-

riais	e	didáticos	disponíveis	a	 todos,	entre	outras	questões	que	envolvem	as	condições	sociais/

educacionais.
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Enfatiza-se	assim,	que	a	escola	poderá	ser	um	lugar privilegiado da infância,	a	partir	do	momen-
to	que	a	criança	for	respeitada	pelos	professores	e	demais	profissionais	da	escola	como	um	sujeito	
histórico,	que	produz	e	se	apropria	da	cultura	humana	de	diversas	formas.	Para	tanto,	faz-se	necessário	
pensar	e	fazer	acontecer	uma	proposta	educacional	condizente	com	a	realidade	das	crianças	brasilei-
ras,	respeitando	a	diversidade	histórica	e	cultural	desses	sujeitos	de	pouca	idade.
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Em	especial	 após	 o	Ano	 Internacional	 da	 Criança,	 celebrado	 em	1979,	 a	 infância	 começou	 a	
ocupar	lugar	de	destaque	no	rol	das	preocupações	públicas.	Entretanto,	os	discursos	produzidos	na	
mobilização	mundial	e	nacional	pela	ampliação	e	aplicação	dos	direitos	de	crianças	e	adolescentes	
são	 passíveis	 de	 problematização.	 Determinadas	 estratégias	 de	 persuasão,	 difundidas	 por	 diversas	
organizações	internacionais	e	nacionais,	pelo	ativismo	social	e	pela	mídia,	empenhados	em	denunciar	
violações	dos	direitos	de	crianças	e	adolescentes	podem	não	contribuir	para	os	interesses	e	o	bem-es-
tar	dessa	população	e	de	seus	familiares.

Neste	cenário,	o	Núcleo	de	Estudos	sobre	Gênero,	Raça	e	Idade	(NEGRI),	da	PUC-SP,	coordenado	
por	Fúlvia	Rosemberg	entre	os	anos	de	1992	e	2014,	desenvolveu	uma	linha	de	pesquisa	cujo	objetivo	
geral	era	o	de	contribuir	para	a	apreensão	da	construção	social	da	 infância	no	Brasil	com	foco	nos	
discursos	empregados	na	formulação	de	políticas	para	a	infância.

A	tradição	do	NEGRI	de	realizar	pesquisas	coletivas	possibilitou	a	análise	de	discursos	sobre	a	
infância	e	adolescência	do	país,	evidenciando	a	construção	de	categorias	como	“gravidez	na	adoles-
cência”,	“trabalho	 infantil”,	“prostituição	 infantil”,	“meninos	de	rua”.	Considerando	a	mídia	um	ator	
privilegiado	na	arena	de	negociação	de	políticas	públicas,	essa	linha	de	pesquisa	se	iniciou	tratando	
das	categorias	relacionadas	à	infância	e	adolescência	que	foram	se	forjando	no	contexto	nacional,	prin-
cipalmente	a	partir	da	década	de	1980,	e	debruçou-se	sobre	a	produção	do	jornal	Folha de S. Paulo, 
considerado	o	jornal	que	mais	confere	atenção	às	questões	da	infância	e	adolescência,	e	que	procura	
se	dirigir	à	elite	econômica,	política	e	educacional	do	país,	isto	é,	ao	establishment.

Este	artigo	procura	sintetizar	e	articular	dissertações	e	teses	produzidas	nessa	linha	de	pesquisa	
para	abordar	a	construção	de	problemas	sociais	relacionados	à	infância	brasileira	tomando	a	partici-
pação	da	mídia	como	eixo	da	discussão.	Ele	faz	parte	também	de	uma	pesquisa	maior	das	autoras	que	
tem	como	proposta	analisar	o	papel	de	pioneiros	dos	estudos	sociais	da	infância	no	Brasil,	em	especial	
de	Fúlvia	Rosemberg,	mostrando	que	apesar	da	emergência	desse	campo	de	estudos	ser	identificada	
nos	anos	de	1980,	principalmente	em	países	do	Hemisfério	Norte,	e	de	ter	chegado	ao	Brasil	apenas	no	
início	dos	anos	2000,	os	paradigmas	dos	estudos	sociais	da	infância	já	estavam	presentes	nos	escritos	
de	Fúlvia	publicados	em	1976,	quando	ela	dizia,	por	exemplo,	que	“a	idade	do	organismo	é	reinterpre-
tada	em	função	das	necessidades	sociais”	(p.	1499);	quando	criticava	a	ênfase	da	psicologia	na	ideia	da	
criança	como	vir	a	ser;	ou	quando	definia	a	nossa	sociedade	como	“sociedade-centrada-no-adulto”.	Ela	
é	uma	referência	fundamental	para	os	estudos	sobre	infância	no	Brasil,	tendo	tido	grande	importância	
na	 formação	de	pesquisadores	 dessa	 área.	 Além	de	 sua	 vasta	 produção	bibliográfica,	 ela	 orientou	
quase	60	pesquisas	de	mestrado	e	doutorado,	entre	as	quais	as	das	autoras	deste	texto.
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Para	a	discussão	aqui	proposta,	nos	referenciamos	nos	estudos	sociais	da	infância,	bem	como	
nos	estudos	sobre	construção	de	problemas	sociais.	Os	estudos	sociais	da	infância	vêm	trazendo	pro-
fundas	 transformações	para	o	modo	de	 se	olhar	a	 infância	e	as	 crianças.	Eles	 constituem-se	como	
um	campo	de	conhecimento	que,	em	síntese,	partilha	a	visão	das	crianças	como	atores	sociais	com	
significativa	participação	na	construção	da	história	e	da	cultura,	a	visão	da	infância	como	construção	
social	e,	também,	como	categoria	estrutural	subordinada	da	sociedade.

Os	estudos	sobre	construção	de	problemas	sociais	consideram	que	a	delimitação	dos	problemas	
sociais	não	têm	base	apenas	no	âmbito	“objetivo”:	ela	se	baseia,	também,	no	âmbito	do	simbólico	e	
entre	esses	dois	planos,	material	e	simbólico,	pode	não	ocorrer	convergência.	O	que	significa	dizer	que	
algumas	 situações	 são	 socialmente	percebidas	 como	problemas	 sociais,	outras	poderiam	ser	assim	
concebidas,	mas	não	o	são,	e	o	que	as	diferencia	não	é	necessariamente	a	relevância	ou	o	sofrimento	a	
que	elas	remetem,	mas	a	atenção	que	conseguem	despertar	na	sociedade.	Essa	atenção,	por	sua	vez,	
é	resultado	de	negociações	e	competições	entre	atores	com	possibilidades	desiguais	de	participação	
nas	arenas	públicas.

Sendo	a	atenção	pública	um	recurso	sempre	escasso	frente	às	inúmeras	situações	que	poten-
cialmente	poderiam	ser	demarcadas	como	problemas	sociais,	a	dinâmica	de	entrada	e	permanência	
de	um	problema	social	na	agenda	de	políticas,	envolve	competição	com	outros	potenciais	problemas	
(HILGARTNER;	BOSK,	1988)	e	esse	processo,	com	frequência,	acaba	por	exacerbar	o	problema	pela	
distorção	do	nosso	entendimento	sobre	ele.

Apesar	do	incômodo	que	o	questionamento	dos	discursos	dominantes	sobre	problemas	sociais	
tende	a	despertar,	a	problematização	da	construção	da	agenda	de	políticas	públicas	é	um	objeto	re-
levante	de	 investigação	acadêmica.	Aqui	 interessa-nos	a	questão:	a	abordagem	da	mídia	acerca	da	
infância	e	da	adolescência	brasileira	e	dos	problemas	sociais	a	elas	associados	contribui	para	o	alcance	
de	uma	sociedade	menos	desigual?

Buscando	responder	essa	questão,	apresentaremos	uma	síntese	de	cinco	pesquisas	desenvol-
vidas	no	NEGRI,	todas	apoiadas	no	referencial	teórico	sobre	mídia	e	ideologia	de	John	B.	Thompson	
(2002)	e	baseadas	no	referencial	metodológico	da	hermenêutica	de	profundidade,	tal	como	proposto	
por	esse	autor.	Elas	abordam	o	tratamento	dos	seguintes	temas	no	jornal	Folha de S. Paulo:	“prosti-
tuição	infantojuvenil”;	“trabalho	infantojuvenil”;	“gravidez	adolescente”;	“meninos	de	rua”	e	marcos	
legais	da	infância.

PROBLEMAS	SOCIAIS	DA	INFÂNCIA	E	ADOLESCÊNCIA	NA	FOLHA DE S. PAULO
A	primeira	pesquisa	do	NEGRI	que	investigou	infância	e	mídia	foi	a	tese	de	Leandro	F.	Andrade	

(2001): Prostituição infanto-juvenil na mídia: estigmatização e ideologia. Essa	pesquisa	 focalizou	o	
período	entre	1985	e	1995,	no	qual	 foram	 localizadas	223	peças	 jornalísticas	da	Folha de S. Paulo 
sobre	o	tema,	que	foi	abordado	pelo	jornal	preferencialmente	por	meio	de	casos	ou	séries,	com	con-
tornos	de	campanha.	Sobre	o	dimensionamento	do	problema,	Andrade	(2004)	constatou	a	citação	
frequente	de	estimativas	exorbitantes	e	disparatadas	–	que	teriam	se	estabilizado	na	cifra	redonda	de	
500	mil	prostitutas	infantojuvenis	–,	muitas	vezes	tendo	como	fontes	a	referência	a e de	instituições	
de	prestígio	–	tais	como,	UNICEF,	ministérios,	Federação	Internacional	dos	Direitos	Humanos,	Human	
Rights	Watch.
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A	forma	de	abordagem	da	Folha	ao	tema	da	“prostituição	infantojuvenil”	foi	pela	via	do	sen-
sacionalismo,	por	denúncias,	 ajustando-se	 à	proposta	do	 jornal	 de	encontrar	 “uma	 solução	para	o	
problema”,	sustentando	uma	produção	sobre	o	tema	que	teve	a	menina/adolescente	como	pivô	das	
peças,	esfumaçando	os	coadjuvantes.	A	exacerbação	da	conotação	 infantil	associada	à	prostituição	
foi	 enfatizada	 nas	 peças	 jornalísticas,	 embora	 as	 personagens	 individuais	 associadas	 à	 prostituição	
tivessem	idades	que	variaram	entre	14	e	16	anos.

A	 família	das	personagens	aparece	nas	peças	 jornalísticas	 como	 responsável	pelo	destino	da	
prostituição.	Mães,	pais	e	irmãos	são	apontados	em	vários	casos	como	aqueles	que	negociam	ou	ali-
ciam	as	filhas	ou	 irmãs.	Andrade	(2004)	 identificou	uma	narrativa	que	se	sustenta	na	apresentação	
das	famílias	pobres	como	inexoravelmente	negligentes:	“mães	negociam	suas	filhas	que,	grávidas	ado-
lescentes	[...]	têm	filhos	e	não	sabem	onde	estão”	(p.	163-164).	Nessa	esteira,	o	mundo	dos	pobres	é	
apresentado	pelo	jornal	como	um	“submundo”,	no	qual	vivem	sub-humanos,	capazes	de	praticar	atos	
considerados	não	humanos.	Ou	seja,	a	pobreza	significa	uma	ameaça	para	a	moral	e	justifica	a	Folha, 
inclusive,	forjar	a	categoria	de	“menores	sujeitas	à	prostituição”.

O autor identificou que, para a Folha,	o	“triângulo	que	mantêm	a	prostituição	infanto-juvenil	nas	
peças	jornalísticas	tem,	no	vértice,	a	própria	menina/adolescente,	nas	extremidades	o/a	aliciador(a)	
e	a	família,	conjunto	assentado	em	cenário	de	pobreza”	(p.	158).	O	cliente	desaparece.	A	menina	e	o	
aliciador	são	identificados	como	“desviantes”.	Ao	cliente,	é	resguardado	o	anonimato,	não	há	identi-
ficação,	nem	depoimentos:	“no	silêncio	permanecem	os	adultos	que,	mediante	pagamento,	abusam	
sexualmente	de	crianças	e	adolescentes”	(p.	178).	A	prática	dos	clientes	é	naturalizada,	os	desviantes	
são os outros.

A	estigmatização	de	depoentes	participa	da	construção	da	narrativa	da	Folha na construção do 
tema	“prostituição	infantojuvenil”	e	de	sua	visibilidade	e	traduz-se	em

[...]	discursos	salvacionistas	de	denúncia,	devassando	intimidades:	nomes,	fotos,	localização.	A	forma	
como	é	exposto	o	problema	da	prostituição	infantil	consolida,	no	imaginário	social,	uma	identidade	
deteriorada,	desviante,	reduzida	ao	estigma	(ANDRADE,	2004,	p.		179).

Dando	 continuidade	 às	 pesquisas	 do	NEGRI	 sobre	mídia	 e	 infância,	 Rosangela	 Freitas	 (2004)	
abordou	o	tema	“trabalho	infantojuvenil”.	Foram	analisadas	548	peças	jornalísticas	produzidas	entre	
1980	e	2001	sobre	o	“trabalho	infantojuvenil”	na	Folha,	podendo-se	constatar	que	de	um	tema	esparso	
e	oscilante	entre	a	posição	de	defesa	e	condenação	do	trabalho	de	crianças,	o	tema	entrou	na	pauta	da	
Folha no	início	da	década	de	1990,	tendo	um	acréscimo	vertiginoso	na	segunda	metade	dessa	década,	
influenciado	pela	realização	de	 importantes	eventos	para	a	difusão	da	campanha	pela	“Erradicação	
do	Trabalho	Infantil”,	quando	o	discurso	do	jornal	adquiriu	um	estilo	de	campanha	convergindo	com	a	
pauta	da	OIT	e,	mais	tarde,	do	UNICEF	(FREITAS,	2004).

A	autora	apreendeu	que	o	discurso	favorável	à	“erradicação	do	trabalho	infantojuvenil”	divulga-
do	pelo	jornal	teve	como	alvo	o	trabalho	realizado	pelas	crianças	e	adolescentes	pobres,	o	mesmo	foco	
da	campanha	empreendida	pelas	organizações	multilaterais.	As	crianças	e	os	adolescentes	reportados	
em	atividades	de	glamour	ou	socialmente	valorizadas	(como	ator,	modelo,	atleta	ou	webmaster) tive-
ram	um	tratamento	diferenciado	no	jornal,	sem	a	conotação	de	condenação.

Em	seu	discurso,	a	Folha associou	de	forma	estereotipada	as	condições	de	pobreza	das	famílias	
e	o	trabalho	de	crianças	e	adolescentes.	As	peças	analisadas	também	enfocaram	a	atividade	laboral	
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na	esfera	familiar	ou	realizadas	de	modo	coletivo	entre	os	membros	da	família	(lavouras,	carvoarias	
e	outras).	A	argumentação	sugeria	que	as	condições	de	pobreza	familiar	poderiam	ser	relacionadas	a	
valores	geracionais.	Tal	discurso,	muitas	vezes,	retratou	famílias	pobres	como	“exploradoras	de	seus	
filhos”.	Freitas	(2004)	assinala	que	essa	argumentação	linear	pode	levar	à	conclusão	de	que	as	famílias	
pobres	são	incapazes	de	cuidar	de	seus	filhos,	configurando,	assim,	uma	produção	jornalística	sobre	as	
camadas	populares	que	segue	o	mesmo	padrão	de	estigmatização	observado	em	relação	ao	tema	da	
“prostituição	infanto-juvenil”.

Freitas (2004) apreendeu que, nos anos 1990, o conteúdo de denúncia da Folha	em	torno	do	
tema	do	“trabalho	infantojuvenil”	predominou,	com	a	valorização	de	situações	extremas,	como	pouca	
idade	da	criança,	piores	tipos	de	atividades	laborais,	lesões	físicas,	famílias	em	situação	de	miserabili-
dade,	acentuando	o	estilo	sensacionalista,	em	detrimento	de	um	debate	informativo	sobre	as	multide-
terminações	do	trabalho	de	crianças	e	adolescentes.

Numa	amostra	de	61	peças	jornalísticas,	Freitas	(2004)	também	encontrou	a	identificação	civil	
de	crianças	e	adolescentes	trabalhadores.	Foram	divulgados	os	nomes,	idade,	escolaridade,	tipo	e	con-
dição	familiar,	condição	de	vida	e	ocupação.

O	jornal	prestigiou	mais	as	fontes	adultas	do	que	os	trabalhadores	infantojuvenis.	A	presença	
de	trabalhadores	infantojuvenis	como	depoentes	foi	mais	utilizada	para	sustentar	a	argumentação	da	
matéria,	essa	ajustada	a	um	estilo	investigativo	de	denúncia,	que	buscou	atestar	a	veracidade	com	a	
exposição	da	“vítima”.	O	 jornal	não	considerou	seriamente	suas	opiniões	quando	expressaram,	por	
exemplo,	que	preferiam	trabalhar	a	ir	para	a	escola	ou	quando	fizeram	reivindicações	sobre	as	condi-
ções	de	trabalho.	Ainda,	o	jornal	veiculou	a	interpretação	de	que	o	trabalho	é	uma	atividade	incompa-
tível	com	a	frequência	escolar,	em	detrimento	da	análise	de	que	a	escola	pode	estar	oferecendo	uma	
escolarização	de	pouca	qualidade	e	estimulando	o	abandono	(FREITAS,	2004).

Assim,	a	autora	depreendeu	que	a	interpretação	dada	ao	“trabalho	infantojuvenil”	pela	Folha, 
segue	o	padrão	da	visão	adultocêntrica	de	infância	e	adolescência,	pressupondo	que	crianças	e	ado-
lescentes	concretos	não	são	sujeitos	ativos	em	seu	processo	de	socialização	e	que	possuem	pouca	
capacidade	de	formar	juízos	sobre	suas	vidas.

Ao	contemplar	somente	uma	perspectiva	da	questão	do	“trabalho	infanto-juvenil”	-	aquela	que	
apela	por	sua	erradicação	-	a	Folha	deixou	de	garantir	aos	leitores	o	“acesso	a	informações	e	materiais	
procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais” (artigo 17, da Convenção), favoráveis e des-
favoráveis sobre a questão (FREITAS, 2004).

Outra	pesquisa	do	NEGRI	foi	a	dissertação	de	Leila	Nazareth	(2004),	que	focalizou	o	tema	da	
gravidez	na	adolescência,	no	jornal	Folha de S. Paulo, entre 1990 e 2000.

Nazareth	(2004)	observou	que	a	produção	do	jornal	sobre	o	tema	da	gravidez	na	adolescência	
concentrou-se	mais	na	segunda	metade	da	década	de	1990.	O	tema	foi	apresentado	como	um	“pro-
blema”,	associado	à	patologia,	que	afeta	adolescentes,	filhos,	famílias	e	sociedade.	O	jornal	produziu	
um	discurso	de	caráter	alarmista,	apresentando	estatísticas	e	estimativas	disparatadas	e	apontando	a	
idade	cada	vez	menor	das	adolescentes	que	engravidam	ou	dão	à	luz.

As	 identidades	 civis	 de	 adolescentes	 grávidas	 foram	 reveladas,	 identificando	 seus	 nomes	 e	
muitas	matérias	foram	ilustradas	por	fotografias	das	personagens,	seus	filhos	e	outros	familiares.	Na	
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construção	da	categoria	“adolescente	grávida”	pelo	jornal,	a	pesquisadora	apreendeu	que	a	adoles-
cência	foi	desqualificada	como	etapa	legítima	para	o	exercício	da	sexualidade	e	da	maternidade	e	as	
adolescentes	foram	representadas	como	incapazes	de	se	protegerem,	na	prática	sexual,	da	gravidez.

A	família	da	personagem	também	foi	desqualificada	pelo	jornal.	A	gravidez	da	adolescente	pobre	
foi	vista	como	uma	condição	que	leva	à	perpetuação	da	miséria.	As	famílias	pobres	foram	apresenta-
das	como	inexoravelmente	negligentes,	cujas	adolescentes	engravidam	precocemente	e	que,	também	
inevitavelmente,	serão	negligentes	com	seus	filhos	(NAZARETH,	2004).

De	acordo	com	a	autora,	a	Folha	assumiu	um	estilo	sensacionalista	ao	abordar	o	tema	da	gravidez	
na	adolescência,	procurou	divulgar	o	exótico,	o	inusitado,	recorrendo	a	casos	ocorridos	em	pequenas	
cidades,	envolvendo	famílias	extremamente	pobres	e	adolescentes	muito	jovens.

Outro	tema	da	agenda	pública	que	logrou	visibilidade	na	mídia	foi	“meninos	de	rua”.	Marcelo	
Andrade	(2005)analisou	442	peças	jornalísticas	publicadas	pelaFolha de S. Paulo entre 1980 e 2001. 
A	categoria	“meninos	de	rua”	teve	ingresso	no	jornal	durante	a	década	de	1980	e,	de	1989	para	1990,	
apresentou	o	seu	primeiro	pico	de	frequência.	O	autor	constatou	que	personalidades	das	mais	dife-
rentes	esferas	e	celebridades	estiveram	associadas	ao	tema	“meninos	de	rua”	na	Folha: presidentes, 
governadores	e	prefeitos,	representantes	da	igreja	católica,	educadores,	desportistas,	artistas,	além	
dos	organismos	multilaterais	e	OINGs	 (UNICEF,	ONU,	Anistia	 Internacional,	OEA).	Como	pretende	o	
jornal,	envolveram-se	no	tema	o	establishment	nacional	e	internacional.

A	narrativa	produzida	pelo	 jornal	sobre	“meninos	de	rua”	 lançou	mão	de	um	repertório	sen-
sacionalista	e	policial.	“As	crianças	e	adolescentes	em	situação	de	rua	por	si	sós	não	dão	destaque	às	
matérias	[...]	A	violência	é	a	via	real	de	acesso	do	tema	‘meninos	de	rua’	no	jornal”	(ANDRADE,	2005,	p.		
118).	A	associação	à	violência	ocorreu	na	condição	de	vítima	ou	de	algoz.

A	conceituação	e	denominação	pela	Folha	de	crianças	e	adolescentes	em	situação	de	rua	foram	
marcadas	pela	frouxidão	conceitual	(foram	encontrados	27	expressões	e	termos)	e	pela	apresentação	
de	estimativas	catastróficas	e	desencontradas	que	circularam	no	período,	tanto	aquelas	produzidas	no	
Brasil,	por	meio	de	censos	ou	contagens,	quanto	as	“indiretas”,	apresentadas	sem	fundamentação	em	
bases	empíricas	(ANDRADE,	2005).

Dentre	os	personagens,	50%	tiveram	sua	identidade	civil	desvelada.	Entretanto,	o	jornal	quase	
nunca	colheu	a	opinião	deles	sobre	as	questões	que	lhes	afetam.	Eles	foram	tratados	pelo	jornal	ape-
nas	como	a	“prova	viva”,	a	personificação	do	“menino	de	rua”,	pois	as	falas	no	jornal	foram	concedidas	
a	coadjuvantes	adultos	(funcionários	do	governo	ou	de	ONGs,	especialistas,	religiosos	ou	jornalistas):	
“nós	adultos	do	establishment	falamos	para	nós	adultos	do	establishment	sobre	eles	‘meninos	de	rua’”	
(ANDRADE,	2005,	p.		148)	e	tal	exploração	do	tema	garantiu	notoriedade	a	diversas	pessoas	do	esta-
blishment,	inclusive	vinculadas	ao	próprio	jornal,

Andrade sustenta que a Folha participou	da	construção	de	uma	categoria	nativa	“meninos	de	
rua”,	cujo	núcleo	central	é	composto	por	crianças	e	adolescentes	associados	à	violência,	ao	delito,	ao	
abandono	e	que	se	alastra	para	outros	grupos	de	crianças	e	adolescentes	pobres	do	Brasil,	até	mesmo	
para	aqueles	que	não	estão	em	situação	de	rua.	Para	o	jornal,

[...]	“meninos	de	rua”	são	produzidos	pela	situação	de	desigualdade	econômica	e	social	do	país	que,	
por	sua	vez,	gera	famílias	que	abandonam	seus	filhos,	processos	que,	associados,	determinam	o	des-
vio	de	“meninos	de	rua”	e	a	inexorabilidade	de	seu	destino	como	marginais	(ANDRADE,	2005,	p.		151).
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No	tratamento	que	a	Folha confere	ao	tema	“meninos	de	rua”,	Andrade	(2005,	p.		151)	apreen-
deu	dois	processos	de	estigmatização	complementares:	a)	ao	generalizar	o	atributo	“desvio	de	caráter”	
a	todas	as	categorias	sociais	que	o	jornal	associa	à	expressão	“meninos	de	rua”,	transformando-os	em	
desacreditáveis;	b)	ao	conceder	 tratamento	 sub-humano	a	 crianças	e	adolescentes	em	situação	de	
rua,	desvelando	sua	 identidade,	conferindo-lhes	a	condição	de	estarem	aquém	de	ter	seus	direitos	
respeitados,	transfigurando	os	desacreditáveis	em	desacreditados.

A	última	pesquisa	 realizada	no	NEGRI	 sobre	mídia	 e	 infância	 foi	 a	 tese	de	Carmem	L.	 Sussel	
Mariano,	com	o	estudo	do	tratamento	dado	pelaFolha aos	marcos	legais	que	instituem	direitos	para	
crianças	e	adolescentes:	a	Convenção	Internacional	sobre	os	Direitos	da	Criança,	a	Constituição	Federal	
de	1988	e	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA),	no	qual	analisou	460	peças	jornalísticas	pro-
duzidas	entre	1985	e	2006.

Dos	três	marcos	legais,	a	Folha	abordou	predominantemente	o	ECA	e	quase	não	conferiu	aten-
ção	à	Convenção,	mesma	característica	que	observamos	na	literatura	brasileira	sobre	os	novos	direitos	
de	crianças	e	adolescentes.	Ou	seja,	o	mais	importante	marco	legal	internacional	produzido	sobre	os	
direitos	da	criança,	ratificado	pelo	Brasil,	não	recebeu	destaque	na	Folha.

Por	ocasião	da	elaboração	da	Constituição	de	1988,	o	 jornal	 também	não	 informou	 sobre	o	
conjunto	dos	direitos	que	estavam	sendo	reconhecidos	às	crianças	e	adolescentes	e	os	poucos	debates	
recaíram,	predominantemente,	 nos	 temas	da	educação	e	do	 voto	 aos	 16	 anos,	 este	 tratado	 sob	o	
enfoque	de	polemizar	com	a	idade	de	responsabilização	penal	aos	18	anos.

Na	abordagem	que	o	jornal	conferiu	ao	ECA,	foi	possível	apreender	um	tom	sensacionalista,	ilustra-
do	pelos	títulos	e	conteúdo,	que	associaram,	com	frequência,	a	infância	ao	crime,	à	violência,	ao	desvio.	
Mesmo	tendo	produzido	um	grande	número	de	matérias	sobre	esse	marco	legal,	o	jornal	quase	não	infor-
mou	seus	leitores	adultos	sobre	o	conjunto	dos	direitos	garantidos	às	crianças	e	adolescentes,	abordando,	
preferencialmente,	os	temas	associados	à	violência	e	à	“situação	de	risco”.	O	olhar	sobre	as	violações	ao	ECA	
foi	predominantemente	dirigido	às	medidas	socioeducativas,	com	foco	na	“recuperação”	dos	“infratores”.

Os	novos	direitos	da	criança	e	do	adolescente	foram	apresentados	como	um	tema	consensual,	a	
não	ser	em	relação	à	idade	de	18	anos	para	a	imputação	penal.	Essa	produção	discursiva	não	tratou	o	
conjunto	de	crianças	e	adolescentes,	recaindo	a	ênfase	nas	categorias	identificadas	como	“infratores”,	
abandonados,	em	“situação	de	risco”	e	vítimas	da	violência	(MARIANO,	2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num	contexto	de	crescente	valorização	da	visibilidade	da	situação	da	infância	e	da	adolescência,	

a Folha	reforçou	sua	imagem	de	um	jornal	comprometido	com	as	questões	da	infância	e	adolescência,	
fortalecendo-se,	assim,	junto	ao	establishment	nacional.	Observa-se,	no	entanto,	nas	pesquisas	em-
preendidas	no	NEGRI,	que	o	tratamento	conferido	pelo	jornal	é	marcado	pelo	do	uso	de	uma	retórica	
dramática,	que	representa	crianças	e	adolescentes	pobres	como	“irresponsáveis”	e	“incompetentes”,	
que	os	menosprezam,	e	que,	na	maioria	das	vezes,	somente	são	conduzidos	à	pauta	noticiosa	quan-
do	associados	 à	 violência.	Nessas	 condições	 em	que	 são	 focalizados	na	 cobertura	da	Folha, pouca 
concretude	informativa	recebem,	mas	têm	sua	identidade	civil	e	intimidade	desveladas.	Também	não	
dispõem	de	voz	ou,	quando	as	têm,	são	desqualificadas.	Portanto,	o	tratamento	conferido	pela	Folha 
em	relação	à	infância	e	à	adolescência	reproduz	e	sustenta	relações	adultocêntricas.
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Tais	pesquisas	permitem-nos	apreender	como	a	mídia	participa	da	construção	da	agenda	de	pro-
blemas	sociais	para	a	infância.	Os	direitos	desse	grupo	populacional,	em	especial	os	direitos	econômi-
cos	e	sociais,	os	de	participação	e	de	liberdade,	pouco	aparecem.	Entretanto,	determinados	problemas	
sociais	 tiveram	um	tratamento	destacado	pelo	 jornal,	como	os	 temas	“prostituição	 infanto-juvenil’,	
“meninos	de	rua”,	“trabalho	infanto-juvenil”	e,	com	menos	intensidade,	“gravidez	na	adolescência”,	
abordados	 sob	uma	 retórica	dramática	e	 sensacionalista,	 contribuindo	para	a	 configuração	do	que	
Fúlvia	Rosemberg	denominou	de	“política	espetáculo”,	pois	canaliza	recursos	proporcionalmente	à	vi-
sibilidade	midiática,	com	programas	específicos	para	essas	problemáticas,	em	detrimento	de	políticas	
de	fato	universalistas.

Não obstante a Folha de S. Paulo	declare-se	um	jornal	defensor	dos	direitos	de	crianças	e	adoles-
centes,	os(as)	autores(as)	do	NEGRI	têm	constatado	um	uso	instrumental	da	infância	e	uma	produção	
que	muitas	vezes	ignorou	e	desrespeitou	a	ética	em	matérias	que	envolvem	crianças	e	adolescentes.	
A	explicitação	pública	da	identidade	civil	dos(as)	depoentes	viola	o	direito	de	proteção	à	imagem	e	à	
proteção	de	sua	privacidade,	honra	e	dignidade	(art.	16	da	Convenção).	O	uso	de	imagem	de	crianças	
e	adolescentes	nos	meios	de	comunicação	em	situações	difíceis	ou	de	miserabilidade	viola	o	direito	à	
intimidade	e	à	preservação	da	imagem,	previstos	no	ECA.

Não	bastasse	esse	quadro	de	violações	legais,	as	circunstâncias	nas	quais	crianças,	adolescentes	
e	seus	familiares	são	expostos	na	Folha de S. Paulo	os	colocam	numa	posição	de	desacreditados	social-
mente,	constróem	“identidades	deterioradas”,	favorecendo,	dessa	forma,	a	estigmatização.	Portanto,	
apoiam-se	em	uma	retórica	que,	paradoxalmente,	podem	estigmatizar	crianças	e	adolescentes	pobres,	
criando	e	sustentando	relações	de	dominação	social	e	etária.	Para	Fúlvia	Rosemberg	(1994),	é	uma	re-
tórica	que	redunda	em	“armadilhas	do	discurso”,	porque	constrói	e	sustenta	identidades	deterioradas	
do	segmento	que	pretende	defender.
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Este	artigo	é	parte	integrante	de	uma	pesquisa	de	doutorado	que	partiu	da	suposição	básica	de	
que	a	coordenação	pedagógica	tem	uma	responsabilidade	crucial	dentro	da	instituição	educacional,	
em	parceria	com	o	diretor,	com	o	coletivo	dos	professores	e	com	todas	as	 implicações	decorrentes	
da	 implementação	do	Projeto	Político	Pedagógico	e	seus	desdobramentos	no	plano	das	realizações	
cotidianas	como	integrante	da	equipe	gestora.	Diante	disso,	surgiram	os	seguintes	questionamentos	
referentes	aos	coordenadores	pedagógicos	(CP)1:	“Que	saberes	mobilizam	o	CP	no	exercício	da	profis-
são?”;	“Quais	as	percepções	dos	coordenadores	sobre	seu	trabalho	e	suas	atribuições	no	cotidiano	das	
instituições	de	educação	infantil?”;	“Como	os	coordenadores	pedagógicos	vivenciam	a	relação	com	a	
direção	e,	para	além	da	unidade,	com	os	órgãos	centrais?”.

Na	busca	de	possíveis	respostas	a	esses	questionamentos,	nesta	investigação,	propõe-se	com-
preender,	em	particular,	o	cargo	do	coordenador	pedagógico	(CP)	na	educação	 infantil,	profissional	
que	ocupa	a	coordenação	pedagógica,	efetivo	ou	designado,	aquele	que,	 teoricamente,	promove	e	
articula	as	ações	pedagógicas	com	bebês	e	crianças	pequenas	e	os	processos	formativos	visando	ao	
desenvolvimento	profissional	da	equipe	e	o	desenvolvimento	 institucional	em	Centros	de	Educação	
Infantil	(CEIs)	e	Escolas	Municipais	de	Educação	Infantil	(EMEIs)	da	rede	direta	de	São	Paulo.

Assim,	 estabeleceu-se	 como	 objetivo	 principal,	 neste	 estudo,	 que	 se	 inscreve	 na	 área	 da	
Educação,	contribuir	para	a	investigação	e	a	análise	do	profissional	que	compõe	a	gestão	educacional	
e	que	atua	no	cargo	da	coordenação	pedagógica	na	educação	infantil	da	rede	pública	municipal	direta	
da	cidade	de	São	Paulo.	Desse	objetivo	geral,	derivam	os	seguintes	objetivos	específicos:	explicitar	os	
processos	de	formação	inicial	e	contínua	na	constituição	profissional	dos	coordenadores	pedagógicos;	
identificar	a	natureza	de	saberes	dos	profissionais	da	coordenação	pedagógica	e	quais	são	mobilizados	
em	sua	prática	cotidiana;	compreender	a	correspondência	entre	as	atribuições	legais	e	as	possibilida-
des	de	ação	efetivas	da	coordenação	pedagógica;	e	assim,	desvelar	as	vivências	profissionais	desses	
gestores	como	liderança	formal	diante	da	equipe	de	professores	e	da	direção	das	instituições	de	edu-
cação	infantil.

O	referencial	teórico-argumentativo	e	o	quadro	metodológico	que	subsidiaram	a	atual	investiga-
ção	e	a	produção	de	dados	utiliza-se	dos	referenciais	teóricos	relacionados	à	formação	de	professores	
(NÓVOA	1995,	1999,	2002;	DAY,	2001;	TARDIF,	2002),	e	as	discussões	e	investigações	sobre	a	formação	
dos	professores	de	educação	infantil	no	Brasil	(BARRETO,	1994,	1995;	CAMPOS,	1994,	2005;	KRAMER,	
1994,	2005,	2008;	ROSEMBERG,	1994,	2005,	2006,	2010;	OLIVEIRA,	1994,	2001,	2005;	FARIA,	2007;	
KISHIMOTO,	2005;	ROCHA,	1997,	1998,	2002,	2010;	PINAZZA,	2014),	a	fim	de	problematizar	as	especi-
ficidades	da	formação	dos	profissionais	da	educação	infantil.

1	 Neste	estudo,	será	utilizado	o	masculino	genérico	para	referir-se	ao	profissional	atuante	na	coordenação	pedagógica,	o	coordenador	
pedagógico	 (CP),	bem	como	aos	professores	e	diretores,	para	acompanhar	os	 textos	 legais,	mas	 reitera-se	que	a	maior	parte	de	
servidores	da	rede	municipal,	por	tradição	histórica,	é	do	sexo	feminino.
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Na	perspectiva	da	supervisão	de	práticas	para	o	desenvolvimento	profissional	e	organizacional	
(OLIVEIRA-FORMOSINHO,	2002a,	2002b,	2005,	2009,	2016;	PINAZZA,	2013,	2014),	pela	via	dos	coorde-
nadores	pedagógicos	(PLACCO,	ALMEIDA,	2011,	2012,	2012a,	2012b,	2012c,	2015;	ALMEIDA,	PLACCO,	
2001,	2012),	em	contextos	coletivos	na	educação	infantil	(OLIVEIRA-FORMOSINHO,	KISHIMOTO,	2002;	
OLIVEIRA-FORMOSINHO,	KISHIMOTO,	PINAZZA,	2007),	refletimos	sobre	a	especificidade	deste	lócus	
de atuação.

Tendo	como	perspectiva	a	liderança	pedagógica	em	uma	cultura	formativa	centrada	na	escola	
para	a	mudança	e	voltada	à	educação	sustentável	(HARGREAVES,	1994;	FULLAN,	HARGREAVES,	2000;	
FULLAN,	2003;	HARGREAVES,	FINK,	2007),	discutimos	pontos	de	tensão	que	se	referem	à	coordenação	
pedagógica	na	educação	infantil	em	uma	comunidade	aprendente,	em	parceria	com	a	equipe	gestora	
e	os	professores,	de	forma	dialógica	e	participada,	pela	ótica	da	formação	ecológica	em	contexto.

As	análises	se	consolidaram	através	da	triangulação	de	dados	(GÓMEZ;	FLORES;	JIMÉNEZ,	1996)	
referentes	à	literatura,	as	bases	legais	e	a	produção	de	dados	empreendida	pela	análise	de	conteúdo	
(BARDIN,	 1977)	 a	partir	 da	 técnica	dos	 grupos	 focais	 (BARBOUR,	2009;	COSTA,	 2005;	GATTI,	 2005;	
GONDIM,	2003;	GUIMARÃES,	2006)	realizada	com	os	coordenadores	pedagógicos	atuantes	na	educa-
ção	infantil	do	município	de	São	Paulo,	subdivididos	em	dois	grupos	de	amostras,	Grupo	A	e	Grupo	B.	
O	Grupo	A	composto	por	CPs	pertencentes	a	um	grupo	de	estudos	na	universidade	derivado	de	um	
grupo	de	pesquisa	o	Contextos	Integrados	de	Educação	Infantil	(CIEI),	o	grupo	de	estudos	Formação	
Profissional	e	Práticas	de	Supervisão	em	Contextos,	e	o	Grupo	B	constituído	por	CPs	que	não	estão	
vinculados	a	nenhum	grupo	de	estudos	ou	pesquisa.	São	apresentados	os	procedimentos	da	pesquisa	
nas	sessões	dos	grupos	focais,	como	também	indicados	os	dados	de	um	questionário	respondido	pelos	
CPs,	com	o	intuito	de	caracterizar	os	sujeitos-colaboradores	da	pesquisa.	Alicerçada	em	Bardin	(1977)	e	
com	uma	produção	volumosa	de	material	de	quase	dez	horas	de	gravação	das	sessões	do	grupo	focal,	
foi	realizada	a	análise	de	conteúdo	selecionado	dos	dados	produzidos.	A	partir	da	análise	de	conteúdo,	
identificaram-se	duas	grandes	categorias	de	análise,	são	elas:	(1)	natureza dos saberes da profissão e 
formação profissional e (2) vivências na profissão.

A	análise	 sobre	o	papel	 formativo	e	as	 atribuições	do	 coordenador	pedagógico	na	educação	
infantil	–	da	perspectiva	do	que	seja	mediar,	transformar,	potencializar,	avaliar,	dimensionar,	articular	
e	intervir	em	uma	interlocução	entre	a	realidade	do	contexto	educacional	e	a	formação	do	professor	
–,	evidencia	uma	clara	necessidade	da	atuação	desse	profissional.	O	CP	tem	a	possibilidade	de	realizar	
seu	trabalho	em	consonância	com	o	que	é	produzido	e	mobilizado	no	fazer	do	professor,	na	formação	
contínua	em	serviço.

Neste	estudo,	objetivou-se	investigar	aspectos	da	formação	e	da	profissão	dos	profissionais	que	
atuam	na	coordenação	pedagógica,	especificamente,	em	instituições	de	educação	infantil,	tomando-
-se	como	universo	de	pesquisa	a	rede	pública	municipal	de	São	Paulo.	Considerou-se	como	ponto	de	
partida	o	estatuto	legal	do	cargo	de	coordenação	pedagógica,	que	determina	o	CP	como	integrante	
da	equipe	gestora	das	unidades	educacionais,	com	atribuições	regulamentadas	em	decreto	e	como	
uma	liderança	formal,	juntamente	com	o	diretor,	em	parceria,	na	qual	ambos	buscam	e	compartilham	
o	planejamento	da	formação,	a	supervisão	de	práticas	e	as	ações	a	serem	desenvolvidas.	No	entanto,	
verificou-se,	por	meio	dos	relatos	dos	grupos	focais,	que	o	desencadeamento	das	ações	formativas	
está	sob	a	responsabilidade	prioritariamente	do	CP	da	unidade,	que	entende	a	sua	participação	nas	
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tarefas	administrativas	por	compor	o	 trio	gestor,	mas	pela	percepção	dos	CPs,	o	diretor	 requer	do	

coordenador	pedagógico	tarefas	que	não	fazem	parte	de	suas	atribuições.

A	pesquisa	evidenciou	questões	intrínsecas	ao	profissional	da	coordenação	pedagógica	e	esta-

beleceu	um	panorama	geral	relacionado	ao	arcabouço	teórico	e	aos	dados	produzidos,	o	que	se	apre-

sentou	como	relevante	para	os	avanços	dos	estudos	relacionados	à	formação	em	serviço	e	a	liderança	

especificamente	em	educação	infantil.

No	que	tange	à	análise	destes	dados,	em	relação	ao	perfil	do	CP,	algumas	questões	levantadas	

pelos	grupos	merecem	destaque,	são	elas:	o	envolvimento	nas	atribuições	do	cargo,	isto	é,	o	compar-

tilhamento	com	assuntos	burocráticos	e	administrativos;	o	descompasso	na	busca	pela	 legitimação	

do	papel	do	CP	e	as	exigências	cotidianas;	a	identidade	profissional;	a	dificuldade	de	apropriação	de	

conhecimentos	específicos	para	sua	atuação	e	formação;	as	relações	com	os	grupos	na	formação	nas	

unidades;	o	desgaste	emocional	nas	relações	interpessoais	com	diretores,	professores	e	famílias.

Referente	a	uma	das	indagações	desta	investigação	–	a	de	como	os	CPs	percebem	a	sua	forma-

ção	para	a	docência	e	para	atuar	no	cargo	de	CP	–,	observou-se	que	os	dois	grupos	A	e	B,	assim	como	

os	autores	citados	na	pesquisa,	questionam	a	qualidade	da	formação	inicial	específica	destinada	aos	

profissionais	da	educação	infantil,	tanto	a	do	professor	como	a	do	coordenador	pedagógico.	Os	CPs	

relatam	que	a	formação	se	mostra	superficial,	quanto	às	discussões	relacionadas	à	primeira	infância,	

principalmente	as	relativas	aos	bebês,	ficando	sob	a	responsabilidade	do	próprio	CP,	ou	seja,	em	uma	

busca	individual,	o	preenchimento	dessas	lacunas.

De	acordo	com	os	entrevistados,	os	saberes	mobilizados	no	exercício	da	profissão	de	CP,	e	veri-

ficados	no	decorrer	da	pesquisa,	são	relacionados:	aos	saberes	necessários	ao	CP	e	à	formação	deste	

profissional;	à	formação	dos	professores	em	serviço;	às	atribuições	do	CP	nas	unidades	de	educação	

infantil	como	liderança	pedagógica	formativa	e	a	legitimação	desta;	à	falta	de	parceria	com	o	diretor;	

às	demandas	burocráticas	e	administrativas;	à	carência	de	conhecimentos	sobre	as	metodologias	de	

formação;	à	constituição	de	grupo;	aos	registros	e	devolutivas;	à	especificidade	do	trabalho	e	das	ques-

tões	da	 infância;	aos	saberes	quanto	à	qualificação,	supervisão	e	mediação	de	práticas;	à	formação	

oferecida	pelos	órgãos	centrais	e	à	apropriação	da	política	pública	de	educação	municipal.

No	eixo	de	análise	“vivências	na	profissão”,	evidenciou-se	como	esses	profissionais	dos	grupos	

focais	vivem	a	profissão	como	CPs,	quais	as	percepções	sobre	o	seu	trabalho	e	as	suas	atribuições	no	

cotidiano	das	 instituições	de	educação	 infantil.	Ressaltam-se	as	 seguintes	questões:	a	coordenação	

pedagógica	de	instituições	de	educação	infantil,	em	que	são	expostas	as	especificidades	do	trabalho	

de	CP	nas	unidades	de	educação	infantil	em	contraste	a	outras	etapas	educacionais;	a	coordenação	

pedagógica	diante	da	equipe	de	professores,	que	englobaram	os	processos	relacionais	da	coordenação	

pedagógica	 com	a	 equipe;	 os	 processos	 formativos,	 a	 supervisão	 de	 práticas	 e	 o	 desenvolvimento	

profissional	da	equipe;	a	constituição	do	projeto	pedagógico	e	dos	planos	de	ação	e	o	desenvolvimento	

das	práticas	educativas	da	instituição;	a	coordenação	pedagógica	como	integrante	da	equipe	gestora,	

com	destaque	para	a	relação	com	a	direção;	a	relação	com	os	demais	membros	da	equipe	gestora	e	

o	papel	face	às	demandas	institucionais.	Pelas	narrativas	as	vivências	na	profissão	são	desafios	que	

mobilizam	e	exigem	um	posicionamento	do	CP	na	educação	infantil	e	permitem	a	construção	de	outros	

saberes	inerentes	ao	exercício	profissional.
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A	formação	centrada	na	escola,	a	formação	contínua,	o	desenvolvimento	profissional	e	organi-
zacional	demandam	disposição,	engajamento,	afinco	e	busca	da	comunidade	educativa	pela	mudança	
(PINAZZA,	2013,	2014).	A	qualidade	das	práticas	na	unidade	e	a	formação	dos	profissionais	não	depen-
dem	somente	do	CP,	mas	são	de	responsabilidade	das	lideranças	formais,	em	parceria	e	colaboração	
com	toda	a	comunidade	(FULLAN;	HARGREAVES,	2000).

A	formação	em	contexto	permite	que	as	lacunas	da	formação	na	perspectiva	da	educação	infantil,	
a	constituição	de	saberes,	a	prática	e	a	reflexão,	a	exigência	de	um	trabalho	com	as	famílias	sejam	ressig-
nificados	com	as	ações	e	práticas	desenvolvidas	pela	própria	unidade	(OLIVEIRA-FORMOSINHO,	2016).

Em	relação	ao	cargo	de	CP,	verificou-se	que	a	liderança	do	CP	está,	ou	não,	vinculada	à	legitimação	
deste	profissional	pelo	grupo	em	que	atua	e	a	como	este	desencadeia	sua	atuação,	a	qual	tem	relação	
direta	com	a	formação	oferecida	aos	professores.	Nesse	processo,	o	apoio	formativo	ao	CP,	as	relações	
individuais	e	grupais	na	unidade	para	o	desenvolvimento	de	processos	e	ações	se	tornam	essenciais.

A	pesquisa	revelou	uma	fragilidade	tanto	na	formação	do	CP	como	na	formação	oferecida	em	
serviço	pelo	próprio	CP,	como	ressaltam	os	entrevistados	não	é	possível	encontrar	meios	para	formar	
uma	equipe	se	o	CP	não	possui	os	saberes	necessários.

Tardif	 (2002)	 corrobora	 as	 reflexões	quando	esclarece	que	o	 saber	experiencial	 é	um	“saber	
experienciado”,	pois	 se	experiencia	o	saber	no	 trabalho,	onde	o	afeta,	o	modela,	o	 transforma	e	o	
constrói	no	âmbito	da	carreira,	de	aprendizagem	de	saberes	da	profissão,	provenientes	de	diferentes	
fontes	na	história	de	vida	do	profissional.

Contudo,	o	processo	formativo	e	pedagógico	a	ser	desenvolvido	requer	coparticipação,	corres-
ponsabilidade	e	compartilhamento	de	princípios,	valores	e	metas	por	parte	da	comunidade	educativa,	
para	que	sejam	valorizadas	as	pessoas	e	os	seus	saberes,	que	se	queira	efetivamente	desenvolvê-las,	
pois	somente	assim	poderá	ocorrer	um	verdadeiro	crescimento	coletivo.

Essa	articulação	com	a	equipe	gestora,	na	perspectiva	da	liderança	democrática	com	autentici-
dade,	demanda	uma	visão	social	e	cultural	do	contexto	por	parte	dos	CPs,	que	devem	estar	dispostos	
a	direcionar,	a	formar	os	professores,	para	o	bem-estar	da	equipe.	Ela	exige	que	os	CPs	transformem	
os	problemas	e	obstáculos	em	possibilidades	e	novas	perspectivas	 sejam	mobilizadas;	que	 tenham	
perspicácia	para	influenciar,	agregar,	instruir,	estimular,	aprender	e	empreender	para	a	mudança;	que,	
assim	como	os	professores,	os	CPs	invistam	na	sua	formação	ao	longo	da	vida,	como	profissional	de	
carreira,	com	uma	posição	ativa	diante	do	desenvolvimento	de	suas	próprias	competências.

Por	fim	esta	pesquisa	expôs	a	necessidade	de	políticas	públicas	em	todas	as	instâncias	de	for-
mação	 específica	 inicial	 e	 contínua	 do	 coordenador	 pedagógico	 de	 educação	 infantil	 e	 em	 serviço	
promovida	pelos	órgãos	centrais,	assim	como	de	repensar	as	atribuições	do	cargo	neste	contexto,	para	
que	se	possa	viabilizar	uma	parceria	real	entre	os	membros	da	equipe	gestora,	incluindo	o	supervisor	
escolar,	na	perspectiva	de	uma	instituição	democrática,	dialógica,	plural	e	crítica.

Deste	estudo,	além	da	contribuição	científica	à	educação,	especificamente	voltado	às	institui-
ções	de	educação	 infantil	públicas,	evidenciou-se	a	possibilidade	de	aprofundamento	dos	achados,	
considerando	que	aqui	foi	feito	um	recorte	das	vozes	dos	dois	grupos	A	e	B	de	maneira	distinta,	a	fim	
de	responder	as	perguntas	nesta	tese,	porém	o	volume	significativo	de	dados	provenientes	dos	grupos	
focais	permite	a	extensão	do	assunto	abordado.	Além	disso,	novas	investigações	podem	ser	realizadas	
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com	a	inclusão	de	professores,	supervisores	e	diretores,	das	equipes	dos	órgãos	centrais,	bem	como	

a	extensão	da	pesquisa	a	outros	municípios,	aos	gestores	dos	CEIs	conveniados	e	indiretos,	de	manei-

ra que	possam	potencializar	a	gestão	e	a	liderança	em	educação	infantil,	elucidar	as	atribuições	dos	

gestores	em	contextos	 infantis,	melhorar	a	qualidade	da	 formação	 inicial	e	da	contínua	em	serviço	

dos	gestores	na	educação	 infantil	e	o	trabalho	de	planejamento,	articulação	e	ações,	como	os	seus	

desdobramentos	entre	os	membros	da	equipe	gestora	em	parceria	com	toda	comunidade	educativa	

voltados	à	mudança	e	a	melhoria	de	práticas	das	unidades	educacionais.
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HISTÓRIA	DA	PROFISSÃO	DOCENTE	NO	BRASIL
Sabe-se	que	a	carreira	do	magistério	é	de	extrema	importância	para	a	construção	da	sociedade.	

A	fim	de	conhecer	a	fundo	sua	origem	e	trajetória	até	os	dias	atuais,	o	presente	estudo	iniciará	fazendo	
uma	retomada	histórica,	seguindo	de	reflexões	a	cerca	do	tema.

De	acordo	 com	Azevedo	 (1963,	p.	 	 93),	 a	 educação	brasileira	na	 colonização	 inicia-se	 com	o	
intuito	de	homogeneização	de	cultura	e	idioma.	Este	processo	é	realizado	por	diversas	congregações	
religiosas,	porém,	os	jesuítas	tiveram	destaque	no	ato	educativo	proposto	da	época	–	a	catequese.

Os	sacerdotes	jesuítas	foram	os	pioneiros	na	docência	brasileira.	Para	que	este	cargo	fosse	ocu-
pado,	era	necessário	cumprir	alguns	requisitos:

(...)	eram	considerados	aptos	para	exercer	o	magistério	somente	aos	trinta	anos,	os	jesuítas	dedica-
vam	atenção	especial	ao	seu	preparo:	selecionavam	cuidadosamente	os	 livros	e	exerciam	rigoroso	
controle	sobre	as	questões	a	serem	suscitadas	pelos	professores,	especialmente	em	filosofia	e	teolo-
gia	(CASTRO,	2006,	p.		3).

Ainda	no	século	XVIII,	o	sistema	educacional	jesuítico	começa	a	entrar	em	decadência.	Em	1749	
eles	são	expulsos	do	Brasil	e	inicia-se	com	isto,	a	Reforma	Pombalina.

Durante	o	período	administrado	pelo	Marquês	de	Pombal,	inicia-se	a	estatização	do	ensino,	ou	
seja,	a	responsabilidade	da	educação	não	é	mais	relacionada	à	Igreja,	começa	a	“laicização	da	educação”.

A	admissão	dos	professores	neste	período	era	por	concurso	público	-	este	era	de	responsabi-
lidade	de	comissários	que	eram	indicados	pelo	Diretor	Geral	dos	Estudos1	(CARDOSO,	1999,	p.		106).

O	concurso	não	exigia	diploma	ou	formação	específica,	nem	idade	mínima	para	 lecionar2. Ao 
serem	aprovados	recebiam	uma	autorização/licença	para	ministrar	as	aulas,	que	deveria	ser	renovada	
após	seis	anos.

É	importante	reiterar	que	ainda	que	existisse	o	processo	de	aprovação	para	lecionar,	a	categoria	
docente	não	era	vista	como	uma	profissão	principal.	Ainda	não	havia	uma	profissionalização	da	área,	
sendo	assim,	muitas	vezes	era	um	ofício	secundário.

A	profissionalização	só	vem	a	ser	uma	preocupação	com	a	criação	das	escolas	de	ensino	mútuo,	
no	século	XIX.	Estas	instruíam	a	metodologia	de	trabalho,	ou	seja,	o	método	Lancaster3,	e	as	primeiras	
letras	(CASTRO,	2006,	p.		5).

1	 Esta	responsabilidade	foi	alterada	com	o	passar	dos	tempos;	“Com	a	extinção	do	cargo	de	Diretor	dos	Estudos,	o	concurso	passou	
à	competência	dos	vice-reis,	governadores	e	o	bispo,	e	depois	da	Independência,	aos	governadores	e	presidentes	das	Assembleias	
Provinciais”	(Cardoso,	1999,	p.		115).

2	 Até	a	decisão	de	10	de	dezembro	de	1830,	quando	o	governo	decidiu	por	estabelecer	que	menores	de	25	anos	não	poderiam	lecionar	
nas	primeiras	letras.	(CARDOSO,	1999,	p.		116).

3	 Consiste	em	uma	metodologia	onde	o	discente	mais	avançado	ensina	aos	que	não	aprenderam.
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Acrescenta-se	que	o	Método	Lancaster	era	um	método	militarizado	e	que	os	profissionais	desta	

área	também	podiam	lecionar,	ao	menos	até	1832,	quando	foram	proibidos	de	atuar	como	docentes.	

É	importante	observar	que	este	método	apresentou	resultados	inferiores	ao	que	era	esperado	e	uns	

dos	motivos	foram	a	falta	de	capacitação/especialização	do	professor	da	classe	e	os	poucos	recursos	

pedagógicos	oferecidos	aos	docentes	nesta	época	(Vicentini	e	Lugli,	2009).

Em	1835,	criou-se	a	primeira	escola	normal,	em	Niterói,	no	Rio	de	 Janeiro.	Estas	 instituições	

eram	responsabilidade	do	Estado,	que	era	encarregado	pelo	pagamento	dos	professores,	o	que	nem	

sempre	ocorria	de	forma	regular,	tal	qual	como	atualmente.	O	não	repasse	da	remuneração	ocasionou	

por	diversas	vezes,	o	fechamento	e	abertura	sucessivas	destas	instituições,	como	foi	o	caso	da	Escola	

Normal	de	São	Paulo	(Vicentini	e	Lugli,	2009).

Além	das	disciplinas	oferecidas	para	cada	um	dos	públicos,	a	formação	moral	e	religiosa	também	

se	fazia	presente,	de	acordo	com	Castro	(2006).	O	segundo	item	reconhece	novamente	que	ainda	que	

tenha	existido	a	intenção	de	tornar	educação	laica,	isto	não	foi	seguido.

Para	que	se	ingressasse	na	escola	normal,	era	necessário	cumprir	requisitos	estabelecidos,	tais	

como:	boas	condições	morais,	portanto,	boa	morigeração,	saber	ler	e	escrever,	ser	cidadão	brasileiro,	

entre	outros	(CASTRO,	2006).

É	possível	notar	a	pouca	procura	às	Escolas	Normais	neste	período.	Isto	se	justifica	porque	os	

profissionais	da	área	tinham	baixa	remuneração	e	consequentemente	um	grande	desprestígio,	como	

de	acordo	com	Vicentini	e	Lugli	(2009,	apud	Azevedo,	1976	e	Tanuri,	1969).

Além	disto,	Vicentini	e	Lugli	(2009)	citam	que	de	acordo	com	Vilela	(2005),	havia	preferência	pelo	

modelo	anterior	de	formação	docente,	já	que	este	proporcionava	facilidades	de	acesso	como	não	ter	

idade	mínima	de	18	anos	–	esta	era	cobrada	para	ingressar	na	escola	normal.

Já	 em	 1890,	 após	 um	 tempo	 de	 surgimento	 da	 escola	 normal	 (1835,	 grifo	 nosso),	 ocorre	 a	

Reforma	Benjamin	Constant.	Esta	objetivava	organizar	os	conteúdos	e	práticas	metodológicas	na	edu-

cação	básica	e	foi	responsável	por	mudanças	significativas	no	currículo	das	escolas	normais,	como	por	

exemplo,	a	inclusão	de	disciplinas	de	caráter	científico	(Vicentini	e	Lugli,	2009).

A	graduação	em	pedagogia	surgiu	tempos	depois,	em	1939.	Os	profissionais	graduados	em	pe-

dagogia	tinham	a	habilitação	para	lecionar	no	ensino	secundário	(Brzezinski,	1996,	Apud	Furlan,	2005)	

–	nas	escolas	normais	e	nos	institutos	de	educação.

Nota-se	observando	que	a	trajetória	docente,	ainda	que	ocorra	desde	o	período	de	formação	

do	país,	tem	problemas	que	se	repetem	até	os	dias	atuais.	Isto	demonstra	que	falhas	e	desprestígio	da	

profissão	tem	um	traço	histórico.

A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DOCENTE
Ao	analisarmos	a	historicidade	da	trajetória	docente,	é	possível	perceber	grandes	dificuldades	

impostas	em	sua	construção.

Podemos	perceber	que	a	profissionalização	docente	 foi	um	processo	 longo.	Vemos,	ainda	na	

atualidade,	a	dificuldade	que	o	magistério	tem	em	ser	colocado	como	profissão.	Há	uma	questão	mui-

to	forte	que	põe	o	“ser	–	professor”	como	missão.
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Reitera-se	que	não	há	problemas	em	considerar	a	profissão	docente	como	missão,	como	uma	

carreira	em	que	o	amor	à	sua	profissão	seja	o	principal.	A	questão	desta	é	justamente	o	fato	de	que,	

por	diversas	vezes,	é	atribuído	apenas	este	 sentido,	desqualificando	o	atributo	de	que	 somos	uma	

classe	que	trabalha	e	têm	direitos.

Paulo	Freire	ainda	traz	à	discussão	os	termos	designados	aos	docentes	no	livro	“Professora,	sim.	

Tia, não”, ao pontuar que

Ensinar	é	profissão	que	envolve	certa	tarefa,	certa	militância,	certa	especificidade	no	seu	cumprimen-
to	enquanto	ser	tia	é	viver	uma	relação	de	parentesco.	Ser	professora	implica	assumir	uma	profissão	
enquanto não se é tia por profissão (FREIRE, 1997, p.  9).

Além	disto,	o	autor	pontua	que	outro	aspecto	que	influencia	na	desvalorização	da	docência,	são	

os	motivos	que	levam	à	escolha	desta	carreira.	Acredita	se	que	o	magistério	é	uma	profissão	que	leva	

à	criticidade,	à	formação	social	e	por	diversas	vezes,	se	torna	uma	opção,	não	por	identificação	e	sim,	

por	falta	de	opção.

De	forma	geral,	conclui-se	percebendo	que,	com	o	passar	dos	tempos,	a	desvalorização	docente	

não	teve	grandes	mudanças,	bem	como	sua	trajetória	como	um	todo.	Observam-se	muitas	permanên-

cias,	poucas	mudanças	e	a	insistência	da	visão	de	uma	profissão	“falida”.

O CURSO DE PEDAGOGIA4

Atualmente,	para	ser	professor,	o	grau	superior	só	é	exigido	de	acordo	com	a	modalidade	de	en-

sino	em	que	se	pretende	trabalhar.	As	licenciaturas	formam	profissionais	para	atuação	em	nível	médio	

e	fundamental,	em	disciplinas	específicas.	Além	disso,	há	também	para	estas	modalidades	a	graduação	

em	Pedagogia,	que	forma	profissionais	capacitados	para	atuação	na	Gestão	Escolar,	ainda	que	o	foco	

principal	seja	a	docência,	enquanto	o	magistério	em	nível	médio	restringe-se	a	Educação	Infantil5.

O	curso	de	Pedagogia	é	um	dos	cinco	mais	procurados	do	país6,	contemporaneamente.	Em	seu	

início,	o	 intuito	de	 “especializar”	professores	 já	experientes	para	 carreiras	 administrativas,	ou	 seja,	

formar	técnicos	educacionais	(BRITO,	2006,	p.		1).

Com	o	passar	dos	anos,	as	atribuições	dos	pedagogos	foram	aumentando,	como	já	visto	ante-

riormente.	Hoje,	não	só	cabe	à	docência	para	crianças	e	o	papel	administrativo,	como	também	foi	in-

cluso	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	e	a	inserção	do	profissional	advindo	da	pedagogia	em	empresas.

As	Diretrizes	Nacionais	da	Formação	de	Professores,	promulgada	em	2005,	destaca	que	a	gra-

duação	deve	ter	caráter	teórico,	com	diversidade	de	conhecimentos	e	de	práticas,	que	se	articulam	ao	

longo	do	curso	(BRITO,	2006,	p.		6).

Gatti,	porém,	aponta	que	“os	cursos	de	pedagogia	não	garantem	a	prática	que	é,	em	tese,	dita	

como	“obrigatória”	nas	Diretrizes	Nacionais”	(GATTI,	2009,	p.		120).	A	autora	diz	que	os	estágios	suge-

ridos	durante	as	graduações	são,	em	sua	maioria,	apenas	de	observação	e	que	a	cobrança	dos	mesmos	

não	resulta	na	realização	destes.

4	 Disponível	 em	 <http://epoca.globo.com/educacao/noticia/2016/11/bernardete-gatti-nossas-faculdades-nao-sabem-formar-profes-
sores.html	consultado	em	24/09/2017>	Acesso	em	24	set,	2017.

5	 Disponível	em	<	http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao>	Acesso	em	24	set,2017.
6	 Disponível	 em	 <	 http://g1.globo.com/especial-publicitario/educa-mais-brasil/estudar-para-transformar/noticia/2017/06/saiba-

-quais-sao-os-5-cursos-mais-procurados-no-brasil.html>	Acesso	em	24	set,	2017.
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Dito	isto,	observamos	então,	que	a	graduação	disponibiliza	muito	mais	de	teorias	do	que	a	prática	
em	si,	ou	seja,	não	há	aplicação	daquilo	que	se	é	passado	nestes	anos,	bem	como	ausência	de	diálogo	
com	a	escola,	principal	âmbito	de	atuação	do	pedagogo.	Isto	aponta	que	a	didática	que	o	graduando	
deveria	levar	para	a	sala	de	aula	depois	de	formado	é	dada	na	faculdade	de	maneira	precária.

Há	pouca	participação	do	docente	durante	a	graduação	em	ambiente	escolar.	Falamos	da	escola,	
julgamos	a	mesma,	pontuamos	seus	erros,	mas	em	que	momento	nos	fazemos	verdadeiramente	pre-
sentes?	Falamos	dos	discentes,	porém,	quando	nos	relacionamos	com	os	mesmos?	Onde	exercitamos	
a	empatia	necessária	para	uma	prática	em	que	os	resultados	se	verão	como	positivos,	dentro	destes	
quatro	anos?

Depois	de	formado,	o	docente	pode	procurar	cursos	de	especialização	–	ato	conhecido	como	
“Formação	Continuada”.	Pontua-se	que	esta	modalidade	deveria	servir	para	complementar	o	que	foi	
aprendido	no	período	de	graduação,	porém,	percebe-se	que	por	diversas	vezes	o	profissional	costuma	
buscar	aquilo	que	 faltou	em	sua	 formação,	desvirtuando	assim,	o	 intuito	de	“somar”,	que	se	 torna	
aprofundar	o	que	foi	“raso”.

É	 necessário	 trazer	 uma	discussão	 que	 também	marca	 o	 ensino	 superior,	 que	 diz	 respeito	 à	
valorização	do	profissional	do	magistério.	Como	visto,	historicamente,	é	uma	carreira	que	sofre	com	
constante	depreciação	em	relação	às	outras,	seja	esta	diminuindo	a	profissão,	ou	também	pela	ques-
tão	monetária.

Então,	pode-se	dizer	que	o	desânimo	perpetuado	pelos	profissionais	docentes	possivelmente	
advém	do	estudo	que	ele	julga	não	pôr	em	prática	em	sua	rotina,	a	falta	de	prestígio	instaurada	social-
mente,	os	baixos	salários,	entre	outros.

PEDAGOGIA: QUE FORMAÇÃO É ESSA?
Após	observar	os	principais	marcos	da	trajetória	da	história	docente,	é	necessário	compreender	

a	atual	 formação	que	o	professorado	 tem	adquirido,	bem	como	o	papel	 social	que	a	profissão	em	
questão	possui.	Vê-se	na	prática	o	resultado	de	tudo	aquilo	que	nos	é	proposto	a	fazer	já	que

“A	 prática	 educativa	 (...)	 é	 algo	 muito	 sério.	 Lidamos	 com	 gente,	 com	 crianças,	 adolescentes	 ou	
adultos.	 Participamos	 de	 sua	 formação.	 Ajudamo-los	 ou	 os	 prejudicamos	 nesta	 busca.	 Estamos	
intrinsecamente	 a	 eles	 ligados	 no	 seu	 processo	 de	 conhecimento.	 Podemos	 concorrer	 com	nossa	
incompetência,	má	preparação,	irresponsabilidade,	para	o	seu	fracasso.	Mas	podemos,	também,	com	
nossa	responsabilidade,	preparo	científico	e	gosto	do	ensino,	com	nossa	seriedade	e	testemunho	de	
luta	contra	as	injustiças,	contribuir	para	que	os	educandos	vão	se	tornando	presenças	marcantes	no	
mundo.”	(FREIRE,	p.		32).

Ao	falar	a	respeito	de	nosso	“preparo	científico”,	como	supracitado,	referimo-nos	imediatamen-
te	à	formação	que	recebemos	para	lidarmos	com	outras	trajetórias.

Para	melhor	compreensão	do	que	esta	formação	representa	para	cada	docente,	fez-se	uma	pes-
quisa	de	abordagem	qualitativa	e	caráter	exploratório	que	objetivou	trazer	a	reflexão	dos	profissionais.

Treze	professores	graduados,	 sendo	um	pela	UFRJ,	 seis	pela	UERJ,	um	vindo	da	UNIRIO,	 três	
formados	pela	Estácio	de	Sá	e	dois	graduados	pela	Pontifícia	Universidade	Católica	 responderam	o	
questionário	aplicado.	Estas	universidades	foram	escolhidas	baseadas	no	Ranking	Universitário	feito	
pela	Folha	de	São	Paulo	de	2016,	que	elegem	as	mesmas	baseando-se	em	cinco	indicadores:	Pesquisa	
científica,	qualidade	do	ensino,	internacionalização,	mercado	de	trabalho	e	inovação.
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A	fim	de	preservar	a	identidade	das	entrevistadas,	que	não	foram	obrigadas	a	inserir	seu	nome	no	
presente	questionário,	iremos	nos	referir	as	mesmas	pelo	nome	de	sua	universidade	de	formação	inicial.

Diante	das	 respostas	que	 foram	averiguadas,	percebemos	que	as	professoras	acreditam	que	
sua	formação	não	tem	caráter	suficiente	para	sua	prática,	confirmando	o	que	Gatti	diz	ao	falar	sobre	o	
cenário	de	formação	docente	não	é	nada	animador	(2013,	p.		36).

Abaixo,	 seguem	 as	 perguntas	 e	 respostas	 que	 contribuíram	 para	 a	 pesquisa	 relatada	
anteriormente.

1) Por	que	você	escolheu	o	curso	de	Pedagogia?

A	maioria	das	docentes	que	respondeu	à	pergunta	relatou	ser	um	sonho	ou	paixão	exercer	
a	profissão	de	professora.	Apenas	três	das	entrevistadas,	 todas	estas	 formadas	pela	UERJ,	
disseram	outros	motivos.

O	primeiro	deles	é	a	facilidade	de	acesso	ao	mercado	de	trabalho,	a	resposta	subsequente	
aponta	a	influência	familiar	e	a	última	diz	não	ter	um	motivo	específico,	apenas	estava	perdi-
da	em	período	de	vestibular.

2) Como	você	relaciona	a	sua	formação	(graduação)	com	sua	prática	em	sala	de	aula?

Para	uma	das	graduadas	da	UERJ,	que	atua	como	docente	há	pouco	mais	de	um	ano,	a	rela-
ção	da	prática	com	a	teoria	é	“quase	nula”,	já	que	para	ela,	“a	universidade	é	muito	conteu-
dista e	pouco	prática”.

Outra	professora,	da	mesma	universidade,	diz	que	o	que	aprendeu	na	graduação	não	foi	sufi-
ciente	para	sua	prática	pedagógica,	enquanto	uma	terceira	diz	ser	impossível	aplicar	algumas	
teorias	ensinadas	em	seu	período	de	graduação.

Em	contrapartida,	a	docente	da	PUC	diz	que	a	teoria	dá	subsídios	para	sua	prática,	ou	seja,	
norteia,	bem	como	a	professora	formada	pela	Estácio	de	Sá.	A	primeira	diz	que	ainda	que	esta	
“facilidade”	seja	fornecida,	é	algo	que	afasta	a	realidade	do	ideal	proposto	pelos	conceitos	do	
período	de	graduação.

A	entrevistada	da	UNIRIO	afirma	que	a	prática	é	uma	forma	de	lapidação	do	bruto,	que	é	a	
teoria	em	questão.

O	docente	formado	pela	UFRJ	traz	uma	fala	interessante	dizendo	que	o	que	o	forma	professor	
é	o	“o	ato	de	relacionar	os	conhecimentos	que	possui	com	as	vivências	do	cotidiano	escolar.”.

3) Você	considera	sua	formação	suficiente	para	a	prática	em	sala	de	aula?	Por	quê?	Se	não,	o	
que	deve	mudar?

Todas	responderam	que	a	graduação,	ou	seja,	a	formação	inicial	não	é	suficiente,	exceto	uma	
delas,	que	foi	estudante	da	PUC,	que	diz	que	“o	resto	se	aprende	fazendo”.

É	importante	considerar	a	fala	de	uma	das	graduadas	pela	UERJ	que	ressalta	que	“A	pedagogia	
tem	muitas	ramificações...	seria	impossível	abordar	tudo	em	um	único	curso.	Ou	seja,	apesar	
de	não	achar	suficiente,	acredito	que	não	há	como	mudar...	O	que	eu	faço	é	complementar	a	
graduação	com	a	formação	continuada,	pós-graduação,	cursos	de	extensão,	dentre	outros.”.

Outra	resposta	que	merece	destaque,	de	outra	docente	formada	pela	Universidade	do	Estado	
do	Rio	de	Janeiro,	é	a	de	que	ela	considera	que	sai	extremamente	despreparada	para	a	prática	 
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da	sala	de	aula:	“Não	considero!	Não	saio	preparada	para	a	sala	de	aula,	não	saio	sabendo	
planejar	uma	aula	decente,	não	sei	lidar	com	os	acontecimentos	do	dia	a	dia,	acho	que	falta	
muito	as	questões	práticas	da	sala	de	aula,	mesmo	tendo	os	estágios!”.

O	docente	graduado	pela	UFRJ	aponta	coerência	com	os	 resultados	finais	ao	dizer	que	“A	
formação	em	pedagogia	jamais	vai	contemplar	todas	as	demandas	em	sala	de	aula,	mas	cabe	
cada	docente	ser	um	professor	pesquisador.	Acredito	que	este	é	o	diferencial	para	que	esta	
prática	seja	suficiente.”.

4) Você	acha	que	os	estágios	realizados	durante	o	curso	ajudam/ajudaram	para	melhor	relacio-
nar	teoria	x	prática?

A	maioria	das	docentes,	com	exceção	de	duas,	responderam	que	os	estágios	auxiliaram	para	
o	melhor	relacionamento	de	teoria	e	prática.	As	professoras	que	foram	contra	esta	ideia	são	
formadas	pela	UERJ	e	alegam	não	ter	tido	acompanhamento	apropriado,	ou	que	os	estágios	
obrigatórios	possuem	tempo	reduzido.	Uma	delas,	diz	ter	aprendido	muito	mais	com	o	cha-
mado	estágio	remunerado	e	bolsas	de	estudo.

5) Em	relação	aos	conteúdos	que	você	ministra	acha	que	tem	fácil	domínio?	Como	o	curso	con-
tribuiu	para	isto?

Uma	das	professoras	formadas	pela	UERJ	diz	que	tem	fácil	domínio,	pois	atua	em	educação	
infantil	e	sua	universidade	propiciou	formação	adequada	para	este	segmento,	porém,	se	fos-
se	EJA	ou	EF1,	ela	sentiria	extrema	dificuldade.

A	docente	da	UNIRIO	acredita	que	o	aprendizado	deve	ser	contínuo	e	por	isso,	ela	acredi-
ta	que	deve	pesquisar	os	conteúdos	mencionados.	Uma	das	docentes	 formadas	pela	PUC	
acredita	que	“as	metodologias	são	focadas	no	como	fazer,	não	no	que	ensinar.	Os	conteúdos	
específicos	devem	partir	de	pesquisa	do	professor.”.

6)	 Está	feliz	atuando	como	docente?

Todas	as	entrevistadas	demonstraram	estar	felizes	e	realizadas	com	a	profissão	em	questão.

A	análise	das	respostas	das	docentes	envolvidas	nas	pesquisas	nos	leva	a	acreditar	que	a	For-
mação	de	Professores	exige	atualização	e	reformulações	para	seu	melhor	aproveitamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como	já	visto	anteriormente,	as	Diretrizes	Nacionais	Curriculares	para	Formação	de	Professores	

afirma	que	a	estrutura	do	curso	e	o	domínio	do	conteúdo	implicam	de	forma	incisiva	na	qualificação	
do professorado (p. 17).

Atualmente,	sabe-se	que	foi	aprovada	a	Base	Nacional	Comum	Curricular	(BNCC)	para	a	Formação	
Professores,	que	propõe	mudanças	significativas	com	a	proposta	de	se	ter	uma	formação	interdisciplinar.

A	BNCC	corresponde	a	uma	expectativa	de	mudanças	na	preparação	inicial	dos	professores	rea-
lizada	nos	cursos	de	licenciatura,	cursos	de	formação	pedagógica	para	graduados	e	cursos	de	segunda	
licenciatura,	bem	como	para	a	formação	continuada	oferecida	pelas	redes	de	ensino	após	o	ingresso	
no	magistério.	(MARCHELLI,	2017,	p.		55).
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A	proposta	traz	consigo	uma	nova	versão	de	estágio,	denominado	residência	pedagógica,	a	fim	
de	suprir	à	questão	dos	estágios	obrigatórios	que	são	vistos	como	“insuficientes”	pelas	professoras	
entrevistadas.

Gatti	(2013,	p.		39)	afirma	o	que	as	entrevistadas	colocam	a	respeito	de	que	a	graduação	não	
supre	as	necessidades	da	sala	de	aula,	dizendo	que	a	“formação	inicial	não	inclui	referências	às	expe-
riências	do	exercício	profissional	e	dos	sujeitos,	quando	sua	função	seria	exatamente	a	de	orientar	a	
aquisição	da	experiência	desejável.”.

Além	disso,	cabe	pensar	que	nenhuma	formação	basta	e	que	o	docente	tem	em	sua	veia	o	“ser	
pesquisador”,	faz	parte	de	sua	profissão	que	assim	seja	(FREIRE,	1993,	p.		189).

Isto,	aliás,	é	reafirmado	por	Cunha	ao	dizer	que

os	 saberes	 dos	 professores	 aprendidos	 durante	 a	 formação	 inicial	 (saberes	 das	 disciplinas	 e	
saberes	da	formação	profissional),	 irão	ser	reformulados	e	se	reconstruindo	no	dia-a-dia	da	sala	de	
aula,	a	partir	dos	saberes	curriculares	e	da	experiência	e	de	outros	saberes	científicos	da	formação	
continuada	e	do	desenvolvimento	profissional.	(CUNHA,	2007,	p.10).

Em	suma,	ainda	que	a	formação	inicial	dos	professores	brasileiros	tenha	este	requerimento	de	
uma	reformulação	e	atualização,	reafirma-se	que	o	aprendizado	docente	deve	ser	permanente,	como	
afirma	Ciclini	e	Figueiredo	(2016,	p.		7).

Reitera-se	que	esta	pesquisa	é	uma	leitura	superficial	e	inicial	pelo	número	de	entrevistados,	
mas	que	dá	indícios	para	pensar	em	outras	questões	referentes	à	formação	inicial	e	continuada,	abrin-
do	possibilidades	para	ampliar	este	trabalho	futuramente.

A	formação	inicial	tem	grande	impacto	na	prática	docente	e	a	Pedagogia	é	uma	área	extensa,	
que	 abrange	outras	 áreas	 que	não	 só	 a	 docência,	 logo,	 não	 há	 como	 ser	 suficiente,	 até	 porque,	 a	
formação	de	um	educador	deve	ser	contínua.
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1.	INTRODUÇÃO
O	presente	estudo	está	inserido	no	Programa	de	Pesquisa¹:	Infância e Escolarização: bebês, par-

ticipação, amizades, cognição e cultura da	Faculdade	de	Educação	da	Universidade	Federal	de	Minas	
Gerais,	desde	o	início	de	2017,	com	o	objetivo	de	acompanhar	duas	turmas	de	crianças	ao	longo	de	
toda	a	sua	trajetória	na	Educação	Infantil	a	partir	da	perspectiva	teórico-metodológica	da	Psicologia	
histórico-cultural	e	da	Etnografia	em	Educação.

A	motivação	para	este	estudo	deu-se,	sobretudo,	após	a	observação	do	evento	interativo	no-
meado	“Que bagunça é essa!”.

Observamos,	nesse	evento,	a	vivência	da	criança	Simone	com	seus	pares	em	um	processo	de	
imitação,	onde	ela	parecia	estar	imitando	um	adulto	frente	a	crianças	menores.	Este	evento	ocorreu	em	
22-03-2018,	em	uma	sexta-feira	no	período	da	manhã,	na	turma	com	crianças	de	dois	anos	de	idade.

Nesse	sentido,	a	proposta	deste	trabalho	é	analisar	o	evento	da	turma,	na	EMEI	Tupi,	com	o	
objetivo	de	compreender	os	processos	de	imitação	entre	as	crianças.

2.	METODOLOGIA
Este	trabalho	considera	as	crianças	pequenas	como	protagonistas	em	uma	perspectiva	de	in-

vestigação	que	concebe	a	criança	como	um	sujeito	social	ativo.	Com	o	objetivo	de	compreender	os	
processos	de	imitação	das	crianças	a	partir	da	relação	social	com	os	adultos	e	com	seus	pares	na	EMEI	
Tupi,	buscou-se	capturar	 cada	sorriso,	gesto,	movimentos,	 toques,	olhares,	abraços,	 choros,	beijos,	
dentre outros.

Consideramos	as	particularidades	de	cada	sujeito,	entendemos	que	eles	se	desenvolvem	em	suas	
singularidades	a	partir	de	como	vivenciam	a	própria	 infância.	Por	 isso,	realizamos	uma	investigação	
etnográfica	em	uma	perspectiva	que	buscou	estudar	determinados	fenômenos	a	fim	de	compreender	
o	que	acontece	internamente	em	determinada	comunidade	cultural	(GREEN;	SKUKAUSKAITE;	BAKER,	
2011),	neste	estudo	a	turma	de	dois	anos.

1	 As	autoras	agradecem	o	apoio	financeiro	do	Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico	(CNPq),	Fundação	de	
Apoio	à	Pesquisa	de	Minas	Gerais	(FAPEMIG)	e	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	(CAPES).	Expressamos	
nossa	gratidão	aos	membros	dos	grupos	EnlaCEI	(Estudos	em	Cultura,	Educação	e	Infância),	GEPSA	(Grupo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	
Psicologia	Histórico-Cultural	na	Sala	de	Aula)	e	NEPEI	(Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Infância	e	Educação	Infantil).	Agradecemos,	
com	muito	carinho,	à	direção,	à	coordenação,	às	professoras,	aos	bebês	e	suas	famílias	da	EMEI	Tupi	por	nos	deixarem	vivenciar,	com	
vocês,	um	cotidiano	tão	especial.
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O	trabalho	adotou	os	seguintes	instrumentos	de	pesquisa:	a	observação	participante,	as	filma-
gens	e	as	anotações	em	diário	de	campo.	A	observação	participante	foi	utilizada	como	uma	forma	do	
pesquisador	se	aproximar	do	grupo,	de	conhecer	e	de	apreender	como	as	crianças	imitam	a	partir	da	
relação	social	estabelecida	com	as	professoras	e	com	seus	pares	e	também	da	relação	estabelecida	
com	o	próprio	pesquisador.	Este	esteve,	portanto,	no	mesmo	ambiente	que	as	crianças	pequenas	e	
também	pôde	se	relacionar	com	elas,	ao	se	pautar,	por	algumas	posturas,	a	saber:	observar,	escutar,	
refletir,	analisar	o	que	estava	sendo	observado	e	vivenciado	naquele	contexto	educativo.	Essas	ob-
servações	e	reflexões	foram	registradas	em	um	diário	de	campo	para	possibilitar	a	organização	e	a	
contextualização	das	expressões	de	afetividade	observadas.

Além	do	mais,	cabe	destacar	a	 importância	acerca	da	constante	vigilância	dos	pesquisadores	
para	não	impor	pontos	de	vista,	crenças	e	preconceitos	frente	ao	que	se	vive	durante	o	trabalho	em	
uma	investigação	etnográfica	(ANDRÉ,	2005).	Todavia,	as	pesquisadoras	adotaram	uma	atitude	atenta	
para	observar,	analisar	e	refletir	sobre	si	mesmas	naquilo	que	está	sendo	vivenciado,	em	especial	para	
os	próprios	pontos	de	vista,	de	crenças	e	de	preconceitos,	em	uma	contínua	autorreflexão.

O	vídeo	analisado	foi	uma	ferramenta	utilizada	de	forma	constante	na	investigação	por	possibi-
litar	a	captura,	de	forma	sistemática,	de	detalhes	minuciosos	referentes	aos	movimentos,	às	atitudes	e	
às	posturas	das	crianças	pequenas.	Como	esclarece	Búfalo	(1997,	p.12):

Só	observar	e	 registrar	no	caderno	de	campo	muito	poderia	 se	perder:	as	maneiras	da	criança	se	
expressar	em	diferentes	 linguagens:	contatos	corporais,	choros,	risos,	e	outras.	Já	que	ainda	estão	
aprendendo	a	falar,	mas	se	comunicam	de	tantas	formas.	Principalmente,	por	serem	crianças	peque-
nas	com	muitos	códigos	que	a	academia,	no	que	tange	a	área	da	educação,	ainda	não	conhece,	ou	não	
reconhece	como	uma	forma	de	linguagem	tornaria	mais	difícil	de	analisar	sem	um	recurso	visual,	no	
caso	o	vídeo	(BUFALO,	1997,	p.12).

Por	isso,	acredita-se	que	a	videogravação	possibilitou	a	captura	de	cada	expressão	e	movimento	
corporal	das	crianças.	Além	disso,	foi	realizada	uma	análise	dos	eventos	filmados	a	fim	de	descrever-
mos	como	e	quando	as	crianças	imitam	e	como	os	adultos	respondem	a	esse	processo	de	imitação.

Este	trabalho	respeitou	os	princípios	éticos	norteados	pelo	Comitê	de	Ética	por	se	tratar	de	uma	
investigação	etnográfica	que	visa	apreender	o	modo	como	as	crianças	imitam,	já	que	essas	aqui	são	
consideradas	como	pessoas,	cidadãos	e	sujeitos	sociais	ativos	na	comunidade	cultural	em	que	estão	
inseridos	(KRAMER,	2002).	Dessa	forma,	pretendeu-se	identificar	os	eventos	de	imitação	das	crianças	
de	dois	anos,	ouvir	os	diferentes	atores	engajados	na	prática	da	educação	infantil,	observar	e	descrever	
as	ações	que	materializam	os	processos	de	imitação	e	captar	as	diferentes	vozes	para	se	compreender	
esse	processo	em	uma	dimensão	ampliada	do	sujeito	no	contexto	da	Educação	Infantil.

3.	REFERENCIAL	BIBLIOGRÁFICO
Foi	realizado,	inicialmente,	o	levantamento	de	literatura	nacional,	no	qual	foram	encontrados	

seis	estudos	que	discutem	sobre	os	processos	de	imitação	de	crianças	em	berçários.	De	acordo	com	
Guimarães	e	Arenari	(2018),	a	criança	primeiramente	imita	uma	ação,	uma	entonação	e	entre	outros	
comportamentos	que	ela	convive	para	depois	tornar	esta	parte	de	sua	estrutura.	Ou	seja,	a	criança	vai	
se	apropriar	da	ação	e	significá-la.	Este	processo	ocorre	a	partir	da	imitação	de	adultos	pelas	crianças,	
sendo	que	estes	são	de	alguma	referência	para	as	crianças,	porém,	a	imitação	também	pode	ser	uma	
interação entre criança-criança.
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A	imitação	também	pode	ser	considerada	como	a	maneira	que	as	crianças	aprendem,	no	qual	é	

a	primeira	forma	de	ensino-aprendizagem	realizado	por	elas	e	também	tem	extrema	importância	em	

sua	socialização.	É	a	partir	da	imitação	que	as	crianças	vão	interagir	e	socializar,	pois	é	assim	que	elas	

colocam	significados	no	mundo.

De	acordo	com	Almeida	(2017),	não	devemos	considerar	este	processo	somente	como	cópia	e	re-

produção	mecânica,	pois	para	ocorrer	uma	imitação,	a	criança	interpretou	os	fatos	que	foram	expostos	

a	ela.	Podemos,	então,	dizer	que	as	crianças	interpretam	as	situações	cotidianas	vivenciadas	com	sua	

família	e	as	imitam.	Para	Bussab,	Pedrosa	e	Carvalho	(2007),	a	imitação	ocorre,	pois,	a	criança	possui	

uma	memória	sobre	fatos	que	já	ocorreram	em	sua	vida,	ou	seja,	ela	se	faz	como	espelho	do	adulto.

A	apropriação	dos	conceitos	ser	criança,	infância,	emoção	e	imitação	permitiram	o	aprofunda-

mento	teórico	sobre	o	processo	de	imitação	das	crianças	e	por	isso,	entendemos	que	as	leituras	iniciais	

realizadas	da	Perspectiva	Histórico-Cultural	–	Wallon	 (2007)	e	Vygotsky	 (2002)	 foram	fundamentais	

para	a	compreensão	do	evento	analisado.

Do	ponto	de	vista	Histórico-Cultural,	faz-se	importante	trazer	considerações	deste	campo	com	

relação	ao	ser	criança	e	a	infância	por	se	tratar	de	uma	área	que	conduz	discussões	complexas	e	que	

permitem	ter	uma	visão	da	criança	em	sua	integralidade.	Pelas	leituras	iniciais	realizadas	nos	estudos	

da	Infância,	entende-se	que	Vygotsky	diz	que	há	uma	pluralidade	de	infâncias	e	diferentes	maneiras	de	

vivenciar	o	ser	criança,	sendo	a	infância	muito	mais	do	que	uma	etapa	de	desenvolvimento	do	sujeito	

para	se	chegar	à	vida	adulta.	O	autor	também	diz	que	é	um	momento	da	criança	vivenciar	de	diferentes	

maneiras	e	 singularidades	o	 tornar-se	ela	mesma,	em	seu	processo	de	construção	de	 identidade	e	

autonomia,	por	meio	da	apropriação	dos	significados	construídos	nas	relações	sociais.

Na	perspectiva	Histórico-Cultural,	inicialmente	entende-se	as	crianças	em	sua	singularidade	e	os	

espaços	estruturais	–	condição	histórica,	social,	de	gênero,	étnica-racial,	religiosa	e	cultural	–	como	as	

diferenciações	de	como	as	crianças	vivenciam	a	infância.	A	partir	da	ideia	de	que	as	crianças	são	atores	

sociais,	ativos	nos	processos	de	aprendizagem	e	que	trazem	suas	diferenciações	e	singularidades,	tor-

na-se	possível	observar	uma	dimensão	mais	ampla	de	processos	de	imitação	das	crianças	no	decorrer	

das	relações	sociais	no	berçário.

Partimos	do	conceito	de	imitação	discutido	em	Vygotsky	e	em	Wallon	e	argumentamos	que	os	

processos	de	imitação	das	crianças	não	apenas	representam	os	modos	de	ser	criança	nas	várias	infân-

cias	no	contexto	EMEI	investigada,	mas	constituem	seus	processos	de	desenvolvimento	como	pessoas.

Para	Wallon	(2007)	e	Vygotsky	(2002)	o	desenvolvimento	se	dá	a	partir	do	tensionamento	entre	

o	biológico	e	o	social;	nele,	ambos	se	relacionam	de	forma	dicotômica,	sendo	essas	duas	dimensões	

fundamentais	no	desenvolvimento	do	ser	humano.	A	partir	dessa	concepção,	Wallon	(2007)	compreen-

de	a	afetividade	como	a	capacidade	do	ser	humano,	desde	o	nascimento,	de	ser	afetado	pelo	mundo	

externo,	reagindo	com	atividades	internas	e	externas	que	a	situação	desperta	no	sujeito.

De	acordo	com	Wallon	(2007),	no	primeiro	ano	de	vida,	as	crianças	se	comunicam	a	partir	de	

atividades	internas	orgânicas	que	se	internalizam	por	meio	do	choro,	dos	medos,	dos	sons	que	vão	se	

diferenciando,	dentre	outros.	Por	meio	dessas	expressões	emocionais,	as	crianças	começam	a	perceber	

que	produzem	efeito	no	ambiente	externo,	mobilizando	a	presença	do	outro	e	propiciando	também	

ações	e	reações	desse	sujeito	frente	a	sua	ação.	É	possível	entender	que	esse	movimento	dialético	
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entre	 atividades	 internas	 (reações	 fisiológicas)	 e	 atividades	 externas	 (gestos,	 choros,	movimentos,	
sorriso	e	outros)	bem	como	o	estabelecimento	de	significações	dos	adultos	 frente	as	emoções	das	
crianças,	propiciam	um	espaço	fecundo	para	o	desenvolvimento	e	aprendizagem	através	das	relações	
sociais	estabelecidas.

A	 teoria	psicogenética	de	Wallon	 (2007)	aponta	que	a	afetividade	no	primeiro	ano	de	vida	é	
expressa	por	diversos	processos	amplos,	como	o	pensar,	o	falar,	o	mover,	o	desejar	e	a	própria	emoção	
em	resposta	ao	contato	com	o	outro	que	o	movimenta.	Através	do	movimento	do	outro,	a	criança	vai	
constituindo	as	suas	atitudes	e	posturas	“em	relação	aos	seus	estados	de	bem-estar,	de	indisposição,	
de	necessidade”	(WALLON,	2007,	p.	 	14)	a	partir	de	reações	fisiológicas.	Essas	é	que	irão	permitir	a	
criança	manifestar	seus	diferentes	estados	de	ânimo	durante	a	relação	social	com	o	outro.	De	acordo	
com	este	autor,	a	partir	do	tensionamento	entre	biológico	(reações	fisiológicas)	e	social	(relação	das	
crianças	com	o	outro)	haverá	a	possibilidade	da	constituição	das	emoções.

Aqui,	entende-se	emoção	do	ponto	de	vista	de	Wallon	(2007),	que	a	considera	como	a	primeira	
expressão	da	afetividade,	tendo	um	viés	orgânico	em	sua	estrutura.	Este	se	refere	as	variadas	reações	
sob	intervenção	do	sistema	nervoso	em	que	ocorrem	modificações	na	forma	de	respiração,	dos	tremo-
res,	das	alterações	no	ritmo	metabólico	e	cardíaco,	do	choro	e	outros.	A	emoção	é	o	primeiro	recurso	
orgânico	da	afetividade	que	permite	 a	 interação	do	 indivíduo	 com	o	meio	 social,	 impulsionando	o	
processo	 de	 imitação.	 Porém,	 este	 acontece	 de	maneira	 concomitante	 com	o	 pensamento,	 com	a	
emoção	e	com	o	orgânico.	Desse	modo,	o	biológico,	social,	cognitivo	e	emocional,	se	desenvolvem	
ao	mesmo	tempo.	Há	um	desenvolvimento	biológico	e	neural,	que	é	a	estrutura	da	criança,	mas	se	
não	houver	o	contato	com	o	outro,	ela	também	não	irá	conseguir	imitar,	por	exemplo.	Se	não	houver	
afetividade	com	o	outro,	o	desenvolvimento	também	não	irá	acontecer.	Então,	entende-se	que	todos	
esses	aspectos	compõem	integralmente	o	ser	humano.

A	turma	de	dois	anos	se	constitui,	portanto,	como	um	local	social	e	cultural	de	possibilidades	
para	os	processos	de	imitação	das	crianças,	por	meio	das	relações	sociais	estabelecidas	seja	com	os	
adultos	seja	das	crianças	entre	si.	Esses	processos	de	imitação	se	fazem,	portanto,	importantes	para	o	
desenvolvimento	integral	das	crianças	e	para	sua	formação	enquanto	sujeitos.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Quadro	1:	Transcrição	do	evento	interativo	-	Que Bagunça é Essa?

Tempo Ações e falas Quadro da Filmagem

11:07

Neste	 evento,	 Valéria,	 Lúcia,	Danilo,Ivan	 e	 Larissa	 brincam	
embaixo	da	mesa.
Simone	se	aproxima	dizendo	“que bagunça é essa?”.
Ao	 fundo,	a	professora	ouve	a	 fala	de	Simone,	 começa	a	 rir	
e	 concorda	 com	a	menina	dizendo:	“isso está uma bagunça 
mesmo, olha que tanto de coisa”.
Em	 seguida,	 Simone	 repete	 a	 fala	 da	professora:	 “tanto de 
coisa!”	e	começa	a	pegar	os	brinquedos	que	estavam	no	chão,	
colocando-os	dentro	da	caixa.
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Tempo Ações e falas Quadro da Filmagem

11:34

Ivan	 se	 levanta	e,	 com	um	carrinho	na	mão,	 se	aproxima	de	
Simone,	 fazendo	barulhos	 com	a	boca:	“iiiiihuuu, ihuuuuuu, 
ihuuuuuu”.
Henrique	repete	esse	som	várias	vezes,	enquanto	anda	atrás	
de	Simone.
Simone	se	afasta	de	Henrique.

11:46

A	professora,	ao	fundo,	sugere	que	Simone	guarde	os	brinquedos,	
dizendo: “Simone, arruma aquele negócio lá, se eu fosse você eu 
tirava um pouco desses brinquedos, punha na caixa, está uma 
confusão mesmo, viu”.
Simone	escuta	o	que	a	professora	diz	e	continua	juntando	os	
brinquedos,	enquanto	as	demais	crianças	a	observam.
Em	seguida,	a	professora	diz:	“Só a Simone para organizar isso 
aí”.
A	menina	fala	para	as	outras	crianças:	“essa festa não tá boa 
não heim?!”.
Danilo	ri.

12:06

Valéria	 apenas	olham	para	 Simone	e	depois	 para	Danilo,	 e	
também	ri.
Lúcia	 está	 com	 um	 objeto	 em	 uma	mão	 (não	 é	 possível	
identificar)	e	na	outra	uma	escova	de	cabelo.	Ela	permanece	
mexendo	nos	dois	objetos	enquanto	a	cena	acontece,	sem	olhar	
para	Simone.
Valéria	começa	a	conversar	com	Larissa	[a	conversa	entre	elas	
é	ininteligível].
Lúcia	observa	Valéria,	Danilo,	e	olha	para	os	lados.
Simone	continua	a	arrumação	e	tenta	pegar	um	brinquedo	no	
chão,	mas	há	outras	crianças	na	sua	frente.
Então,	ela	anda	para	trás	e	diz:	“sai daí,sai daí, sai daí, tá muita 
bagunça”

12:54

Percebendo	que	as	outras	 crianças	 continuavam	no	mesmo	
lugar,	impossibilitando-a	de	guardar	o	restante	dos	brinquedos,	
Simone	chama	a	professora	e	diz:	“Eles não querem sair”.
A	professora	escuta	a	criança	e	diz	aos	demais	alunos:	“Ah não, 
gente. Deixa a Simone organizar isso aí”
Simone	se	aproxima	novamente	pegando	os	brinquedos	no	chão	
e diz: “sai daí, sai daí”.
Simone	continua	guardando	os	brinquedos	dizendo	repetidas	
vezes: “sai daí, tá muita bagunça, uai”,	mas	 as	 crianças	
continuam	observando	as	ações	de	Simone,	sem	ajudá-la.
Simone	continua	dizendo:	“tá muita bagunça, tá muita bagunça”, 
pegando	os	brinquedos	no	chão	e	colocando	dentro	da	caixa.
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Tempo Ações e falas Quadro da Filmagem

13:46

Enquanto	Simone	faz	isso,	Ivan	diz	a	Lúcia	e	Danilo:	“meu dente 
tá mole, olha?”	e	Simone	diz	“não é hora de dormir, é hora de 
brincar”,	continuando	a	colocar	os	brinquedos	dentro	da	caixa.
Ela	 diz	 para	 as	 crianças:	 “vão embora, essa casa tá muita 
bagunça”
Danilo diz: “Ela não tá muito bagunça. Vão embora”
Simone	aponta	com	o	dedo	para	os	brinquedos	e	diz:	“Olha, olha 
isso aqui tá muito bagunça, olha o que você fez, olha”.
Simone	continua	guardando	os	brinquedos	 sem	a	ajuda	das	
outras crianças.
Simone	olha	para	Danilo	e	para	Lúcia	e	diz:	“sai	daí”.
Lúcia diz: “não”.
Simone	diz:	“sai daí”
Lúcia	diz	novamente:	“não”

16:34

Simone	sai	e	volta,	assentando	e	brincando	com	uma	boneca	
e	um	charrete	de	brinquedo,	ora	de	colocar	a	boneca	na	boca,	
ora	de	colocar	a	charrete	na	boca.
Simone	pega	a	boneca,	coloca	ela	próximo	ao	seu	pescoço	e	diz	
“nana neném”	e	coloca	a	boneca	deitada	no	chão.
Simone	deita	ao	lado	da	boneca	e	diz	algo	[inaudível].
Danilo	diz:	“eu que vou xingar”.
Simone	joga	uma	outra	boneca	nele.
Danilo	joga	a	boneca	em	Simone.
Simone	 levanta	e	diz	para	a	professora:	“jogou brinquedo na 
minha bochecha”.
A professora diz: “eu acabei de falar. Não joga brinquedo. Vai 
cair no coleguinha e vai machucar ele .Eu acabei de falar isso”.
Simone	volta	a	se	deitar	no	chão.
Simone	se	levanta,	pega	a	boneca	e	sai	do	quadro	de	filmagem.
Outras	crianças	estão	próximas	também.

17:49

Simone	volta	e	diz,	de	costas	para	a	filmagem:“tira essa bagunça 
da minha casa”.
Lúcia	grita	de	volta:	“não! É minha casa!”.
Simone	diz:	“É minha casa. É minha casa. É minha casa e do 
Henrique. É minha casa e do Henrique”.	Balançando	a	cabeça	
de	costas	para	o	quadro	de	filmagem.
Simone,	após	guardar	parte	dos	brinquedos	que	estavam	no	
chão,	começa	a	brincar	de	casinha	com	as	outras	crianças.
Nesta	hora,	todos	se	engajam	na	brincadeira	e	cada	uma	fala	de	
maneira	alternada:	“essa casa é minha, lá lá lá lá lá lá”.

Fonte:	fotos	e	transcrição	elaboração	das	autoras

No	evento	apresentado,	Simone	diz	algo	que	as	demais	crianças	deveriam	fazer,	em	um	proces-

so	de	imitação	de	falas	e	de	ações	das	professoras	dos	três	anos	que	esteve	na	EMEI	Tupi:	guardar	os	

brinquedos	e	organizar	o	ambiente	como	algo	essencial	no	contexto	daquela	turma.	Desde	o	berçário,	

observamos	que	as	professoras,	dentro	de	sala	de	aula,	exercem	uma	função	de	cuidado	frente	as	crian-

ças,	por	meio	de	ações	que	visam	manter	o	ambiente	limpo	e	organizado	de	forma	a	possibilitar	que	as	

brincadeiras	aconteçam	em	segurança.	Esta	relação	de	cuidado	estabelecida	entre	professoras	e	crianças	

relaciona-se,	entre	outros	elementos,	com	a	posição	de	autoridade	que	a	docente	tem	diante	da	turma.

No	evento,	 Simone	parece	 imitar	essa	 relação	de	 cuidado	com	seus	pares	e,	por	 isso,	 acaba	

experimentando	o	que	é	assumir	uma	posição	de	adulto	diante	das	crianças.	Além	disso,	é	possível	afir-

mar	que	a	professora	também	imita	a	criança,	repetindo	o	que	Simone	disse:	“isso está uma bagunça 
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mesmo, olha que tanto de coisa”,	e	essas	verbalizações	parecem	encorajar	Simone	a	continuar	imitan-
do	alguém	que	exerce	uma	autoridade	diante	dos	demais.	Partimos	do	conceito	de	imitação	discutido	
em	Vygotsky	e	em	Wallon,	argumentamos	que	os	processos	das	 crianças	não	apenas	 representam	
os	modos	de	ser	criança	nas	várias	infâncias	no	contexto	da	EMEI	investigada,	mas	constituem	seus	
processos	de	desenvolvimento	como	pessoas.

Para	Vygotsky	(1934/1997),	há	uma	distinção	entre	o	desenvolvimento	real	e	a	possibilidade	de	
desenvolvimento.	Para	um	melhor	entendimento	do	desenvolvimento	de	uma	criança,	é	necessária	
uma	compreensão	 tanto	do	que	a	criança	 faz	sozinha	quanto	dos	processos	que	a	criança	 faz	com	
a	ajuda	de	outros	 (crianças,	mais	novas	ou	mais	velhas,	e	adultos).	Nesse	campo	de	possibilidades,	
situa-se	a	zona	de	desenvolvimento	iminente	na	qual	a	imitação	tem	um	papel	decisivo.	Isto	significa	
que,	apoiando	nos	processos	de	imitação,	a	criança	pode	realizar	ações	que	ainda	estão	além	da	sua	
idade	e	que	podem	impulsionar	seu	desenvolvimento.

A	imitação	é	considerada	um	processo	volitivo,	no	qual	há	uma	escolha	da	criança	em	imitar	os	
adultos	ou	outras	crianças,	no	intuito	de	fazer	algo	que	não	consegue	realizar	sozinha	ou	mesmo	algo	que	
busca	entender	no	contexto	em	que	está	inserida.	Aparentemente,	esse	seria	um	processo	estritamente	
racional.	Contudo,	com	base	nas	afirmações	de	Vygotsky	em	outros	textos	(1934/2010),	podemos	afirmar	
que	a	cognição	está	intimamente	relacionada	com	as	emoções,	formando	uma	unidade	afeto/cognição.

Portanto,	a	escolha	de	Simone	é	tanto	racional	quanto	afetiva:	aquilo	que	afeta	a	criança,	a	impul-
siona	em	seu	processo	de	desenvolvimento,	Simone	imitou	falas	e	ações,	mais	além,	esta	imitação	da	
arrumação	transformou	em	uma	brincadeira	de	casinha	em	que	as	crianças	começam	a	dizer	de	quem	
é	a	casa.	Nesta	hora,	todos	se	engajam	na	brincadeira	e	cada	uma	fala	de	maneira	alternada:	“essa	casa	
é	minha,	lá	lá	lá	lá	lá	lá”.	Isso	mostra	que	esta	dimensão	de	lugar,	de	ter	uma	casa	é	importante	para	a	
constituição	afetiva/cognitiva	da	criança.	Coerente	com	a	perspectiva	da	Psicologia	Histórico-Cultural,	
os	estudos	de	Wallon	(1941/1968)	enfatizam	a	imitação	como	um	processo	que	garante	à	vinculação	
entre	as	ações	motoras	e	mentais,	ambos	mobilizadas	pela	afetividade.

Já	na	brincadeira	anterior	de	Simone,	em	arrumar	a	bagunça,	as	demais	crianças	não	se	engaja-
ram	tanto,	podendo	nos	levar	a	pensar	que	não	é	algo	tão	prazeroso	para	uma	criança	fazer.	Como	a	
arrumação	da	bagunça	se	manteve	estimulada	pelos	dizeres	da	professora,	podemos	também	perce-
ber	que	é	algo	importante	e	próprio	do	mundo	adulto.

5.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS
Para	Wallon	(2007)	e	Vygotsky	(2002)	o	desenvolvimento	se	dá	a	partir	do	tensionamento	entre	

o	biológico	e	o	social,	sendo	a	interação	entre	ambos	que	possibilita	o	desenvolvimento	das	emoções,	
viés	orgânico	da	estrutura	do	 ser	humano.	Porém,	este	acontece	de	maneira	 concomitante	 com	o	
desenvolvimento	do	pensamento,	biológico,	social	e	cognitivo	(WALLON,	2007).	Desse	modo,	apoian-
do-se	nos	processos	de	imitação,	a	criança	pode	realizar	ações	que	ainda	estão	além	da	sua	idade	e	
que	podem	impulsionar	seu	desenvolvimento,	sendo	este	um	processo	relacionado	a	unidade	afeto/
cognição,	conforme	nos	afirma	Vygotsky	(1934/2010).

Com	isso,	argumentamos	ao	longo	do	trabalho	que,	ao	tentar	imitar	ações,	gestos	e	falas	dos	ou-
tros,	a	criança	constrói	suas	primeiras	compreensões	da	realidade	e	de	si	mesma,	em	um	movimento	
de	misturar-se	com,	dissolver-se	nas	e	diferenciar-se	das	outras	pessoas.



360

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

6.	REFERÊNCIAS	BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA,	 C.	 S.;	 VALENTINI,	 n.	 C.	 Contexto	 dos	 berçários	 e	 um	 programa	 de	 intervenção	 no	
desenvolvimento	de	bebês.	Motricidade,	vol.	9,	n.4,	2013.

ALVEZ-MAZZOTTI,	A.	 J.;	GEWANDSZNAJDER,	 F.	O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa 
quantitativa	e	qualitativa.	São	Paulo:	Pioneira,	1999.

ANDRÉ,	M.	Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional.	Brasília:	Líber	Livro	editora,	2005.

ALMEIDA,	 F.	 de	 S.	 Siga	 o	 mestre:	 reflexões	 sobre	 dança,	 imitação	 e	 educação	 infantil.	 Revista 
Contemporânea de Educação,	vol.12,	n.25,	set/dez	2017.

BUSSAB,	v.	S.	R.	PEDROSA,	M.	I.;	CARVALHO,	A.	M.	A.	Encontros	com	o	outro:	empatia	e	intersubjetividade	
no	primeiro	ano	de	vida.	Psicologia USP,	vol.18,	n.2	p.		99-133,	2007.

CORSARO,	W.	Entrada	no	campo,	aceitação	e	natureza	da	participação	nos	estudos	etnográficos	com	
crianças pequenas. Educação e Sociedade.	Campinas,	vol.26,	n.91,	2005.

CRUZ,	C.;	RIBEIRO,	U.	Metodologia científica: teoria e prática.	Rio	de	Janeiro:	Axcel	Books,	2003.

DIAS,	T.	P.;	DE	ALMEIDA,	n.	v.	F.	Atividade	de	desenho	como	mediadora	de	 interações	sociais	entre	
crianças. Paidéia,	Ribeirão	Preto,	vol.19,	n.44,	set/dez	2009.

GREEN,	J.	L.;	DIXON,	C.	N.;	ZAHARLICK,	A.	A	etnografia	como	uma	lógica	de	investigação.	Educação em 
Revista,	Belo	Horizonte,	vol.42,	p.13-79,	2005.

GREEN,	 J.	 L;	 SKUKAUSKAITE,	 A.;	 BAKER,	 D.	 Ethnography	 as	 Epistemology.Research Methods and 
Methodologies in Education, p.  309-321, 2011.

GUIMARÃES,	D.;	ARENARI,	R..	Na	Creche,	Cuidados	Corporais,	Afetividade	e	Dialogia.	Educação em 
Revista,	Belo	Horizonte,	v.34,	2018

HADDAD,	L.;	MAYNART,	R.	da	C.	A	compreensão	de	relações	familiares	pelas	crianças	em	situação	de	
brincadeira	em	contexto	de	educação	infantil.	Revista Zero-a-seis,	vol.19,	n.35	p.69-81,	jan/jun	2017.

KRAMER,	S.	Autoria	e	autorização:	questões	éticas	na	pesquisa	com	crianças.	In:	Cadernos de pesquisa. 
São	Paulo:	Fundação	Carlos	Chagas,	2002.

LAVE, J. On Learning. Forum Kritische Psychologie, n.38, 1997.

______.	The	practice	of	learning.	In:	CHAIKLIN,	S.;	LAVE,	J.	(eds.).	Understanding Practice: perspectives 
on	activity	and	context.	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1999.

LAVE,	 J.,	WENGER,	E.	Situated Learning:	 legitimate	peripheral	participation.	Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	1991.

MARQUES,	 C.	M.;WACHS,	M.	 C.	Paz e Educação Infantil.	 Escutando	 a	 voz	 das	 crianças.	 São	Paulo:	
Paulinas,	2015.

MULLER,	F.;	HASSEN,	M.	de	n.	A.	A	infância	pesquisada.	Psicol. USP,	vol.20,	n.3,	p.465-480,	2009.

SARMENTO,	M.	J.As	culturas	da	infância	nas	encruzilhadas	da	2ª	modernidade.	In:	SARMENTO,	M.	J.;	
CERISARA, A. B. (Coord.). Crianças e Miúdos: perspectivas	sociopedagógicas	sobre	infância	e	educação. 
Porto:	Asa,	2004.

VYGOTSKY,	L.	S.Formação social da mente (trad.: J. C. Neto, L. S. M. Barreto, S. C.

Afeche).	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2002.

WALLON,	H.	A evolução psicológica da criança	 (trad.	Ana	Maria	Bessa).	São	Paulo:	Martins	Fontes,	
2007.

VIANA,	 K.	M.	 P.;	 PEDROSA,	M.	 I.	 Brincadeiras	 coordenadas	 cooperativas	 e	 o	 compartilhamento	 de	
intenções	em	crianças.	Psicologia: Reflexão Crítica,	vol.27,	n.3,	p.		564-572,	2014.



361

EDUCAÇÃO	INFANTIL	COMO	TERRITÓRIO	DE	INTERAÇÕES	E	BRINCADEIRAS:	 

REFLEXÕES	A	PARTIR	DA	EXPERIÊNCIA	DO	PIBID	NO	CENTRO	DE	REFERÊNCIA	DO	COLÉGIO	PEDRO	II

EDUCAÇÃO INFANTIL COMO TERRITÓRIO DE INTERAÇÕES E 
BRINCADEIRAS:	REFLEXÕES	A	PARTIR	DA	EXPERIÊNCIA	DO	
PIBID	NO	CENTRO	DE	REFERÊNCIA	DO	COLÉGIO	PEDRO	II

Bianca	Villela	Albrecht	Alves
villela07bianca@gmail.com 

UNIRIO

Julia	Gabrielle	Neves	Peçanha
	juliagnp@gmail.com 

UNIRIO

Stephani	Oliveira	Coelho
	stephaniocoelho@gmail.com 

UNIRIO

INTRODUÇÃO
Este	 artigo	 surge	 a	 partir	 das	 vivências	 e	 observações	 de	 três	 estudantes	 da	 Universidade	

Federal	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	(UNIRIO)	bolsistas	do	Programa	Institucional	de	Bolsa	de	Iniciação	
à	Docência	 (PIBID).	O	projeto,	que	 iniciou	através	do	edital	de	2018	 compreendendo	o	período	de	
agosto	de	2018	a	janeiro	de	2020,	está	sendo	realizado	no	segmento	de	educação	infantil	no	Centro	de	
Referência	em	Educação	Infantil	de	Realengo	(CREIR)	do	Colégio	Pedro	II.

No	curso	de	Pedagogia,	assim	como	nas	demais	licenciaturas,	os	estágios	e	programas	de	prática	
docente	são	experiências	que	permitem	aos	estudantes	ter	contato	com	a	profissão	ainda	durante	a	
graduação.	A	formação	teórica	é	ampliada	e	apoiada	com	a	observação	e	vivência	na	rotina	da	sala	
de	 aula	 e	 das	 dinâmicas	 que	 acontecem	na	 escola	 através	 do	 acompanhando	de	 professores	 e	 da	
interação	com	as	atividades	educativas.	A	partir	desse	contato	muitas	reflexões	sobre	a	relação	entre	
teoria	e	prática	podem	ser	feitas.

O	PIBID	é	uma	ação	de	Política	Nacional	de	Formação	de	Professores	do	Ministério	da	Educação	
(MEC)	que	visa	proporcionar,	aos	estudantes	que	estão	na	primeira	metade	dos	cursos	de	licenciatura,	
uma	aproximação	com	o	cotidiano	de	escolas,	o	contexto	em	que	elas	estão	inseridas	com	o	objetivo	
de	promover,	durante	a	graduação,	o	 vínculo	de	 futuros	educadores	 com	as	 salas	de	aula	da	 rede	
pública.	O	programa	acontece	a	partir	da	parceria	de	Instituições	de	Educação	Superior	com	as	redes	
de	ensino	públicas	de	educação	básica,	sendo	os	estudantes	integrantes	do	programa	acompanhados	
por	um	professor	em	cada	instituição.

Além	da	experiência	prática	no	ambiente	escolar,	o	PIBID	compreende	reuniões	de	estudos	e	
trocas	que	são	 realizadas	na	universidade	com	a	coordenadora	de	área,	espaço	que	contribui	para	
reflexões	e	articulações	entre	teoria	e	prática,	ampliando	o	referencial	relativo	a	produção	científica	
voltada	para	o	campo	da	infância.	Desse	modo	os	temas	pertinentes	à	Educação	Infantil,	tais	como	as	
concepções	de	infância,	as	linguagens,	o	currículo	e	tantos	outros	são	aprofundados	e	auxiliam	a	atua-
ção	do	estudante	na	escola.	Além	disso,	no	próprio	CREIR	realizamos	reuniões	com	os	supervisores,	
onde	a	discussão	das	práticas	e	estudo	também	acontecem.
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Tendo	em	vista	nossa	vinculação	com	o	programa,	utilizamos	para	a	construção	desse	artigo	
a	pesquisa	participante,	sendo	nossa	vivência	e	observação,	tanto	nos	encontros	que	acontecem	na	
universidade	quanto	no	CREIR,	insumos	e	material	para	seu	desenvolvimento.

O	CREIR	é	a	unidade	de	Educação	Infantil	do	Colégio	Pedro	II	e	fica	 localizado	na	unidade	de	
Realengo	 na	 cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 Suas	 atividades	 iniciaram	 em	 2012	 e	 atualmente	 possui	 12	
turmas	com	crianças	entre	03	a	05	anos.	Em	nossa	experiência	percebemos	desde	o	início	um	olhar	
diferente	para	a	criança	e	seus	interesses,	seja	na	maneira	que	o	Projeto	Político	Pedagógico	da	escola	
foi	construído,	priorizando	a	criança	como	foco	dos	processos	de	ensino-aprendizagem,	ou	nos	plane-
jamentos	cotidianos	da	própria	instituição,	que	são	flexíveis	contando	com	escuta	sensível	das	crianças	
e	da	comunidade	escolar.

Dessa	forma	organizamos	o	presente	trabalho	com	a	revisão	bibliográfica	dialogando	com	relatos	
da	experiência	vivida	através	do	PIBID	no	CREIR	e	as	reflexões	feitas	nas	reuniões	entre	participantes	
do	projeto	e	a	supervisão	e	coordenação.	Para	compreender	o	planejamento	curricular,	é	necessário	
entender	que	antes	de	qualquer	organização	de	currículos,	há	interpretações	a	respeito	dos	objetivos	
que	se	pretende	alcançar	com	as	vivências	e	aprendizados	presentes	no	cotidiano	de	uma	instituição.	
Assim	sendo,	nossa	proposta	é	apontar	possíveis	reflexões	e	compartilhar	práticas	para	uma	Educação	
Infantil	que	considere	as	pluralidades	das	infâncias.

CONSIDERAÇÕES	HISTÓRICAS	SOBRE	CONCEPÇÕES	DE	INFÂNCIA	E	SUA	
RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL ATUALMENTE

As	concepções	de	infância	foram	construídas	historicamente	e	estão	em	constante	mudanças.	
Analisando	o	contexto	europeu,	aproximadamente	até	o	 século	XVII,	o	 sentimento	de	 infância	não	
existia	tal	como	vai	se	desenvolver	na	modernidade,	ou	seja,	não	se	distinguia	a	criança	do	adulto.	
Segundo	o	autor	Philippe	Aries	(1981),	assim	que	as	crianças	tinham	condições	físicas	de	viver	sem	o	
amparo	de	um	adulto	por	perto,	seja	a	mãe	ou	um	responsável,	elas	adentravam	na	sociedade	partici-
pando	sem	distinção	das	atividades	e	atribuições	dos	adultos.

Em	seguida,	a	partir	do	século	XVII,	devido	às	preocupações	da	Igreja	Católica	em	relação	ao	
controle	do	conhecimento,	algumas	mudanças	foram	ocorrendo	na	história	e	assim	começou	a	ser	dis-
cutido	cuidados	e	direitos	específicos.	Segundo	as	autoras	MOTA	e	GOMES	(2004),	as	escolas	religiosas	
têm	um	papel	importante	na	construção	do	pensamento	a	respeito	do	sentimento	de	infância:

Por	volta	do	século	XVII	a	Igreja	chamou	a	atenção	para	o	fato	de	que	as	crianças	deveriam	ser	excluí-
das	de	determinados	assuntos,	especialmente	os	ligados	ao	sexo,	pois	poderiam	afetar	o	seu	desen-
volvimento	moral.	Surgem	as	escolas	de	ensino	básico,	cujo	objetivos	eram,	além	do	ensino,	cuidar	
dos	aspectos	morais	e	religiosos	dos	indivíduos.	Inicialmente	a	atuação	destas	escolas	foi	limitada	a	
poucas	crianças,	mas	elas	serviram	de	base	para	abrir	a	discussão	entre	filósofos	da	época	sobre	a	
questão	da	infância.	(MOTA;	GOMES,	2004,	p.		10)

Historicamente	a	criança	foi	vista	como	um	indivíduo	dependente	de	assistência,	um	vir	a	ser,	
alguém	sendo	cuidado	e	preparado	para	um	momento	seguinte.	Através	da	leitura	das	autoras	citadas	
acima,	é	perceptível	que	há	uma	mudança	ampla	no	olhar	sobre	a	criança,	que	antes	não	se	diferen-
ciava	do	adulto,	inclusive	inserida	no	mundo	do	trabalho,	e	anos	mais	tarde	passa	a	ser	interpretada	
como	um	ser	angelical.
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Apesar	disso,	é	somente	nos	séculos	XIX	e	XX	que	a	educação	formal	abrirá	espaço	para	se	pen-
sar	a	Educação	Infantil.	Nessa	época,	a	educação	para	as	crianças	era	embasada	por	uma	pedagogia	
tradicional,	como	afirmam	as	autoras:

O	interesse	pelo	estudo	do	processo	de	ensino-aprendizagem	tem	suas	origens	históricas	no	sur-
gimento	da	concepção	de	infância.	Nos	séculos	seguintes	(XIX	e	XX),	como	decorrência	da	necessidade	
de	se	oferecer	às	crianças	educação	formal,	verifica-se	o	aumento	do	interesse	pela	educação	infantil.	
Nesta	época,	a	educação	ainda	era	marcada	pela	severidade	e	pela	rigidez,	que	só	vêm	a	se	atenuar	
com	o	estudo	científico	da	criança,	que	se	iniciará	no	século	XX.	(MOTA,	GOMES,	2004,	p.		10)

Estudos	recentes	trazem	uma	nova	concepção	de	infância	onde	a	criança	é	vista	como	um	
sujeito	com	identidade,	vontades	e	direitos.	Atualmente,	a	Educação	Infantil	é	entendida	na	legis-
lação	como	a	primeira	etapa	da	Educação	Básica	(BRASIL,	2013),	sendo	o	momento	de	iniciação	no	
espaço	escolar	e	tendo	como	finalidade	o	desenvolvimento	integral	da	criança	em	seus	aspectos	
físico,	 afetivo,	 intelectual,	 linguístico	 e	 social.	 As	 discussões	 a	 respeito	 de	 quais	 devem	 ser	 os	
conteúdos	e	propostas	abordados	nesse	segmento	estão	em	discussão	nos	espaços	que	se	propõe	
a estudar a educação.

No	ambiente	escolar	o	currículo	tem	um	papel	fundamental	na	organização	dos	conteúdos	que	
serão	estudados.	É	através	dele	que	os	assuntos	abordados	serão	priorizados,	ou	não.	Mas	qual	deverá	
ser	o	currículo	da	Educação	Infantil?	Apoiando	essa	questão,	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	
Educação	 Infantil	 (DCNEIs,	 2009)	 têm	 como	principal	 objetivo	 orientar	 as	 Instituições	 de	 Educação	
Infantil	e	os	profissionais	da	área	para	organização,	articulação,	desenvolvimento	e	avaliação	de	pro-
postas	pedagógicas.

No	Brasil	 nem	 sempre	 foi	 aceita	 a	 ideia	de	haver	um	currículo	para	 Educação	 Infantil	 sendo	
preferidas	as	expressões	“projeto	pedagógico”	ou	“proposta	pedagógica”	(BRASIL,	2013),	mas	com	a	
inclusão	da	Educação	Infantil	na	Educação	Básica	esse	conceito	começa	a	ser	utilizado.	Como	ressalta	
OLIVEIRA	 (2010),	por	existir	o	 receio	de	 importar	do	 corpo	docente	que	desenvolve	o	 currículo	de	
uma	Escola	para	a	Educação	Infantil,	uma	estrutura	e	uma	organização	que	tem	sido	muito	criticada,	
preferem	usar	a	expressão	‘projeto	pedagógico’	para	se	referir	à	orientação	dada	ao	trabalho	com	as	
crianças	em	creches	ou	pré-escolas.

Ao	 pensar	 na	 Educação	 Infantil,	 é	 necessário	 refletir	 sobre	 o	 que	 deve	 ser	 priorizado	 como	
aprendizado	durante	essa	etapa	da	educação	básica,	além	de	como	as	crianças	são	compreendidas	
no	espaço	e	o	que	se	espera	enquanto	educação.	As	DCNEIs	compreendem	o	currículo	como	conjunto	
de	práticas	que	integram	os	saberes	das	crianças	com	os	conhecimentos	socioculturais	e	propõe	uma	
educação	que	respeite	a	criança	e	suas	vivências.	O	documento	diz	que	“tais	práticas	são	efetivadas	
por	meio	de	relações	sociais	que	as	crianças	desde	bem	pequenas	estabelecem	com	os	professores	e	
as	outras	crianças,	afetam	a	construção	de	suas	identidades”	(BRASIL,	2013).

Visto	que,	na	proposta	das	DCNEIs	para	o	currículo	na	Educação	Infantil,	é	ressaltada	a	impor-
tância	da	valorização	das	vivências	das	crianças	em	sua	construção,	e	sendo	o	brincar	parte	primordial	
dessas,	entendemos	que	a	valorização	da	brincadeira	no	cotidiano	da	escola	se	torna	fundamental	no	
processo	de	ensino-aprendizagem	que	respeite	as	infâncias.
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A	IMPORTÂNCIA	DO	BRINCAR
Para	os/as	pesquisadores/as	que	se	propõe	estudar	as	infâncias,	as	brincadeiras	são	importantes	

para	o	conhecimento	das	culturas,	contextos	e	vivências	das	crianças.	 Infâncias	e	crianças	são	dois	

conceitos	que	estão	intrinsecamente	relacionados,	visto	que,	nas	infâncias	se	encontram	as	crianças.	

Mas	se	pararmos	para	analisar	os	diferentes	contextos	que	estão	presentes	nas	grandes	metrópoles,	

podemos	perceber	que	muitas	vezes,	dentro	de	uma	mesma	cidade,	há	diversas	formas	de	se	vivenciar	

esse	período	geracional.

Através	do	brincar,	as	crianças	compreendem	e	expressam	como	pensam	e	enxergam	as	dife-

rentes	realidades,	mas	isso	não	significa,	necessariamente,	que	elas	estão	imitando	o	que	veem.	Em	

suas	brincadeiras,	os	infantes	reproduzem,	ao	mesmo	tempo	que	reinterpretam,	suas	existências,	é	

a	chamada	“reprodução	interpretativa”	(CORSARO,	1997).	Os	jogos	e	o	ato	de	brincar	são	formas	de	

linguagens	usadas	por	elas	para	compreender	e	interagir	consigo,	com	o	outro	e	com	o	mundo.

Os	 contextos,	 as	 referências,	 as	 condições	 sociais,	 tudo	 isso	 pode	 contribuir	 para	 uma	 nova	

construção	da	realidade.	Através	dos	jogos	simbólicos,	a	criança	transforma	uma	caixa	de	papelão	em	

um	grande	navio	ou	reinterpreta	as	relações	que	observa	em	sua	própria	casa.	Ela	aprende	a	como	se	

relacionar	com	os	objetos	de	maneira	própria	e	também	recria	as	regras	sociais	de	sua	convivência,	

assim	como	explicita	Vigotski:

Se	a	criança	faz	o	papel	da	mãe,	então	ela	tem	diante	de	si	as	regras	do	comportamento	da	mãe.	O	pa-
pel	que	a	criança	interpreta	e	a	sua	relação	com	o	objeto,	caso	este	tenha	seu	significado	modificado,	
sempre	decorrem	das	regras,	ou	seja,	a	situação	imaginária,	em	si	mesma,	sempre	contém	regras.	Na	
brincadeira,	a	criança	é	livre.	Mas	essa	liberdade	é	ilusória.	(Vigotski,	p.		28,	2008)

No	CREIR,	em	alguns	momentos,	as	 crianças	 se	encontram	no	chamado	“brinquedão”,	nesse	

espaço	podemos	observar	as	trocas	entre	diversas	turmas,	de	diferentes	idades.	Uma	situação	que	foi	

vivida	por	uma	de	nós	e	chamou	atenção	em	relação	ao	brincar,	foi	a	queixa	de	alguns	garotos	de	uma	

turma	de	crianças	de	5	anos	sobre	uma	criança,	que	era	da	turma	de	3	anos,	estar	atrapalhando	o	que	

eles	estavam	fazendo.

Ao	me	aproximar	do	grupo	e	falar	com	o	menino	mais	novo,	que	foi	o	motivo	pelo	qual	fui	chamada,	
disse:	‘-	Enzo,	você	quer	brincar	com	eles	também?	Eles	estão	brincando’.	Assim	que	falei	essa	frase,	
um	dos	meninos	mais	velhos,	me	repreendeu:	‘-	brincando	não,	capturando!’	Naquele	instante,	per-
cebi	meu	equívoco.	Perguntei	à	eles,	então,	o	que	estavam	capturando	e	assim	descobri	que	era	uma	
caça	as	formigas	do	pátio.	(Stephani)

No	momento	em	que	essa	situação	ocorreu,	foi	possível	refletir	a	respeito	de	nossa	percepção,	

enquanto	adultos,	sobre	a	brincadeira	das	crianças.	Em	muitas	vezes,	nos	distanciamos	das	culturas	in-

fantis	e	as	tratamos	sem	o	respeito	necessário.	Os	jogos	infantis	são	parte	do	desenvolvimento	psíqui-

co	e	para	que	eles	ocorram	em	suas	integralidades	e	originalidades	é	preciso	tempo,	espaço	e	respeito.	

É	necessário	compreender	e	criar	possibilidades	para	que	a	imaginação	possa	fluir	sem	interferências.

“O	 imaginário	 infantil	 é	 inerente	ao	processo	de	 formação	e	desenvolvimento	da	personalidade	e	
racionalidade	de	cada	criança	concreta,	mas	isso	acontece	no	contexto	social	e	cultural	que	fornece	
as	condições	e	as	possibilidades	desse	processo”.	(Sarmento,	2003,	p.		3)

Em	seus	estudos	sobre	a	Educação	 Infantil,	Ostetto	 (2017)	nos	chama	a	atenção	para	enten-

der	 que	 durante	 as	 brincadeiras,	 as	 crianças	 estão	 interagindo	 e	 aprendendo	 coletivamente.	 Ao	
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compreender	isso	colocamos	em	prática	a	organização	curricular	que	as	respeita	enquanto	indivíduos,	
que	necessitam	exercer	suas	liberdades	individuais,	assim,	elucida	a	autora:

A	brincadeira	já	é,	em	si,	momento	propício	às	interações.	Geralmente	as	crianças	se	reúnem	para	
brincar,	chamam	umas	às	outras,	ou	vão	se	agregando	no	decorrer	das	ações,	dos	enredos	que	estão	
sendo	construídos	por	uma	ou	um	grupinho	delas.	Mas	a	brincadeira	não	é	inata,	como	inicialmente	
poderíamos	pensar.	Aprende-se	a	brincar.	Não	por	meio	de	um	aprendizado	aos	moldes	da	escola	
do	ABC,	com	o	adulto	ensinando	passo	a	passo	como,	quando,	onde	devem	brincar.	Não.	As	crianças	
aprendem	no	contexto,	brincando,	entrando	no	jogo.	Aprende-se	a	brincar	desde	a	mais	tenra	idade,	
nas	relações	que	meninos	e	meninas,	homens	e	mulheres,	estabelecem	com	os	outros	e	com	a	cultura	
ao	longo	da	vida.	(OSTETTO,	Luciana,	2017,	p.		60)

O	protagonismo	da	criança	na	idealização	de	projetos	deve	ser	então,	o	foco	dos	profissionais	
de	educação	que	estejam	envolvidos	na	construção	desse	processo,	e	isso	requer,	principalmente,	a	
participação	das	crianças,	que	têm	seus	próprios	desejos	e	preferências.	Dessa	forma,	é	necessário	
compreender	e	criar	possibilidades	para	que	as	suas	imaginações	possam	fluir	sem	interferências.

O PLANEJAMENTO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O	planejamento	escolar	por	muitos	educadores	é	visto	como	uma	etapa	formal	de	sua	prática	

docente,	como	uma	ficha	ou	lista	a	ser	preenchida.	Ostetto	(2000)	destaca	que	o	planejamento	deve	
ser	assumido	como	um	processo	de	reflexão	do	cotidiano	do	trabalho	pedagógico.	Assim,	em	nossas	
percepções,	ficou	evidente	que	para	se	iniciar	o	planejamento	precisa-se	pensar	na	intencionalidade	a	
concepção	de	infância	e	educação	que	se	assume.

O	Projeto	Político	Pedagógico	é	o	documento	onde	estão	declaradas	as	propostas	educacionais,	
os	objetivos	de	aprendizagem	e	como	a	instituição	pretende	concretizá-los.	O	PPP	do	CREIR	traz	em	
seus	fundamentos	teóricos-metodológicos	com	a	visão	da	criança	como	sujeito	de	direito	e	que	deve	
ser	entendida	e	respeitada	como	tal.	O	documento	foi	elaborado	a	partir	de	reuniões	democráticas	
entre	toda	a	comunidade	escolar	e	tem	a	criança	no	centro	do	planejamento	curricular:

A	criança	é	o	foco	de	todos	os	trabalhos	desenvolvidos	na	Educação	Infantil	no	Colégio	Pedro	II.	A	es-
cuta	de	cada	criança	e	a	identificação	das	culturas	infantis	são	ações	de	cuidado	e	atenção	contínuos	
dos	profissionais	de	educação	que	aqui	trabalham.	(COLÉGIO	PEDRO	II,	2017,	p.		28)

Na	Educação	 Infantil,	a	construção	de	ações	pedagógicas	deve	partir	da	brincadeira,	que	é	a	
principal	constituinte	das	culturas	da	infância,	e	os	interesses	das	crianças	contemplados	no	planeja-
mento	escolar.	Nesse	sentido	e	alinhado	com	as	DCNEIs,	o	PPP	do	CREIR	destaca	que:

Em	 acordo,	 o	 planejamento	 curricular	 da	 Educação	 Infantil	 no	 Colégio	 Pedro	 II	 está	 centrado	 na	
criança:	parte	de	seus	interesses,	busca	a	integração	dos	saberes	e	conhecimentos	produzidos	pela	
humanidade,	garantindo	que	a	experiência	de	infância	vivenciada	pelas	crianças	em	nossa	escola	não	
seja	nunca	correlata	ao	que	alude	o	sentido	etimológico	da	palavra	infante:	aquele	que	não	tem	voz	
pública/política.	(COLÉGIO	PEDRO	II,	2017.	p.28)

Valorizar	a	brincadeira	e	o	peso	que	ela	tem	na	formação	da	criança,	é	o	primeiro	passo	para	in-
cluí-la	no	planejamento	escolar,	dando	o	devido	destaque	a	essa	atividade	prazerosa	e	enriquecedora	
que	traduz	sentimentos,	culturas	e	maneiras	de	pensar.	O	brincar	está	presente	em	todas	as	etapas	de	
nossa	vida,	como	elucida	SARMENTO	(2003):

Brincar	não	é,	portanto,	exclusivo	das	crianças	é	próprio	do	homem	e	uma	das	suas	atividades	mais	
significativas.	Uma	diferença	 importante,	porém,	é	que	as	crianças	brincam,	contínua	e	devotada-
mente	e,	ao	contrário	dos	adultos,	entre	brincar	e	fazer	coisas	sérias	(entre	o	ócio	e	o	negócio	ou	entre	
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o	lazer	e	o	trabalho)	não	fazem	distinção,	sendo	brincar	muito	do	que	as	crianças	fazem	de	mais	sério.	
(SARMENTO, p.12, 2003)

No	CREIR	os(as)	professores(a)s	têm	autonomia	para	pesar	e	repensar	como	será	a	prática	das	
atividades	através	da	percepção	das	necessidades	de	cada	grupo	e	contexto	das	turmas.	Entende-se	
que	o	planejamento	é	flexível,	e	mesmo	havendo	um	planejamento	anterior,	se	o	interesse	das	crianças	
em	determinado	momento	for	uma	brincadeira	específica	ou	outra	atividade,	seu	desejo	é	respeitado.

Tive	oportunidade	de	acompanhar	muitas	atividades	sugeridas	pelas	crianças	e	perceber	o	quanto	
puderam	orientar	outras	propostas	feitas	pelas	professoras.	Como	por	exemplo,	o	dia	em	que	suge-
riram	um	passeio	pela	escola	e	professora	aproveitou	para	apresentar	a	biblioteca	do	Fundamental	e	
Médio	e	lá	ler	o	livro	“A	vida	não	me	assusta”,	escrito	pela	Maya	Angelou	e	ilustrado	por	Jean	Michel	
Basquiat.	Achei	interessante	que	antes	de	ler	o	livro	ela	apresentou	a	autora	e	o	ilustrador	para	as	
crianças,	falando	um	pouco	sobre	eles	e	mostrando	as	fotos	que	estavam	no	final	do	livro.	Uma	ati-
vidade	sugerida	pelas	crianças	ocupando	uma	intencionalidade	pedagógica	por	parte	da	professora	
(Júlia)

É	perceptível	que	as	discussões	entre	as	 crianças,	docentes	e	equipe	profissional	 atuante	na	
escola	acontecem	de	forma	democrática	e	são	valorizadas	e	consideradas	na	proposta	pedagógica.

Quando	 iniciei	 no	 PIBID,	 as	 crianças	 da	 turma	 que	 acompanhei	 já	 demonstravam	 interesse	 pela	
Rapunzel	e	sua	torre	(que,	no	caso,	é	localizada	na	torre	da	caixa	d´água	do	CREIR)	e	então,	a	partir	
disso,	foram	feitos	muitos	passeios	até	a	casa	da	Rapunzel	e	também	da	“bruxa	má”	que	a	prendia,	
tudo	isso	dentro	do	campus	que	o	CREIR	se	encontra.	Portanto,	observando	a	imaginação	e	criativi-
dade	das	crianças,	nós	(eu,	a	pibidiana	Stephani	e	a	Professora	regente	da	turma)	pensamos	em	uma	
brincadeira	que	envolvesse	aquele	tema,	e	então,	construímos,	junto	com	as	crianças,	uma	grande	
trança	de	tecidos	e	amarramos	no	“brinquedão”,	já	citado	anteriormente,	para	que	elas	pudessem	
criar	 suas	 brincadeiras.	 A	 trança,	 depois	 daquele	 dia,	 era	 solicitada	 em	 diversos	momentos	 pelas	
crianças	da	nossa	turma	e	também	de	outras,	o	que	tornou	aquele	momento	essencial	para	a	minha	
formação,	pois	pude	perceber	a	importância	de	um	planejamento	flexível,	que	valorize	as	crianças	e	
suas	percepções	e	seja	construído	com	elas	e	não	somente	para	elas.	(Bianca)

Colocar	em	prática	o	projeto	político	pedagógico	requer	pensar	tudo	que	envolve	a	rotina	e	a	
vida	das	crianças	no	espaço	escolar.	Por	exemplo,	a	autonomia	das	crianças	é	manifestada	em	todos	
os	momentos	da	rotina	do	CREIR,	seja	nas	brincadeiras	e	nas	relações,	como	também	nos	cuidados	
pessoais	e	triviais	como	ir	ao	banheiro,	beber	água,	servir	o	próprio	almoço	administrando	suas	prefe-
rências	e	escovar	os	dentes.	Elas	têm	liberdade	em	suas	ações	contando	com	auxílio	das	professoras	
para	intervir	e	orientar	quando	necessário.	O	diálogo	faz	parte	do	cotidiano	de	professores	e	crianças.

A	abordagem	pedagógica	conhecida	como	Pedagogia	da	Escuta	e	desenvolvida	em	Reggio	Emilia	
traz	a	importância	de	considerar	os	interesses	da	criança	na	construção	da	proposta	pedagógica	e	seu	
protagonismo	no	próprio	processo	de	conhecimento	e	aprendizagem.	Malaguzzi	o	principal	idealizador	
dessa	proposta	diz	que	as	coisas	relativas	às	crianças	e	para	as	crianças	somente	são	aprendidas	atra-
vés	das	próprias	crianças	(MALAGUZZI,	1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	experiência	no	PIBID	permite	a	antecipação	da	vivência	do	cotidiano	escolar,	sendo	uma	impor-

tante	iniciativa	para	formação	de	professores.	Nossa	vivência	com	as	dinâmicas	presentes	na	rotina	da	
instituição,	tem	contribuído	muito	para	o	aprendizado	acadêmico,	tornando	as	relações	estabelecidas	
entre	 teoria	e	prática,	 valorosas	para	o	nosso	desenvolvimento	enquanto	 futuras	professoras.	Além	
disso,	 vivê-las	numa	escola	que	assume	o	modelo	 através	da	pedagogia	da	escuta,	 se	baseando	no	
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respeito	ao	outro,	nos	permite	perceber	a	criança	no	centro	do	processo	e	uma	efetiva	 inclusão	do	
brincar,	enaltecendo	as	infinitas	possibilidades	que	elas	trazem	com	sua	imaginação	e	bagagem	cultural.

Participar	do	cotidiano	escolar	em	uma	instituição	que	se	propõe	a	respeitar	a	infância	em	sua	
integralidade,	sem	distinguir	momentos	de	livre-brincar,	das	atividades	mais	direcionadas	pelas	pro-
fessoras,	é	poder	compreender	na	prática	que	é	possível	abordar	a	Educação	Infantil	com	uma	par-
ticipação	real	das	crianças	em	seu	processo	de	aprendizagem.	Elas	não	são	sujeitos	passivos	em	suas	
vidas	e	por	isso	não	devem	ser	excluídas	da	organização	das	propostas	pedagógicas.	Seus	interesses,	
questionamentos	e	ideias	necessitam	estar	presentes	na	rotina	escolar.

Assim,	 ao	 compreender	 as	 crianças	 como	 sujeitos	 culturais	 e	 a	 infância	 como	um	 tempo	de	
vivências	e	construção	de	relações,	conseguimos	entender	a	importância	da	criação	de	projetos	pe-
dagógicos	que	contemplem	e	respeitem	as	individualidades	de	cada	contexto	presente	nos	ambientes	
educacionais.	Dessa	forma,	uma	nova	educação	com	crianças	é	discutida,	no	que	tange	repensar	as	
práticas	pedagógicas	e	atuação	dos/as	docentes.
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Esta	é	uma	pesquisa	sobre	 interações	entre	adultos	e	crianças,	 tecidas	na	prática	da	Educação	

Infantil,	a	partir	de	um	projeto	escolar	chamado:	Brincadeiras	de	Quintal.	O	que	buscamos	oferecer	são	

ideias	a	partir	das	quais	se	torna	possível	o	que	acreditamos	ser	necessário:	repensar	a	prática	escolar	

da	Educação	Infantil	a	partir	das	brincadeiras	com	as	crianças	e	entre	as	crianças.	Partindo	de	uma	base	

teórica	inspirada	nas	concepções	de	Vigotski	(2008),	Paulo	Freire	(1989	e	1997),	Manuela	Ferreira	(2002,	

2004	e	2008),	Maria	Carmem	Barbosa	(2006)	entre	outros,	que	uniremos	a	experiência	de	duas	professo-

ras	de	uma	Escola	Municipal	de	Educação	Infantil	da	cidade	de	Nova	Iguaçu	-	RJ	e	a	prática	cotidiana	com	

crianças	entre	3	e	4	anos	de	idade.	Lançamo-nos	a	contar	nossas	práticas	na	tentativa	de	compreender	as	

possíveis	formas	de	atuação	da	brincadeira	como	norteadora	do	trabalho	com	as	crianças.

Segundo	Vigotski	 (2008),	 a	 brincadeira	 é	 uma	 forma	 de	 sociabilidade	 da	 criança,	 é	 uma	 das	

linguagens	da	infância	onde	a	criança	tem	oportunidade	de	significar	e	ressignificar	o	mundo,	organi-

zando	suas	práticas	culturais.

Vigotski	entende	a	criança	como	um	ser	interativo,	que	constrói	a	si	e	seu	conhecimento	pelas	

suas	ações	(MOLON,	2000).	Assim,	a	qualidade	das	interações	é	determinante	para	a	qualidade	daquilo	

que	se	reconstrói	internamente,	que	consequentemente	será	material	para	a	imaginação	criadora.

O	contexto	que	serviu	como	alicerce	do	presente	trabalho	foi	o	ambiente	de	uma	Escola	Municipal	

de	Educação	Infantil	onde	trabalhamos.	Por	isso,	suas	especificidades	não	devem	ser	ignoradas.	Assim,	

essa	é	uma	interpretação	da	realidade	observada,	a	opção	por	trazer	observações	diárias	no	corpo	do	

texto	tem	como	objetivo	dar	ao	leitor	a	oportunidade	de	outras	análises.	Para	William	Corsaro	(2005),	

fazer	pesquisa	etnográfica	com	crianças	pequenas	envolve	certo	número	de	desafios,	uma	vez	que	os	

adultos	são	percebidos	como	poderosos	e	controladores	de	suas	vidas.	Assim,	a	pesquisa,	nos	exigiu,	

como	pesquisadoras,	entrar	e	ser	aceita	na	vida	das	crianças	e	dela	participar.	Ou	seja,	“nos	tornar	

nativas”.	Sem	invadir	o	espaço	do	outro.

Buscamos	trazer	para	este	relato	inspirações	etnográficas,	por	isso	o	papel	da	teoria	na	constru-

ção	das	categorias	pesquisadas	foi	essencial	e	se	deu	a	partir	de	livros,	artigos	e	revistas	acadêmicas	

que	contribuíram	de	forma	significativa	com	a	produção	textual.	Como	estratégia	metodológica	usa-

mos	oficinas	realizadas	por	nós	a	partir	do	projeto	Brincadeiras	de	Quintal.	Contamos	com	recursos	

como	caderno	de	campo,	fotografias	e	filmagens	das	atividades	que	buscaram	incentivar	a	o	desen-

volvimento	da	afetividade,	da	memória	e	da	linguagem	baseadas	no	respeito	aos	diferentes	níveis	de	

desenvolvimento	e	ritmos	de	aprendizagens.	Tivemos	como	eixo	norteador	a	troca	de	experiências	

nas brincadeiras.
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A	 inclusão	das	crianças	como	sujeitos	da	pesquisa	é	antes	de	 tudo,	a	possibilidade	de	 trazer	
à	tona	um	mundo	novo,	cheio	de	experiências	que	devem	ser	compartilhadas	e	inseridas	no	campo	
científico.	É	levar	mais	longe	a	perspectiva	das	crianças	como	atores	sociais,	fazendo-se	valer	seus	di-
reitos	como	seres	envolvidos	no	processo	de	pesquisa	e	como	tal,	sujeitos	que	devem	ser	consultados	
e ouvidos.

Tomando	as	vozes	das	crianças	como	ponto	de	partida,	o	primeiro	desafio	foi	a	construção	de	
uma	metodologia	de	investigação	que	considere	as	crianças	como	sujeitos	 implicados	em	seus	pro-
cessos	de	socialização,	apropriação	e	interação.	As	reflexões	tiveram	como	orientação	o	trabalho	de	
Ferreira	 (2002).	A	autora	 realizou	uma	etnografia	em	uma	escola	 rural	durante	um	ano	 letivo.	 Seu	
objetivo	foi	revelar	como	é	que	as	crianças	lidam	com	as	estruturas	impostas	pelos	adultos	no	pro-
cesso	de	institucionalização	escolar	e	como	é	que	negociam,	manipulam,	solucionam	conflitos	entre	
si.	Buscava	penetrar	no	mundo	conceitual	de	crianças	de	3	a	6	anos,	suas	redes	de	significados,	os	
sentidos	partilhados	pelo	grupo,	descobrir	os	sensos-comuns	–	saberes,	fazeres	e	sentidos.	Sua	opção	
metodológica	pretendia	“levar	a	sério	à	voz	das	crianças,	 reconhecendo-as	como	seres	dotados	de	
inteligência,	capazes	de	produzir	sentido	e	com	o	direito	de	se	apresentarem	como	sujeitos	de	conhe-
cimento”	(Ferreira,	2008,	p.147).

Dando	visibilidade	para	a	 categoria	Rotina	no	cotidiano	da	educação	 infantil,	Barbosa	 (2006)	
enfatiza	a	importância	da	reflexão	sobre	a	elaboração	da	mesma.	Destaca	que	é	uma	sintetização	do	
projeto	pedagógico.	A	rotina	é	um	elemento	que	os	responsáveis	pela	educação	infantil	estruturam	
para,	a	partir	dela,	desenvolverem	o	trabalho	cotidiano.

A	autora	considera	que	uma	característica	presente	na	rotina	da	Educação	Infantil	é	o	uso	do	
tempo.	A	fixidez	da	sequencia,	da	duração	das	atividades,	é	uma	característica	da	rotina.	E	menciona	
que	quando	as	crianças	gostam	de	uma	atividade,	dão	significado	a	ela,	são	capazes	de	ficar	muito	
tempo	envolvidas	(BARBOSA,	2006	p.148).

Como	professoras	conscientes	do	nosso	papel	no	processo	educativo	das	crianças,	o	desafio	
foi	 romper	 com	a	 ideia	de	homogeneização	das	matrizes	 curriculares	na	educação	 infantil.	 E	para	
auxiliar	no	fortalecimento	das	práticas	pedagógicas	contamos	com	a	contribuição	de	Paulo	Freire,	no	
livro	Pedagogia	da	Autonomia.	O	autor	destaca	as	exigências	sobre	o	ensinar,	entre	elas	o	respeito	
aos	saberes	dos	educandos;	risco,	aceitação	do	novo	e	rejeição	a	qualquer	forma	de	discriminação;	
reflexão	crítica	sobre	a	prática;	respeito	à	autonomia	do	ser	educando;	apreensão	da	realidade;	ale-
gria	e	esperança;	comprometimento;	compreender	que	a	educação	é	uma	forma	de	intervenção	no	
mundo...	O	educador	precisa	ter	conduta,	compromisso	e	postura,	pois	a	educação	é	um	ato	político	
(FREIRE, 1997).

Como	professoras	na	Educação	 Infantil,	concordamos	com	Kramer	 (2011),	que	ao	 falar	sobre	
as	questões	e	tensões	da	formação	de	profissionais	da	educação	infantil,	enfatiza	que	no	campo	das	
políticas	direcionadas	à	infância	temos	tido	historicamente	avanços,	retrocessos	e	impasses,	ganhando	
muitas	vezes	no	discurso,	perdendo,	contudo,	nas	ações	concretas.	Segundo	a	autora	os	processos	de	
formação	devem	ser	percebidos	como	prática	social	de	reflexão	contínua	e	coerente	com	a	prática	que	
se	pretende	implementar.	A	autora	ressalta	ainda	que	a	educação	da	criança	de	0	a	6	anos	tem	o	papel	
de	valorizar	os	conhecimentos	que	as	crianças	possuem	e	garantir	a	aquisição	de	novos	conhecimen-
tos,	mas,	para	tanto,	requer	um	profissional	que	reconheça	as	características	da	infância.
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Na	elaboração	da	pesquisa,	percebemos	que	a	prática	do	projeto,	as	interações	com	as	crianças	

e	entre	as	crianças,	a	leitura	dos	referenciais	teóricos	trouxeram	algumas	questões	que	orientaram	a	

escrita	desta	pesquisa:	Como	adequar	a	brincadeira	ao	planejamento	das	aulas?	É	possível	uma	prática	

educativa	brincante	direcionada	às	crianças	considerando	suas	experiências	de	vida?	Como	construir	

uma	prática	de	modo	a	proporcionar,	de	fato,	uma	aprendizagem	que	seja	significativa,	tendo	como	

resultado	a	aplicabilidade	do	conhecimento	adquirido	na	escola,	para	o	exercício	da	cidadania	na	vida?

Inicialmente,	 buscamos	 conhecer	 a	 realidade	que	as	 crianças	 vivem.	Pois,	 é	 um	dever	que	a	

prática	educativa	nos	impõe.	Sem	isso	não	temos	acesso	à	maneira	como	pensam,	dificilmente	então	

podemos	perceber	o	que	sabem	e	como	sabem.	(FREIRE,	1997:	p.79).

O	nosso	projeto	nasceu	a	partir	do	contexto	sociocultural	das	crianças	com	quem	trabalhamos.	

A	EMEI	está	localizada	na	periferia	de	Nova	Iguaçu,	não	há	praças	ou	centros	culturais	no	bairro.	A	po-

pulação	infantil	local	costuma	brincar	na	rua,	em	suas	casas	e	em	seus	quintais.

Apoiadas	nessa	premissa	é	que	elegemos	o	quintal	da	escola	 como	ponto	de	partida.	Nesse	

projeto	estabelecemos	combinados	com	as	crianças	e	criamos	um	clima	de	empatia	e	cumplicidade	

na	escola.	Sabemos	que	temos	conhecimentos	diferentes	entre	nós,	mas	que	todos	somos	sujeitos	no	

processo de conhecer-ensinar-aprender.

Há	uma	troca	constante,	onde	as	crianças	participam	de	algumas	decisões,	assumem	responsa-

bilidades	e	respeitam	nossa	autoridade	enquanto	educadoras.

A	escola	atende	aproximadamente	150	crianças	entre	3	e	5	anos	de	idade.	As	salas	e	refeitório	

são	pequenos	e	lembram	a	estrutura	de	uma	casa.	As	condições	físicas	estão	deterioradas,	com	infil-

trações.	O	quintal	é	utilizado	para	momentos	de	brincadeiras	 livre,	um	local,	que	consideramos,	de	

excelência	para	esse	exercício.	Possui	escorrega,	casinha,	árvores,	plantas,	diversos	elementos	naturais	

e	o	chão	não	é	calçado.	As	crianças	correm,	andam,	conversam,	saltam,	escorregam	e	arrastam-se,	

enfim,	escolhem	as	melhores	maneiras	de	viver	e	conviver	neste	espaço.

Em	muitos	momentos	buscamos	abordar	em	nossas	práticas	o	que	apreendemos	ao	longo	das	

formações	que	tivemos	influenciadas	por	Paulo	Freire,	um	autor	frequente	em	nossas	conversas,	entre	

professoras,	no	quintal	da	EMEI.	Em	tempos	onde,	cada	vez	mais,	novas	concepções	sobre	a	Educação	

Infantil,	letramento	e	alfabetização	buscam,	por	vezes,	apressar	a	aprendizagem	das	crianças,	nós	to-

mamos	de	empréstimo	as	palavras	do	autor	para	fazer	uma	reflexão	sobre	possibilidades	e	inspirações	

de atuação:

Mas,	é	importante	dizer,	a	“leitura”	do	meu	mundo,	que	me	foi	sempre	fundamental,	não	fez	de	mim	
um	menino	antecipado	em	homem,	um	racionalista	de	calças	curtas.	A	curiosidade	do	menino	não	iria	
distorcer-se	pelo	simples	fato	de	ser	exercida,	no	que	fui	mais	ajudado	do	que	desajudado	por	meus	
pais.	E	 foi	com	eles,	precisamente,	em	certo	momento	dessa	rica	experiência	de	compreensão	do	
meu	mundo	imediato,	sem	que	tal	compreensão	tivesse	significado	malquerenças	ao	que	ele	tinha	de	
encantadoramente	misterioso,	que	eu	comecei	a	ser	introduzido	na	leitura	da	palavra.	A	decifração	
da	palavra	fluía	naturalmente	da	“leitura”	do	mundo	particular.	Não	era	algo	que	se	estivesse	dando	
superpostamente	a	ele.	Fui	alfabetizado	no	chão	do	quintal	de	minha	casa,	à	sombra	das	mangueiras,	
com	palavras	do	meu	mundo	e	não	do	mundo	maior	dos	meus	pais.	O	chão	foi	o	meu	quadro-neqro;	
gravetos,	o	meu	giz	(FREIRE,	1989,	p.11).

Com	isso,	para	compreender	a	teoria	nas	práticas	brincantes	foi	necessário	pensar	a	partir	de	

uma	perspectiva	baseada	nas	diferentes	formas	de	se	relacionar	com	os	diferentes	significados	que	as	
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coisas	podem	ter,	buscaremos	descrever	o	conjunto	de	observações	que	se	desenrolaram	a	partir	das	
nossas	relações	com	as	crianças	e	entre	as	crianças.

As	 observações	 trazidas	 para	 o	 debate	 foram	escolhidas	 porque	 surgiram	em	momentos	 de	
instabilidade.	Foram	imprevistos	que,	na	ocasião,	nos	mostraram	que	o	tema	“brincadeira”	era	mui-
to	mais	denso	e	profundo	do	que	imaginávamos.	E	 logo,	se	tornaram	motivos	para	discussão	nessa	
pesquisa.

Observação 1: dia 22 de fevereiro de 2019

No início do ano, a turma infantil 3A estava sendo acolhida pela primeira vez na EMEI. Com o pro-
jeto, tivemos a oportunidade de juntar as turmas 4C, com crianças de 4 anos, que já eram matriculadas 
desde o ano de 2018, com as crianças da turma 3A que estavam chegando. Nesse dia, era horário do 
café da manhã, no refeitório. Anne (3 anos) estava chorando e, após várias tentativas de conforto das 
professoras, que não tiveram sucesso, Paulo (4 anos) falou pra ela: “Vem que te levo no parquinho!” E 
pegou na mão de Anne e foi com ela até o parquinho. Ela rapidamente parou de chorar e foi brincar 
com Paulo e outras crianças...

Percebemos	nesse	momento	como	o	espaço	externo	da	EMEI	é	acolhedor	para	as	crianças	de	4	
como	de	3	anos.	Também	nos	chamou	atenção	a	preocupação	de	Paulo	em	confortar	a	colega	com	um	
convite	à	brincadeira.	Nem	sempre	nós,	as	adultas,	resolvemos	todos	os	conflitos	que	ocorrem	dentro	
da	escola.	Foi	a	partir	deste	evento	que	começamos	a	pensar	no	projeto	e	com	isso,	mudamos	a	rotina	
das	turmas	que	passaram	a	ter	o	parquinho	após	o	café	da	manhã.

Entendemos	que	as	crianças	são	diferentes	umas	das	outras	e	a	convivência	na	EMEI	possibilita	
a	construção	de	experiências	que	constituem	o	agir	e	o	relacionar-se	de	cada	uma.	Nessa	perspectiva,	
Molon	(2000)	enfatiza	que	a	experiência	social,	para	Vygotsky,	extrapola	as	interações	sociais	quan-
do	o	sujeito	se	apropria	da	experiência	dos	outros	sujeitos	não	somente	em	condições	de	interação	
imediatas,	mas	também	por	meio	de	intersubjetividades	anônimas.	A	partir	de	um	olhar	sensível	às	
manifestações	das	crianças	é	possível	pensar	que	elas	têm	suas	maneiras	de	descobrir	e	entrar	em	
contato	com	as	coisas	do	mundo	e	descobrir	seus	caminhos.	O	eu	se	constrói	na	relação	com	o	outro,	
em	um	sistema	de	reflexos	reversíveis,	em	que	a	palavra	desempenha	a	função	de	contato	social,	ao	
mesmo	tempo	em	que	é	constituinte	do	comportamento	social	e	da	consciência.	Assim	a	formação	de	
cada	sujeito	sofre	influências	dos	valores	das	pessoas	com	as	quais	convive.	A	criança	se	constitui	e	se	
desenvolve	tomando	consciência	daquilo	que	se	passa	ao	seu	redor.

Formosinho	(2007),	ao	falar	sobre	modelos	curriculares	para	a	educação	de	infância,	nos	diz	que	
pensar	o	contexto	educativo	é	organizá-lo	para	que	se	torne	um	segundo	educador.	E	acrescenta	que	o	
modelo	curricular	é	um	importante	andaime	para	apoiar	o	professor	na	procura	de	um	cotidiano	com	
intencionalidade	onde	as	 crianças	 se	envolvam,	persistam,	aprendam	e	desenvolvam	um	“habitus”	
para aprender.

Analisando	a	organização	do	ambiente	no	trabalho	com	crianças,	Barbosa	(2006)	indica	que	a	
noção	do	espaço	é	construída	sócio	historicamente	e	constituída	e	constituidora	dos	seres	humanos.	
Afirma	que	é	em	um	espaço	físico	que	a	criança	estabelece	a	relação	com	o	mundo	e	com	as	pessoas;	
e	ao	fazê-lo	esse	espaço	material	se	qualifica.	Assim	o	ambiente	se	torna	um	elemento	significativo	
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do	currículo,	uma	fonte	de	experiência	e	aprendizagem.	A	autora	nos	diz	que	cada	vez	que	se	muda	o	
cenário,	que	se	trabalha	em	um	novo	contexto,	surgem	novas	respostas,	novas	alternativas	de	ação.	
E	destaca	que	um	mesmo	espaço	físico	pode	resultar	em	ambientes	diferentes.

Tiriba,	Barbosa	e	Santos	(2013)	nos	dizem	que	é	fundamental	olhar	esse	cotidiano	como	tempo	
e	espaço	de	relação,	encontro,	aprendizagens	e	descobertas	“para	todos”.	Por	 isso	a	concepção	de	
infância,	de	criança	e	de	educação	fará	a	diferença	nesse	processo,	criando	um	modo	de	perceber	e	
ouvir	as	maneiras	que	as	crianças	têm	de	aprender	e	de	buscar	junto.	Fatos	estes	que	enriqueceram	
os	desafios	e	as	perspectivas	de	adequar	a	brincadeira	ao	planejamento	das	aulas	através	de	práticas	
focadas na ética dos encontros.

Observação	2	-	Em	3	de	maio	de	2019

Nesse dia disponibilizamos para as crianças uma câmera fotográfica (da professora Michelle) 
para que elas registrassem o que mais gostassem no quintal. Quando chegou na vez de Pedro (4 anos), 
uma surpresa, para nós: começou a falar com a câmera como se estivesse fazendo um vídeo para redes 
sociais:

Pedro (4 anos): Oi pessoal, a gente tamu aqui no parquinho. Aí, se vocês puder vir pra cá, eu vou 
mostrar muito.

Jamilly (4 anos): E depois a gente tamu na galera!

Kainan (3 anos): Na galera!

Pedro (4 anos): Agora vai começar!

Kainan (3 anos): Começar!

Professora Marcela: E que som é esse aí que vocês ouviram no quintal?

Ana Vitória: É o pássaro! (Gesticula com as mãos imitando um pássaro)

Paulo: Maritaca! É um pássaro, né?

Ana Vitória: É a maritaca, que eu amo a maritaca! Agora deixa eu ir (faz movimento para pegar 
a câmera).

Pedro: Desligou! Pera, gente, espera. E todo mundo vai filmar aqui, pra mim vê, oh! Assim, oh! 
Vem gente! A gente tamu acabando aqui, todo mundo tá gravando. Se vocês vim pra cá posso mostrar 
pra vocês, tá?

Essa	observação	nos	chamou	a	atenção	pela	relação	que	as	crianças	mais	velhas	(Infantil	4)	esta-
belecem	com	as	mais	novas	(Infantil	3).	Há	imitação	de	gestos,	incentivo	à	fala,	à	cantoria	das	músicas,	
resultando	em	diferentes	formas	de	comunicação	lúdica.

Percebemos	um	clima	de	 solidariedade	entre	as	 crianças,	 apesar	dos	 conflitos,	provocações,	
defesas	e	pequenos	desentendimentos,	que	são	inerentes	ao	convívio	com	seus	pares.	Diariamente,	
o	momento	de	brincar	no	quintal	oportuniza	diversas	práticas	prazerosas,	troca	de	experiências	e	o	
contato	com	a	natureza.
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Pontuando	as	percepções	acerca	do	brincar,	Ferreira	(2004)	viabiliza	a	discussão	nos	dizendo	que

brincar	é	sinônimo	de	encontros	sociais	em	que	o	sujeito	tem	a	possibilidade	de	adquirir	um	sentido	
de	si,	assumindo	as	atitudes	dos	outros	indivíduos	em	direção	a	si,	num	contexto	social	ou	num	con-
texto	de	experiência	e	comportamento	nos	quais	os	dois	estão	envolvidos	(FERREIRA,	2004,	p.88).

Para	Ferreira	(2004),	as	crianças	consideram	as	perspectivas	e	o	papel	do	outro	e	assumem	uma	
postura	que	é	diferente	da	que	habitualmente	se	tomaria	sozinho.	É	a	partir	dos	encontros	sociais	que	
se	instituem	acordos	onde	são	aceitos	ou	não	uma	abertura	do	brincar	mais	ou	menos	pacífica,	ou	
formal,	mas	essencialmente,	um	modo	de	a	criança	se	constituir,	por	esta	via,	como	ator	social.	Assim,	
brincar	decorre	do	protagonismo	e	da	automotivação	dos	sujeitos,	ao	mesmo	tempo	em	que	cumpre	
a	função	de	abertura	ao	outro,	facilitando	a	comunicação	(FERREIRA,	2004,	p.89).

As	interações	verbais	e/ou	não	verbais	são	base	para	o	desenvolvimento	de	ações	comuns.	Por	
meio	dessas	ações	se	processam	sucessivas	negociações,	afirmam-se	acordos	e	resolvem-se	proble-
mas	e	conflitos	que	refinam,	embelezam	e	complexificam	as	brincadeiras.

Seguindo	na	 linha	dos	pressupostos	acerca	do	brincar,	 Ferreira	 (2004)	 ressalta	que	brincar	é	
processual.	Onde	as	 interações	 sociais	 verbais	e/ou	não	verbais	 são	pautadas	por	 interpretações	e	
significações	que	remetem	um	conjunto	de	regras	conhecidas	pelas	crianças.

Dentre	as	qualidades	que	perpassam	o	brincar	está	o	faz-de-conta,	que	segundo	Ferreira	(2004)	
é	neste	que	se	define	quem	é,	o	que	está	fazendo,	com	o	que	e	onde.	É	uma	transformação	voluntária	
do	aqui	e	agora,	tu	e	eu,	disto	e	daquilo,	de	acordo	com	o	potencial	de	ação	que	os	componentes	de	
uma	dada	situação	eventualmente	contenham	(p.90).	Assim	o	 faz	de	conta	 requer	uma	encenação	
dos	atores	onde	se	realça	as	características	da	identidade	adotada	ou	adequada	ao	tema	escolhido.	
E	defendido	de	consequências,	efetivamente	é	o	que	permite	que	o	brincar	seja	brincar.

Com	isso,	nós,	enquanto	educadoras,	optamos	por	valer-se	das	experiências	brincantes,	como	
prática	educativa	nas	relações	entre	as	crianças	e	o	ambiente	que	vivem.

Observação	3	-	Em	10	de	abril	de	2019	–

As crianças da turma (4C) estavam brincando no quintal e de repente uma delas acha um grupo 
de lagartas na grama, perto de uma árvore. Logo a notícia de “tem lagarta aqui! Vem ver a lagarta! 
As crianças chamam a professora Marcela que prontamente vai até as crianças para saber o que está 
acontecendo.

Agatha: tia, me dá uma para eu levar para casa?

Professora: Não! A gente não pode levar os bichinhos da natureza!

Carol: É, tem que deixar eles viver, né tia? Beija eles!

Yagui: Lagarta! Codô!

Alycie: Ela acordou!

Paulo: Psiu! Ele acordou! Tem uma alí, oh! Sai! Calma aí! Me solta quero ver!

Professora: Ela está comendo a folhinha

Comendo! Tá comendo!

Eu quero ver!
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Em	nossas	concepções,	em	um	dia	de	brincadeira	no	quintal	as	crianças	conheceram	mais	sobre	
as	lagartas,	o	que	elas	comem,	onde	vivem,	suas	cores...	se	fossemos	colocar	dentro	dos	conteúdos	
com	objetivos	de	aprendizagens,	para	cada	área	do	conhecimento,	seriam	inúmeras	as	possibilidades.	
E	para	as	crianças	foi	mais	um	dia	de	brincadeiras	no	quintal.	Assim,	as	brincadeiras,	como	um	con-
teúdo	escolar,	surgem	nas	interações	entre	e	com	as	crianças	dentro	e	fora	da	sala	de	aula	e	ganham	
espaços	nas	atividades	do	planejamento.

Ao	falar	sobre	pedagogias	para	a	pequena	infância,	Barbosa	(2006)	aborda	que	é	preciso	que	
as	pedagogias	da	educação	infantil	mantenham	uma	constante	reflexão	acerca	do	contexto	onde	são	
produzidas.

Os	eventos	nos	levam	a	concluir	que	as	crianças	transformam	os	espaços	e	objetos	expressando	
seu	mundo	interno	vivenciando	experiências	cotidianas	que	exploram	e	traduzem	o	que	tem	signifi-
cado	e	valor	para	elas.	Experiências	que	são	vivenciadas	de	formas	diferentes	por	cada	uma	delas.	De	
acordo	com	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	Educação	Infantil,	o	currículo	é:

Um	conjunto	de	práticas	que	buscam	articular	as	experiências	e	os	saberes	das	crianças	com	os	co-
nhecimentos	que	fazem	parte	do	patrimônio	cultural,	artístico,	ambiental,	científico	e	tecnológico,	de	
modo	a	promover	o	desenvolvimento	integral	de	crianças	de	0	a	5	anos	de	idade.	(BRASIL,	2010,	p.12)

Assim,	como	direito	e	realidade	social	a	Educação	Infantil	faz	parte	da	vida	contemporânea	das	
crianças.	Matriculadas	nessa	instituição,	passam	boa	parte	de	suas	infâncias	tendo	como	mediadores	
os	espaços	e	os	sujeitos	que	compõem	a	EMEI.	Sendo	assim,	essa	instituição,	com	suas	opções	peda-
gógicas,	se	torna	uma	das	grandes	responsáveis	pelas	percepções	de	mundo	por	parte	das	crianças,	
revelando-nos	assim	a	 importância	da	brincadeira	na	educação	infantil.	A	brincadeira	ganha	impor-
tância	no	currículo	da	Educação	infantil,	pois	para	as	crianças	é	a	possibilidade	de	construção	de	um	
tempo	 integralmente	útil	 com	ou	sem	estabelecimento	de	censuras,	obrigações	e	ocupações	 feitas	
por	elas.	De	um	lado	a	brincadeira	que	permite	a	construção	de	um	contexto	social	compartilhado,	de	
outro,	a	que	cria	as	condições	para	a	própria	existência	do	sujeito,	por	fim,	a	brincadeira	que	permite	
a	construção	de	um	dado	objeto	de	conhecimento:	a	subjetividade	humana.
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INTRODUÇÃO
O	objetivo	principal	 deste	 trabalho	é	o	destaque	de	experiências	 desenvolvidas	 com	crianças	

pequenas	na	Escola	do	Centro	de	Atividades	Comunitárias	de	São	João	de	Meriti/RJ	–	a	Escola	do	CAC.	
Trata-se	de	uma	instituição	filantrópica,	criada	através	da	iniciativa	dos	agentes	ligados	aos	movimentos	
sociais.	A	proposta	é	apresentar	aspectos	da	pesquisa	de	doutorado	em	andamento	sobre	este	espaço	
formativo	destacando,	sobretudo,	as	experiências	produzidas	com	as	crianças	em	torno	do	quintal	da	
chácara	onde	está	localizada	a	Escola	do	CAC.	Os	profissionais	da	instituição	o	reconhecem	como	um	
quintal	educativo,	na	medida	em	que	oportuniza	a	construção	de	saberes	de	forma	lúdica	e	interativa.

Como	metodologia	de	pesquisa,	realizou-se	a	revisão	bibliográfica	de	artigos	acadêmicos	que	
mencionam	o	Centro	de	Atividades	Comunitárias	como	elemento	principal	de	investigação	e	narram	a	
história	de	sua	fundação.	Utilizou-se	também	a	análise	documental	dos	arquivos	da	instituição	sobre	
o	Projeto	Político	Pedagógico	da	escola	comunitária	e	documentos	que	embasam	e	fundamentam	sua	
ação.	Os	diálogos	com	profissionais	do	CAC	foi	uma	opção	metodológica	 inspirada	na	arquitetônica	
bakhtiniana,	onde	não	haja	predominância	de	voz	hierárquica	e	cada	sujeito	experimente	o	movimento	
da	fala	e	da	escuta,	característicos	do	pensamento	de	Mikhail	Bakhtin	sobre	o	diálogo.	O	trabalho	de	
campo	tem	sido	realizado	com	intuito	de	participar	das	vivências	realizadas	no	cotidiano	desta	escola	
comunitária.

O	texto	trás	 inicialmente	o	histórico	da	fundação	desta	 instituição,	contando	com	a	ação	dos	
sujeitos	ligados	aos	movimentos	sociais.	Em	seguida	denotam-se	experiências	observadas	durante	a	
pesquisa	de	campo,	com	atividades	sobre	o	estudo	do	meio	ambiente	e	o	cuidado	com	o	lixo	–	cons-
tante	no	plano	de	ação	previsto	para	2018.	Por	fim,	as	considerações	finais	trás	comentários	sobre	as	
primeiras	observações	realizadas	através	do	trabalho	de	campo	e	alguns	elementos	que	apontam	para	
produções	potentes	que	acontecem	no	quintal	da	Escola	do	CAC.

A HISTÓRIA DO CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS
O	diálogo	com	autores	sobre	a	gênese	dos	movimentos	sociais	no	Brasil	foi	fundamental	para	

compreensão	de	todo	contexto	que	envolve	a	criação	do	Centro	de	Atividades	Comunitárias,	o	CAC.	
Com	a	contribuição	de	Gohn	(2012)	compreendemos	que	os	Movimentos	Sociais	são	ações	coletivas,	
de	 caráter	 sociopolítico	 e	 cultural	 que	 propiciam	diferentes	 formas	 de	 organização	 para	 a	 popula-
ção	manifestar	suas	demandas	e	necessidades	comuns.	A	cidadania3	é	o	que	conecta	os	Movimentos	
Sociais	à	educação.

1	 Programa	de	Pós	Graduação	em	Educação,	Contextos	Contemporâneos	e	Demandas	Populares	da	Universidade	Federal	Rural	do	
Estado do Rio de Janeiro.

2	 Instituto	Fernandes	Rodrigues	da	Silveira	–	CAp-	UERJ
3	 Neste	texto,	consideraremos	a	questão	da	cidadania	vinculada	aos	direitos	naturais	do	homem,	assim	como	os	direitos	da	nação,	

conforme	descreve	Gohn	(2012).
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A	 autora	 esclarece	 que	 para	 os	Movimentos	 Sociais	 importa	 o	 cidadão	 coletivo,	 aquele	 que	
luta	e	reivindica	pelos	interesses	da	coletividade.	A	educação,	neste	sentido,	é	o	grande	destaque	na	
significação	coletiva	de	cidadania,	porque	se	constrói	no	processo	de	luta	e	de	engajamento	político,	
que	também	são	compreendidos	como	movimentos	educativos.	Podemos	então,	compreender	a	edu-
cação	-	na	perspectiva	dos	movimentos	sociais	como	organização	política	e	de	consciência	adquirida	
progressivamente	e	coletivamente.

Gohn	(2012)	destaca	ainda	que	nos	Movimentos	Sociais,	a	cultura	política	se	constrói	com	as	
contribuições	do	passado	e	novas	aprendizagens	do	presente,	onde	cada	 integrante	aprende	a	não	
abrir	mão	dos	princípios	que	balizam	 seus	 interesses.	 São,	 portanto,	 alguns	princípios	norteadores	
assimilados	por	todo	o	grupo	que	identificam	a	importância	de	permanecer	unidos,	pensar	e	construir	
coletivamente.

Gohn	(2012)	destaca	também	o	caráter	educativo	constante	nos	Movimentos	Sociais,	no	sentido	
de	promover	a	participação	social	entre	os	sujeitos	que	estão	constantemente	envolvidos	nas	arti-
culações	políticas.	Tais	atitudes,	na	visão	da	autora,	cooperam	para	construção	da	visão	de	mundo	a	
partir	do	acúmulo	destas	experiências,	assim	como	da	construção	de	uma	identidade	político-cultural,	
ambas	geradas	através	de	lutas	diárias	e	prática	social.

É	desta	 forma	que	o	associativismo	brasileiro	 trouxe	 importantes	contribuições,	 sobretudo	a	
partir	dos	anos	90,	na	elaboração	de	Leis	voltadas	para	a	educação,	com	a	expressiva	participação	dos	
seus	sujeitos	em	Fóruns	Nacionais	e	outras	organizações	em	defesa	da	escola	pública	brasileira.	Havia,	
pois	um	processo	de	aprendizagem	permanente	nos	Movimentos	Sociais,	que	proporcionava	aos	seus	
integrantes	a	formação	de	uma	consciência	social.

As	décadas	de	80	e	90	são	consideradas	produtivas	para	o	destaque	de	pedagogias	alternativas,	
propondo	metodologias	e	técnicas	de	trabalho	de	campo.	A	autora	destaca	algumas	destas	práticas	
pedagógicas	e	as	descreve	como	“um	jeito	novo	e	livre	de	“fazer	política”	(grifo	da	autora)	no	cotidiano,	
questionando	a	ordem	dominante”,	como	o	sociodrama;	o	teatro	de	comédias	e	pantomimas;	jogos	
de	papéis;	dinâmicas	grupais;	produção	de	audiovisiuais;	vídeos	populares;	cartazes,	cartilhas,	leituras	
coletivas	de	textos	(p.	9).

Em	relação	às	ações	de	ordem	coletiva,	a	autora	revela	que	estavam	sempre	focadas	nas	deman-
das	voltadas	para	a	cidadania.	Destacam-se	algumas	das	reivindicações	de	interesse	da	coletividade,	
como	por	exemplo:	mulheres	reivindicando	creches	para	seus	filhos;	moradores	das	comunidades	mais	
carentes	(favelas)	lutando	pela	posse	de	terra,	moradores	pobres	lutando	por	algum	tipo	de	moradia,	
entre	outros.	(p.	20).	Os	anos	90	foram	férteis	na	criação	de	entidades	de	representatividade,	criadas	a	
partir	da	consciência	política,	assim	como	muitos	encontros	em	busca	de	objetivos	comuns.

Quanto	ao	histórico	da	criação	das	escolas	comunitárias	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	no	início	
dos	anos	80,	entendemos	que	se	entrecruzam	com	as	ações	dos	Movimentos	Sociais.	Neste	ponto,	en-
contramos	em	Tiriba	(2018)	o	destaque	para	a	organização	da	população	mais	carente	do	estado	para	
a	criação	de	escolas,	como	resposta	ao	descaso	do	Estado	às	necessidades	da	comunidade.	O	mesmo	
aconteceu	no	município	de	São	João	de	Meriti,	conforme	é	descrito	por	Rosa	(2011)	ao	destacar	que	a	
ingerência	dos	governantes	locais	motivou	a	mobilização	de	diversos	agentes	sociais	para	reivindica-
ções	organizadas.
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Os	Movimentos	Sociais	organizados	reivindicaram	creches	públicas	e	gratuitas	para	os	bairros	da	
periferia.	Foi	assim	que	ganharam	a	mesma	importância	que	as	escolas	primárias	tiveram	nas	décadas	
de	1940/1950.	A	autora	sinaliza	que	a	justificativa	para	a	ampliação	das	creches,	naquela	ocasião,	foi	
a	educação	compensatória,	ou	seja,	preparar	as	crianças	entre	0-6	anos	para	o	ensino	fundamental.

Neste	contexto	surge	o	CAC,	 fundado	em	1987,	com	a	 intenção	de	ser	um	equipamento	que	
pudesse	ofertar	atividades	culturais,	educacionais,	experiências	na	área	da	saúde,	o	funcionamento	
de	uma	gráfica	e	o	trabalho	com	formação	continuada	de	professores.	Durante	todos	esses	anos	esta	
instituição	não	governamental,	sem	fins	 lucrativos,	 tem	atendido	a	comunidade,	promovendo	ativi-
dades	educacionais,	culturais	e	de	prevenção	à	saúde.	Podemos	afirmar,	portanto,	que	a	instituição	é	
produto	da	organização	comunitária,	reivindicatória	e	mobilizadora,	que	se	movimenta	por	seus	ideais	
para	o	bem	comum.

A PRÁTICA PEDAGÓGICA COM CRIANÇAS PEQUENAS
A	Escola	 do	CAC	nasce	 em	1988,	 inicialmente	 com	oferta	 de	 Educação	 Infantil.	 Contudo,	 ao	

longo	de	31	anos	de	existência,	já	houve	atendimento	para	o	ensino	fundamental,	sendo	3	turmas	por	
turno	(embora	não	mantivesse	todas	funcionando	ao	mesmo	tempo,	por	conta	do	número	de	salas).	
Atualmente	existem	3	turmas	sendo	atendidas:	uma	de	Educação	Infantil	4	(crianças	com	4	anos	de	
idade)	e	duas	de	primeiro	ano	de	escolaridade	do	ensino	fundamental	(crianças	com	6	anos).	Ainda	
assim,	 apesar	de	 toda	dificuldade,	 este	é	o	único	projeto	que	aconteceu	de	 forma	 ininterrupta	no	
Centro	de	Atividades	Comunitárias.

A	chácara	onde	está	instalado	o	Centro	de	Atividades	Comunitárias	possui	um	terreno	arboriza-
do	e	bem	grande.	Neste	espaço	funciona	a	Escola	do	CAC,	local	privilegiado	onde	as	crianças	podem	
brincar	e	aprender.	No	fundo	do	quintal	há	uma	roça4	cuidada	por	parceiros	da	Rede	Ecológica5, que 
trabalham	com	a	economia	solidária	e	agroecologia.	Tal	instituição	compreendeu	a	oportunidade	de	
um	trabalho	significativo	neste	espaço.	Pois	há	um	terreno	fértil	próprio	para	a	plantação	de	legumino-
sas,	hortaliças,	ervas	medicinais,	árvores	frutíferas,	além	de	flores	e	folhagens	variadas.	Há,	portanto,	
uma	parceria	produtiva	para	ambos	os	lados.	Assim,	as	crianças	desta	escola	têm	a	oportunidade	de	
plantar,	colher,	experimentar	os	princípios	da	economia	solidária	e	vivenciar,	 inclusive,	a	criação	de	
uma	composteira.

Desta	forma,	muitas	aprendizagens	são	geradas	a	partir	das	descobertas	no	quintal	da	escola,	
como	por	exemplo,	os	princípios	do	 consumo	de	alimentos	orgânicos	e	da	 sustentabilidade.	Neste	
espaço	é	cultivado,	sobretudo,	o	respeito	à	terra	e	o	que	dela	vem.	E	foi	assim	que	em	2018	o	 lixo	
se	tornou	o	tema	a	ser	trabalhado	em	todas	as	turmas,	através	de	um	plano	de	ação,	que	envolveu	
a	sensibilização	da	comunidade	local	tanto	para	o	destino	dado	ao	lixo	residencial,	quanto	para	uma	
alimentação	mais	saudável.	Nesse	projeto	criado	e	planejado	pelas	professoras	e	orientadora	da	escola	
aconteceu	ações	de	caminhada	no	entorno	da	instituição	observando	como	os	moradores	cuidavam	
do	próprio	lixo	e,	além	disso,	distribuíram	folders	que	as	crianças	elaboraram	em	sala	de	aula.	Houve	

4	 É	utilizada	a	denominação	“roça”	ao	invés	de	horta	para	explicar	que	trata-se	de	plantações	que	não	incluem	hortaliças.
5	 A	REDE	ECOLÓGICA	é	um	movimento	social	que	visa	a	fomentar	o	consumo	ético,	solidário	e	ecológico.	É	constituída	de	grupos	de	con-

sumidores	que	realizam	compras	coletivas	diretamente	de	pequenos	produtores	agroecológicos	/	orgânicos,	o	que	viabiliza	a	compra	
desses	produtos	a	preços	acessíveis	e,	ao	mesmo	tempo,	apoia	as	iniciativas	desses	produtores.	(Fonte:	http://redeecologicario.org	
acesso	em	09/07/2019)
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ainda	leitura	e	debate	sobre	as	possibilidades	de	descarte	de	lixo	doméstico	no	bairro	de	Coelho	da	
Rocha.	 Ilustrações	e	estudo	sobre	o	 tempo	que	cada	 item	descartado	permanece	no	solo.	Fizeram	
também	leituras	sobre	reaproveitamento	dos	alimentos	e	utilizaram	a	composteira	diariamente,	após	
o	lanche	e	conversaram	sobre	reciclagem.

A	observação	de	atividade	de	campo	revela	que,	apesar	de	toda	complexidade	que	é	manter	
uma	escola	comunitária	na	periferia	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	nesse	espaço	ocorrem	experiências	
interessantes	 e	 bem-sucedidas	 de	 aprendizagem	 com	 crianças	 pequenas.	 As	 professoras	 da	 Escola	
do	Centro	de	Atividades	Comunitárias	buscam	caminhos	e	recorrentemente	investem	na	sua	própria	
formação.	Estudando	juntas,	elaboram,	planejam	e	refletem	sobre	a	prática	pedagógica.	A	equipe	se	
aproxima	da	perspectiva	sociointeracionista	de	aprendizagem,	pautada	no	conhecimento	construído	
com	a	ajuda	do	outro	e	das	interações	do	sujeito	com	o	saber.	Assim,	a	Escola	do	CAC	tem	sido	refe-
rência	para	experiências	formativas	de	alfabetização	de	algumas	redes	municipais	do	Estado	do	Rio	de	
Janeiro,	pelos	resultados	que	conseguem	com	as	crianças.

Durante	as	visitas	de	campo	observamos	o	contato	com	as	experiências	e	a	interação	entre	as	crian-
ças.	Nossos	olhares	encontram	pistas	para	a	valorização	da	infância	que	este	espaço	preserva.	Acreditamos	
estar	alinhada	com	a	formulação	orientada	pelos	principais	estudiosos	dos	Estudos	da	Infância.

A	concepção	de	infância,	inspirada	nos	estudos	de	Kramer	e	Motta	(2010)	e	as	pesquisas	que	
vêm	desenvolvendo,	apresenta	a criança	como	um	ser	social,	que	tem	uma	história,	que	pertence	a	
uma	classe	social	e	está	no	mundo	estabelecendo	relações	de	acordo	com	seu	contexto	de	origem.	
A	criança,	nesta	interpretação	detalhada	das	autoras,	possui	uma	linguagem,	ocupa	um	espaço	geo-
gráfico	e	é	valorizada	em	conformidade	com	seu	contexto	familiar	e	com	a	sua	própria	inserção	nesse	
contexto,	dizem	as	autoras.	E	continuam	sua	abordagem,	falando	sobre	as	crianças:

Pessoa	de	pouca	idade,	que	produz	cultura,	é	nela	produzida,	brinca,	aprende,	sente,	cria,	cresce	e	
se	modifica,	ao	longo	do	processo	histórico	que	constitui	a	vida	humana.	As	crianças	são	constituídas	
a	partir	de	sua	classe	social,	etnia,	gênero	e	por	diferenças	 físicas,	psicológicas	e	culturais.	As	são	
pessoas,	 enraizadas	num	 todo	 social	 que	as	 envolve	e	que	nelas	 imprime	padrões	de	autoridade,	
linguagem,	costumes.	(KRAMER	e	MOTTA,	2010)

Tais	 concepções	acerca	da	 infância	 inspiram	o	olhar	para	o	campo	de	pesquisa,	observando,	
sobretudo,	as	relações	de	interação	que	se	estabelecem	entre	as	crianças	e	com	as	crianças	no	espaço	
educativo.	Assim,	constatamos	o	processo	dialógico	presente	nos	espaços	da	Escola	do	CAC,	na	qual	as	
identidades	vão	sendo	construídas,	gradativamente.	Através	das	diferentes	interações	oportunizadas	
nos	espaços	da	escola,	as	crianças	se	completam,	aprendem	e	crescem.	Sobre	isso,	Motta	(2011,	p.73)	
ao	falar	do	processo	de	construção	da	identidade	que	é	dialético,	pois	é	feito	de	idas	e	vindas,	onde	
estão	presentes	os	conflitos	e	as	tensões.	Desta	forma,	ela	afirma	que	o	outro	é	fruto	de	muitos	outros	
eu	que	o	habitam,	com	seus	conhecimentos,	valores	e	características.	Portanto,	cada	eu é	resultado	de	
todos os outros	que	o	formaram.

A	 proximidade	 com	as	 crianças	 da	 Escola	 do	 CAC,	 bem	 como	 com	os	 profissionais	 que	 nela	
atuam,	oportunizaram	o	contato	com	práticas	educativas	possíveis	para	escolas	localizadas	na	perife-
ria.	Práticas	essas,	poucas	vezes	idealizadas	para	escolas	com	poucos	investimentos	de	recursos,	como	
é	o	caso	de	uma	escola	comunitária.	Contudo,	acreditamos	que	o	compromisso	do	profissionais	com	
os	projetos	da	escola,	a	tornam	muito	especial	para	os	que	lá	convivem.
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A ESCOLA DO CAC COMO UM ESPAÇO FORMATIVO
Além	das	turmas	de	educação	infantil	e	ensino	fundamental	atendidas	na	Escola	do	CAC,	ob-

servam-se	outros	movimentos	formativos	naquele	espaço.	Pois,	o	Centro	de	Atividades	Comunitárias	
mantém	 alguns	 convênios	 com	 universidades	 públicas	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 no	 sentido	 de	 promover	
naquele	espaço	algumas	ações	que	estimulem	à	 leitura	e	que	divulgue	a	prática	de	alfabetização	e	
letramento	disseminada	na	escola	com	as	crianças.	A	pesquisa	realizada	por	Melo	(2014)	descreve	os	
projetos	mantidos	em	parceria	com	o	CAC.

O	 primeiro	 projeto	 descrito	 por	 Melo	 (2014)	 seria	 o	 projeto	 de	 extensão	 “Universidade,	
Comunidade	e	Prefeitura:	uma	parceria	possível”,	que	engloba	o	PINBA6	que	busca	possibilitar	maior	
participação	da	comunidade	do	entorno	do	CAC	nas	atividades	que	 lá	são	desenvolvidas.	Este	pro-
jeto	também	é	coordenado	pela	professora	Icléa	Lages	Melo,	da	Faculdade	de	Educação	da	Baixada	
Fluminense	–	 FEBF/UERJ.	Através	deste	projeto,	 realizou-se	um	convênio	entre	as	 três	 instituições:	
Universidade	 Estadual	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 Prefeitura	 de	 São	 João	 de	Meriti	 e	 Centro	 de	 Atividades	
Comunitárias	prevendo:

...	 A	 prestação	 de	 assessoria	 técnico-educacional-administrativa	 pela	 Universidade	 e	 Prefeitura	
Municipal	ao	Centro	de	Atividades	Comunitárias;	a	realização	de	estudos,	pesquisas	e	ações	conjuntas	
que	visem	ao	desenvolvimento	do	projeto	educacional	do	CAC,	a	elaboração	de	políticas	educacionais	
transformadoras	voltadas	para	o	interesse	e	problemas	da	Baixada	Fluminense	e	a	formação	e	treina-
mento	de	profissionais	para	a	área	da	educação.	(MELO,	2014,	p.		55).

O	segundo	chama-se	Projeto	de	Extensão	“Roda	de	Leitura:	Constituindo	uma	Comunidade	de	
Leitores	na	Baixada	Fluminense”	é	vinculado	à	Universidade	Estadual	do	Rio	de	Janeiro	–	UERJ,	coorde-
nado	pela	professora	Maria	Conceição	Rosa	e	se	propõe	a	promover	a	leitura	na	comunidade.

A	biblioteca	do	Centro	de	Atividades	Comunitárias	existe	desde	1995	e	mantém	um	acervo	desta	
mesma	época.	Atualmente,	a	biblioteca	tem	sido	reorganizada	por	bolsistas	do	projeto	de	extensão,	
que	além	de	catalogarem	o	acervo,	também	trabalham	com	roda	de	leitura	oferecida	para	as	turmas.	
No	CAC,	as	crianças	levam	livros	emprestados	para	casa	desde	os	quatro	anos	de	idade	para	serem	
lidos	com	as	famílias.	Em	algumas	ocasiões	já	aconteceu	de	alguns	dos	livros	não	retornarem	para	o	
acervo	ou	então	virem	danificados,	mas	na	opinião	da	coordenadora	da	Escola	do	CAC	faz	parte	do	
processo:	“Temos	que	incentivar	à	leitura	desde	cedo.	Isto	é	uma	prática	por	aqui.”

Melo	 (2014)	destaca	o	 terceiro	projeto	de	extensão	que	 funciona	em	parceria	 com	o	Centro	
de	Atividades	Comunitárias,	a	saber:	o	Projeto	“Além	dos	muros:	ações	de	formações	no	CAC	–	coor-
denado	pela	Professora	Marliza	Bodê	de	Moraes.	Estes	dois	projetos	são	vinculados	ao	Instituto	de	
Aplicação	Fernando	Rodrigues	da	Silveira	–	o	CAp	UERJ.	É	um	projeto	que	prevê	a	formação	continuada	
para	professores	alfabetizadores	das	redes	municipais	da	Baixada	Fluminense,	que	tenham	a	didática	
como	um	campo	de	estudo.	Nos	últimos	anos,	o	projeto	tem	sido	elaborado	no	formato	de	um	curso	
de	extensão,	com	a	carga	horária	de	48h,	com	a	temática	“Alfabetização	no	contexto	do	letramento”.	
O	objetivo	principal	desta	formação	é	difundir	uma	didática	da	alfabetização	coerente	com	a	proposta	
dos	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	para	o	ensino	da	Língua	Portuguesa.

6	 O	PIMBA	é	o	Programa	de	Pesquisas	e	Cooperação	Técnica	na	Baixada	Fluminense	–	desenvolvido	pela	FEBF/UERJ,	sob	responsabilida-
de	da	Professora	Icléa	Lages	Melo.	Um	dos	seus	objetivos	é	promover	estudos	e	pesquisas	sobre	a	estrutura	socioeconômica	e	cultural	
da	região	da	Baixada	Fluminense,	integrando	várias	áreas	do	saber;	além	de	implementar	uma	infraestrutura	de	produção	científica	e	
cultural	da	UERJ	na	Baixada	Fluminense.
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São	projetos	de	extensão	aprovados	pelo	Departamento	de	Extensão	da	UERJ	–	DEPEXT,	que	
vem	ao	longo	dos	anos	selecionando	bolsistas	dos	cursos	de	graduação	em	diversas	licenciaturas	para	
atuarem	nos	projetos	de	extensão	que	são	desenvolvidos	no	CAC.

Compreendemos	essa	ação	como	uma	oportunidade	para	o	graduando	agregar	os	conhecimen-
tos	acadêmicos	às	vivências	da	prática	de	uma	escola	comunitária.	Os	bolsistas	constatam	o	diferencial	
pedagógico	que	existe	nesta	escola,	assim	como	o	processo	de	gestão	democrática	presente	nesta	
instituição.

Inspirados	nesse	ideal,	a	cada	ano	eles	elaboram	e	renovam	propostas	pedagógicas	de	forma	a	
atender	os	anseios	e	necessidades	da	instituição.	Por	este	motivo,	o	CAC	tem	se	configurado,	através	
dos	projetos	de	extensão	que	lá	são	desenvolvidos,	como	um	espaço	formativo,	no	sentido	de	garantir	
o	saber	sistematizado	das	universidades	e	oferecer	subsídios	para	uma	reflexão	sobre	a	consciência	da	
solidariedade.	(MELO,	2014)

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
Por	ora,	pode-se	concluir	que	esta	instituição	tem	sido	um	equipamento	de	grande	importân-

cia	nesta	 região	da	Baixada	Fluminense.	Constata-se	que	 sua	prática	potencializa	as	aprendizagens	
geradas	neste	espaço	educativo	e	geram	experiências	significativas	que	observamos	acontecer	com	
crianças	pequenas.	Pode-se	afirmar	que	tais	práticas	estão	diretamente	implicadas	aos	princípios	que	
deram	origem	ao	Centro	de	Atividades	Comunitárias.	Ela	tem	oportunizado	a	ampliação	do	olhar	para	
outras	formas	de	fazer,	outros	arranjos	educacionais	possíveis	e	novos	modos	de	organização	para	a	
escolaridade	de	crianças	pequenas.

Melo	(2014)	aborda	ainda	que	o	Centro	de	Atividades	Comunitárias	tem	sido	reconhecido	pela	
valorização	da	leitura	e	formação	do	leitor,	servindo	inclusive	de	referência	para	outras	instituições.	Por	
conseguinte,	a	instituição	ganha	credibilidade	quando	há	apresentação	de	seus	resultados	em	trabalhos	
em	monografias,	dissertações,	 teses	de	doutorado,	publicação	em	 revistas	 científicas	e	artigos.	 São	
registros	que	realçam	a	concepção	político-pedagógica	e	filosófica	da	Instituição	(MELO,	2014,	p.56).

Não	 temos	 certeza	 que	 rumos	 outros	 a	 pesquisa	 nos	 encaminhará.	 Mas	 acreditamos	 estar	
diante	de	uma	instituição	que	até	o	momento	tem	sido	de	grande	relevância	para	a	população	caren-
te	do	Município	de	São	João	de	Meriti,	pela	promoção	da	produção	de	saberes	concentrados	neste	
local,	tanto	para	os	estudantes	da	Escola	do	CAC,	quanto	para	seus	professores,	como	também	para	
os	bolsistas	de	extensão	universitária	e	todos	os	parceiros	que	desenvolvem	projetos	no	Centro	de	
Atividades	Comunitárias.
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INTRODUÇÃO
O	objetivo	deste	trabalho	é	apresentar	algumas	considerações	acerca	das	pesquisas	publicadas	

nas	duas	últimas	edições	da	Associação	Nacional	de	Pós-Graduação	e	Pesquisa	em	Educação	(ANPEd)	
na	38ª	Reunião	em	São	Luís	do	Maranhão,	outubro	de	2017,	e	na	37ª	Reunião	ocorrida	em	Florianópolis,	
outubro	de	2015.	Para	tanto,	realizou-se	um	levantamento	bibliográfico	e	análise	dos	trabalhos	publi-
cados	no	portal	ANPEd,	entre	os	anos	de	2000	a	2017.	Nossas	fontes	foram	os	resumos	disponíveis	e	
os	artigos	publicados	no	Grupo	de	Trabalho	07	(GT07)	cujo	eixo	é	Educação	de	Crianças	de	0	a	6	anos.

Essa	 investigação	surgiu	do	 interesse	em	aprofundar	os	estudos	realizados	durante	a	discipli-
na	“Pesquisa	em	Educação	 Infantil	no	Brasil”,	ofertada	pelo	Programa	de	Pós-graduação	Processos	
Socioeducativos	e	Práticas	Escolares	do	Mestrado	em	Educação	da	Universidade	Federal	de	São	João	
del	Rei	-	UFSJ	em	2019.

Dessa	forma,	o	intuito	é	verificar	como	e	quais	têm	sido	as	contribuições,	nas	pesquisas,	que	
se	encontram	supostamente	alicerçadas	em	concepções	que	incorporam	as	múltiplas	determinações	
sociais	e	culturais	na	educação	das	crianças	de	0	a	6	anos	de	idade	(ROCHA,	1999,	p.		16).

Para	tanto,	a	fim	de	alcançar	o	objetivo	proposto,	inicialmente	foram	identificados	os	resumos	e	
os	artigos	científicos	publicados	pertinentes	a	Educação	Infantil,	consultados	os	periódicos	a	partir	da	
base	de	dados	virtuais	da	ANPEd.	Depois	foi	procedida	a	realização	da	análise	das	produções	encontra-
das	e	por	fim,	sistematização	dos	dados	encontrados.

Realizou-se	ainda	uma	pesquisa	nestes	periódicos	por	meio	das	palavras	ou	expressões	de	bus-
ca:	educação	infantil,	creche	e	pré-escola.	E	posteriormente,	a	catalogação	e	a	análise	das	temáticas	
abordadas	nos	artigos.	Nesta	análise,	verificou-se	de	forma	quantitativa,	as	temáticas	relacionadas	ao	
Direito	e	à	Educação	Infantil	como	sendo	as	mais	recorrentes	entre	os	trabalhos	encontrados.

Nessa	perspectiva	cabe	destacar	que	para	o	desenvolvimento	dessa	pesquisa,	empregou-se	o	
Estado	da	arte	ou	Estado	do	Conhecimento	que	de	acordo	com	Ferreira

Mapear	e	de	discutir	uma	certa	produção	acadêmica	em	diferentes	campos	do	conhecimento,	tentan-
do	responder	que	aspectos	e	dimensões	vêm	sendo	destacados	e	privilegiados	em	diferentes	épocas	
e	lugares,	de	que	formas	e	em	que	condições	têm	sido	produzidas	certas	dissertações	de	mestrado,	
teses	de	doutorado,	publicações	em	periódicos	e	comunicações	em	anais	de	congressos	e	de	seminá-
rios.	Também	são	reconhecidas	por	realizarem	uma	metodologia	de	caráter	inventariante	e	descritivo	



384

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

da	produção	acadêmica	e	científica	sobre	o	tema	que	busca	investigar,	à	luz	de	categorias	e	facetas	
que	se	caracterizam	enquanto	tais	em	cada	trabalho	e	no	conjunto	deles,	sob	os	quais	o	fenômeno	
passa	a	ser	analisado.	(FERREIRA,	2013,	p.		258)

Portanto,	pode-se	considerar	que	caracteriza-se	por	ser	uma	pesquisa	com	área	de	conhecimen-
to,	tema,	suporte	textual	e	período	determinado.

CATALOGAÇÃO	DOS	TRABALHOS	PUBLICADOS	NOS	ANAIS	DA	ANPED
Localizou-se	nos	Anais	Científicos	das	reuniões	175	(cento	e	setenta	e	cinco)	trabalhos	e	39	(trin-

ta	e	nove)	pôsteres.	Nas	duas	últimas	reuniões	científicas	nacionais	que	correspondem	aos	anos	de	
2015	e	2017,	no	grupo	de	trabalho	GT07	-	Educação	de	Crianças	de	0	a	6	anos,	foram	encontrados	34	
(trinta	e	quatro)	trabalhos	e	06	(seis)	pôsteres,	que	contemplam	a	chave	de	busca	“educação	infantil”.	
Restringindo	mais	a	investigação,	utilizou-se	como	critério	a	palavra-chave	“creche”	achando	nessas	
edições,	04	(quatro)	trabalhos.	Já	para	a	busca	com	a	palavra-chave	“pré-escola”,	foram	localizados	03	
(três)	trabalhos	e	02	(dois)	pôsteres.

Gráfico	1:	Trabalhos com as palavras-chave educação infantil, creche e pré-escola

Fonte:	Gráfico	realizado	pelas	autoras,	a	partir	dos	dados	dos	Anais	da	ANPEd	dos	anos	de	2015	e	2017.

Percebe-se	então,	que	o	maior	percentual	de	trabalhos	está	relacionado	a	Educação	Infantil	de	
maneira	mais	ampla,	sendo	a	menor	incidência	de	trabalhos	a	respeito	de	Creches.	Os	dados	também	
indicam	que	o	número	de	 trabalhos	pertinentes	à	Educação	 Infantil	 (creches	e	pré-escolas)	 corres-
pondem	a	18,68%	do	total	de	trabalhos	disponíveis	na	plataforma	no	âmbito	do	GT07.	À	vista	disso,	
pode-se inferir que são parcas as pesquisas dentro do universo apresentado.

Nos	trabalhos	analisados	da	ANPEd	no	período	estudado1	verificou-se	que	no	contexto	social	
e	cultural	contemporâneo,	as	pesquisas	voltadas	para	estudos	da	educação	infantil	possuem	cunhos	
investigativos	e	temas	variados.	Assim,	a	partir	do	levantamento	quantitativo	dos	trabalhos,	prosse-
guiu-se	com	a	análise	dos	resumos	e	as	abordagens	mais	recorrentes,	sendo	detectadas:	direitos	na	
Educação	Infantil	11	(onze)	trabalhos,	políticas	públicas	para	a	Educação	Infantil	08	(oito)	trabalhos,	
práticas	e	processos	educativos	na	Educação	Infantil	07	(sete)	trabalhos,	gestão	escolar	03	(três)	traba-
lhos,	formação	de	professores	03	(três)	trabalhos,	leitura,	escrita	e	alfabetização	03	(três)	trabalhos,	re-
lações	étnico-racial	03	(três)	trabalhos,	artes	na	Educação	Infantil	03	(três)	trabalhos,	currículo	03	(três)	

1	 Foram	selecionados	na	ANPEd	de	2015	e	2017	do	Grupos	de	Trabalho	07.	Estes	foram	localizados	através	dos	anais	no	site	http://www.
anped.org.br/reunioes-cientificas/nacional	acessado	em	20/06/2019.
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trabalhos,	avaliação	02	 (dois)	 trabalhos,	história	02	 (dois)	 trabalhos,	 sociologia	da	 infância	02	 (dois)	
trabalhos,	psicologia	infantil	02	(dois)	trabalhos,	brincadeiras	e	interações	(02	trabalhos),	docência	na	
Educação	Infantil	02	(dois)	trabalhos,	jogos	02	(dois)	trabalhos,	produção	do	conhecimento	01	(um)	tra-
balho,	linguagens	01	(um)	trabalho,	música	01	(um)	trabalho,	estágio	01	(um)	trabalho,	documentação	
escolar	01	(um)	trabalho,	cultura	01	(um)	trabalho,	espaços	públicos	01	(um)	trabalho,	concepções	de	
infância	01	(um)	trabalho	e	concepções	de	creche	01	(um)	trabalho,	conforme	apresentado	no	gráfico	
a seguir:

Gráfico	2:	Número de trabalhos e os respectivos temas

Fonte:	Gráfico	realizado	pelas	autoras,	a	partir	dos	dados	dos	Anais	da	ANPEd	dos	anos	de	2015	e	2017.

O	 gráfico	 2	 evidencia	 que	 os	 temas	mais	 recorrentes	 tratados	 nas	 pesquisas	 nos	 últimos	 05	
(cinco)	anos,	guardam	relação	com	o	direito,	em	suas	diversas	vertentes,	com	a	Educação	Infantil	e	com	
as	políticas	públicas	voltadas	para	essa	etapa	da	educação	básica.	Dentre	os	artigos	levantados	nesse	
estudo,	19	(dezenove)	apresentaram	temáticas	atreladas	ao	direito	e	as	políticas	públicas	educacionais	
como	forma	de	garantir	que	a	Educação	Infantil	seja	ofertada	com	qualidade.

Diante	 disso,	 identificou-se	 que	 a	 temática	 do	direito	 é	 precípua	para	 a	 Educação	 Infantil,	 e	
que	embora	tenhamos	avanços	Legais,	temos	necessidade	de	avanços	práticos	que	algumas	políticas	
públicas	já	expressam	e	outras	com	carência	de	serem	criadas.

Dentre	as	temáticas	dos	11	(onze)	trabalhos	analisados	que	guardam	relação	do	direito	com	a	
Educação	Infantil,	foco	nesse	levantamento,	percebe-se	que	os	conteúdos	das	pesquisas	se	referem,	
em	maior	quantidade,	para	a	questão	da	obrigatoriedade	da	matrícula	de	todas	as	crianças	brasileiras	
na	pré-escola,	a	partir	dos	quatro	anos	de	idade	com	03	(três)	trabalhos	publicados.	Estes	trabalhos,	
em	suma,	evidenciam	a	necessidade	de	atender	a	obrigatoriedade	imposta	pela	a	lei	N°12.796/13,	que	
no	artigo	4º,	preconiza:

Art.	4º	(...)	-	I	-	educação	básica	obrigatória	e	gratuita	dos	4	(quatro)	aos	17	(dezessete)	anos	de	idade,	
organizada	da	seguinte	forma:	a)	pré-escola;	b)	ensino	fundamental;	c)	ensino	médio.	II	-	educação	
infantil	gratuita	às	crianças	de	até	5	(cinco)	anos	de	idade.	(LEI	Nº	12.796/13)
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Algumas	cidades	optaram	por	estratégias	comuns,	como	a	parcialização	do	atendimento	para	as	
crianças	de	4	e	5	anos	e	o	convênio	com	instituições	da	sociedade	civil.	Discute-se	também	com	mais	
afinco	a	estratégia	de	convênio	na	pré-escola	a	qual	parece	ser	justificada,	sobretudo,	pelas	concep-
ções	defendidas	pelos	pressupostos	dos	teóricos	da	Terceira	Via2;	entende	que	o	Estado	não	deve	ser	
mais	o	grande	responsável	pela	execução	das	políticas	sociais,	sendo	que	essa	ação	deve	ser	dividida	
com	a	sociedade	civil.	Desse	modo,	vislumbra-se	que	a	opção	por	esse	tipo	de	estratégia	é	no	mínimo	
preocupante,	pois	não	se	propõe	a	alterar	as	relações	sociais	estabelecidas;	pelo	contrário,	apoiado	
no	discurso	de	participação,	a	estratégia	de	convênio	responsabiliza	a	sociedade	civil	na	execução	de	
tarefas,	como	indicado,	provocando	um	esvaziamento	da	democracia	como	luta	por	direitos	(CAMPOS;	
BARBOSA, 2017, p.  1).

Ainda,	 tratando	 do	 cumprimento	 da	 Lei	 n.	 12.796/13,	 que	 determina	 a	 obrigatoriedade	 da	
matrícula	aos	quatro	anos	de	idade,	a	partir	da	análise	do	cotidiano	da	Educação	Infantil	em	espaço	
adaptado	em	escola	de	Ensino	Fundamental	verifica-se	as	repercussões	dessa	Lei,	como	um	novo	de-
safio	que	afeta	macro	e	micropolíticas;	as	possibilidades	de	vivências	que	favoreçam	a	interação	e	as	
brincadeiras,	conforme	determina	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	Infantil	-	DCNEI	
e	a	função	da	educação	infantil	(FERREIRA;	SILVA,	2017,	p.		1	).

As	pesquisas	também	evidenciam	que	no	atual	cenário	da	educação	brasileira,	percebe-se	uma	
discussão	acerca	da	necessidade	de	políticas	públicas	para	Educação	Infantil	que	possam	garantir	a	
qualidade	dessa	etapa.	Garantir	vagas,	agora,	não	é	somente	obrigatório	ao	Estado,	mas	também	às	
famílias,	 a	matrícula	das	 crianças	pequenas.	No	entanto,	encontram-se	contradições	na	 implemen-
tação	dessa	 nova	ordem	 legal.	Há	muitas	 nuances	 por	 trás	 da	obrigatoriedade,	 há	muitos	 riscos	 e	
desafios	que	advêm	de	tal	proposta,	desde	a	criação	de	vagas	em	um	tempo	relativamente	curto	até	
as	questões	curriculares	(CAGNETI;	MADEIRA,	2017,	p.		1).

Outra	preocupação	relacionada	ao	direito	recai	sobre	as	questões	curriculares	aparecem	02	(dois)	
trabalhos,	seja	em	âmbito	nacional	ou	estadual.	Em	um	destes	trabalhos,	encomendado	pela	ANPEd	
as	autoras	Campos,	Faria	e	Oliveira	(2017)	apresenta	um	balanço	crítico	da	trajetória	das	políticas	de	
educação	 infantil	 a	partir	da	Constituição	de	1988.	Tal	balanço	mostra	uma	conjuntura	 turbulenta,	
confusa,	destrutiva,	que	traz	ameaças	e	delineia	cenários	até	há	pouco	impensáveis:	o	teto	de	20	anos	
para	gastos	sociais,	aprovado	no	Congresso	sem	quase	nenhum	estudo	prévio	ou	discussão	sobre	suas	
consequências	para	a	população	em	geral	e	para	várias	gerações	seguidas	de	crianças	de	0	a	5	anos,	
que	segundo	as	autoras	é	apenas	uma	primeira	medida	numa	escalada	de	retrocessos	nas	políticas	
nacionais.	E	nesta	perspectiva	é	urgente	considerar	quais	conquistas	e	direitos	merecem	uma	defesa	
da	sociedade,	reconhecendo	que	alguns	dos	temas	em	pauta	sempre	podem	comportar	dissensos	e	
novas	perspectivas	de	análise	(CAMPOS;	FARIA;	OLIVEIRA,	2017,	p.		1).

2	 Os	pressupostos	da	Terceira	Via	são	definidos	a	partir	da	mesma	avaliação	que	os	neoliberais	fazem:	a	crise	decorre	do	Estado,	logo	
é	urgente	e	imprescindível	reformar	o	Estado	e	o	governo,	no	entanto,	segundo	os	teóricos	da	Terceira	Via,	diferentemente	dos	pres-
supostos	neoliberais	que	defende	que	a	saída	se	encontra	na	privatização,	eles	defendem	que	a	saída	reside	na	divisão	da	execução	
de	políticas	públicas	sociais	com	a	sociedade	civil	(	GIDDENS,	2007,	FALLEIROS,	PRONK	e	OLIVEIRA,	2010;	PERONI,	2011).	Entretanto,	
de	acordo	com	Falleiros,	Pronk	e	Oliveira	(2010)	a	Terceira	Via	mantém	as	premissas	básicas	do	neoliberalismo,	mas	 incorpora	os	
elementos	centrais	do	reformismo	socialdemocrata.	E	nessa	lógica,	o	papel	do	Estado	é	redefinido,	passando	do	poder	do	Estado	por	
si	mesmo	–	governo,	para	“à	governança	(uma	configuração	mais	ampla	que	contém	os	Estados	e	elementos-chave	da	sociedade	civil”	
(HARVEY,	2014,	p.		87).	Ou	seja,	ainda	que	possuam	elementos	distintos	os	pressupostos	neoliberais	e	os	pressupostos	da	Terceira	Via	
não	são	opostos,	nem	tão	pouco	contraditórios.	(CAMPOS,	BARBOSA,	2017,	p.		14).
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Além	disso,	mais	um	artigo	analisa	as	funções	e	atividades	exercidas	pela	Secretaria	Municipal	
de	Educação	de	Belo	Horizonte	-	M.G	no	que	concerne	à	proposta	curricular	para	a	Educação	Infantil.	
Os	resultados	desta	análise	evidenciaram	a	intercessão	entre	o	controle,	caracterizado	pela	ação	mu-
nicipal	na	regulação	institucional	da	educação,	e	a	autonomia,	definida	por	meio	da	ação	das	docentes	
(PINTO,	2017,	p.		1).

Outros	trabalhos	centram-se	na	“escuta”	das	crianças	acerca	das	formas	regulatórias	e	o	que	elas	
pensam	sobre	o	direito	de	ir	à	escola.	Tais	investigações	apontaram	que	as	regras	elaboradas	para	as	
crianças	de	todos	os	grupos	da	instituição	de	Educação	Infantil	que	visam	organizar	o	cotidiano	educati-
vo,	às	quais,	as	crianças	são	submetidas	de	forma	hierárquica.	Contatou-se	também	que,	constrangidas	
às	imposições	de	regras	elaboradas	pelos	adultos,	as	crianças	ora	reproduzem	ora	subvertem	esta	lógica	
e	manifestam	seus	desejos,	explicitando	seus	universos	culturais	(REBELO;	SIMÃO,	2017,	p.	1).

Ainda,	sob	a	ótica	das	crianças,	outro	estudo	teve	como	objetivo	compreender	e	refletir	a	res-
peito	da	perspectiva	dos	pequenos	sobre	o	que	constitui	o	direito	a	educação	e	suas	visões	sobre	a	
escola.	Evidencia-se	a	necessidade	de	reconhecer	a	competência	dos	discursos	infantis	e	da	urgência	
de	ouvir	as	crianças,	bem	como	pretendeu-se	contribuir	para	que	os	adultos	percebam	a	importância	
de	garantir	a	expressão	infantil	e	sua	escuta,	sobre	a	temática	do	direito	(TAVARES,	2015,	p.		1).

Concernente	aos	planos	municipais	de	educação,	suas	relações	com	o	direito	e	Educação	Infantil,	
constatou-se	01	(um)	trabalho,	que	examinou,	a	partir	de	resultados	de	pesquisa,	tipologias	de	Planos	
Municipais	de	Educação	(PME’s)	formulados	e/ou	reformulados	em	2015,	por	determinação	do	art.	8˚	
da	Lei	n˚	13.005/2014,	que	institui	o	Plano	Nacional	de	Educação	para	a	década	de	2014-	2024,	no	que	
concerne	à	Educação	Infantil,	especialmente	na	etapa	de	creche,	buscando	compreender	as	metas	e	
estratégias	explicitadas	pelas	municipalidades	em	seus	textos	legais,	tendo	em	vista	o	encaminhamen-
to	(ou	não)	de	políticas	de	expansão	do	sistema,	nessa	etapa	educacional.	Buscou-se,	ainda,	discutir	as	
tendências	de	estruturação	dos	PME’s	de	modo	a	conhecer	as	potencialidades	e	limites	destes	docu-
mentos	enquanto	expressão	de	Políticas	de	Estado	(TRIPODI,	2017,	p.		1).

No	que	tange	ao	direito	à	creche	das	crianças	em	situação	de	pobreza,	identificou-se	01	(um)	
trabalho,	que	objetivou	traçar	uma	análise	acerca	de	uma	ação	que	tem	como	intenção	induzir	a	ex-
pansão	de	vagas	em	creche	para	as	crianças	cujas	famílias	são	beneficiárias	do	Programa	Bolsa	Família,	
efetivando	o	seu	acesso	ao	direito	à	creche.	Trata-se	da	ação	Brasil	Carinhoso	 3que	compõem	uma	
política	social	intersetorial	mais	ampla,	o	Plano	Brasil	sem	Miséria,	com	foco	na	superação	da	extrema	
pobreza	 via	 acesso	 a	 direitos	 sociais.	 Ao	 longo	 do	 trabalho,	 destaca-se	 a	 expansão	 da	 garantia	 do	
direito	à	creche	para	as	crianças	de	até	 três	anos	de	 idade,	 todavia	 ressalta-se	que	a	desigualdade	
ainda	persiste	em	relação	a	esse	acesso,	sobretudo	para	as	crianças	pobres,	negras	e	residentes	no	
campo.	Como	considerações	do	estudo	evidenciam-se	os	resultados	do	Brasil	Carinhoso	na	expansão	
de	matrículas	em	creche	das	crianças	mais	pobres	e	de	como	esta	ação	se	relaciona	às	políticas	de	
educação	infantil	(PEREIRA;	SILVEIRA,	2017,	p.		1).

Já	no	tocante	as	políticas	públicas	para	a	Educação	Infantil,	localizou-se	01	(um)	trabalho,	que	
apresenta	os	resultados	acerca	da	participação	de	atores	não	estatais	no	processo	de	elaboração	da	

3	 Programa	Brasil	Carinhoso	é	uma	transferência	automática	de	recursos	que	devem	ser	usados	para	custear	as	despesas	com	manu-
tenção	e	o	desenvolvimento	da	educação	infantil.Tais	ações	devem	ser	destinadas	aos	cuidados	com	as	crianças,	segurança	alimentar,	
entre	outros.	Disponível	em	https://maesdesucesso.com/programa-brasil-carinhoso,	acessado	em:	08	de	julho	de	2019.
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política	nacional	de	Educação	Infantil	(PNEI),	com	base	na	abordagem	de	redes	de	políticas	públicas	
(policy	network).	Ao	questionar	sobre	o	papel	dos	atores	não	estatais	no	processo	de	elaboração	da	
PNEI,	constata-se	que	esse	processo	envolveu	a	participação	de	atores	estatais	e	não	estatais	articu-
lados	em	torno	de	uma	rede.	Identifica-se	que	essa	rede	foi	instituída	pelo	Estado	como	uma	política	
de	governo,	caracterizando-se	como	um	modelo	de	governança.	Ao	apontar	que	esses	atores	influen-
ciaram	tanto	no	processo	quanto	no	conteúdo	da	política,	conclui-se	que	a	participação	de	atores	não	
estatais	em	rede	potencializa	o	poder	de	influência	ao	mesmo	tempo	em	que	racionaliza	as	escolhas	
políticas	nos	processos	decisórios	(SILVA,	2015,	p.		1).

Ao	tratar	da	gestão	da	Educação	Infantil	relacionada	aos	direitos	das	crianças,	foi	encontrado	01	
(um)	trabalho	que	objetivou	compreender	a	função	do	gestor	da	Educação	Infantil.	Evidenciou-se	du-
rante	a	observação	das	atividades	desenvolvidas	por	uma	coordenadora	pedagógica	de	uma	instituição	
de	educação	infantil,	que	não	havia	um	planejamento	para	o	período	de	acolhimento	das	crianças	e,	
além	disso,	ela	e	a	Secretaria	Municipal	de	Educação	realizavam	algumas	ações,	que	podem	ser	vistas	
como	estratégias,	para	que	as	crianças	que	estavam	em	lista	de	espera	pudessem	ser	convocadas.	Para	
exemplificar,	durante	esse	período	de	acolhimento,	a	família	não	poderia	permanecer	na	instituição	
para	acompanhar	a	criança	e	se	a	criança	chorasse	muito,	a	orientação	era	ligar	para	alguém	da	família	
buscá-la.	Nesse	sentido,	essas	e	outras	ações	observadas	ferem	o	direito	ao	atendimento	em	educação	
que	a	criança	possui	desde	a	Constituição	Federal	de	1988	(FERREIRA,	2015,	p.		1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto,	 a	 partir	 dessa	 análise,	 identificou-se	que	estas	 temáticas	 são	muito	 importantes	 e	

essenciais	para	o	oferecimento	da	Educação	Infantil	com	qualidade,	temas	estes	que	estão	ganhando	
visibilidade	na	produção	científica.	Assim,	de	acordo	com	Rocha	infere-se	que	a	pesquisa	em	Educação	
Infantil	acompanha	a	pesquisa	educacional	em	geral,	bem	como	pode	refletir	a	atual	conjuntura	polí-
tica	e	social	nacional.

Ademais,	neste	estudo	verificou-se	que	os	trabalhos	analisados,	além	de	guardarem	em	termos	
quantitativos	maior	relação	com	as	temáticas	ligadas	a	Educação	Infantil,	direito	e	políticas	públicas,	
apresentam	diferentes	enfoques,	mas	também	algumas	similaridades.

Isto	posto,	debruçando-nos	com	mais	detrimento	nas	informações	encontradas,	concluiu-se	que	
as	pesquisas	situadas	na	base	de	dados	dos	dois	últimos	Anais	das	Reuniões	Científicas	Nacionais	da	
ANPEd	dos	anos	de	2015	e	2017,	encontram-se	mais	voltadas	para	as	temáticas	ligadas	ao	direito	e	a	
Educação	Infantil,	e	que	a	análise	jurídica	normativa	dos	temas	relacionados	a	esses	temas,	em	suas	
mais	variadas	vertentes,	encontram-se	fundamentadas	nas	normas	e	documentos	oficiais	contempo-
râneos	do	Estado	brasileiro.	Entretanto,	a	efetivação	desses	direitos	é	permeada	por	diversos	entraves	
de	cunho	político,	econômico,	organizacional,	gerencial	e	até	mesmo	de	ordem	prática,	na	esfera	das	
instituições	educacionais	infantis.	O	que	pode	indicar,	ora	a	incipiência	das	políticas	públicas	que	visam	
garantir	o	cumprimento	dos	direitos	para	as	crianças	na	faixa-etária	da	educação	infantil,	ora	evidencia	
a	incompetência	dos	gestores	públicos	em	não	garantir	que	todos	os	direitos	cheguem	ao	“chão	da	
escola”.



389

DIREITO E EDUCAÇÃO INFANTIL: 

REFLEXÕES	SOBRE	PESQUISAS	PUBLICADAS	NOS	ANAIS	DAS	REUNIÕES	CIENTÍFICAS	NACIONAIS	DA	ANPEd

REFERÊNCIAS	BIBLIOGRÁFICAS

BECKER,	Howard	S.	Métodos de pesquisas em ciências sociais.	4.	ed.	São	Paulo:	Hucitec,	1999.

BRASIL. Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil.	Brasília:	Senado,	1988.

_______. Estatuto da Criança e do Adolescente.	Lei	n°	8.069/90,	de	13	de	julho	de	1990.

_______. Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional.	Lei	n°	9.394/96,	de	20	de	dezembro	de	1996.

______. Lei	n.	12.796,	de	4	de	abril	de	2013:	altera	a	Lei	n.	9.394	de	20	de	dezembro	de	1996.	Brasília:	
Planalto	Central,	2013.

______. Lei	nº	12.722,	de	3	de	outubro	de	2013.	Altera	as	Leis	nos	10.836,	de	9	de	janeiro	de	2004,	
12.462,	de	4	de	agosto	de	2011,	e	11.977,	de	7	de	julho	de	2009.	Brasília:	Planalto	Central,	2013.

______. Lei	13.005,	de	25	de	junho	de	2014.	Aprova	o	Plano	Nacional	de	Educação	-	PNE	e	dá	outras	
providências.	Brasília:	Planalto	Central,	2014.

______.	Ministério	 da	 Educação	 e	 do	 Desporto.	 Secretaria	 de	 Educação	 Fundamental.	Referencial 
curricular nacional para a educação infantil.	Brasília:	MEC/SEF,	1998.

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Nacionais da Qualidade 
para a Educação Infantil.	Vol.	1	e	2.	Brasília:	MEC/SEB,	2008.

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Indicadores de Qualidade da Educação 
Infantil.	Brasília:	MEC/SEB,	2009.

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil.	Brasília:	MEC/SEB,	2010.

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Critérios para um Atendimento 
em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças	 /	Maria	Malta	 Campos	 e	 Fúlvia	
Rosemberg.	Brasília:	MEC/SEB,	2009.

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil.	Brasília:	MEC/SEB,	2010.

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a	Educação	Básica.	Revisão	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	Infantil.	Brasília:	MEC/
SEB, 2013.

CAMPOS.	R.,	BARBOSA.	M.	C.	S.	A	obrigatoriedade	da	matrícula	na	pré-escola	em	tempos	de	“terceira	
via”. In: 38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED	-	ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	
E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais...	São	Luiz	do	Maranhão:	ANPEd.	2017.

CAMPOS,	M.	M.	M.,	FARIA,	A.	L.	G.,	OLIVEIRA,	Z.	M.	R.	Balanço	analítico	da	Educação	Infantil:	questões	
curriculares	e	direitos	em	risco.	 In:	38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED - ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais,	São	
Luiz	do	Maranhão:	ANPEd.	2017.

CAGNETI.	L.	G.,	MADEIRA.	J.	S.	S.	A	pré-escola	foi	para	a	escola:	estratégias	para	cumprimento	da	lei	
da obrigatoriedade. In: 38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE	PÓS-GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais...	São	Luiz	do	
Maranhão:	ANPEd.	2017.

FERREIRA.	E.	S.,	SILVA.	R.	C.	A	obrigatoriedade	da	educação	infantil	a	partir	de	quatro	anos:	contradições	
na	implementação	desse	direito.	In:	38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED - ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais...	São	
Luiz	do	Maranhão:	ANPEd.	2017.

FERREIRA.	K.	A.	B.	A	gestão	da	educação	 infantil:	Estratégias	x	Direito	da	criança.	 In:	37ª	REUNIÃO	
CIENTIFICA NACIONAL DA ANPED	 -	ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	
EDUCAÇÃO,	2015,	Florianópolis.	Anais...	Florianópolis:	ANPEd.	2015.

FERREIRA,	Norma	Sandra	de	Almeida. As	pesquisas	denominadas	“estado	da	arte”. Educ. Soc.	[online],	
vol.23,	n.79,	p	.257-272,	2002.



390

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

HAGUETTE, Tereza Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 
2000.

PEREIRA,	S.	T.,	SILVEIRA.	A.	A.	D.	O	direito	à	creche	das	crianças	em	situação	de	pobreza:	o	caso	do	Brasil	
Carinhoso. In: 38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED	 -	 ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	 PÓS-
GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais...	São	Luiz	do	Maranhão:	
ANPEd.	2017.

PINTO.	M.	F.	n.	Regulação	da	política	pública	de	educação	infantil	em	Belo	Horizonte:	reflexões	sobre	
a	proposta	curricular.	In:	38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE	PÓS-GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais...	São	Luiz	do	
Maranhão:	ANPEd.	2017.

REBELO.	A.	H.	M.,	SIMÃO.	M.	B.	Formas	regulatórias	na	educação	infantil:	retratos	a	partir	da	perspectiva	
das crianças. In: 38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED	-	ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	PÓS-
GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais...	São	Luiz	do	Maranhão:	
ANPEd.	2017.

ROCHA.	 E.	 A.	 C.	 A	 pesquisa	 sobre	 a	 educação	 infantil:	 trajetórias	 e	 perspectivas.	 Florianópolis:	
Perspectiva, 1999.

SILVA.	I.	C.	A.	L.	Rede	de	políticas	públicas	na	educação	infantil.	In:	37ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	
DA ANPED	 -	 ASSOCIAÇÃO	 NACIONAL	 DE	 PÓS-GRADUAÇÃO	 E	 PESQUISA	 EM	 EDUCAÇÃO,	 2015,	
Florianópolis.	Anais...	Florianópolis:	ANPEd.	2015.

TAVARES.	 L.	H.	 J.	 “Meu	 irmão	 tem	3	anos	e	não	estuda	porque	ele	é	criancinha”	 -	O	que	dizem	as	
crianças	sobre	a	educação	infantil	e	o	direito?	In:	37ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED - 
ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2015,	Florianópolis.	Anais...	
Florianópolis:	ANPEd.	2015.

TRIPODI,	M.	R.	F.	Oferta	de	educação	infantil	em	planos	municipais	de	educação	(2014-	2024):	perfis	
e	tendências.	In:	38ª	REUNIÃO	CIENTIFICA	NACIONAL	DA	ANPED	-	ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	PÓS-
GRADUAÇÃO	E	PESQUISA	EM	EDUCAÇÃO,	2017,	São	Luís	do	Maranhão.	Anais...	São	Luiz	do	Maranhão:	
ANPEd.	2017.



391

PESQUISAS	EM	EDUCAÇÃO	INFANTIL:	UM	ENFOQUE	SOBRE	A	QUALIDADE	E	AS	POLÍTICAS	PÚBLICAS

PESQUISAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ENFOQUE 
SOBRE	A	QUALIDADE	E	AS	POLÍTICAS	PÚBLICAS1

Daiane	Aparecida	Costa	Carvalho
daiane.pedagogiaufsj@gmail.com 

UFSJ

Daisyane	Isabel	Costa	Detomi
daisyane.musicaufsj@gmail.com 

UFSJ

Virginia	Aparecida	Ambrosio
virginia.ap.ambrosio@gmail.com 

UFSJ

INTRODUÇÃO
Este	 artigo	 teve	 por	 objetivo	 investigar	 brevemente	 as	 trajetórias	 da	 pesquisa	 em	 Educação	

Infantil	no	Brasil,	sobretudo	nos	últimos	cinco	anos,	a	partir	de	um	levantamento	realizado	no	Diretório	
de	Grupos	de	Pesquisa	da	Plataforma	Lattes	–	CNPq	e	no	portal	de	periódicos	da	Coordenação	de	
Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	(CAPES).

A	trajetória	da	Educação	Infantil	no	Brasil	tem	como	marca	de	seu	início	na	História	da	Infância	
a	 inexistência	 de	 legislações	 pertinentes	 que	 assegurassem	os	 direitos	 às	 crianças.	Dessa	 forma,	 o	
caráter	assistencialista	da	Educação	Infantil	no	Brasil,	ainda	bastante	persistente	em	dias	atuais,	 foi	
prevalecente,	sendo	necessário	“cuidar”	sobretudo	da	infância	pobre,	considerada	um	risco	à	estabili-
dade	social.	No	entanto,	somente	o	cuidado	higienista	e	moral,	foram	insuficientes	para	sustentar	uma	
estabilidade	coletiva	e	tornou-se	primordial	que	políticas	públicas	fossem	elaboradas	para	dignificar	a	
existência	das	crianças	pela	Educação.

Com	a	promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988	a	criança	passa	a	ser	considerada	cidadão	
de	direito.	O	Art.	208	dispõe	sobre	a	obrigatoriedade	do	Estado	em	promover	a	Educação	já	na	primei-
ra	infância,	sendo	optativa	às	famílias.	Além	disso,	ressalta	as	crianças	como	prioridade	na	sociedade	
resguardando-lhes:

o	direito	à	vida,	à	saúde,	à	alimentação,	à	educação,	ao	lazer,	à	profissionalização,	à	cultura,	à	digni-
dade,	ao	respeito,	à	liberdade	e	à	convivência	familiar	e	comunitária,	além	de	colocá-los	a	salvo	de	
toda	forma	de	negligência,	discriminação,	exploração,	violência,	crueldade	e	opressão.	(BRASIL,	1988,	
p.  132)

No	corpo	da	lei	percebe-se	o	quão	valorativo	passa	a	ser	o	cuidado	para	com	a	infância,	muito	
diferente	do	contexto	sócio	histórico	das	crianças	no	Brasil.	A	autora	Mary	Del	Priore	(1991)	destaca	
que	“a	história	da	 criança	 fez-se	à	 sombra	daquela	dos	adultos.	 Entre	pais,	mestres	e	 senhores	ou	
patrões,	os	pequenos	corpos	dobravam-se	tanto	à	violência,	à	força	e	às	humilhações,	quanto	foram	
amparados	pela	ternura	e	os	sentimentos	maternos”	(DEL	PRIORE,	1991,	p.		7).

Atualmente	 entendemos	 que	 expressões	 como	 “violência”	 e	 “exploração”	 não	 devem	 con-
templar	o	universo	infantil.	No	entanto,	só	deixaram	de	“fazer	sentido”	pela	força	da	lei,	quando	foi	

1	 Agradecemos	ao	apoio	e	colaboração	da	profa.	Dra.	Amanda	Valiengo,	da	Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei,	para	elaboração	
deste artigo.
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aprovado	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA)	–	Lei	nº	8069/90.	Segundo	Leite	Filho	(2005),	o	
documento	é	uma	nova	forma	de	olhar	a	criança	como	cidadã,	portadora	de	direitos,	entre	eles,	“direi-
to ao afeto, direito de brincar, direito de querer, direito de não querer, direito de conhecer, direito de 
sonhar	e	de	opinar”	(LEITE	FILHO,	2005,	p.		3).	Assim,	o	ECA	representa	um	importante	avanço	quando	
nos	remetemos	ao	cuidado	com	a	infância	e	os	seus	direitos.

Complementar	à	noção	de	direito,	destacamos	a	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	(LDBEN)	
nº	9394/96,	que	estabelece	em	seu	Art.	29	a	Educação	Infantil	como	a	primeira	etapa	da	Educação	
Básica,	um	importante	marco	para	a	ampliação	da	oferta	na	rede	pública	de	ensino.

Com	isso,	percebemos	que	o	final	do	século	XX	foi	marcado	por	inúmeras	discussões	relativas	à	
situação	da	infância	e	sua	educação.	Certamente,	outras	políticas	e	documentos	oficiais	também	con-
tribuíram	para	a	emergência	da	Educação	Infantil,	conforme	ela	é	entendida	atualmente,	entre	eles	–	a	
Política	Nacional	de	Educação	Infantil,	sob	portaria	nº	1.263/1993;	o	Plano	Nacional	de	Educação	(Lei	
nº	10.172/2001);	a	Emenda	Constitucional	nº	59/2009,	que	estabeleceu	a	obrigatoriedade	da	Educação	
Básica	a	partir	dos	4	anos	de	idade;	as	Diretrizes	Nacionais	para	a	Educação	Infantil,	estabelecidas	pela	
Resolução	CNE/Ceb	nº	05/2009	e	a	Base	Nacional	Comum	Curricular	(BNCC),	aprovada	e	homologa-
da	em	dezembro	de	2017.

Além	disso,	as	mudanças	na	sociedade	brasileira	também	contribuíram	para	uma	alteração	no	
cenário	da	infância	no	país	a	partir	do	final	do	século	passado.	Podemos	citar,	entre	outras,	o	fim	da	di-
tadura	militar	em	1985	e	o	emergente	ingresso	da	mulher	no	mercado	de	trabalho,	que	possibilitaram	
novos	olhares	e	diálogos	sobre	essa	faixa	etária.

PERCURSO METODOLÓGICO
Inicialmente	buscou-se	localizar	os	grupos	de	pesquisa	e	artigos	publicados	sob	a	ótica	dos	es-

paços	escolares	e	não	escolares,	a	partir	da	utilização	de	determinados	descritores,	obtendo	dados	
quantitativos.	Especificamente	para	os	grupos,	as	informações	foram	filtradas	(Figura	01)	consideran-
do	o	censo	atual,	a	busca	exata	e	a	área	das	Ciências	Humanas/Educação,	optando	pelos	seguintes	
termos	–	infância,	criança,	educação	infantil,	criança	de	0	a	6	anos,	creche,	cultura	infantil,	pré-escola,	
educação	pré-escolar,	infantil	e	criança	pequena	–	realizando	a	tabulação	das	informações	referentes	
aos	temas	abordados	conforme	constavam	nas	linhas	de	pesquisa,	além	do	ano	de	formação	e	loca-
lização	desses	grupos,	de	acordo	com	a	região,	analisando-se	um	total	de	155	grupos,	com	o	intuito	
de	compreender	uma	possível	relação	entre	o	período	de	suas	criações	e	a	promulgação	de	leis	ou	
publicação	de	documentos	oficiais,	já	supracitados.

Figura	01:	Grupos	de	Pesquisa	sobre	infância,	criança	e	educação	infantil

Grupos 
(2018)

Descritores

Infância Criança Educação 
Infantil

Criança 
de	0	a	6	

anos
Creche Cultura 

Infantil
Pré- 

-escola

Educação 
Pré- 

-escolar
Infantil Criança 

pequena

612 207 103 129 1* 11 5 5 1 154 1

Fonte:	Elaborado	pelas	autoras	com	base	nos	dados	do	CNPq,	Censo	dos	Grupos	de	Pesquisa,	2018.
*	Na	busca	alteramos	a	opção	“Busca	exata”	por	“Todas	as	palavras”. 
**	Foram	localizados	178	grupos,	no	entanto,	23	grupos	apareciam	em	mais	de	um	descritor.
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Após	a	análise	inicial,	verificou-se	uma	maior	frequência	de	grupos	na	região	Sudeste	(36,7%),	
seguida	da	 região	Nordeste	 (29,7%),	Sul	 (18,1%),	Norte	 (9%)	e	Centro-Oeste	 (6,5%).	Quanto	ao	ano	
de	formação,	 foi	verificado	um	número	mais	significativo	nos	anos	de	2009	(13	registros),	2010	(14	
registros),	2014	 (11	registros),	2015	 (13	registros),	2016	 (16	registros)	e	2017	 (14	registros),	o	que	a	
priori	indicou	uma	possível	relação	na	criação	desses	grupos	a	partir	da	EC	nº	59/2009	e	da	fixação	das	
Diretrizes	Curriculares,	bem	como	a	inclusão	da	Educação	Infantil	na	nova	versão	da	BNCC.

Quanto	as	linhas	de	pesquisa	de	cada	grupo,	as	três	temáticas	mais	recorrentes	foram	a	formação	
de	professores/educadores	(48	registros),	o	que	reforça	a	tradição	de	tal	pesquisa	na	área,	conforme	
apontado	por	Rocha	e	Buss-Simão	(2013);	as	práticas	pedagógicas/educativas	(37	registros),	que	de	acor-
do	com	as	autoras	tem	sido	uma	preocupação	presente	nos	trabalhos	desenvolvidos,	com	ampliação	das	
perspectivas	ao	associar-se	com	aportes	teóricos	da	sociologia	e	filosofia,	além	das	políticas	públicas	(36	
registros),	que	tem	sido	pesquisadas	sobretudo	com	o	enfoque	na	análise	dos	processos	de	implantação	
da	educação	especial,	do	ensino	de	nove	anos,	dos	sistemas	municipais	de	ensino,	das	políticas	de	quali-
dade,	entre	outros,	sendo	que	em	algumas	situações	essas	três	linhas	aparecem	juntas,	no	mesmo	grupo.

No	caso	dos	artigos,	iniciou-se	a	pesquisa	realizando	uma	busca	geral,	com	os	termos	Educação	
Infantil	(3.035	artigos),	creche	(10.378	artigos),	pré-escola	(516	artigos),	escola	(118.965	artigos),	es-
paços	escolares	(241	artigos)	e	espaços	não	escolares	(24	artigos).	Em	seguida,	selecionando	a	busca	
avançada	e	delimitando	os	filtros,	foram	obtidos	novos	resultados,	realizando-se	então	uma	seleção	
de	108	trabalhos	(destacados	em	azul	no	Figura	02),	dos	quais	os	resumos	foram	lidos	e	organizados	
em	categorias	temáticas	(Figura	03),	com	uma	maior	recorrência	dos	seguintes	assuntos:	formação	e	
professores	(11	artigos),	educação	de	qualidade	(08	artigos),	organização	do	espaço/rotina	(08	artigos)	
e	currículo/práticas	pedagógicas	(08	artigos),	constatando-se	uma	aproximação	com	os	levantamentos	
realizados	no	Diretório	de	Grupos	de	Pesquisa	e	ainda	que	de	modo	parcial,	uma	tendência	na	pesquisa	
em	Educação	Infantil	com	foco	nessas	temáticas.	Após	o	levantamento	dos	temas	mais	presentes	em	
ambas	as	plataformas,	apesar	de	verificado	um	número	mais	significativo	de	grupos	com	linhas	de	pes-
quisa	voltadas	para	a	formação	de	professores	(11	registros),	delimitou-se	o	tema	políticas	públicas,	
procurando	examinar	em	que	medida	há	uma	aproximação	com	os	artigos	selecionados	na	plataforma	
de	periódicos	da	CAPES	que	abordam	a	educação	de	qualidade.

Figura02:	Quantitativo	de	artigos	localizados	na	base	da	CAPES

Fonte: Elaborado pelas autoras, a partir da busca por artigos no portal de periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Figura	03:	Categorias	temáticas	dos	artigos	analisados

ÁREAS	TEMÁTICAS	DOS	ARTIGOS	SELECIONADOS
Educação	infantil/Classe	social 3
Direito a educação 3
Educação	de	qualidade 8
Educação/Tempo	integral 4
Formação	de	professores 11
Lúdico/Brincadeiras 3
Organização do espaço/Rotina 8
Relação	escola-família 3
Currículo/Práticas	Pedagógicas 8
História	da	infância/Concepção	de	infância 3
Cultura	infantil 4
Gênero	e	diversidade 1
Compreensão	emocional 2

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da busca por 
artigos no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
*	Do	total	de	108	artigos	selecionados	constam	as	áreas	temáticas	de	apenas	61	trabalhos,	tendo	em	vista	que	os	
demais	estavam	repetidos	ou	não	faziam	referência	direta	à	Educação	Infantil.

A	QUALIDADE	NA	EDUCAÇÃO	INFANTIL	E	AS	POLÍTICAS	PÚBLICAS
Após	a	leitura	dos	oito	artigos	selecionados	sobre	a	temática	qualidade,	considerando	ainda	as	

palavras-chave	e	a	presença	(ou	não)	do	termo	política(s)	pública(s)	no	decorrer	do	trabalho,	percebe-
mos	uma	notória	preocupação	com	a	discussão	sobre	o	direito	da	criança	à	educação	de	qualidade,	
tendo	em	vista	a	legislação	e	os	documentos	oficiais,	aparecendo	ainda	questões	interligadas	à	prática	
pedagógica,	a	utilização	de	indicadores,	em	um	viés	de	avaliação	e	planejamento,	além	da	relação	entre	
expansão	da	oferta	de	vagas	nas	instituições	infantis	e	a	qualidade	dos	serviços	e	espaços	oferecidos.

Pensando	sobre	o	conceito	de	qualidade	e	sua	 relação	com	o	âmbito	da	educação,	Paschoal	
(2018)	ao	referenciar	Campos	(2013,	p.		24),	aponta	que	pesquisas	realizadas	pela	autora	indicam	um	
discurso	da	qualidade	atrelado	ao	acesso,	enquanto	Côrrea	reflete	sobre	o	conceito	tendo	por	base	o	
artigo	5º	do	Estatuto	da	Criança	e	Adolescente,	que	estabelece:	“[...]	nenhuma	criança	ou	adolescente	
será	objeto	de	qualquer	forma	de	negligência,	discriminação,	exploração,	violência,	crueldade	e	opres-
são	[...]”	(BRASIL,	1990,	p.		12)	e	ainda	o	53º	artigo	que	ao	tratar	do	direito	à	educação	define	“[...]	o	
direito a ser respeitado por seus educadores” (CORRÊA, 2003, p.  91 apud	PASCHOAL,	2018,	p.		771).

Ainda	sob	a	ótica	dos	documentos	oficiais,	Lamare	(2017)	apresenta	uma	análise	dos	Parâmetros	
Nacionais	de	Qualidade	(BRASIL,	2006)	produzidos	pelo	Ministério	da	Educação,	buscando	identificar	
a	concepção	de	formação	humana	apresentada,	sendo	importante	destacar	que	o	documento	define	
um	sistema	educacional	de	qualidade	como	“aquele	em	que	as	 instâncias	responsáveis	pela	gestão	
respeitam	a	legislação	vigente”	(BRASIL,	2006,	p.		10),	além	de	concluir	que:

a)	a	qualidade	é	um	conceito	socialmente	construído,	sujeito	a	constantes	negociações;
b)	depende	do	contexto;
c)	baseia-se	em	direitos,	necessidades,	demandas,	conhecimentos	e	possibilidades;
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d)	a	definição	de	critérios	de	qualidade	está	constantemente	tensionada	por	essas	diferentes	pers-
pectivas.	(BRASIL,	2006,	p.		24)

Ou	seja,	ao	analisar	aspectos	relativos	à	qualidade	na	Educação	Infantil,	diferentes	perspectivas	
podem	ser	adotadas,	conforme	o	objetivo	e	interesse	de	pesquisa	ou	mesmo	o	contexto	estudado.	
Concomitante	a	essa	legislação	foram	analisadas	as	diretrizes	dos	organismos	internacionais	e	os	estu-
dos	que	relacionam	a	Educação	Infantil	com	a	inclusão	e	coesão	social.	Assim,	ao	conceituar	a	Educação	
Infantil	de	qualidade	defendida	pelo	Estado,	Lamare	(2017)	a	define	“como	aquela	que	constitui	co-
nhecimentos	e	valores	que	ampliam	as	experiências	e	conhecimentos	do	cotidiano	de	cada	criança	
gerando,	deste	modo,	mecanismos	de	qualidade	de	uma	educação	para	a	‘convivência	humana’	[...]”	
(LAMARE,	2017,	p.		237).	Em	contrapartida,	a	autora	defende	ser	essencial	o	papel	político	da	Educação	
Infantil	na	luta	pela	construção,	socialização	e	disseminação	do	conhecimento	científico,	para	além	do	
pragmatismo	da	vida	cotidiana.

De	modo	complementar	às	discussões	até	aqui	apresentadas,	Vitta,	Silva	e	Zaniolo	(2016)	bus-
cam	uma	compreensão	no	que	diz	respeito	à	qualidade	da	Educação	 Infantil	e	da	Educação	Básica,	
tendo	por	base	a	LDBEN	nº	9.394/96	(BRASIL,	1996);	as	Diretrizes	Curriculares	para	a	Educação	Básica	
(BRASIL,	2013)	e	o	Plano	Nacional	de	Educação	(BRASIL,	2014),	relacionando	qualidade	com	a	formação	
dos	professores,	currículo,	infraestrutura	escolar	e	a	oferta	de	uma	educação	para	todos.	Além	disso,	
defendem	que	os	documentos	oficiais	deveriam	garantir	um	atendimento	de	qualidade	nas	creches	
às	crianças	em	situação	de	deficiência,	transtornos	globais	do	desenvolvimento	e	altas	habilidades	ou	
superdotação.

Ao	citarem	Campos	et	al.	(2011a,	2011b),	Bassi	(2011)	e	Kagan	(2011),	os	autores	salientam	ainda	
que	a	formação	do	professor,	a	organização	das	instituições	e	as	leis	que	as	orientam	afetam	direta-
mente	a	qualidade	do	serviço	oferecido	para	a	criança	de	zero	a	três	anos,	sendo	importante	que	o	go-
verno	se	comprometa	com	a	educação	na	fase	da	creche	e	explicite	tal	atitude	nos	documentos	oficiais	
(VITTA;	SILVA;	ZANIOLLO,	2016),	garantindo	assim	a	efetivação	das	políticas	locais	para	tal	finalidade.

Em	Souza,	Hernandes	e	Silva	(2016),	as	autoras	discutem	a	qualidade	atrelada	à	formação	dos	pro-
fessores	e	a	organização	do	espaço	escolar	e	das	creches	(infraestrutura),	destacando	ser	“[...]	dever	do	
Estado	garantir	a	oferta	de	Educação	Infantil	pública,	gratuita	e	de	qualidade,	sem	requisito	de	seleção”	
(BRASIL,	2010,	p.		12).	Assim,	entendemos	ser	indispensável	que	a	letra	da	lei	encontre	lugar	nas	ações	de	
formação	de	professores	e	no	investimento	em	espaços	adequados	para	a	educação	das	crianças.

Tal	perspectiva	é	também	discutida	por	Rocha,	Girardi	e	Simão	(2014),	que	associam	a	qualidade	
com	a	prática	pedagógica	e	ao	espaço	físico	da	sala	de	aula,	que	a	priori	deve	oportunizar	um	ambiente	
acolhedor,	propicio	ao	desenvolvimento	de	habilidades	diversas.	Ao	referenciarem	Coutinho	(2010,	p.		
216	apud ROCHA;	GIRARDI;	SIMÃO,	2014,	p.		302),	as	autoras	afirmam	que:

Pensar	em	qualidade	no	contexto	da	creche	exige	situar	as	demandas	de	modo	contextualizado,	mas	
assegurar	um	mínimo	de	critérios	que	permitam	o	desenvolvimento	de	práticas	pedagógicas	respei-
tosas	não	só	às	crianças	e	às	famílias,	mas	também	às	profissionais	que	atuam	nesse	lugar	[...]	Como	
ter	um	olhar	atento	e	uma	escuta	aguçada	em	contextos	em	que	a	demanda	pela	presença	física	das	
profissionais	é	constante?	Sabemos	que	não	são	exclusivamente	essas	condições	que	assegurarão	
uma	prática	pedagógica	que	respeite	e	se	centre	nos	direitos,	interesses	e	necessidades	das	crianças,	
mas	temos	que	avançar	no	debate	sobre	a	educação	pública	e	de	qualidade	para	as	crianças	peque-
nas	no	sentido	de	que	essas	e	outras	condições	sejam	asseguradas.	(COUTINHO,	2010,	p.		216	apud 
ROCHA;	GIRARDI;	SIMÃO,	2014,	p.		302)
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Em	concordância	com	a	autora,	acreditamos	ser	necessário	um	avanço	no	debate	sobre	questões	
relativas	à	qualidade	na	Educação	Infantil,	bem	como	ações	práticas	por	parte	dos	órgãos	públicos	que	
possibilitem	infraestrutura	adequada	e	formação	continuada	dos	profissionais	que	atuam	nas	creches	
e	pré-escolas,	garantindo	assim,	o	atendimento	às	demandas	inerentes	dessa	faixa	etária.

Com	uma	perspectiva	de	análise	diferente	das	apresentadas	até	então,	Peixoto	e	Araújo	(2017)	
abordam	a	temática	da	qualidade	atrelada	ao	quantitativo	financeiro	necessário	para	a	garantia	dos	
padrões	mínimos	de	qualidade	no	ensino	prescritos	como	princípio	na	Constituição	Federal	de	1988	
e	à	meta	1	da	Lei	nº	13.005/2014,	que	aprova	o	Plano	Nacional	de	Educação	(BRASIL,	2014),	na	qual	
anuncia-se	a	ampliação	da	oferta	de	Educação	Infantil	em	creches	e	a	universalização	das	matrículas	
na	idade	pré-escolar.	Os	autores	discutem	os	desafios	que	os	municípios	enfrentarão	para	a	expansão	
da	Educação	Infantil,	tendo	por	base,	sobretudo,	dados	referentes	às	cidades	capixabas.

Nesse	sentido,	acreditamos	que	seja	importante	uma	constante	análise	sobre	a	qualidade	no	âm-
bito	da	Educação	Infantil	no	setor	público,	seja	ela	pensada	no	viés	de	infraestrutura,	fornecimento	de	
materiais	adequados,	formação	de	profissionais	ou	mesmo	práticas	pedagógicas.	Tendo	consciência	de	
que	para	o	atendimento	de	tal	condição	faz-se	imperativo	um	planejamento	adequado	às	necessidades	
do	município	e	uma	correta	alocação	de	recursos	e	investimentos	por	parte	dos	órgãos	responsáveis.

Ainda	debatendo	sobre	a	questão	do	acesso	e	a	forma	como	ele	é	concedido,	Flores,	Brusius	e	
Santos	(2018)	buscam	dar	visibilidade	a	assuntos	referentes	ao	direito	à	educação	de	qualidade,	colo-
cando	no	centro	do	debate	a	expansão	da	matrícula	pré-escolar	em	instituições	com	oferta	de	ensino	
fundamental.	Referenciando	Barbosa	e	Delgado	(2012	apud FLORES;	BRUSIUS;	SANTOS,	2018,	p.		342)	
as	autoras	evidenciam	a	necessidade	de	um	processo	de	acolhimento	adequado	para	a	faixa	etária,	
tendo	em	vista	que	tal	premissa	é	um	dos	componentes	para	se	pensar	em	qualidade	na	Educação	
Infantil	destacando	que:

[...]	os	processos	de	acolhimento	às	crianças	de	quatro	e	cinco	anos	no	ambiente	escolar	devem	se	
constituir	como	prioridades	para	os	sistemas	municipais	de	ensino	envolvidos,	visando	evitar	con-
textos	 negativos	 de	 escolarização	 precoce	 em	moldes	 tradicionais	 e	 conteudistas,	 como	 àqueles	
que	atingiram	as	crianças	de	seis	anos	a	partir	de	2006.	 (BARBOSA;	DELGADO,	2012	apud	FLORES;	
BRUSIUS;	SANTOS,	2018,	p.		342)

Em	concordância	às	autoras,	entendemos	que	seja	indispensável	pensar	nos	processos	de	aco-
lhimento	às	crianças	na	Educação	Infantil	para	além	da	lógica	conteudista,	que	por	vezes,	impera	nos	
anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental.	Assim,	ao	tratar-se	da	qualidade	de	instituições,	a	situação	não	
deve	restringir-se	apenas	na	garantia	de	mais	vagas,	mas	sim	na	consolidação	do	direito	à	educação	e	
a	qualidade	a	ela	agregada	nas	suas	mais	diversas	formas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com	 base	 nas	 reflexões	 desenvolvidas	 no	 decorrer	 do	 nosso	 trabalho	 e,	 embora	 tenhamos	

percebido	que	o	 conceito	 de	qualidade	está	 atrelado	 ainda	 a	 inúmeros	 desdobramentos	 na	 rotina	
educacional,	entendemos	que	a	qualidade	na	Educação	Infantil	deve	estar	atrelada,	sobretudo,	às con-
dições	de	atendimento	às	necessidades	de	cuidar,	educar	e	brincar,	buscando	a	promoção	do	desen-
volvimento	integral	da	criança,	conforme	destacado	no	artigo	29º	da	LDBEN	nº	9394/96	e	priorizando	
a	promoção	de	aprendizagens	significativas.
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Apesar	de	os	temas	“formação	de	professores”	e	“práticas	pedagógicas”	não	terem	sido	abor-
dados	enquanto	“objetos”	de	análise	no	nosso	trabalho,	os	mesmos	foram	evidenciados	nos	artigos	
abordados,	constituindo-se	como	importantes	indicadores	para	pensarmos	em	uma	Educação	Infantil	
de	qualidade.	Acreditamos	que	a	ênfase	nessas	temáticas	se	relacione	a	lamentável	e	latente	história	
de	descaso	e	despreparo	com	a	infância	e	consequentemente	sua	educação.	Congruente	a	isso	pode-
mos	perceber	que	um	número	relevante	de	grupos	de	pesquisa	sobre	a	infância	sucedeu	a	partir	da	
implantação	de	importantes	legislações	voltadas	para	a	Educação	Infantil.

Atualmente,	a	busca	pela	“qualidade”	por	parte	dos	educadores,	nos	mostra	uma	preocupação	
para	com	a	Educação	Infantil,	uma	vez	que	entendemos	os	grupos	de	pesquisa	como	lugar	de	diálogo,	
troca	de	conhecimentos,	estudos	e	ações.	O	investimento	na	formação	dos	profissionais	da	Educação	
é	uma	forma	de	garantir	a	qualidade	nas	nossas	escolas,	ao	mesmo	tempo	em	que,	investir	em	escolas	
de	qualidade	é	valorizar	os	profissionais	que	nela	atuam.

Além	disso,	torna-se	cada	vez	mais	necessário,	uma	maior	atenção	do	poder	público	não	só	com	
a	ampliação	do	acesso,	mas	com	a	oferta	dos	diversos	departamentos	fundamentais	e	indispensáveis	
para	a	efetivação	de	uma	educação	de	qualidade,	considerando	os	aspectos	aqui	discutidos.	Afinal,	as-
segurar	o	direito	dos	nossos	“pequenos”	cidadãos	é	uma	forma	de	contribuir	para	o	desenvolvimento	
de	uma	sociedade	comprometida	com	o	bem-estar	coletivo,	que	tenha	a	Educação	como	base	para	a	
transformação	social.
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APRESENTAÇÃO
Os	estudos	de	gênero	no	Brasil	têm	avançado	nos	últimos	anos,	universidades,	escolas,	grupos	

de	estudos	e	a	sociedade	em	geral	têm	falado	do	assunto	colocando	seus	posicionamentos	que	ora	
são	a	favor,	ora	são	contra.	No	entanto,	deve	se	ter	claro	que	ainda	há	uma	confusão	acerca	do	que	
grande	parte	das	pessoas	classifica	como	identidade	de	gênero,	em	alguns	momentos,	o	biológico	fala	
mais	alto	e	o	termo	gênero	é	confundido	com	o	sexo	da	pessoa,	ou	seja,	se	tem	pênis	é	menino,	se	
tem	vagina	é	menina,	dessa	forma,	muitos	pregam	que	o	que	está	fora	desse	padrão	é	considerado	um	
desvio	sexual	do	sujeito.

Quando	nasce	um	bebê,	o	anúncio:	É	um	menino	ou	uma	menina?	Nosso	mundo	será	azul	ou	
rosa?	 Essa	 interpelação	 pode	desencadear	 um	processo	 de	 fazer	 do	 corpo	 do	 bebê	 um	 sujeito	 de	
gênero	masculino	ou	feminino.	Desde	o	nascimento	somos	orientados	pela	sociedade	para	agirmos	
de	 formas	 distintas,	 sendo	menina	 ou	menino,	 essa	 determinação	 verticalizada	 vem	 carregada	 de	
comportamentos,	como	ser	meigo	e	sensível	(mulheres),	ser	bravo	e	forte	(homens),	sem	falar	no	uso	
determinado	de	cores,	roupas,	brinquedos,	brincadeiras	e	atitudes	para	cada	gênero	que	é	imposto	
por	uma	sociedade	carregada	de	estereótipos.	Nessa	perspectiva,	as	meninas	e	meninos	são	levadas	a	
acreditarem	que	suas	escolhas	são	determinadas	por	serem	mulheres	ou	homens,	deixando	esse	espa-
ço	de	discussão	fechado	para	posicionamentos,	mesmo	porque	numa	sociedade	patriarcal	e	machista	
tudo	o	que	foge	ao	padrão	heterossexual	é	doença,	desvio	ou	pecaminoso,	esse	pensamento	errôneo	
tem	levado	a	desigualdades	de	gênero.

Numa	sociedade	patriarcal	e	desumana,	há	dois	pesos	e	duas	medidas	em	se	tratando	de	igual-
dade	de	direitos	de	homens	e	mulheres,	uma	vez	que	nessa	relação	de	poder,	os	homens	são	vistos	
como	dominadores	e	as	mulheres	como	as	dominadas,	ainda	nessa	relação	de	poder,	não	há	diferentes	
formas	de	ser	masculino	e	feminino,	mas	somente	uma,	e	o	que	foge	desse	padrão	configuram	como	
grosseiro	e	doentio.	Segundo	a	perspectiva	de	Louro;	Felipe	(2014,	p.		35-36):

Desconstruir	a	polaridade	rígida	dos	gêneros,	então,	significaria	problematizar	tanto	a	oposição	entre	
eles	quanto	a	unidade	interna	de	cada	um.	Implicaria	observar	que	o	polo	masculino	contém	o	femini-
no	(de	modo	desviado,	postergado,	reprimido)	e	vice-versa;	implicaria	também	perceber	que	cada	um	
desses	polos	é	internamente	fragmentado	e	dividido	(afinal	não	existe	mulher,	mas	várias	e	diferentes	
mulheres,	que	não	são	idênticas	entre	si,	que	podem	ou	não	ser	solidárias,	cúmplices	ou	opositoras).

Gênero	é	a	condição	social	pela	qual	nos	identificamos	como	masculino	e	feminino,	não	é	algo	
natural	que	está	dado,	mas	é	construído	de	forma	social,	cultural	e	envolve	um	processo	de	conjuntos	

1	 Artigo	construído	acerca	dos	estudos	realizados	na	disciplina	“Educação	e	Cultura”	ministrada	pelas	professoras	Dr.ª	Cláudia	Valente	
Cavalcante	e	Dr.ª	Estelamaris	Brant	Scarel,	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Educação	da	Pontifícia	Universidade	Católica	de	Goiás.

2	 Mestrando	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Educação	da	Pontifícia	Universidade	Católica	de	Goiás
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e	marcas	que	vão	inserindo	nos	sujeitos	a	partir	daquilo	que	significam	masculino	e	feminino.	Dessa	
forma,	a	categoria	gênero	está	relacionada	à	identidade	de	cada	sujeito,	à	forma	como	se	veste,	aos	
gestos	e	aos	hábitos.	Nessa	perspectiva,	cabe	destacar	a	necessidade	de	respeitar	o	ser	humano,	seus	
modos	de	ser	e	estar	no	mundo.

A	identidade	de	gênero	está	organizada	na	forma	como	o	sujeito	se	constrói	como	masculino	e	
feminino,	como	o	indivíduo	vê	e	interpreta	a	si	mesmo	em	relação	ao	seu	sexo	biológico.	Louro,	Felipe	
e	Goellner	(2013)	posicionam-se	acerca	da	identidade	de	gênero	trazendo	uma	afirmação	proferida	
por	Simone	de	Beauvoir

...nós	não	nascemos	mulheres,	nós	nos	tornamos	mulheres,	o	mesmo	se	pode	dizer	dos	homens.	Isso	
implica,	portanto,	analisar	os	processos,	as	estratégias	e	as	práticas	sociais	e	culturais	que	produzem	e	
/ou	educam	indivíduos	como	mulheres	e	homens	de	determinados	tipos,	sobretudo	se	quisermos	in-
vestir	em	possibilidades	de	propor	intervenções	que	permitam	modificar,	minimamente,	as	relações	
de	poder	de	gênero	vigentes	na	sociedade	em	que	vivemos	(LOURO;	FELIPE;	GOELLNER	2013,	p.		20).

Já	no	que	diz	respeito	à	sexualidade,	esta	se	relaciona	com	a	prática	sexual.	Enquanto	o	gênero	
vai	se	associar	às	características	e	identidades	individuais,	a	sexualidade	faz	sentido	ao	pensarmos	na	
maneira	como	cada	pessoa	pratica	o	sexo.	Na	categoria	sexualidade,	temos	o	sexo	que	é	a	estrutura	
biológica	e	a	identidade	sexual	que	está	ligada	ao	desejo	do	indivíduo	e	por	quem	ele	sente	atração	
sexual.	Joan	Scott	(1995)	em	seu	artigo	Gênero: uma categoria útil de análise histórica defende que 
enquanto	o	sexo	se	refere	às	diferenças	biológicas	entre	homens	e	mulheres,	o	gênero	é	uma	categoria	
mais	fluida	que	se	refere	aos	papéis	sociais	atribuídos	aos	sexos.	O	sexo	de	uma	pessoa	é	determinado	
pelo	fator	biológico,	entretanto,	o	gênero	é	uma	categoria	de	ideias	e	ideais	em	que	as	feminilidades	e	
masculinidades	podem	diferir	de	forma	considerável	em	sociedades	distintas	e	em	diferentes	momen-
tos	da	história.

O	movimento	conservador	Escola	sem	Partido	concebe	a	discussão	de gênero	como	uma	ameaça	
ao	à	família.	Esse	movimento	conceitua	as	categorias	gênero	e	sexo	como	sinônimos,	levando	em	consi-
deração	os	papéis	de	gênero	como	ações	e	comportamentos	naturalizados	tão	quanto	o	sexo	biológico,	
demarcando	lugares	e	definições	antidemocráticas	entre	homens	e	mulheres,	Joan	Scott	(1995)	consi-
dera	essa	posição	sexista,	pois	naturalizar	os	homens	como	dominantes	e	as	mulheres	como	dominadas	
seria	desastroso	e	desigual,	já	que	a	dominação	se	constrói	socialmente	e	não	biologicamente.

A	FEMINIZAÇÃO	DA	DOCÊNCIA	NA	EDUCAÇÃO	INFANTIL	E	A	BARBARIZAÇÃO
As	questões	culturais,	tradicionais,	hegemônicas	e	sexistas	que	há	muito	tempo	permeiam	as	

sociedades,	 trazem	marcas	desastrosas	na	escola	da	primeira	 infância.	Segundo	Finco	(2007),	essas	
marcas	têm	provocado	o	silenciamento	das	crianças	em	diversos	contextos	de	suas	infâncias,	vítimas	
da	passividade	imposta	na	maioria	das	vezes	pelas	bases	adultocêntricas.	Segundo	essa	autora:

Os	corpos	de	meninos	e	meninas	também	passam,	desde	muito	pequenos,	por	um	processo	muito	
sutil	de	feminilização	e	masculinização,	responsável	por	torná-los	“mocinhas”	ou	“capetas”.	Esse	mi-
nucioso	processo	se	repete,	até	que	a	violência	e	a	agressividade	da	menina	desapareça,	ou	seja,	que	
ela	comece	a	se	comportar	como	uma	verdadeira	menina,	delicada,	organizada	e	quieta,	reprimindo	
sua	agressividade	e	fazendo	com	que	a	menina	demonstre	meiguice	e	obediência.	Já	para	o	menino,	
esse	processo	se	dá	no	sentido	contrário:	na	atribuição	de	tarefas	dinâmicas	e	extrovertidas	e,	princi-
palmente,	com	a	privação	da	afetividade,	não	lhe	permitindo,	por	exemplo,	expressar-se	pelo	choro	
(FINCO, 2007, p.  104).
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Como	já	foram	relatadas,	as	construções	das	identidades	de	gênero	são	determinadas	às	crian-
ças	antes	de	seu	nascimento,	impondo	a	elas	brinquedos,	decorações,	roupas	que	demarcam	o	que	
é	do	feminino	e	do	masculino.	Para	tanto,	os	estudos	da	infância	defendem	a	ideia	de	que	as	crianças	
não	aprendem	e	se	desenvolvem	do	mesmo	lugar,	que	não	têm	os	mesmos	interesses,	preferências,	
necessidades	e	curiosidades.	Esses	procedimentos	reafirmam	o	protagonismo	das	crianças	proporcio-
nando	a	elas	vez	e	voz,	dando-as	a	oportunidade	de	se	posicionarem	como	sujeitos	dialógicos	uma	vez	
que,	são	as	crianças	o	centro	do	planejamento	curricular.	Nesse	sentido,	Finco	(2011,	p.		168)	afirma	
que	conhecer	a	infância	e	suas	especificidades	exige	entender	que	as	crianças	têm	um	olhar	crítico	que	
“vira	pelo	avesso”	a	ordem	das	coisas,	que	subverte	o	sentido	da	história.

Hoje,	um	dos	desafios	que	carece	ser	problematizado	na	Educação	Infantil	tem	sido	o	de	dar	
significado aos interesses, curiosidades, necessidades e saberes das crianças. Nessa perspectiva, para 
discutirmos	as	relações	de	gênero	na	Educação	Infantil,	partimos	do	pressuposto	de	que	nas	interações	
entre	adultos	e	crianças,	espaços	e	tempos,	interações	e	brincadeiras	e	na	ação	educativa	e	pedagógica	
faz-se	necessário	realizar	uma	análise	a	respeito	das	relações	de	poder	que	permeiam	esses	processos	
de	socialização,	em	que	os	adultos	impõem	e	as	crianças	obedecem.

Entretanto,	 ao	 trazer	 a	 necessidade	de	 se	 fazer	 uma	 análise	 desses	 contextos	 de	 poder	 que	
separa	os	lugares	de	meninos	e	meninas,	de	homens	e	mulheres,	não	se	esquecer	de	trazer	nessa	dis-
cussão	o	conceito	de	barbárie	apresentado	pelo	filósofo	alemão	Theodor	Adorno	na	obra	“Educação	e	
Emancipação”	(1995).	Esse	teórico	sempre	criticou	a	violência	em	que	homens	e	mulheres	são	expos-
tos.	Defendia	que,	numa	sociedade	democrática,	deveria	haver	espanto	diante	da	barbárie	por	meio	
da	humanização	do	indivíduo.	Para	isso,	afirmou	como	necessária	uma	educação	que	formasse	sujeitos	
emancipados	e	autônomos.

Aqui	fundamentamo-nos	em	Adorno	para	mostrar	o	quanto	a	barbárie	ainda	está	presente	na	
educação	e	em	especial	na	etapa	da	Educação	Infantil.	Mas,	de	que	tipo	barbárie	estamos	falando?	
Trata-se	de	um	processo	cruel	e	desumano,	que	persegue,	humilha,	controla,	diminui,	cerceia	e	pre-
cariza	a	educação	como	um	todo,	podendo	aqui	 ser	destacado	como	barbárie	a	desvalorização	da	
profissão,	dos	profissionais	e	das	crianças	que,	em	sua	maioria,	enfrentam	barreiras	para	serem	inseri-
das	nesses	espaços,	tirando	delas	o	direito	de	viverem	experiências	significativas.	Segundo	(ADORNO,	
1995, p.  99):

De	uma	maneira	inequívoca,	quando	comparado	com	outras	profissões	acadêmicas	como	advogado	
ou	médico,	pelo	prisma	social	o	magistério	 transmite	um	clima	social	de	 falta	da	 seriedade.	Além	
disso,	a	sociologia	acadêmica	e	a	educação	pouco	atentaram	para	a	distinção	que	a	população	esta-
belece	entre	disciplinas	com	prestígio	e	desprestigiadas.

A	afirmação	do	autor	descortina	e	denuncia	o	valor	que	a	população	tem	pelo	magistério,	o	que	
nos	faz	entender	sua	desvalorização	e	o	porquê	de	ser	uma	profissão	com	pouco	prestígio	num	país	em	
que	seus	governantes	não	a	têm	como	prioridade.

Na	Educação	 Infantil	 as	 relações	de	 gênero	 ainda	é	um	assunto	polêmico	entre	profissionais,	
família	e	a	sociedade,	muito	se	discute	sobre	quem	deve	cuidar	e	educar	as	crianças,	quais	os	tipos	de	
brinquedos	e	brincadeiras	para	meninos	e	meninas,	as	músicas,	as	vestimentas	e	também	as	cores	que	
são	determinadas	a	elas.	Aqui	problematizamos	que,	por	meio	de	algumas	questões	de	gênero	que	vão	
desde	a	escolha	dos	profissionais	às	relações	de	poder	que	são	impostas	às	crianças	na	primeira	infância,	
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ser	homem	e	ser	docente	na	Educação	Infantil	traz	a	marca	do	estranho,	do	esquisito,	do	deslocado	e	da	
desconfiança.	Adorno	(1995)	ao	fazer	uma	crítica	acerca	do	magistério,	demarca	o	reconhecimento	da	
profissão	e	a	relação	do	professor	no	que	concerne	ao	cuidado	e	educação	das	crianças:

O	magistério	também	é	uma	profissão	burguesa;	apenas	o	idealismo	hipócrita	poderia	negá-lo.	O	pro-
fessor	não	é	aquela	pessoa	íntegra	que	forma	expectativa	das	crianças,	por	mais	vaga	que	seja,	mas	
alguém	que	no	plano	de	 todo	um	conjunto	de	outras	oportunidades	e	 tipos	profissionais	concen-
trou-se	inevitavelmente	como	profissional	na	sua	própria	profissão,	sendo	propriamente	já	a	priori	
o	contrário	daquilo	que	o	inconsciente	aguarda	dele:	que	precisamente	ele	não	seja	um	profissional,	
quando	justamente	ele	precisa	sê-lo	(1995,	p.		111,	112).

Na	educação	contemporânea	não	é	qualquer	sujeito	que	está	apto	a	trabalhar	com	crianças	na	
Educação	Infantil,	é	necessário	formação,	experiência	e	o	entendimento	de	como	se	dá	a	concepção	
de	infância,	criança,	aprendizagem,	desenvolvimento,	permeados	pelo	cuidar	e	educar,	termos	indisso-
ciáveis.	No	entanto,	a	presença	masculina	nesses	espaços	ainda	é	algo	que	gera	muitas	discussões	que,	
na	maioria	das	vezes,	por	falta	de	conhecimento,	exclui	o	profissional	que	está	ali	para	desenvolver	seu	
trabalho	com	e	para	as	crianças.	O	que	as	relações	de	gênero	têm	a	ver	com	isso?	A	Lei	de	Diretrizes	e	
Bases	da	Educação	Nacional	9394/1996	em	seu	art.	62	aponta	quais	são	os	requisitos	para	que	homens	
e	mulheres	sejam	professores	na	Educação	Infantil.

A	formação	de	docentes	para	atuar	na	educação	básica	far-se-á	em	nível	superior,	em	curso	de	licen-
ciatura	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	
(BRASIL 2017, p.  42).

Mesmo	a	lei	que	rege	a	Educação	do	Brasil	deixando	claro	em	seu	artigo	os	requisitos	para	inves-
tidura	no	cargo	de	professor,	ainda	há	muita	rejeição	em	relação	ao	profissional	do	sexo	masculino	na	
Educação	Infantil,	o	que	colabora	para	o	fortalecimento	da	feminização	da	docência,	demarcando	esse	
lugar	como	de	mulheres	e	outros	como	de	homens,	provocando	a	divisão	sexual	do	trabalho.

A	Educação	Infantil	vivencia	momentos	de	desconstrução	e	reconstrução	de	gêneros,	paradig-
mas,	conceitos,	concepções,	linguagens	sexistas,	práticas	de	atuação	e	ensino	mediados	por	homens	e	
mulheres.	Entretanto,	a	docência	na	Educação	Infantil	é	evidenciada	pelo	baixo	número	de	pedagogos	
homens	atuando	nessa	etapa	que	é	fundamental	para	o	desenvolvimento	das	crianças.	Há	um	conjunto	
de	fatores	que	fortalece	essa	realidade	histórica	vivenciada	até	hoje	por	professores	que,	ao	tentarem	
aproximar	das	escolas	de	educação	infantil	com	a	finalidade	de	exercer	a	docência,	vivenciam	situa-
ções	de	discriminação	e	de	preconceito	ao	ponto	de	chegarem	a	sentir	que	se	formaram	para	atuar	ali,	
mas	que	aqueles	espaços	não	foram	feitos	para	eles.	Diante	do	supracitado,	percebe	que	a	sociedade	
apresenta	um	sentimento	insegurança	e	medo	quando	se	trata	do	homem	atuando	na	primeira	etapa	
da educação básica.

Quando	se	pensa	no	trabalho	docente	realizado	na	Educação	Infantil,	é	preciso	conhecer	o	contexto	
determinado	pelos	condicionantes	da	história	da	Educação	Infantil	em	nosso	país,	no	qual	permane-
cem	dúvidas,	indefinições	e	ambiguidades	acerca	da	Pedagogia,	do	perfil	do	profissional,	bem	como	
a	profissionalização	do	magistério	(CARVALHO,	2011,	p.22).

Atualmente,	no	Brasil,	assim	como	em	grande	parte	do	mundo	ocidental,	mesmo	em	meio	a	
tantas	 transformações	e	entendimentos	 sobre	os	papéis	 sociais	exercidos	por	homens	e	mulheres,	
a	 entrada	 e	 a	 permanência	 de	 profissionais	 do	 sexo	 masculino	 para	 atuarem	 como	 docentes	 de	
crianças	pequenas	ainda	 traz,	 fortemente,	 a	 indiscutível	marca	do	estranho,	do	esquisito	e	do	não	
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recomendado,	 pois	 as	 atividades	 relacionadas	 ao	 cuidado	 e	 à	 educação	de	 crianças	 pequenas,	 em	
espaços	educacionais,	têm	sido	tradicionalmente	uma	tarefa	que	esteve	e	continua	fortemente	ligada	
às	mulheres.	Louro	(2015)	faz	um	percurso	histórico	mostrando	como	a	profissão	docente,	que	era	
exercida	por	homens,	passou	a	 ser	uma	profissão	majoritariamente	de	mulheres.	A	autora	aponta	
ainda	que	o	magistério	era	visto	como	uma	extensão	da	maternidade,	o	destino	primordial	da	mulher.

Esse	discurso	justificava	a	saída	dos	homens	das	salas	de	aula	dedicados	agora	a	outras	ocupações,	
muitas	vezes	mais	rendosas	e	legitimava	a	entrada	de	mulheres	nas	escolas	ansiosas	para	ampliar	seu	
universo,	restrito	ao	lar	e	à	igreja.	A	partir	de	então	passam	a	ser	associadas	ao	magistério	caracte-
rísticas	tidas	como	“tipicamente	femininas”:	paciência,	minuciosidade,	afetividade,	doação.	(LOURO,	
2015, p.  450).

Não	é	de	hoje	que	se	discute	sobre	a	feminização	do	magistério	no	Brasil,	há	inúmeras	pesquisas	
acerca	do	assunto	no	banco	de	dissertações	e	teses	da	Capes,	e,	também,	vários	trabalhos	que	foram	
submetidos	aos	congressos	e	seminários.	Mas	se	existe	uma	grande	discussão	em	torno	desse	assunto,	
por	que	há	esse	preconceito	contra	os	homens	para	atuarem	com	crianças	pequenas	na	Educação	
Infantil?	O	que	leva	a	sociedade	a	demarcar	esse	espaço	como	um	espaço	feminino?	Para	responder	a	
essas	perguntas	é	necessário	recorrer	à	trajetória	de	feminização	do	magistério	nos	meados	do	século	
XIX	e	XX.	Como	diz	Louro:

Ora,	respondem	imediatamente	alguns/as,	a	escola	é	feminina,	porque	é,	primordialmente,	um	lugar	
de	 atuação	de	mulheres,	 elas	 organizam	e	ocupam	o	espaço,	 elas	 são	 as	 professoras;	 a	 atividade	
escolar	é	marcada	pelo	cuidado,	pela	vigilância	e	pela	educação,	tarefas	tradicionalmente	femininas	
(LOURO, 2014, p.  92).

Os	séculos	XIX	e	XX	são	marcados	por	contextos	de	poder,	onde	homens	e	mulheres	não	 ti-
nham	direitos	 iguais,	Louro	(2015).	Esse	pensamento	patriarcal	e	hegemônico	pregava	e	defendia	a	
submissão	das	mulheres	aos	homens,	cabia	a	elas	acatar	sem	fazer	nenhum	tipo	de	queixa	tudo	o	que	
era	determinado	pelos	seus	pais	ou	maridos.	Cabia	às	mulheres	serem	educadas	para	casar,	ser	uma	
boa	dona	de	casa,	cuidar	do	marido	e	dos	filhos,	fazendo	com	que	o	currículo	escolar	diferenciasse	de	
acordo	com	o	gênero,	de	maneira	que	as	poucas	mulheres	que	tinham	acesso	à	escola	estudavam	em	
instituições	separadas	dos	homens,	enquanto	eles	aprendiam	Geometria,	Aritmética,	Matemática,	elas	
aprendiam	crochê,	tricô,	bordado,	montagem	enxoval,	cuidado	da	casa,	como	fazer	comida,	cuidar	dos	
filhos	e	dos	maridos.	Para	Chamon	(2005,	p.		26):

Embora	o	patriarcalismo	seja	uma	forma	de	pensamento	e	ação	implantada	em	um	contexto	cultural	
amplo,	sua	primeira	 localização	ocorre	no	 interior	da	família	e	envolve	o	poder	masculino	sobre	a	
dependência	feminina	que	é	sustentada	e	mantida	pela	divisão	do	trabalho	no	interior	da	casa.

Na	 luta	por	educação	de	qualidade	para	todos,	 inclusive	para	as	mulheres,	não	podemos	es-
quecer-se	de	Dionísia	Gonçalves	Pinto,	mais	conhecida	como	Nísia	Floresta,	educadora	do	século	XIX	
que	peitava	a	sociedade	patriarcal	para	garantir	que	as	mulheres	tivessem	os	mesmos	direitos	que	os	
homens	Piletti	e	Piletti	(2016).	Essa	escritora	e	poetisa	denunciou	que	métodos	autoritários	e	castigos	
físicos	não	garantiam	a	aprendizagem	de	ninguém,	como	também	o	direito	à	educação	que	era	prati-
camente	vedado	às	mulheres.	Para	Louro	(2015):

Nísia	provoca	essa	apreciação,	na	medida	em	que	insurge	contra	a	mentalidade	hegemônica	de	sua	
época,	defende	publicamente	suas	ideias	através	de	artigos	de	jornais	e	funda	uma	escola	para	mu-
lheres	onde	a	instrução	ocupava	um	espaço	muito	maior	do	que	as	lides	de	coser	e	bordar	(LOURO,	
2015,	p.		469).
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A	profissão	de	professor	era	ocupada	em	sua	maioria	por	homens,	mesmo	porque	havia	mais	
escolas	para	eles	do	que	para	as	mulheres,	quando	existiam	escolas	para	meninas,	essas	eram	assu-
midas	por	professoras	solteironas	ou	por	freiras,	estas	tinham	a	missão	de	ensinar	às	meninas	toda	a	
rotina	de	uma	casa	e	saberes	inerente	à	criação	dos	filhos.	No	século	XIX,	ser	homem	era	também	ser	
o	provedor	da	casa,	trabalhar	fora	e	garantir	o	sustento	da	família	e	como	a	profissão	de	magistério	
era	desvalorizada,	os	homens	deixam	a	função	e	vão	a	procura	de	ocupações	mais	valorizadas	finan-
ceiramente.	Nesse	período	as	mulheres	foram	assumindo	as	salas	de	aula	com	algumas	ressalvas,	uma	
delas	era	que	se	contraíssem	matrimônio,	deveria	deixar	o	trabalho	e	dedicar-se	ao	cuidado	da	família.	
Lins,	Machado	e	Escoura	(2016)	explicam	esse	processo	de	transição:

Já	no	início	do	século	XX	com	a	industrialização	das	grandes	cidades	brasileiras,	retirava	os	professo-
res	homens	das	poucas	salas	de	aula	que	existiam	na	época	levando-os	para	os	postos	de	trabalho	
recém-criados.	Com	o	aumento	do	número	de	vagas	nas	carreiras	de	educação	e	a	fácil	associação	
entre	magistério	e	cuidado	com	as	crianças	apoiada	na	ideia	que	“toda	mulher	quer	ser	mãe”,	mui-
tas	mulheres	encontraram	ali	a	oportunidade	de	entrar	no	mercado	de	trabalho	(LINS;	MACHADO;	
ESCOURA;	2016	p.17).

Com	a	saída	dos	homens	das	salas	de	aula,	começou	o	discurso	da	maternagem,	pois	o	magis-
tério	passou	a	ser	associado	ao	cuidado	das	crianças	e	para	legitimar	essa	ideia,	apoiou-se	no	discurso	
que	a	mulher	é	meiga,	amável,	carinhosa,	que	queria	casar	e	ter	filhos,	muitas	mulheres	encontraram	
no	magistério	a	oportunidade	de	entrar	para	o	mercado	de	trabalho.	Já	na	contemporaneidade,	As	
relações	de	cuidado,	higiene	e	maternagem	têm	sido	os	fatores	que	mais	têm	levado	os	professores	
homens	a	sofrerem	preconceito	de	gênero	na	Educação	Infantil,	mesmo	porque	um	homem	cuidar	e	
educar	uma	criança	pequena	na	educação	infantil	põe	em	xeque	seu	corpo	e	sua	identidade	de	gênero.	
Pereira	(2016,	p.63)	afirma	o	seguinte:

Na	Educação	Infantil,	é	lícito	supor	que	a	norma	são	mulheres	no	cuidado	e	educação	de	crianças,	não	
há	espaço	para	‘uma’	identidade,	‘a’	identidade	hegemônica	passa	a	ser	a	mulher:	maternal,	carinho-
sa,	delicada.	O	seu	outro,	o	homem,	‘torna-se	estrangeiro’	em	território	considerado	‘naturalmente’	
feminino,	e	como	todo	‘estrangeiro’,	levanta	suspeitas,	curiosidades,	e	consequentemente,	fabrica-se	
‘verdades’	sobre	esse	ser	forasteiro.

Portanto,	é	necessário	pensar	as	discussões	de	gênero	na	ação	educativa	e	pedagógica	no	con-
texto	da	Educação	 Infantil.	Nessa	perspectiva	é	necessário	 romper	com	as	ações	conflitivas,	deslo-
camentos	e	cerceamentos	que	acontecem	com	os	profissionais	mulheres	e	homens	nesses	espaços,	
onde,	na	maioria	das	vezes,	predomina	a	figura	da	diretora,	da	coordenadora	e	da	professora.	Para	
Adorno	(1995,	p.		154):	“Mas	neste	caso	a	educação	também	precisa	trabalhar	na	direção	dessa	rup-
tura,	tornando	consciente	a	própria	ruptura	em	vez	de	procurar	dissimulá-la	e	assumir	algum	ideal	de	
totalidade	ou	tolice	semelhante”.

DESAFIOS PARA DESCONSTRUIR A IDEIA DE QUE SER PROFESSOR DE CRIANÇA 
É	COISA	DE	MULHER	PELA	DESBARBARIZAÇÃO

Discutir	à	luz	da	teoria	crítica,	sobre	as	relações	de	gênero	no	campo	da	educação	infantil	requer	
um	posicionamento	político	do	que	de	fato	são	os	lugares	das	masculinidades	e	feminilidades	nessa	
primeira	etapa	da	Educação	Básica.	Problematizar	a	docência	na	Educação	Infantil	é	possibilitar	o	tra-
balho	realizado	por	homens	e	mulheres,	é	deslocar	e	desbarbarizar	numa	perspectiva	emancipatória.	
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Para	Adorno	(1995)	educar	na	emancipação	não	é	modelar	as	pessoas,	porque	não	temos	esse	direito,	
mas	também	não	significa	mera	transmissão	de	conhecimentos.

Os	profissionais	têm	grande	papel	no	combate	às	igualdades	de	gênero,	raça,	etnia	e	sexualida-
de,	assuntos	como	esses	precisam	ser	problematizados	nos	estudos,	rodas	de	conversas	e	formações	
de	professores,	uma	vez	que	o	entendimento	dessas	questões	no	contexto	da	educação	infantil	ainda	
acontece	de	forma	equivocada	tanto	entre	profissionais,	famílias	e	crianças	que,	muitas	vezes,	repro-
duzem	os	discursos	das	bases	adultocêntricas.	Os	movimentos	sociais	são	importantes	nesses	contex-
tos,	mesmo	porque	foi	por	meio	deles	que	se	impulsionaram	políticas	públicas	de	gênero,	que	colocou	
em	debate	as	desigualdades	que	há	entre	homens	e	mulheres	e	ações	concretas	para	tal	superação.

Portanto,	o	que	se	espera	acerca	das	relações	de	gênero	é	a	adoção	de	políticas	públicas	na	
construção	de	um	mundo	mais	justo,	igualitário,	emancipado	e	democrático,	dessa	forma	consegui-
remos	desvelar	 e	 desconstruir	 estereótipos	de	 gênero,	 preconceito,	 discriminação	na	possibilidade	
de	garantir	que	homens	e	mulheres	 superem	a	barbárie,	 tenham	acesso	a	direitos	 fundamentais	e	
ocupem	os	mesmos	espaços.
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1)	INTRODUÇÃO
Este	artigo	objetiva	apresentar	parte	dos	resultados	encontrados	durante	a	realização	de	uma	

pesquisa	de	Mestrado	que	investigou	as	concepções	das	famílias	e	dos	profissionais	da	educação	sobre	
a	frequência	escolar	das	crianças	matriculadas	nas	Escolas	Municipais	de	Educação	Infantil	(EMEIs)	da	
Secretaria	de	Educação	do	município	de	Belo	Horizonte.	A	investigação	se	justificou,	em	primeiro	lugar,	
pela	premissa	de	que	o	estudo	da	frequência	escolar	poderia	apontar	meios	para	compreendermos	a	
concepção	que	os	adultos	envolvidos	na	rotina	das	crianças	possuem	sobre	a	escolarização	na	primeira	
infância.	Além	disso,	 foi	motivada	pela	necessidade	de	 conhecer	as	 configurações	que	envolvem	a	
frequência	escolar	das	crianças	pequenas	frente	à	implementação	da	lei	12.796/2013	que	estendeu	a	
faixa	de	matrícula	obrigatória	a	partir	da	Pré-escola.

Ademais,	pretendeu	responder	às	seguintes	questões	motivadas	pela	vivência	profissional	de	
uma	das	autoras:	Quais	são	os	motivos	de	falta	das	crianças	na	Educação	Infantil?	Por	que	algumas	se	
tornam	infrequentes	mesmo	após	terem	encontrado	dificuldade	de	conseguir	vaga	em	instituição	pú-
blica?	Os	motivos	das	faltas	variam	conforme	analisamos	instituições	localizadas	em	locais	diferentes?

A	fim	de	respondermos	tais	perguntas	optamos	por	realizar	a	pesquisa	de	campo	na	Região	Norte	
do	município	de	Belo	Horizonte	em	três	instituições,	escolhidas	conforme	o	Índice	de	Desenvolvimento	
Humano	Municipal	(IDHM)	do	bairro	em	que	estão	localizadas,	o	que	resultou	na	seguinte	seleção:

EMEI A –	Localizada	em	bairro	com	Alto	IDHM

EMEI	B	–	Localizada	em	bairro	com	Médio	IDHM

EMEI C –	Localizada	em	bairro	com	Baixo	IDHM

Tais	instituições	pertencem	à	mesma	região	administrativa,	a	qual	sofreu	e	sofre	processo	de	
ocupação	irregular	e	desordenada	(BIZOTTO,	2015),	apresentando	bairros	com	boa	infraestrutura,	ha-
bitados	por	pessoas	de	maior	poder	aquisitivo	e	outros	com	estrutura	mais	precária	(BELO	HORIZONTE,	
2011).	Neste	contexto,	os	resultados	da	pesquisa	demonstraram	que	esta	proximidade	do	ponto	de	
vista	geográfico	não	resulta	em	condições	sociais	e	econômicas	uniformes,	o	que	acaba	por	reverberar	
em	índices	distintos	de	frequência	escolar	apresentados	pelas	crianças.	O	levantamento	dos	indicado-
res	que	possibilitaram	tal	constatação	foi	realizado	através	das	fases	da	pesquisa	nas	quais	foi	utilizada	
a	abordagem	quantitativa	e	que	serão	apresentadas	neste	artigo.

1	 Artigo	resultante	de	Dissertação	de	Mestrado	intitulada:	“ELE	PRECISA	MUITO	ESTAR	AQUI,	É	BOM	ELE	ESTAR	AQUI!”:	a	frequência	
escolar	na	Educação	Infantil	-	defendida	em	agosto	de	2018.
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2)	EDUCAÇÃO	INFANTIL	E	FREQUÊNCIA	ESCOLAR:	DIREITO	E	
OBRIGATORIEDADE.

Do	ponto	de	vista	do	referencial	teórico,	o	estudo	da	frequência	escolar	na	Educação	Infantil	
pode	 ser	 considerado	uma	novidade	no	 campo	de	pesquisas	 em	educação,	 tendo	em	vista	 a	 falta	
de	trabalhos	que	abordem	esta	temática.	De	acordo	com	a	legislação	vigente,	a	Educação	Infantil	é	
primeira	etapa	da	Educação	Básica	(BRASIL,	1996),	e,	a	partir	da	implementação	da	Lei	12796/2013	
passou	a	ser	constituída	por	duas	sub	etapas	com	regras	distintas	quanto	à	obrigatoriedade	de	ma-
trícula	e	frequência	escolar.	Nesta	organização,	as	Creches são	instituições	que	atendem	crianças	de	
zero	a	três	anos,	cujas	matrículas	devem	ser	efetivadas	conforme	opção	da	família	ao	passo	que	as	
Pré-escolas	atendem	crianças	de	quatro	a	cinco	anos	com	matrícula	compulsória.

A	despeito	da	novidade	da	legislação,	cumpre	salientar	que	o	acesso	à	Educação	Infantil	é	direito	
da	criança	desde	o	nascimento	e	deve	ser	garantido	pelo	Estado	conforme	registrado	no	artigo	208	da	
Constituição	Federal	de	1988.	Neste	cenário,	a	determinação	legal	por	obrigatoriedade	de	matrícula	
na	Pré-escola	pode	ser	entendida	como	um	meio	para	que	os	municípios	–	responsáveis	pela	manu-
tenção	da	Educação	Infantil,	conforme	a	CF	88	–	sejam	pressionados	a	ampliar	a	quantidade	de	vagas.	
Monteiro	(2003,	p.		764)	argumenta	que	a	educação	obrigatória	e	gratuita	acontece	na	maior	parte	
dos	países	e	está	associada	ao	entendimento	de	que	deve	existir	a	garantia	por	parte	do	Estado	de	
uma	escolarização	básica,devido	à	sua	importância	para	o	desenvolvimento	humano	e	social.	Todavia,	
alguns	 especialistas,	 analisando	 o	 contexto	 brasileiro,	 chamam	 a	 atenção	 para	 o	 risco	 de	 que,	 em	
contrapartida,	a	obrigatoriedade	de	matrícula	na	Pré-escola	desestimule	o	 investimento	na	Creche,	
perpetuando	e	agravando	o	déficit	de	vagas	para	a	faixa	etária	de	zero	a	três	anos	(CAMPOS,	2010;	
VIEIRA,	2011;	DIDONET,	2009).

Além	da	obrigatoriedade	de	matrícula,	a	Lei	12796/2013	instituiu	a	necessidade	de	que	as	crian-
ças	matriculadas	na	Pré-escola	cumpram	um	índice	de	frequência	escolar	que	contemple	60%	do	total	
anual	de	200	dias	letivos	e	que	o	acompanhamento	e	controle	deve	ser	feito	pelas	instituições.	Há	que	
se	ressaltar	aqui	o	caráter	de	compartilhamento	da	responsabilidade	pela	educação	das	crianças	peque-
nas	entre	instituições	e	famílias	(BRASIL,	1996)	e	a	dependência	que	elas	possuem	frente	aos	adultos	
para	terem	seus	direitos	efetivados,	o	que	ressalta	a	relevância	de	estudos	sobre	a	frequência	escolar.

3)	FREQUÊNCIA	ESCOLAR	NA	EDUCAÇÃO	INFANTIL:	DADOS	QUANTITATIVOS.
A	análise	dos	Diários de Classe2 possibilitou	calcular	a	quantidade	total	de	faltas	de	cada	criança	

e	as	médias	por	turma,	por	 idade	e	por	turno.	Foram	analisados	os	diários	de	todas	as	turmas	que	
compunham	as	EMEIs	durante	o	ano	de	20163,	totalizando	22	turmas	na	EMEI	A;	19	turmas	na	EMEI	B	
e	19	turmas	na	EMEI	C.

Como	 resultado	 deste	mapeamento,	 em	 primeiro	 lugar,	 o	 dado	 que	mais	 chama	 a	 atenção	
(Tabela	1)	refere-se	à	média	superior	de	faltas	encontradas	na	EMEI	C,	a	qual	encontra-se	localizada	no	
bairro	com	o	IDHM	mais	baixo.

2	 O	Diário	de	Classe	é	um	instrumento	utilizado	para	registrar	diversos	aspectos	relacionados	à	organização	da	rotina	de	cada	turma(-
SILVA, 2018).

3	 Embora	a	análise	dos	diários	de	classe	tenha	sido	realizada	durante	os	meses	de	 junho	a	agosto	de	2017,	 foi	necessário	tomar	os	
índices	de	frequência	do	ano	anterior	tendo	em	vista	que	importava	o	resultado	total	anual	de	cada	turma.
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Tabela	1:	Média	de	faltas	–	Turnos	Integral,	Parcial	Manhã	e	Parcial	Tarde.

EMEI C EMEI	B EMEI A
Integral 54 26 42
Parcial	manhã 42 38 37
Parcial	tarde 34 32 28

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)

Os	resultados	demonstraram	que	as	famílias	atendidas	por	esta	EMEI	enfrentam	situações	co-
tidianas	inerentes	à	condição	social	e	econômica	que	dificultam	uma	presença	efetiva	das	crianças.	É	
possível	perceber	também	com	os	resultados	da	Tabela	1	que	existiu	uma	maior	média	de	faltas	entre	
as	crianças	matriculadas	no	turno	Integral	nas	EMEIs	C	e	A	e	uma	média	superior	de	faltas	no	turno	
da	manhã	nas	 três	EMEIs.	Conforme	tabela	2,	a	 idade	em	que	a	média	alcançou	o	maior	 índice	de	
infrequência	foi	a	de	quatro	anos	na	EMEI	C,	turno	da	manhã	(47	faltas	por	criança)	e	a	idade	em	que	
alcançou	o	menor	valor	foi	a	de	três	anos	na	EMEI	A,	turno	da	tarde	(23	faltas	por	criança).

Tabela	2:	Média	de	faltas	por	idade	–	Turnos	Parcial	Manhã	e	Parcial	Tarde.	

EMEI C EMEI	B EMEI A
MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE

3 anos 36 35 41 25 36 23
4 anos 47 32 35 35 34 31
5 anos
36
35
38

27 42 27

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)

Os	 resultados	 acima	 apresentaram	a	média	 geral	 de	 faltas,	 o	 que	 representa	 o	 quociente	 da	
divisão	entre	a	quantidade	de	 faltas	anuais	pelo	 total	de	crianças	matriculadas.	Entretanto,	algumas	
crianças	apresentaram	quantidade	superior	à	média	geral,	não	conseguindo	alcançar	o	índice	de	60%	de	
frequência	estipulado	pela	legislação	para	a	Pré-escola	(BRASIL,	2013),	A	Tabela	3	apresenta	tais	núme-
ros	e	é	possível	perceber	que	na	EMEI	C	também	foi	superior	a	quantidade	de	crianças	nesta	situação.

Tabela	3:	Quantidade	de	crianças	com	mais	de	60%	de	faltas	anuais	em	2016.

Quantidade de crianças
UMEI C 45
UMEI B 16
UMEI A 14

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)

Os	 resultados	 encontrados	 nos	Diários	 de	 Classe	 funcionaram	 como	um	mapeamento	 inicial	
da	 investigação	e	suscitaram	diversos	questionamentos,	dentre	os	quais	o	mais	potente	refere-se	à	
necessidade	de	se	compreender	os	motivos	da	ocorrência	de	uma	maior	quantidade	de	faltas	entre	as	
crianças	da	EMEI	C.	Para	tanto,	a	aplicação	dos	questionários4 foi	essencial.	Para	a	análise	dos	questio-

4	 Os	questionários	foram	aplicados	para	os	familiares	das	três	instituições	pesquisadas	entre	os	meses	de	novembro	e	dezembro	de	
2017.	Foram	abordadas	as	pessoas	que	levavam	e	buscavam	as	crianças	durante	a	entrada	e	saída,	nos	horários	da	manhã	–	às	07h	
e	às	11h30min	-	e	tarde	–	às	13h	e	às	17h30min	–	tendo	sido	realizada	uma	visita	em	cada	horário,	totalizando	doze	oportunidades	
de	aplicação.	Desta	maneira,	foi	possível	alcançar	familiares	de	crianças	dos	dois	turnos	parciais	e	do	turno	integral	em	cada	EMEI,	
totalizando	o	preenchimento	de	75	questionários	na	EMEI	A,	81	na	EMEI	B	e	77	na	EMEI	C.
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nários	foi	realizada	uma	tabulação	cruzada	cujos	resultados	possibilitaram	conhecer	o	perfil	social	da	
população	atendida	por	cada	instituição	segundo	as	variáveis:	Cor	(Tabela	4),	Escolaridade	(Tabela	5),	
Composição	familiar	(Tabela	6)	e	Sexo	do	respondente	(Tabela	7).

Tabela 4: Cor do respondente por EMEI

Branca Preta Parda Amarela Indígena
EMEI A 23,9% 21,7% 47,8% 4,3% 2,2%
EMEI B 41,3% 15,9% 41,3% 1,6% 0,0%
EMEI C 14,3% 20,0% 60,0% 2,9% 2,9%
TOTAL 29,2% 18,8% 47,9% 2,8% 1,4%

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)

Os	índices	apresentados	na	Tabela	4	referem-se	à	variável	Cor,	a	qual,	seguindo	o	formato	ado-
tado	pelo	IBGE,	foi	definida	por	autodeclaração.	Os	resultados	demonstram	uma	predominância	da	
cor	parda	nas	três	EMEIs,	aspecto	que	tem	sido	tendência	no	país,	conforme	dados	da	PNAD	Contínua	
de	2016.	De	acordo	com	Gomes	(2011,	p.		110)	a	interpretação	defendida	pelo	Movimento	Negro	é	a	
de	que	o	conjunto	da	população	negra	no	Brasil	seja	definido	pela	incorporação	das	categorias	raciais	
“preto”	e	“pardo”.	Neste	sentido,	podemos	admitir	que	a	maior	parte	dos	familiares	respondentes	nas	
três	instituições	está	no	conjunto	da	população	negra.

Um	aspecto	que	chama	atenção	é	o	número	superior	de	negros	na	EMEI	C	em	relação	às	demais,	
tendo	em	vista	que,	nesta	instituição,	tal	categoria	abarca	80%	dos	casos	(20,0%	preta	e	60%	parda).	
Este	resultado	confirma	a	constatação	de	Motta	(2017,	p.		11),	o	qual,	ao	realizar	um	estudo	sobre	a	
desigualdade	socioespacial	que	atinge	a	população	dos	aglomeradosde	Belo	Horizonte,	pôde	verificar	
que	74%	dos	moradores	de	favelas	em	Belo	Horizonte	são	negros.

A	próxima	tabela	(Tabela	5)	é	referente	à	escolaridade	dos	respondentes.	Os	índices	demons-
tram	uma	diferença	significativa	de	resultados,	reforçando	o	fato	de	existir	uma	distância	social	entre	
as	 três	EMEIs,	 tendo	em	vista	que	a	escolaridade	é	um	dos	 fatores	que	reforçam	o	quadro	de	vul-
nerabilidade	 social	de	uma	população,	que	 “de	 forma	 indissociável	 relaciona-se	 com	as	dimensões	
econômicas	e	sociais”	(XIMENES,	2010).	Na	EMEI	A,	o	maior	percentual	encontra-se	na	opção	Ensino	
Superior	Completo.	Na	EMEI	B,	a	maior	parte	dos	respondentes	assinalou	ter	Ensino	Médio	Completo	e	
houve,	também,	um	quantitativo	considerável	de	concluintes	do	Ensino	Superior.	Quanto	à	EMEI	C,	os	
resultados	indicam	uma	quantidade	ínfima	de	concluintes	do	Ensino	Superior	enquanto	a	quantidade	
de	pessoas	com	Ensino	Fundamental	Incompleto	é	superior	à	da	EMEI	B.	Nesta	EMEI,	assim	como	na	
EMEI	B,	a	maioria	dos	respondentes	assinalou	terem	concluído	o	Ensino	Médio.

Tabela	5:	Escolaridade	do	respondente	por	EMEI.

Fundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Ensino Médio 
Incompleto

Ensino Médio 
Completo

Ensino Superior 
Completo

EMEI A 0,0% 6,5% 26,1% 26,1% 41,3%

EMEI B 9,4% 10,9% 7,8% 40,6% 31,3%

EMEI C 20,0% 17,1% 19,5% 40,9% 2,5%
TOTAL 9,0% 11,0% 16,6% 36,6% 26,9%

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)
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Em	relação	à	composição	Familiar	percebemos,	através	dos	dados	registrados	na	Tabela	6,	que	
prevalece	nas	três	EMEIs,	o	tipo	nuclear.	É	possível	observar	também	que	tal	configuração	está	mais	
presente	na	EMEI	A	(78,3%),	seguida	da	EMEI	B	(70,3%)	e,	depois,	da	EMEI	C	(51,4%).

Quanto	às	composições	familiares	monoparentais,	percebemos	que	os	maiores	índices	se	refe-
rem	aos	casos	de	famílias	chefiadas	por	mulheres	nas	três	EMEIs,	com	um	número	consideravelmente	
superior	na	EMEI	C.	A	ocorrência	desta	supremacia	de	famílias	monoparentais	femininas	ocorre	em	
todo	o	país,	 tendo	em	vista	que,	de	acordo	com	 IBGE,	entre	os	anos	2000	e	2010,	 tal	 composição	
passou	de	15,3%	para	16,2%,	enquanto	as	masculinas	mantiveram-se	nos	mesmos	patamares	de	1,9%	
para	2,4%.	(IBGE,	2012).	É	necessário	considerar	que	as	famílias	monoparentais	femininas	encontram-
-se	em	situação	de	maior	vulnerabilidade	(BABIUK.	2015,	p.		2).

Tabela 6: Composição familiar – pessoas que moram com a criança.

Somente 
a mãe

Mãe e 
irmãos

Somente 
o pai

Pai e 
irmãos

Mãe e 
pai

Mãe, pai 
e irmãos

Outros 
parentes

EMEI A 6,5% 2,2% 0,0% 0,0% 58,7% 19,6% 13,0%
EMEI B 10,9% 4,7% 0,0% 4,7% 29,7% 40,6% 7,8%
EMEI C 5,7% 34,3% 2,9% 0,0% 25,7% 25,7% 5,7%
TOTAL 8,3% 11,0% 1,4% 2,1% 37,9% 30,3% 9,0%

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)

A	próxima	tabela	(Tabela	7)	apresenta	a	distribuição	dos	respondentes	por	sexo	e	os	resultados	
mostram	a	predominância	das	mulheres	nas	três	EMEIs,	especialmente	na	EMEI	C	(91,4%).	Podemos	
inferir,	baseadas	nestes	dados,	que	existe	a	responsabilização	deste	público	para	o	cuidado	em	buscar	
e	levar	as	crianças	às	instituições.

Tabela 7: Sexo do respondente

Masculino Feminino
EMEI A 26,1% 73,9%
EMEI B 33,3% 66,7%
EMEI C 8,6% 91,4%
TOTAL 25,0% 75,0%

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)

Os	números	apresentados	nesta	seção,	referentes	à	caracterização	dos	respondentes,	demons-
traram	 a	 ocorrência	 de	 particularidades,	 que	 reforçam	 o	 quadro	 de	 vulnerabilidade	 da	 população	
atendida,	especialmente	pela	EMEI	C.	Considerando	que	o	estudo	dos	diários	de	classe	apontou	índices	
mais	baixos	de	 frequência	escolar	nesta	 instituição,	a	análise	das	variáveis	demonstrou	que	para	a	
população	mais	vulnerável	existem	fatores	que	potencializam	as	dificuldades	de	acesso	à	educação,	
alcançando	também	as	possibilidades	de	permanência	e	frequência	efetiva	das	crianças.	Tal	constata-
ção	fica	mais	patente	quando	são	analisados	os	motivos	das	faltas	apontados	pelas	famílias,	conforme	
será visto a seguir.
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4)	AFINAL,	QUAIS	SÃO	OS	MOTIVOS	DA	INFREQUÊNCIA	ESCOLAR	NA	
EDUCAÇÃO INFANTIL?

Para	compor	o	quadro	que	apresenta	os	motivos	de	falta	das	crianças	foi	solicitado	aos	respon-
dentes	que	assinalassem	sim	ou	não	para	cada	provável	situação	que	pudesse	interferir	na	frequência	
das	crianças	às	instituições.	Os	resultados	foram	organizados	na	tabela	abaixo	(Tabela	8)	e	enumerados	
em	ordem	decrescente,	ou	seja,	os	motivos	que	mais	 receberam	respostas	positivas	aparecem	nas	
primeiras	posições.

Tabela	8:	Motivos	de	falta	das	crianças	por	EMEI,	percentuais	por	instituição.

EMEI A EMEI	B EMEI C

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

1	-	Adoecimento	da	criança 80,4% 19,6% 68,8% 31,3% 57,1% 42,9%

2	-	Tratamentos	médicos 54,3% 45,7% 40,6% 59,4% 28,6% 71,4%

3	-	Condições	climáticas	(se	está	frio,	se	está	
chovendo, etc) 32,6% 67,4% 15,6% 84,4% 45,7% 54,3%

4	-	Atraso	em	relação	aos	horários	da	EMEI. 13,0% 87,0% 14,1% 85,9% 34,3% 65,7%

5	-	Dificuldade	de	chegar	à	EMEI	por	falta	de	
acessibilidade	(ruas	com	buracos,	barro,	poeira,	 
por	exemplo)

0,0% 100,0% 1,6% 98,4% 25,7% 74,3%

6	-	Acompanhamento	especializado	(terapeuta	
ocupacional,	psicólogo,	fonoaudiólogo,	etc) 13,0% 87,0% 15,6% 84,4% 17,1% 82,9%

7 -	Adoecimento	dos	pais	e/ou	responsáveis. 13,0% 87,0% 21,9% 78,1% 17,1% 82,9%

8	-	Por	falta	de	pessoas	que	façam	o	traslado	da	
criança. 13,0% 87,0% 17,2% 82,8% 14,3% 85,7%

9	-	Incompatibilidade	de	horários	em	relação	ao	
trabalho	dos	pais 17,4% 82,6% 9,4% 90,6% 14,3% 85,7%

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)

Podemos	observar	que	o	adoecimento da criança	foi	apontado	pelos	respondentes	como	princi-
pal	fator	que	provoca	a	infrequência	escolar,	seguido	do	motivo	tratamentos médicos. Tais	resultados	
estão	relacionados	à	condição	de	vulnerabilidade	relacionada	à	saúde	das	crianças	pequenas.	Um	fator	
que	chama	a	atenção	é	que	o	cruzamento	das	variáveisidade da criança e adoecimento da criança de-
monstrou	que	este	motivo	foi	apontado	com	mais	frequência	pelos	respondentes	responsáveis	pelas	
crianças	menores,	conforme	pode	ser	conferido	na	Tabela	9.

Tabela 9: Idade da criança e adoecimento

Idade da 
criança

Motivo de falta da criança: 
Adoecimento

Sim Não
1 ano 81,8% 18,2%
2 anos 93,3% 6,7%
3 anos 87,5% 12,5%
4 anos 57,1% 42,9%
5 anos 60,5% 39,5%
6	anos 45,5% 54,5%

FONTE: Dados da pesquisa (SILVA, 2018)
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Observando	esta	tabela,	podemos	inferir	que,	embora	ainda	seja	indicado	como	motivo	de	falta,	
o	adoecimento	tende	a	diminuir	conforme	a	idade	da	criança	avança.	Este	dado	reitera	os	resultados	
encontrados	na	análise	dos	diários	de	classe,	os	quais	indicaram	um	maior	número	de	faltas	para	as	
crianças	que	frequentam	a	Creche.

O	terceiro	motivo	a	receber	mais	respostas	positivas	foi	o	relacionado	às	condições	climáticas	
(Tabela	8).	 Interessante	observar	que	o	índice	foi	maior	na	EMEI	C,	a	qual,	conforme	já	foi	descrito,	
atende	famílias	residentes	na	ocupação,	as	quais	encontram	dificuldades	de	acesso	por	residirem	em	
local	com	infraestrutura	ainda	precária.	Durante	a	aplicação	dos	questionários,	as	pessoas	nesta	EMEI	
justificavam	a	opção	afirmativa	para	este	motivo,	relatando	que	as	ruas	ficam	com	muito	barro	em	
períodos	chuvosos,	ou	que	os	barracões	são	atingidos	pela	chuva,	molhando	as	mochilas,	material	e	
roupas	das	crianças.	Além	disso,	em	períodos	com	clima	mais	seco,	as	crianças	adoecem	com	mais	fre-
quência,	vítimas,	em	sua	maioria,	de	doenças	infecciosas	respiratórias,	conforme	Amorim	e	Rossetti-
Ferreira (1999).

A	análise	do	quinto	motivo,	que	consiste	na	dificuldade	de	chegar	à	EMEI	por	falta	de	acessibili-
dade,	possibilita	reforçar	a	afirmação	que	já	fora	apresentada	neste	trabalho	a	qual	consiste	na	consta-
tação	de	que	a	população	residente	na	área	mais	vulnerável	sofre	com	questões	ligadas	à	infraestrutura	
urbana	causadas	pela	falta	de	planejamento	e	crescimento	desordenado.	Neste	item,	chama	a	atenção	
o	fato	de	que	25%	dos	respondentes	da	EMEI	C	indicaram	enfrentar	tais	impedimentos	enquanto	na	
EMEI	B	tal	índice	fica	em	apenas	1,6%	e	chega	a	ser	nulo	na	EMEI	A.	Outro	motivo	relacionado	à	saúde	
aparece	 como	bastante	 significativo,	 especialmente	 na	 EMEI	 C,	 e	 refere-se	 às	 faltas	 causadas	 pela	
necessidade	de	acompanhamento	especializado	(Motivo	7).	Nas	justificativas	encontradas	nos	Diários	
de	Classe,	foi	possível	perceber	que	as	crianças	que	fazem	este	tipo	de	acompanhamento	geralmente	
apresentam	um	dia	determinado	de	falta	de	forma	periódica	podendo	ser	semanalmente	ou	quinze-
nalmente	ou,	ainda,	mensalmente.

Os	motivos	7,	8	e	9	os	quais	constituem,	respectivamente,	Adoecimento dos pais e/ou respon-
sáveis;	Por falta de pessoas que façam o traslado da criança e Incompatibilidade de horários em 
relação ao trabalho dos pais apresentaramresultados	aproximados	nas	três	instituições	econfirmam	
que	a	frequência	escolar	das	crianças	na	Educação	Infantil	depende	da	organização	da	vida	familiar	e	
da	disponibilidade	de	adultos	que	se	responsabilizem	por	sua	efetivação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As	conclusões	da	pesquisa	apontaram	para	a	existência	de	situações	diversas	que	envolvem	a	

vida	das	crianças	e	de	suas	famílias	e	que	afetam	diretamente	os	 índices	de	frequência	escolar.	Em	
primeiro	lugar,	os	resultados	da	análise	dos	diários	de	classe	indicaram	uma	maior	média	na	quantida-
de	de	faltas	na	EMEI	C,	especialmente	para	as	crianças	na	faixa	etária	de	zero	a	dois	anos.	Indicaram	
também	que	existe	uma	maior	quantidade	de	faltas	no	turno	da	manhã	nas	três	instituições.

A	análise	dos	questionários	indicou	o	adoecimento	infantil	como	principal	motivo	para	faltas.	
Entretanto,	assinalou	também	a	existência	de	situações	diversas	que	podem	influenciar	nos	índices	de	
frequência	escolar	das	crianças,	os	quais	demonstram	ter	relação	com	variáveis	referentes	à	situação	
econômica	e	social	das	famílias,	tais	como	a	escolaridade	dos	responsáveis,	o	local	de	moradia	e	as	
configurações	familiares



413

FREQUÊNCIA	ESCOLAR	NA	EDUCAÇÃO	INFANTIL: 

INFLUÊNCIA	DE	VARIÁVEIS	SOCIAIS	E	ECONÔMICAS	SOBRE	O	COTIDIANO	DAS	CRIANÇAS	E	SUAS	FAMÍLIAS

A	conclusão	da	pesquisa	sugere	a	necessidade	de	investimento	por	parte	da	prefeitura	munici-
pal	no	acompanhamento	da	frequência	escolar	na	Educação	Infantil	a	fim	de	oportunizar	não	apenas	o	
acesso	das	crianças,	mas	também	a	permanência.	Tal	medida	é	importante	porque,	conforme	os	dados	
apresentados,	a	quantidade	de	faltas	pode	indicar,	para	além	da	concepção	a	respeito	do	atendimento,	
vulnerabilidades	sociais	que	envolvem	a	vida	das	crianças	e	de	suas	famílias.

Por	fim,	espera-se	que	os	resultados	desta	investigação	possam	motivar	outras	pesquisas	a	to-
marem	a	frequência	escolar	como	objeto	de	estudo	e	que	atentem	para	as	especificidades	que	envol-
vem	a	escolarização	na	infância,	as	concepções	das	famílias	e	das	redes	de	ensino,	tendo	em	vista	que	
as	crianças	dependem	totalmente	dos	adultos	para	que	seu	direito	à	Educação	Infantil	seja	efetivado.
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Este	trabalho2	tem	o	objetivo	de	discutir	a	relevância	da	relação	entre	crianças	e	três	professores	
de	escolas	localizadas	em	áreas	rurais	no	Brasil	para	a	apropriação	do	espaço	de	atuação	por	estes,	sua	
atividade	docente	e	constituição	como	professores.

Embasamo-nos	 na	 teoria	 histórico-cultural,	 em	especial	 nas	 contribuições	 de	Vigotski	 (2001,	
2004),	que,	 filiado	a	uma	tradição	marxiana	de	pesquisa	e	compreensão	do	mundo,	traz	uma	com-
preensão	dialética,	 processual	 e	 dinâmica	da	 subjetividade	e	do	desenvolvimento	humano.	Dentro	
dessa	perspectiva,	o	desenvolvimento	humano	é	compreendido	na	interação	da	pessoa,	com	o	supor-
te	biológico	da	espécie	humana,	com	o	meio	social,	que	é	marcado	pelas	produções	realizadas	pelo	ser	
humano	em	sua	história	(VIGOTSKI,	2001,	2010).	Tais	relações	são	mediadas	por	outros	e	por	signos	
sociais	–	ou	seja,	quando	alguém	nasce,	o	faz	em	um	meio	que	traz	uma	carga	de	produções	humanas,	
realizadas	por	gerações	anteriores,	que	são	compartilhadas	nas	interações	sociais	–	tal	compreensão	
mostra	a	primazia	da	cultura	no	desenvolvimento	humano	(VIGOTSKI,	2004;	PINO,	2005).

De	acordo	com	essa	compreensão,	as	ações	humanas	 são	orientadas	pela	mediação	cultural	
e	social,	marcada	por	normas	sociais	e	culturais.	A	criança	já	nasce	em	um	mundo	carregado	de	sig-
nificados,	signos,	construções	históricas,	e	se	desenvolve,	humaniza-se,	ao	realizar	trocas	dinâmicas	
com	o	meio	–	nas	quais	tem	papel	ativo,	realizando	ações	que	têm	impacto	e	alteram	o	próprio	meio	
(conforme	discutido	por	Pino,	2005).

Os	impactos	e	alterações	realizadas	pelo	sujeito	se	dão	dentro	das	possibilidades	concretas	que	
o	meio	oferece	a	ele	–	em	um	processo	em	que	as	produções	das	gerações	anteriores	“vão	sendo	
subjetivadas	pelas	novas	gerações”	(DIOGO;	MAHEIRIE,	2007,	p.		142).	As	formas	como	cada	pessoa	sig-
nifica	e	se	relaciona	com	o	meio	não	são	iguais	para	todos	os	indivíduos;	os	processos	de	constituição	
do	sujeito,	dependentes	da	relação	entre	indivíduo	e	cultura,	são	únicos,	singulares	(PALUDO,	2012).

Dois	conceitos	vigotskianos,	que	são	coconstituintes,	auxiliam	na	compreensão	da	relação	pes-
soa-meio:	 situação	 social	do	desenvolvimento	e	perejivânie3.	A	 situação	 social	de	desenvolvimento	
é	definida	pela	relação	estabelecida	entre	a	criança	e	o	entorno	que	a	rodeia,	caracterizada	por	ser	
específica,	única	e	irrepetível	(Vigotski,	1931/2012b).	Tal	situação	determina	as	formas	e	a	trajetória	
que	possibilitam	à	criança	desenvolver	sua	personalidade,	compreendendo-se	a	realidade	social,	apro-
priada	por	esta,	como	a	fonte	principal	do	desenvolvimento.	Assim,	é	importante	considerar	“o	que	é	
certo meio	para	uma	certa criança”	(TOASSA,	2011,	p.		196,	itálicos	no	original).	Dentro	dessa	mesma	

1	 Apoio	financeiro:	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo	(FAPESP).	Processo	nº	2014/01628-6.
2	 O	trabalho	é	decorrente	da	tese	“Constituição	do	sujeito	professor	do	campo	e	apropriação	do	espaço	rural”	(PINHEIRO,	2018).
3	 O	conceito	aparece	como	“vivência”	em	diversas	traduções;	no	entanto,	atualmente	vem-se	utilizando	o	termo	russo	por	considerar-

-se	que	a	tradução	não	contempla	a	complexidade	presente	nas	análises	de	Vigotski.
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perspectiva, a perejivânie é	colocada	como	a	unidade	de	análise	para	o	estudo	da	personalidade	e	do	
meio,	aquilo	que	une	a	consciência	ao	mundo	exterior	(o	meio	significado).

Assim,	Vigotski	considera	que	“o	meio	determina	o	desenvolvimento	da	criança	através	da	vi-
vência	do	dito	meio”	(VYGOTSKI,	2012,	p.	 	383,	tradução	nossa).	A	criança	é	parte	de	uma	situação	
social	e	a	relação	que	tem	com	o	meio	tem	sentido	graças	a	sua	perejivânie	(compreensão	que	não	
entendemos	como	restrita	à	criança).	Nesse	sentido,	para	Vigotski,	a	perejivânie é	marcada	pela	sig-
nificação	que	a	 situação	 tem	para	a	pessoa	 (CLARÀ,	2016;	FLEER;	GONZÁLEZ	REY;	VERESOV,	2017),	
carregada	emocional	e	volitivamente,	e	decorrente	da	situação	social	de	desenvolvimento.

Nossa	compreensão	da	apropriação	do	espaço	se	dá	em	 íntima	relação	com	os	conceitos	vi-
gotskianos,	buscando	ampliar	as	discussões	realizadas	sobretudo	por	Pol	e	Vidal	(POL,	1996;	VIDAL,	
2002;	VIDAL;	POL,	2005),	para	quem	as	pessoas,	ao	agirem	no	mundo,	transformam	o	espaço	e,	ao	
mesmo	tempo,	incorporam-no	em	seus	processos	cognitivos	e	afetivos,	de	forma	ativa	e	significativa.	
Definem,	assim,	um	modelo	dual	de	apropriação,	considerando	a	ação-transformação	do	espaço	e	a	
identificação	simbólica,	 ligada	a	aspectos	afetivos,	 interativos,	cognitivos.	A	partir	de	Vigotski,	com-
preendemos	esses	dois	aspectos	como	definidas	pelo	prisma	da	perejivânie	e	da	situação	social	do	
desenvolvimento,	considerando	as	múltiplas	mediações	ocorridas,	que	incluem	o	próprio	espaço	como	
semiótico	(PINHEIRO;	SILVA,	2018).

CONTEXTO E PARTICIPANTES
Os	professores	participantes	da	pesquisa	tinham	idades	entre	23	e	44	anos,	eram	todos	pedago-

gos	e	nunca	haviam	lecionado	em	espaços	do	campo	ou	sido	responsáveis	por	uma	turma	regular.	Dois	
eram	recém	formados	(um	com	experiência	prévia	de	cinco	anos	como	monitor,	outra	sem	experiência	
docente)	e	uma	com	dois	anos	de	formação	(e	experiência	em	turma	de	reforço	e	educação	infantil).	
O	quadro	abaixo	resume	as	informações	dos	professores.

Quadro	1:	características	dos	professores

Nome Idade Formação Tempo de experiência 
docente

Turmas com que 
trabalhava

André1 24 Pedagogia	(recém-	formado) Novato	(anteriormente,	cinco	
anos	como	monitor)

Quarto	ano	do	
ensino	fundamental

Bruna 44 Pedagogia	(recém-	formada) Novata Quarto	ano	do	
ensino	fundamental

Gabriela 23 Pedagogia	(dois	anos)
Um	ano	como	professora	
de	reforço	e	um	ano	como	
educadora de creche

Segundo ano do 
ensino	fundamental

Fonte:	Adaptado	de	Pinheiro	(2018)

Os	três	professores	residiam	na	parte	urbana	das	cidades	e	tinham	relação	prévia	superficial	
com	os	espaços	rurais	onde	trabalhavam	ou	seus	alunos	residiam.	As	escolas	em	que	Bruna	e	Gabriela	
trabalhavam	eram	localizadas	em	dois	distritos,	havendo	núcleos	comunitários	próximos,	e	a	de	André	
em	uma	fazenda,	em	meio	a	plantações.

1	 Todos	os	nomes	apresentados	são	fictícios.
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Buscando	um	enfoque	longitudinal,	o	material	empírico	foi	construído	durante	um	ano	letivo	
e	 foram	utilizados	 como	 instrumentos:	 três	 entrevistas	 individuais	 (no	 começo	do	ano,	 começo	do	
segundo	semestre	letivo	e	fim	do	ano),	uma	adaptação	da	técnica	de	percursos	comentados	(THIBAUD,	
2001),	realizada	no	primeiro	semestre	letivo,	da	casa	de	cada	professor	até	a	escola,	utilizando	o	meio	
de	transporte	habitual;	um	itinerário	(PETITEAU;	PASQUIER,	2001)	por	semestre	letivo,	em	que	se	soli-
citava	que	os	professores	apresentassem	os	espaços	do	entorno	da	escola,	em	especial	os	significativos	
para	eles;	observações	da	prática	docente,	registradas	em	notas	de	campo	(ROCKWELL,	2009),	durante	
todo	o	ano.	O	material	 foi	analisado	a	partir	da	psicologia	histórico-cultural	de	Vigotski	 (VIGOTSKI,	
2001,	2004),	considerando	as	múltiplas	determinações,	conforme	a	lógica	marxiana	(PAULO	NETTO,	
2009,	 2011),	 envolvidas	 nos	 processos	 de	 constituição	do	 sujeito,	 atividade	docente	 e	 apropriação	
do	espaço,	 conceito	que	compreendemos	em	diálogo	com	a	 teoria	histórico-cultural	 (VIDAL,	2002;	
PINHEIRO;	SILVA,	2018).

Os	determinantes	delineados	como	categorias	de	análise,	a	partir	das	significações	construídas	
pelos	professores	e	das	observações	realizadas,	são:	a	história	de	vida	dos	professores;	o	espaço;	os	
sujeitos	do	espaço;	as	condições	de	trabalho;	e	a	atividade	docente.	Consideramos	que	tais	elementos	
se	entrelaçam	e,	em	diferentes	momentos,	exercem	forças	distintas	nos	processos	de	apropriação	do	
espaço, atividade docente e constituição dos professores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observamos	elementos	comuns	aos	três	professores	no	que	diz	respeito	à	formação	profissional	

(pedagogia)	 realizada	em	faculdades	particulares,	além	de	uma	 inserção	 involuntária	no	curso	e	na	
docência:	um	professor	 foi	 inscrito	em	um	programa	de	bolsas	para	 formação	de	professores	pela	
diretora	da	escola	em	que	atuava	como	monitor;	uma	buscava	um	curso	superior	qualquer	e	optou	
pela	pedagogia	devido	ao	baixo	preço;	a	última	queria	cursar	psicologia,	mas	as	condições	financeiras	a	
impediam.	Todos	relataram	o	desenvolvimento	de	afinidade	com	a	pedagogia	durante	a	graduação.	Os	
três	relataram	que	não	se	sentiam	preparados	para	a	docência	ao	término	da	faculdade,	o	que	se	deu,	
para	dois	professores,	pela	ausência	ou	pouca	realização	de	estágios	interventivos	em	escolas	e,	para	
outra,	pela	insuficiente	formação	na	lógica	de	trabalho	da	escola	em	que	atuava,	que	se	denominava	
construtivista.	Nenhum	dos	professores	tinha	perejivânie prolongada	no	espaço	rural	dos	locais	onde	
se	situavam	as	escolas,	suas	relações	eram	esporádicas,	com	o	trabalho	em	festivais	de	música	reali-
zados	em	fazendas,	visitas	a	festas	folclóricas,	relatos	dos	pais,	visitas	pontuais	a	parentes	ou,	ainda,	
a	descrição	de	um	pomar	como	vivência	em	espaço	rural.	Dessa	forma,	sobretudo	no	começo	do	ano,	
os	professores	se	constituíam	como	inexperientes	para	a	docência,	em	especial	no	que	diz	respeito	à	
atuação	no	campo,	o	que	se	refletia	como	dificuldade	na	organização	da	prática	e	de	conteúdos,	bem	
como	para	lidar	com	aspectos	peculiares	das	realidades	locais.	A	falta	de	formação	continuada,	no	iní-
cio	de	sua	prática,	também	pesou	nesse	sentido,	uma	vez	que	não	encontraram	espaços	que	os	ampa-
rassem	e	auxiliassem,	de	forma	sistemática,	na	construção	de	suas	práticas,	levando-os	a	buscar	ajuda	
com	antigos	professores	seus	e	de	seus	alunos	e	refinar	sua	prática	com	base	em	tentativas-e-erros.

Deparamo-nos	com	a	ausência	da	 legislação	da	Educação	do	Campo	(BRASIL,	2002),	o	que	é	
coerente	com	a	literatura	e	resulta	da	força	da	lógica	urbana	no	planejamento	educacional	brasileiro	
(ARROYO,	2007;	SANTOS;	BEZERRA	NETO,	2016).	Com	a	ausência	de	tal	 lógica,	que	preconiza,	entre	
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outros	elementos,	a	ligação	entre	os	saberes	curriculares	e	locais	(ARROYO;	CALDART;	MOLINA,	2009;	
ANTONIO,	2010),	essa	interação	não	aparece	como	necessária	e	importante	na	organização	de	traba-
lho	em	cada	escola.	No	entanto,	no	decorrer	do	ano,	dois	professores	relataram	o	trabalho	pedagógico	
partindo	dos	saberes	dos	alunos	como	mais	eficaz,	passando	a	incorporá-los,	de	forma	autônoma,	em	
seu	dia-a-dia,	o	que	ocorria,	em	grande	medida,	por	exemplos	trazidos	pelas	próprias	crianças	nos	mo-
mentos	de	aulas	e	pela	percepção,	pelos	professores,	de	que	temas	distantes	da	realidade	dos	alunos	
atrapalhavam	o	aprendizado.	Ressaltamos	que	os	professores	que	fizeram	essa	incorporação	atuavam	
em	escolas	que	ofereciam	abertura	para	iniciativas	nesse	sentido;	no	entanto,	as	iniciativas	tinham	que	
partir	dos	próprios	professores,	não	constituíam	diretriz	pedagógica	das	escolas.	Já	a	outra	escola,	que	
não	ofereceu	tal	abertura,	utilizava	materiais	apostilados,	de	sistemas	privados	de	ensino,	que	vinham	
fechados,	com	práticas	e	prazos	predeterminados,	concretizando	a	delegação	das	responsabilidades	
e	da	implantação	da	legislação	e	das	práticas	educativas	a	sistemas	privados	(ADRIÃO	et	al.,	2009)	e	
apontando	para	uma	mercantilização	da	educação	(ADRIÃO	et	al.,	2006).

Considerando	os	determinantes	como	campos	de	força	que	exerciam	diferentes	pressões	nos	
sujeitos	em	diferentes	momentos,	consideramos	a	história	de	vida	pessoal	e	profissional	 teve	peso	
mais	forte	no	começo	do	ano,	quando	o	contato	com	as	escolas	e	crianças	era	incipiente,	predomi-
nando	significações,	pelos	professores,	de	que	haviam	chegado	para	a	docência	tendo	recebido	um	
formação	insuficiente,	sem	experiências	prévias	de	docência	que	lhes	dessem	domínio	da	gestão	e	or-
ganização	das	práticas	didáticas.	Com	o	passar	do	tempo,	com	o	acúmulo	de	perejivânies	na	docência,	
nos	espaços	e	com	as	crianças,	outros	determinantes	ocupavam	posições	mais	fortes	nos	processos	
de	constituição	dos	professores.	A	relação	dos	professores	com	o	espaço	(a	saber,	a	escola,	o	entorno	
da	escola	e	a	ruralidade	de	forma	mais	ampla)	se	deu	de	diferentes	formas,	propiciadas	por	condições	
tais	como	a	localização	de	cada	escola	(sendo	possível	a	exploração	do	entorno	por	duas	professoras,	
cujas	 escolas	 se	 localizavam	em	distritos,	 enquanto	 a	outra	 se	 situava	em	meio	 a	plantações,	 sem	
que	houvesse	núcleos	comunitários	próximos).	As	relações	com	os	espaços	se	deram	de	duas	formas:	
por perejivânies dos	professores	nos	próprios	espaços	ou	predominando	a	mediação	dos	sujeitos	dos	
espaços	(sobretudo	os	alunos	e	pessoas	do	convívio	cotidiano	dos	professores).	O	único	espaço	com	
o	qual	 todos	os	professores	estabeleceram	relações	vivenciais	contínuas	 foi	o	da	escola,	sobretudo	
devido	à	impossibilidade	de	exploração	do	entorno	por	um	dos	professores.	A	relação	dos	professores	
com	as	crianças	ocupou	local	privilegiado	para	as	significações	daqueles	sobre	os	espaços,	através	de	
relatos	sobre	seus	espaços	de	vida	ou	pela	própria	postura	dos	alunos,	que	foram	atribuídas,	poste-
riormente,	pelos	professores,	aos	espaços.	Ressaltamos	que,	mesmo	nos	casos	das	professoras	que	
vivenciavam	os	espaços,	a	relação	também	foi	marcada	pelas	mediações	sociais	realizadas	por	seus	
alunos	e	por	outros,	seja	nos	momentos	em	que	estavam	nos	distritos	(com	relatos	de	terceiros	de	que	
determinados	locais	eram	feios,	perigosos	ou	com	acesso	restrito,	por	exemplo),	seja	a	partir	de	relatos	
(o	pai	de	uma	professora	dizia	que	o	distrito,	anteriormente,	era	mais	desenvolvido,	o	que	marcou	
profundamente	sua	visão	sobre	o	local)	ou	pesquisas	da	história	(uma	professora	realizava	constantes	
pesquisas	na	internet	sobre	a	história	do	distrito	e	da	cidade).	A	mediação	dos	espaços	se	deu	também	
por	formas	que	iam	além	da	mera	comunicação	de	conhecimentos	da	cultura	–	uma	professora,	por	
exemplo,	relatou	ter	havido	uma	mudança	na	forma	como	se	relacionava	com	o	trajeto	até	a	escola	
após	tomar	conhecimento	dos	 locais	de	residência	de	alunos,	o	que	fez	com	que	o	que	era	apenas	
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paisagem	passageira,	pano	de	fundo,	passasse	a	ter	significado	afetivo.	Nas	observações,	foi	possível	
analisar	que	o	estreitamento	de	vínculos	afetivos	entre	professores	e	alunos	contribuiu	bastante	para	
tais	mediações,	uma	vez	que	propiciaram	diálogos	mais	frequentes	e	próximos,	mesmo	em	momentos	
de	trabalho	de	conteúdos	formais	em	aulas.

Esses	dados	mostram	como	a	relação	com	os	alunos	ocupou	papel	central	para	a	apropriação	
dos	espaços	pelos	professores,	seja	pelas	mediações	realizadas,	como	em	momentos	de	observação	
em	que	havia	curiosidade	mútua,	entre	alunos	e	professores,	sobre	suas	realidades	de	vida	cotidiana,	
seja	pelas	formas	de	comportamento	das	crianças,	que	eram	atribuídas	pelos	professores	como	carac-
terísticas	dos	espaços	–	sobretudo	com	significações	ligadas	a	tranquilidade,	convívio	respeitoso	entre	
as pessoas.

No	entanto,	as	condições	de	trabalho	atuaram	no	sentido	da	possível	quebra	do	magistério	dos	
professores	ao	fim	do	ano,	uma	vez	que	todos	eram	admitidos	temporariamente,	com	contratos	com	
validade	de	um	ano,	podendo	ser	prorrogados	por	mais	um.	Essa	certeza	de	fim	próximo	do	contrato	
pode	contribuir	para	enfraquecimento	dos	vínculos	e	de	sua	continuidade,	trazendo	efeitos	negativos	
para	a	apropriação	do	espaço,	para	a	qual	há	uma	importante	dimensão	temporal,	aprofundando-se	
a	relação	com	o	tempo	(BENAGES-ALBERT	et	al.,	2015)	–	o	período	predeterminado	do	professor	na	
escola	pode,	por	exemplo,	diminuir	as	perspectivas	de	desenvolvimento	de	projetos	de	longo	prazo,	
uma	vez	que	as	práticas	implementadas	poderiam	não	ter	continuidade.	Ao	mesmo	tempo,	as	crianças,	
frequentemente,	perguntavam	se	os	professores	continuariam	nas	escolas	no	próximo	ano,	demons-
trando	que	gostariam	de	manter	o	contato	próximo	e	cotidiano.

A	partir	do	observado,	levantamos	a	reflexão	sobre	como,	quando	há	abertura	para	práticas	e	
organizações	que	vão	além	dos	conteúdos,	o	interesse	mútuo	de	crianças	e	professores	por	suas	rea-
lidades,	culturas	e	saberes	se	instala	mais	fortemente	–	as	iniciativas	dos	professores	das	escolas	que	
davam	abertura	eram	apoiadas	pelas	escolas	e,	por	vezes,	incorporavam	o	local,	mesmo	que	apenas	
como	ilustração.	Por	outro	lado,	com	práticas	e	temáticas	muito	fechadas,	pautadas	unicamente	pelo	
material	didático,	esse	diálogo	parece	 ser	dificultado,	 limitando	as	possibilidades	de	exploração	do	
espaço	e	dos	saberes	locais	e,	mais,	da	atividade	criadora	do	professor	–	ressaltamos	que	a	professora	
que	atuava	na	escola	apostilada	tinha	uma	visão	bastante	crítica	da	educação,	mas	tinha	que	se	ater	
à	apostila.	Essa	limitação	retroalimenta	práticas	voltadas	a	conteúdos,	em	um	ciclo	que	favorece	uma	
escola	bolha,	dissociada	da	realidade	(Diniz,	2011),	e	a	alienação	com	relação	ao	espaço	(DE	LAUWE,	
1976;	GRAUMANN,	1976).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	 partir	 de	 nossas	 análises,	 consideramos	 que	 as	 dimensões	 da	 apropriação	 do	 espaço,	 da	

prática	docente	e	da	constituição	do	professor	se	dão	em	um	processo	contínuo	em	que	cada	uma	
atua	com	mais	ou	menos	força	em	determinados	momentos	e	práticas,	alternando-se	entre	figura	e	
fundo.	É	nessa	dinâmica	que	o	sujeito	se	constitui	como	professor,	de	forma	movente,	relacionando-se	
com	o	espaço	em	que	atua,	os	 sujeitos	desse	espaço,	as	políticas	públicas	e	 sua	apropriação	pelas	
escolas	e	as	práticas	ali	desenvolvidas.	Como	os	professores	não	 tinham	relação	de	pertencimento	
ou	identidade	com	relação	aos	espaços	em	que	atuavam,	tais	espaços	traziam	muitos	elementos	de	
novidade	e	desconhecimento,	e	a	construção	de	conhecimentos	sobre	eles	se	deu,	fortemente,	a	partir	
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das	 relações	com	os	alunos,	que	se	constituíram	como	sujeitos	 importantes	para	a	apropriação	do	
espaço	pelos	professores.	Dessa	forma,	a	apropriação	dos	espaços,	que	é	perpassada	por	aquilo	a	que	
o	professor	teve	acesso	e	como	ele	o	significa,	é	também	apropriação	dos	sujeitos,	cujas	características	
eram	incorporadas	às	significações	sobre	o	espaço	e,	assim,	o	rural	deixava	de	ser	um	rural	imaginário,	
aproximando-se	das	características	dos	sujeitos,	o	que	trazia	alterações	para	as	formas	de	relação	dos	
professores	com	as	crianças	e	para	o	desenvolvimento	de	sua	prática.	Dessa	forma,	advogamos	pela	
abertura	de	espaços	em	que	as	crianças	possam	se	colocar	nas	escolas,	para	além	de	conteúdos,	e	em	
que	a	postura	de	curiosidade	dos	professores	sobre	os	alunos	seja	estimulada.
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“A palavra pronunciada não existe (como faz a palavra escrita) num contexto puramente verbal: ela parti-
cipa necessariamente de um processo mais amplo, operando sobre uma situação existencial que altera de 

algum modo e cuja totalidade engaja o corpo dos participantes.” 
(Paul Zumthor)

O ESQUELETO...
As	práticas	corporais	são	especialmente	reveladoras	das	circunstâncias	educacionais,	culturais	e	

sociais,	uma	vez	que,	historicamente,	muitas	das	condições	de	opressão	e	dominação,	nas	esferas	da	
vida	privada	e	pública,	manifestam-se	em	ações	de	controle	a	partir	do	corpo.

Na	atualidade,	essa	temática	tem	ocupado	espaço	crescente	nos	estudos	que	defendem	uma	
educação	mais	libertária	e	que	procuram	entender	a	infância	em	sua	inteireza,	completude	e	acima	de	
tudo	potência.	Enquanto	educadoras,	um	de	nossos	desejos	é	reconstruir	e	reconfigurar	nossas	práti-
cas	a	partir	da	compreensão	das	possibilidades	corporais	humanas,	um	compromisso	em	desconstruir,	
a	cada	brecha,	a	disciplinarização	dos	corpos,	tão	naturalizada,	desde	a	primeira	infância.	Dos	nossos	
corpos	e	dos	sujeitos	da	educação	que	fazem	parte	de	nosso	ofício.

É	fato	que	a	Educação	Infantil	têm	avanços	significativos	nesta	discussão	dentro	da	Educação	
Básica,	porém	o	corpo	infante	não	escapa	das	amarras	dos	tempos,	espaços	e	concepções	adultocên-
tricas	que	compõem	o	currículo.	Também	nos	parece	razoável	afirmar	que,	em	nosso	atual	cotidiano,	
a	submissão	dos	corpos	a	uma	lógica	de	produção	que	os	desconsidera	é	ainda	mais	latente	no	Ensino	
Fundamental	e	Médio.	Educar	é	um	ato	político	e	nada	mais	político	do	que	educação	do	corpo.

O	modo	como	o	corpo	é	visto	(ou	invisibilizado)	dentro	da	escola	é	revelador	de	uma	concepção	
de	educação	pautada	na	dominação,	que	desconsidera	a	experiência	no	processo	de	conhecimento	
e	compreende	a	 infância	como	objeto	da	educação,	não	como	sujeito.	Entendendo	que	esta	 lógica	
merece	ser	questionada,	trazemos	em	nossa	palavra	e	corpo	as	provocações	dos	autores	e	autoras	
que	nos	deslocam	do	lugar	comum	e	que	também	nos	dão	abrigo	em	meio	a	tantas	problematizações,	
como	Paulo	Freire,	Miguel	Arroyo,	Mikhail	Bakhtin,	Manoel	de	Barros,	Michel	Foucault,	Terry	Eagleton,	
Jorge	 Larrosa,	Maria	 Isabel	 Edelweiss	 Bujes,	 colegas,	 amigos	 e	 amigas	 que	dividem	 conosco	 a	 luta	
pela	educação	democrática.	Comprometidas	com	a	teoria	e	com	a	prática	que	acolhe	nossas	crenças,	
nos	comprometemos	em,	a	partir	delas,	repensar	possibilidades	e	perguntas	a	estarem	no	centro	do	
processo	na	construção	do	currículo	e	na	 formação	docente:	que	concepções	pedagógicas	e	políti-
cas	 subjazem	às	manifestações	 corporais	e	 culturais	 legitimadas	pela	 instituição	escolar?	Pensando	
nas	culturas	docentes	e	na	formação	de	professores	e	professoras,	como	os	atores	sociais	da	escola	
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entendem	o	ato	de	educar	da	perspectiva	ética	e	política?	Como	o	corpo	é	visto	pela	escola?	Que	vozes	
e	linguagens	são	legitimadas	como	saberes	importantes?	Quem	é	sujeito	do	processo	educativo?

O CORPO: A FUNÇÃO DA ESCOLA, A FUNÇÃO NA ESCOLA E SEU CONTEXTO DE 
CONFIGURAÇÃO

A	instituição	escolar,	da	maneira	como	compreendida,	especialmente	no	mundo	ocidental,	a	par-
tir	da	modernidade,	tem	como	função	principal	promover	a	socialização	dos	indivíduos,	a	humanização	
de	crianças	e	jovens	que,	inseridos	cada	vez	mais	cedo	nesse	contexto,	devem	incorporar	e	vivenciar	
as	relações	sociais	como	são	(SACRISTÁN;	GOMEZ,	2000).	Em	concordância,	Pérez	Gómez	(2000)	não	
diferencia	o	processo	de	socialização	do	processo	de	escolarização,	e	afirma	que	a	socialização	trata	das	
relações	por	meio	das	quais	novas	gerações	apropriam-se	da	produção	cultural	das	gerações	anteriores,	
tanto	para	a	cidadania	e	atuação	pública,	quanto	para	o	ingresso	no	mercado	de	trabalho	e	diversas	
produções	de	conhecimento.	A	escola,	por	ser	considerada	detentora	do	conhecimento	legítimo,	é	en-
carregada	dessa	missão	de	transmissão	junto	à	sociedade,	na	qual,	teoricamente,	estudantes	estão	em	
suspensão,	no	lugar	do	encontro	consigo	mesmo,	com	o	diverso,	com	o	próprio	conhecimento	em	vistas	
da	construção	do	bem	comum,	do	coletivo	dentro	de	uma	perspectiva	ética	de	sujeito.

Entretanto,	podemos	observar	uma	inversão	na	lógica	educativa,	que	em	muitos	pontos	negli-
gencia	seu	caráter	público	em	detrimento	da	lógica	privada.	Esse	processo	se	dá	por	meio	dos	con-
teúdos,	das	formas	de	organização	e	ações	da	escola,	legitimando	as	concepções	e	modo	de	vida	dos	
adultos,	dentro	dos	preceitos	modernos.	Dentre	as	concepções,	pode-se	destacar	a	ideia	de	educação	
para	a	 salvação	dos	excluídos,	a	escola	como	detentora	do	conhecimento	a	 ser	 legitimado	e	a	 sua	
função	de	preparar	para	a	manutenção	das	sociedades	de	classes	e	mercado	de	trabalho,	explorando	
ainda	concepções	da	modernidade,	que	revelam	e	refletem	como	os	sujeitos	são	percebidos.	Como	
assinala	Bujes	(2001),	se	traduz	uma	época	de	mudança	de	percepção	de	tempo	e	espaço,	o	que	in-
fluenciou	todas	as	relações	e	instituições	sociais.

Uma	das	percepções	a	ser	ressaltada	é	que, à	luz	da	modernidade,	a	escola	é	considerada	o	ca-
minho	“para	a	realização	plena	da	felicidade	e	das	capacidades	humanas	superiores”	(BUJES,	2001,	p.	
27),	numa	perspectiva	racionalista,	empirista	e	liberal.	Assim,	o	sujeito	é	visto	como	responsável	por	seu	
esforço	e	mérito	individual	e	se	apoia	na	escola	para	sua	emancipação,	combate	à	pobreza	e	à	ignorância.	
Bujes	(2001,	p.	22)	afirma:	“Cabia	à	educação	escolar,	especialmente,	fazer	dos	indivíduos	cidadãos	escla-
recidos,	senhores	de	seu	próprio	destino”,	o	que	reforça	a	defesa	de	uma	visão	burguesa	de	educação.

Além	desse	ideal	de	escola	com	potencial	libertador	dos	problemas	sociais	da	exclusão	ou	da	
inferioridade,	destaca-se	também	a	concepção	de	infância,	que	muda	no	mundo	moderno.	A	infância	
passa	a	ser	idealizada,	vista	como	a	fase	da	sensibilidade,	da	inocência,	da	felicidade,	da	desproteção	e	
da	incompletude;	e	o	sujeito	passa	a	ser	transcendental,	unitário,	racional,	estável	(BUJES,	2001).

Seguindo	a	discussão	da	autora,	tanto	a	invenção	da	infância	quanto	sua	manutenção	relacio-
nam-se	ao	saber-poder	defendido	por	Foucault	(1982).	Acredita-se	que	o	processo	educativo	obtém	
certo	poder	de	interferir	na	constituição	de	indivíduos	conscientes,	esclarecidos	e	autônomos.	O	dis-
curso	sobre	a	infância	tem	sua	construção	na	perspectiva	do	adulto,	sua	visão	está	na	centralidade,	na	
hierarquia,	na	autoridade	ampliando	inclusive	o	período	denominado	desta	forma,	acolhendo	desde	
o	nascimento	até	a	puberdade.	Pode-se	dizer	que	essa	é	a	razão	pela	qual	as	crianças	são,	por	vezes,	
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descritas	como	imaturas,	incompletas,	etc.,	uma	vez	que	essa	descrição	é	sempre	referida	a	um	outro,	
no	caso	o	adulto	(BUJES,	2001).

Nesse	sentido,	a	autora	afirma	que:

Uma	determinada	concepção	do	sujeito	infantil	é	que	as	ideias	de	desamparo	da	infância	têm	sido	
responsáveis	por	justificar	a	intervenção	educacional,	direcionada	para	os	ideais	de	racionalidade	e	
cidadania,	que	têm	imperado	no	discurso	pedagógico	moderno.	(BUJES,	2001,	p.	28).

Macedo	(2010)	ressalta	o	confinamento	como	uma	das	características	desse	sistema	normalizador	
e	observa	a	produção	cultural	destinada	às	crianças	como	uma	forma	de	compensação	do	confinamen-
to	infantil.	Já	que	a	urbanização	não	permite	mais	múltiplas	vivências	às	crianças	nos	espaços	públicos	e	
abertos,	a	realidade	lhe	é	filtrada	e	apresentada	a	partir	do	viés	cultural	adulto.	A	autora	conclui:

Todavia,	quando	os	produtos	da	cultura	aparecem	associados	a	um	quadro	de	confinamento,	eles	
passam	a	atuar	sobre	um	vazio	significativo	e	assumem	o	papel	de	preencher	sentidos	que,	de	outra	
forma,	seriam	preenchidos	pelo	que	Freire	chamou	de	leitura	do	mundo.	Em	tais	condições,	os	pro-
dutos	culturais	são	forjados	como	construção,	destinados	a	modelar	o	real	e	não	dialogar	com	ele.	
(MACEDO, 2010, p. 20).

No	interior	dessas	práticas,	constroem-se	saberes	pedagógicos,	como	a	regulação	da	ordem	e	
da	disciplina,	em	busca	de	uma	ciência	educacional.	Essa	ótica	inspira	o	surgimento	das	instituições	de	
Educação	Infantil	a	partir	do	final	do	século	XVIII	e	sua	consolidação	na	segunda	metade	do	século	XIX,	
influenciada	por	ideais	da	medicina,	psicologia	e	assistência	social,	período	em	que	se	afirma	o	novo	
surgimento	da	infância,	em	meio	a	“uma	revolução	sem	precedente	de	atitude	ocidental	com	relação	
à	vida	e	ao	corpo”	(BUJES,	2001,	p.	35).	Tal	atitude	com	relação	à	vida	e	ao	corpo	tem	“procedimentos	
de	poder	e	de	saber	que	tentam	controlá-los	e	modificá-los	[...]”	(FOUCAULT,	1997,	p.	134).	Os	ideais	de	
proteção	e	regulação	das	crianças	casam	com	a	política	de	regulação	da	população,	que,	no	caso	dos	
pequenos,	tem	sua	funcionalidade	nas	políticas	do	corpo.

O	corpo	infantil	passou	a	ser	um	foco	de	saber-poder	por	meio	de	mecanismos	de	disciplina,	
mantendo	um	dos	processos	de	dominação	e	hierarquia	social,	exercido	no	âmbito	das	mais	variadas	
instituições:	familiar,	médica,	escolar,	de	segurança,	etc.	As	instituições	educativas	firmaram-se	social-
mente	abrangendo	desde	a	primeira	infância	e	foram	ganhando	espaços	maiores	ao	longo	do	tempo.	
Como	considera	Martins	(2006,	p.	178),	“[...]	os	corpos	também	estão	diretamente	mergulhados	em	
um	campo	político.	As	relações	de	poder	têm	alcance	imediato	sobre	eles:	elas	os	investem,	os	mar-
cam,	os	dirigem,	os	suplicam,	sujeitam-nos	a	trabalhos,	obrigam-nos	a	cerimônias,	exigem-nos	sinais”.	

Assim	sendo,	o	mundo	pós-moderno	que	estabeleceu	 todas	essas	 relações	de	poder	através	
da	lógica	de	produtividade	neoliberal	encontrou	resistência	de	diversos	momentos	no	século	XX.	Na	
instituição	escolar,	 onde	 se	 estabelecem	as	mesmas	 relações	 em	um	âmbito	de	micropolítica,	 não	
poderia	ser	diferente	que	as	crianças	também	encontrassem	suas	formas	de	resistir.	Assim,	ao	que	
Foucault	(1984)	deu	o	nome	de	crise	da	sociedade	disciplinar,	também	é	verdadeira	para	a	crise	da	
escola	contemporânea.	

CRIANÇAS, CORPOS QUE CONTAM HISTÓRIAS
E	como,	então,	encontrar	meios	que	pudessem	atender	a	essa	nova	demanda	de	bebês,	crian-

ças	e	jovens	que	resistem	às	dominações?	Como	reparar	o	afastamento	escolar	destes	atores	sociais	
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enquanto	 predominam	 currículos	mais	 rígidos,	 que	 não	dão	 voz	 ou	 vez	 à	 sua	 imaginação?	De	que	
modo	promover	aprendizagens	significativas	se	cada	vez	mais	são	validados	conceitos	que	lhes	privam	
de	inventar	e	participar,	de	fato,	do	mundo	à	sua	volta	(do,	qual,	vale	destacar,	também	são	privadas	
como	sujeitos)?	Seria	o	mais	adequado,	pois,	colocar	em	suas	rotinas	diversas	atividades,	de	maneira	
que	elas	estejam	o	tempo	inteiro	ocupadas	por	demandas	externas,	compromissos	preestabelecidos	
e	produções	artificializadas?

É	comum,	ainda,	que	essas	rotinas	rigorosas	sejam	justificadas	pela	“energia”	que	têm,	nomea-
da	hiperatividade,	agitação,	dispersão...	Mas	 será	que	 também	não	é	essa	mais	uma	denominação	
contemporânea	correspondente	a	estrutura	sistêmica?	Será	que	é	possível	que	existam	crianças	hi-
perativas	em	um	mundo	que	não	seja	hiperativo?	Existem	de	fato	seres	humanos	desinteressados	e	
“descurisosos”	sobre	o	mundo?

A	liberdade	expressiva	das	crianças,	seu	primeiro	viés	de	comunicação	com	o	mundo	-	corpo	-	
coloca	em	teste	todas	as	certezas	e	seguranças	já	adquiridas	por	todos	os	estudiosos	sobre	o	assunto,	
que	tentam	dominá-las.	Assim,	elucida	Larrosa	(2010):

Não	obstante,	e	ao	mesmo	tempo,	a	infância	é	um	outro:	aquilo	que	sempre	além	de	qualquer	tenta-
tiva de captura, inquieta a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre 
um	vazio	em	que	se	abisma	o	edifício	bem	construído	de	nossas	instituições	de	acolhimento.	Pensar	a	
infância	como	um	outro	é,	justamente,	pensar	essa	inquietação,	esse	questionamento	e	esse	vazio.	É	
insistir	uma	vez	mais:	as	crianças,	esses	seres	estranhos	dos	quais	nada	se	sabe,	esses	seres	selvagens	
que	não	compreendem	a	nossa	língua	(LARROSA,	2010,	p.	184).

Em	meio	a	todas	as	imposições	da	modernidade,	entendemos	que	nossas	falas	já	não	falam	a	
alunos	corpóreos,	como	lembra	Arroyo	(2014)	e	que	tampouco	seria	compatível	com	nossas	preocu-
pações	utilizar	de	mais	recursos	disciplinarizantes	e	repressores	dentro	do	espaço	escolar.	Enfatizamos	
a	necessidade	de	rompermos	com	a	concepção	que	vê	os	estudantes,	verdadeiros	protagonistas	do	
processo	de	aprendizagem,	como	objetos,	e	não	como	sujeitos	do	conhecimento.

A	práxis	que	pode	colocar	em	xeque	e	transformar	esta	lógica	demanda	um	conjunto	de	ações	
pensadas	e	realizadas	no	coletivo,	envolvendo	todos	os	sujeitos	do	contexto,	o	projeto	político	peda-
gógico	e	até	as	políticas	educacionais.	Para	os	professores	que	se	sentem	sozinhos	nesta	empreitada,	
o	processo	pode	ser	lento,	frustrante	e	desgastante	pensando	em	uma	perspectiva	mais	macro.	Por	
isso,	como	professoras,	procuramos	os	caminhos	possíveis	dentro	do	nosso	real	campo	de	atuação,	a	
partir	dos	olhares	e	escuta	para	o	grupo,	para	os	sujeitos	e	para	o	que	é	possível	trazer	como	brecha	
dentro	do	currículo.

Uma	dessas	possibilidades,	na	qual	temos	apostado,	sugere	a	arte	para	afetar	de	maneira	mais	
próxima	às	subjetividades	e	expressões	singulares	de	cada	criança	dentro	da	escola,	nos	anos	iniciais	
do	Ensino	Fundamental	I,	para,	através	da	contação	de	histórias	e	da	fantasia,	dar	origem	ao	sonho	
coletivo,	ao	cuidado	delas	e	do	outro.	A	linguagem	usada	pelos	livros	infantis,	como	alimento	estético	
e	simbólico	aproxima-se	do	universo	das	crianças,	de	maneira	que	elas	se	coloquem	em	condição	de	
intimidade	com	aquele	mundo	descoberto	e	sonhado	pela	literatura	infantil.	“A	gente	descobre	que	o	
tamanho	das	coisas	há	que	ser	medido	pela	intimidade	que	temos	com	as	coisa”	(BARROS,	2008,	p.67).

Além	disso,	o	 imaginário	 facilita	a	manifestação	e	expressão	das	diversas	 leituras	de	mundo,	
a	 experimentação	de	papéis	 e	 situações,	 a	memória,	 a	 ancestralidade	 e	 a	 autonomia	 na	organiza-
ção	de	sua	própria	obra.	Um	trabalho	envolvendo	a	contação	ou	encenação	de	histórias,	colocou	as	
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crianças	como	protagonistas	de	todo	o	processo,	envolvidas	em	aprendizagens	amplas	e	interligadas.	

Escolher	a	história	diante	dos	interesses,	possibilidades	e	conhecimentos	do	grupo,	conversar,	planejar	

e	negociar;	organizar	o	espaço,	o	tempo	e	as	interações;	dividir	papéis,	entrar	em	consenso,	pensar	

materiais	e	trabalhar	em	etapas.	Criar	roteiros,	falas,	figurino,	cenário....	Muitas	ferramentas	em	ação	

e	articulação.	Mostrar	o	quanto	acreditamos	na	potencialidade,	como	sujeitos	autônomos,	ouvir	o	que	

têm	a	dizer	é	um	dos	maiores	impulsionadores	de	qualquer	aprendizagem.	Acerca	desse	espaço	que	

deve	ser	dado	as	crianças,	Hartmann	destaca	que:

Acredito	 que	 a	 escuta	 das	 vozes	 infantis	 não	 apenas	 nos	 ensina	 sobre	 processos	 de	 socialização,	
de	organização	da	experiência	vivida	e	da	construção	de	si,	como	também	nos	mostra	o	potencial	
criativo,	 expressivo	 e	 poético	 das	 crianças.	 Vamos	 conhecer	melhor	 esses	 pequenos	 contadores?	
(HARTMANN, p. 85, 2017)

O	desenvolvimento	do	projeto	como	mencionado	acima,	se	deu	de	modo	que	as	crianças	usas-

sem	de	toda	a	autonomia	e	liberdade	para	trazerem	as	histórias	para	o	grupo	da	maneira	que	prefe-

rissem,	por	meio	de	seus	olhares	e	sensibilização.	Dessa	maneira,	depois	de	terem	formado	os	grupos,	

definiram	as	datas,	escolheram	as	histórias	e	deram	início	ao	processo	criativo.	Nós,	como	educadoras,	

mostramos	alguns	recursos	que	poderiam	usar	para	a	contação,	como	fantoches,	uma	pessoa	como	

narradora,	a	divisão	de	personagens	e	de	falas,	a	busca	de	imagens	para	o	cenário...	Dentro	da	escola,	

ainda,	destinamos,	durante	os	dias	que	antecederam	as	apresentações,	uma	aula	para	que	pudessem	

ensaiar	e	nos	colocávamos	à	disposição	para	assistir	e	ajudar,	caso	eles	julgassem	necessário.	

Ainda	assim,	o	empenho	das	crianças	tomou	tal	proporção,	que	as	alunas	e	alunos	envolveram	

suas	famílias,	que	se	comunicaram	pelas	redes	sociais	e	trouxeram	de	casa	objetos	e	figurinos	uns	para	

os	outros,	as	imagens	que	mais	gostaram	e	até	lembranças	de	suas	histórias	para	a	turma.	

Foi	esse	impulso	que	modificou	a	relação	do	grupo	nas	interações	e	com	as	aprendizagens	como	

um	todo,	 tanto	na	organização	do	grupo	como	coletivo,	colaboração,	e	 também	na	perspectiva	de	

escola	inclusiva.	Algumas	crianças	que	contavam	com	adaptações	curriculares	ao	longo	do	ano	se	sen-

tiram	motivadas	por	participarem	de	um	processo	de	história	oral	criativo.	Identificaram	na	palavra	

criada	uma	forma	de	saber	partilhado,	do	qual	trata	Bakhtin:

Toda	palavra	serve	de	expressão	a	um	em	relação	ao	outro.	Através	da	palavra,	defino-me	em	relação	
ao	outro,	isto	é,	em	última	análise,	em	relação	à	coletividade.	A	palavra	é	uma	espécie	de	ponte	lan-
çada	entre	mim	e	os	outros	[...]	A	palavra	é	o	território	comum	do	locutor	e	do	interlocutor.	(BAKHTIN,	
1999, p. 131-132).

Por	meio	do	relato	oral	encenado	ou	contado,	então,	o	grupo	experienciou	a	socialização,	arte	

e	o	corpo,	como	autores	da	educação.	Podemos	arriscar	dizer,	parafraseando	Gomes	 (2017),	que	o	

exercício	trouxe	ensinamento,	diversão,	cura	e	linguagem,	através	de	uma	subversão	de	protagonismo,	

caracterizada	pela	pluralidade	de	significados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abandonar	as	antigas	concepções	enraizadas	na	escola	não	é	tarefa	fácil	para	nenhum	dos	en-

volvidos	e	exige	muita	disponibilidade	para	se	correr	riscos	e	para	a	transformação.	Por	outro	lado,	

nos	parece	inevitável,	visto	que	as	vozes	e	corpos	infantis	majoritariamente	apresentam	resistências	

a	modelos	autoritários	de	educação,	que	não	favorecem	a	autonomia	e	nem	a	liberdade	no	aprender.	
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Como	já	dito,	mudanças	estruturais	exigem	um	envolvimento	coletivo,	de	maneira	que	o	profes-
sor	sozinho	não	é	capaz	de	fazê-lo.	Nessa	perspectiva,	o	que	é	possível?	

Um	olhar	mais	democrático	para	as	relações,	que	respeite	a	cultura	da	infância,	visibilize	seus	
corpos	sem	instrumentalizá-los,	valorize	seus	saberes	e	potencialize	as	manifestações	dos	bebês,	crian-
ças	e	jovens	como	sujeitos	do	conhecimento,	assim	como	aborda	Eagleton	(1991):

As	crianças	são	os	melhores	teóricos,	pois	não	receberam	a	educação	que	nos	leva	a	aceitar	nossas	
práticas	sociais	rotineiras	como	“naturais”	e,	por	isso,	insistem	em	fazer	as	perguntas	mais	constran-
gedoramente	gerais	e	universais,	encarando-as	com	um	maravilhamento	que	nós,	adultos,	há	muito	
esquecemos.	Uma	vez	que	ainda	não	entendem	nossas	práticas	sociais	como	inevitáveis,	não	veem	
por	que	não	poderíamos	fazer	as	coisas	de	outra	maneira.	(	EAGLETON,	1991,	p.	83)	

A	arte,	como	possibilidade	para	essa	 transformação,	demonstra	um	posicionamento	político.	
Contar	histórias,	 em	especial,	 vai	 além:	 legitima	a	memória,	 a	 ancestralidade,	 a	 expressão	autoral,	
no	sentido	de	criar	narrativas	que	reforcem	o	lugar	de	encontro	da	escola,	a	ligação	comum	entre	as	
pessoas	e	a	comoção	pelo	diverso.	
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Para início de conversa...

O	presente	trabalho	tem	como	objetivo	revelar	as	vivências	realizadas	com	um	grupo	de	crianças	
da	Educação	Infantil,	de	uma	Instituição	particular,	a	partir	do	projeto	da	turma	o	qual	tinha	o	foco	nas	
relações	pessoais	e	interpessoais.	Para	atingir	tais	objetivos,	três	áreas	do	conhecimento,	necessárias	
e	importantes	para	as	crianças,	literatura	infantil,	educação	e	transpsicomotricidade	foram	entrelaça-
das	em	favor	do	desenvolvimento	harmonioso	da	criança.	Os	meninos	e	as	meninas	envolvidos	nesse	
projeto	 revelaram	 vários	 sentimentos	 diante	 das	 provocações	 dos	 textos	 literários,	 das	 propostas	
pedagógicas	e	das	vivências	corporais	levando-os	à	construção	e	destruição	de	um	monstro	batizado	
pelas	crianças	como	Quibomba.	Este	trabalho	pretende	mostrar,	além	do	já	citado,	que	um	dos	fatores	
fundamentais	para	garantir	a	conclusão	do	percurso,	de	forma	positiva,	se	deu	pela	transdisciplinari-
dade	entre	a	literatura,	educação	e	a	transpsicomotricidade.

Foto	1:	Monstro	Quibomba

Puxando o fio da Transpsicomotricidade

A	Transpsicomotricidade	Educacional	é	uma	proposta	que	busca	unificar	os	saberes	e	práticas	
da	Psicomotricidade,	especialmente	as	livre-expressivas,	ou	seja,	as	práticas	que	buscam	a	liberdade	
da	ação	e	do	movimento.	Na	prática,	o	educador	em	transpsicomotricidade	se	ocupa	em	oferecer	es-
paços	de	apropriação	da	subjetividade	e	reconhecimento	das	responsabilidades	sociais	e	ambientais,	
prevenindo	as	desarmonias	e	a	cronificação	de	dificuldades	e	desenvolvendo	potenciais.	Por	meio	de	
jogos,	brincadeiras	e	propostas	reflexivas,	resgatando	o	corpo	como	principal	instrumento	de	expres-
são	das	singularidades,	sempre	em	uma	perspectiva	inclusiva,	o	Transpsicomotricista	vai	encontrando	
estratégias	para	sensibilizar	cada	componente	dos	ambientes	educacionais	da	importância	da	reforma	
nos	atuais	modelos	em	Educação	(Costa,	2010).

A	transpsicomotricidade	provoca	um	olhar	de	inteireza	no	trabalho	com	a	criança,	observando	
seus	gestos,	seu	movimento,	sua	 interação	com	o	outro	e	com	os	objetos,	sua	ação	e	reação,	seus	
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sentimentos	 e	 suas	 emoções.	 Para	 tanto,	 tem	 como	base	 o	 pensamento	 complexo	 (MORIN,	 2003)	
e	a	 transdisciplinaridade	 (NICOLESCU,	1999),	aliado	ao	estudo	abrangente	da	psicomotricidade	que	
“tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mun-
do interno e externo”.1	A	grande	proposta	desta	formação	transpsicomotora	é	oferecer	às	pessoas	a	
possibilidade	de	construir	uma	dialógica	onde	as	partes	do	conhecimento	somam	um	todo.	Isso	ocorre	
através	de	encontros	que	possibilitam	aos	profissionais	construírem	competências	que	religuem	os	
saberes	e	práticas	psicomotoras	ao	pensamento	complexo,	do	bebê	ao	idoso,	através	de	uma	visão	
transdisciplinar.	No	que	diz	respeito	à	prática	da	psicomotricidade	na	educação,	Costa	diz:

Acreditamos	que,	numa	perspectiva	 transdisciplinar	e	complexa,	possamos	articular	as	estratégias	
psicomotoras	na	educação	regular,	a	partir	de	um	lugar	para	a	corporeidade	e	suas	expressões,	que	
promova	a	conexão	de	cada	sujeito	com	sua	potência,	na	autovalorização	e	na	compreensão	da	ne-
cessidade	da	solidariedade	com	o	outro	e	com	o	grupo.	Um	dos	canais	possíveis	dessa	expressão	pela	
ação	psicomotora	é	o	Brincar	em	seu	potencial	interativo	e	de	vinculação.	(COSTA,	2011)

Foto	2:	Vivência	com	meia	e	jornal

Brincar,	desde	a	perspectiva	da	transpsicomotricidade,	mais	do	que	diversão,	é	uma	forma	de	in-
teragir	com	a	realidade.	É	através	da	brincadeira	que	a	criança	recria,	interpreta	e	estabelece	relações	
com	o	mundo	em	que	vive.	Nesse	sentido,	o	brincar	de	faz	de	conta	não	é,	portanto,	uma	atividade	
ausente	de	regras,	porém,	estas	são	criadas	e	partilhadas	pelos	próprios	participantes.	É	o	que	ressalta	
Gerda	Verden-Zöller	no	seguinte	trecho:	

Brincar	é	atentar	para	o	presente.	Uma	criança	que	brinca	está	envolvida	no	que	faz	enquanto	o	faz.	
Se	brinca	de	médico,	é	médico;	se	brinca	de	montar	num	cavalo,	é	isso	que	ela	faz.	O	brincar	não	tem	
nada	haver	com	o	futuro.	Brincar	não	é	uma	preparação	para	nada,	é	fazer	o	que	se	faz	em	total	acei-
tação,	sem	considerações	que	neguem	sua	legitimidade.	(MATURANA	&	VERDEN-ZÖLLER,	ano,	p.230)

O	brincar	abre	para	as	crianças	muitas	janelas	para	o	campo	simbólico	e	para	a	compreensão	da	
realidade.	São	inúmeras	as	possibilidades	quando	se	é	permitido	às	crianças	que	sejam	autoras,	criem	
e	aprendam	a	olhar	e	compreender	o	mundo	de	outros	ângulos.	E,	nessa	liberdade,	elas	reinventam	
suas	próprias	histórias,	que	são	compartilhadas	com	os	parceiros	de	brincadeiras,	construindo	vínculos	
e	novas	regras.	Segundo	Friedmann	(2004),	em:

1	 Ana	Lúcia	Rodrigues	da	Silva.	Atua	como	educadora	na	Educação	Infantil	da	Escola	Oga	Mitá.	E	transpsicomotricista	em	espaço	brin-
cante.	É	sócia	titular	da	Associação	Brasileira	de	Psicomotricidade.	Licenciada	em	Pedagogia	pela	UNESA-RJ	e	com	pós-graduação	
em	Educação	Infantil	pela	PUC-Rio.	Formação	em	Transpsicomotricidade	Educacional	(IFHT/UERJ)	e	em	Arte-Educação	(Formae-RJ).	
É	brinquedista	(UNESA)	e	artesã.	Possui	também	formação	em	dança-desenho:	Segni-Mossi,	realizada	em	Montevideo-Uruguai.	Tem	
experiência	na	atuação	como	transpsicomotricista	educacional	em	creches	e	escola.	Desde	2017	coordena	a	Colônia	de	Férias	da	
Escola	Oga	Mitá.

²Amazilde	Ribeiro	Barbosa.	Licenciada	em	Pedagogia	pela	UNESA-RJ.	Pós-graduação	em	Educação	Infantil	pela	PUC-Rio	e	pós-graduação	
em	literatura	infantil	e	juvenil	pela	UFRJ.	É	contadora	de	história	e	dinamizadora	da	biblioteca	da	Escola	Oga	Mitá.
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todas	as	 linguagens	 lúdicas,	as	crianças,	 sem	consciência,	 falam	de	si,	das	 suas	 realidades,	do	que	
estão	vivendo,	de	como	estão	vendo	o	mundo;	revelam	suas	angústias,	alegrias,	medos	e	potenciais;	
revelam	seus	interesses,	o	que	sabem	e	precisam”	(FRIEDMANN,	2004,	p.132).

Brincar	cumpre,	portanto,	uma	função	primordial	porque	permite	à	criança	soltar	a	 imagina-
ção,	 ou	 seja,	 criar	 situações	 lúdicas	 a	 partir	 dos	 acontecimentos,	 pois	 brincando	ela	 expressa	 seus	
pensamentos,	suas	emoções	e	sentimentos.	No	brincar	as	crianças	vão	também	se	constituindo	como	
agentes	de	suas	experiências	sociais,	organizando	com	autonomia	suas	ações	e	interações.

A	brincadeira	se	iguala	ao	sentimento	de	liberdade	plena	de	pensar,	agir,	sentir,	criar	e	expres-
sar.	Por	isso,	devemos	proporcionar	às	crianças	novas	experiências,	pois	é	somente	nesse	movimento	
dialético	entre	memória,	 fantasia	e	 realidade	que	a	 criança	 impulsiona	 seu	potencial	 imaginativo	e	
criador.	O	brincar	é	um	precioso	momento	de	construção	pessoal	e	social	permeado	pelo	movimento.	
Verden-Zöller	(2004)	afirma	que	o	brincar	é	a	condição	da	inocência	na	ação.

Brincar	é	o	principal	modo	de	expressão	da	infância.	É	uma	importante	forma	de	comunicação,	
é	por	meio	deste	ato	que	a	criança	pode	reproduzir	o	seu	cotidiano.	O	ato	de	brincar	possibilita	o	
processo	de	aprendizagem,	pois	favorece	a	construção	da	reflexão,	da	autonomia	e	da	criatividade.	
Brincando	 a	 criança	 expressa	 seus	 desejos,	 e	 suas	 vontades,	 e	 é	 capaz	 de	 transformar	 a	 realidade	
criando	diferentes	situações.	

Nenhuma	forma	de	comportamento	é	tão	forte	quanto	aquela	ligada	a	uma	emoção.	Por	isso,	
se	quisermos	suscitar	no	aluno	as	formas	de	comportamento	de	que	necessitamos,	teremos	sempre	
de	nos	preocupar	com	que	essas	reações	deixem	um	vestígio	emocional	nesse	alunado.	(VYGOTSKY,	
2001, p. 143) 

Os	encontros	transpsicomotores	permitem	a	criança	se	revelar.	Segundo	Costa	(2017)	diz	que:	
“possibilitam	à	criança	poder	mergulhar	nos	seus	sentimentos	e	emoções	(aflições,	medos	e	alegrias).	
Vai	se	apropriando	dos	saberes,	enriquecendo	seu	repertório	cognitivo,	afetivo,	social,	cultural,	motor	
e	ético”.	(p.67)

Foto 3: Morte do Monstro

TECENDO COM O FIO DA LITERATURA INFANTIL
Trabalhar	as	relações	pessoais	e	interpessoais	nessa	perspectiva,	ligando	os	saberes	com	os	fios	

da	transdisciplinaridade,	em	prol	do	desenvolvimento	harmonioso	da	criança,	foi	um	dos	objetivos	do	
trabalho	realizado	com	o	grupo	de	crianças.
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Nessa	trama,	a	literatura	infantil	proporcionou	profundidade	ao	projeto	e	provocou	as	crianças	
a	falar	sobre	seus	medos,	suas	raivas	e	outros	sentimentos	que	afloravam	em	cada	menino	e	menina	
da	turma.	

Por	essa	perspectiva,	a	literatura	assume	uma	dimensão	dialógica.	Ela	é	produto	e	produtora	de	
sentidos	para	a	vida	das	crianças	e	ocupa,	em	nossa	instituição,	um	espaço	e	tempo	como	possibilidade	
de	encontro	para	promover	a	contemplação,	a	reflexão,	a	fruição	e	a	(re)criação.	A	literatura	infantil,	
nesta	medida,	é	levada	a	realizar	sua	função	formadora,	que	não	se	confunde	com	uma	missão	peda-
gógica.	Com	efeito,	ela	dá	conta	de	uma	tarefa	a	que	está	voltada	toda	a	cultura	-	a	de	conhecimento	
do	mundo	e	do	ser	(ZILBERMAN	&	LAJOLO,	1985,	p.25).

Através	da	interação	entre	o	texto-leitor	e	por	vezes	mediador,	sentimo-nos	mobilizados,	crian-
do	e	recriando	situações	que	nos	permitem	acreditar	na	leitura	de	textos	literários	como	possibilidade	
de	diálogo,	de	transformação,	de	vida	e	de	sentido.	Acreditamos	que	esse	“poder”	da	arte	 literária	
em	(re)organizar	e	interferir	na	consciência	humana	faz	dela	um	objeto	de	humanização	e,	por	isso	a	
consideramos	uma	aliada	no	nosso	cotidiano.	

Ter	a	literatura	como	fonte	de	formação	humana	e	de	diálogo	é	poder	afirmar	que	sua	relação	
é	estabelecida	através	da	linguagem	com	estilo	próprio	e	por	diversas	vozes:	autor,	narrador,	leitor	e	
personagem.	Dessa	forma,	a	linguagem	literária	se	constitui	no	espaço	interativo.	Uma	forma	relacio-
nal	entre	palavras	que	se	modifica	a	cada	leitura,	a	cada	experiência.	Um	espaço	vivo,	de	vida!	Antonio	
Cândido	elucida	esse	posicionamento	dizendo:	“a	literatura	é	um	sistema	vivo	de	obras,	agindo	umas	
sobre	as	outras	e	sobre	os	leitores;	e	só	vive	na	medida	em	que	estes	vivem,	decifrando-a,	aceitando-a,	
deformando-a.”	(195,	p.86.)

É	pela	linguagem,	na	linguagem	e	com	a	linguagem	que	a	literatura	produz	mundos,	sonhos	e	
vidas,	assim	como	nós	humanos.	As	palavras	e/ou	imagens	contidas	nos	livros	infantis,	e	fora	deles,	
tem	a	 capacidade	de	 comunicação.	 Elas	 vibram	e	 repercutem	no	 tempo,	 afetam-nos,	 organizam	e	
desorganizam	nosso	modo	de	ver,	de	sentir	e	de	estar	no	mundo.	O	livro	nasce	do	movimento	e	pro-
duz	movimento.	Assim,	interagindo	a	ele,	texto	e	leitor	dialogam,	somando-se	a	cada	experiência	de	
leitura,	possibilitando	a	elaboração	de	outras	leituras,	outros	textos,	outros	livros.	

Foto 4: Outra versão da história com materiais não estruturados

Dessa	 forma,	 ao	 lermos	 inúmeros	 títulos,	 como:	 Vai Embora Grande Monstro Verde, de Ed 
Emberley,	da	Editora	Brinque	Book;	Chapeuzinho Amarelo,	de	Chico	Buarque,	da	Editora	Autêntica;	
Medo de quê?,	 de	 Flávia	 Cortez,	 da	 Editora	 DCL;	 Tenho Medo mais Dou um Jeito, de Ruth Rocha, 
da	Editora	Salamandra;	Quem Tem Medo de Bruxa?, de	Fanny	 Joly	e	 Jean-Noel	Rochut;	Uma Noite 
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Barulhenta, de	Diane	Hendry,	da	Editora	Companhia	Nacional,	dentre	outros,	nossos	 leitores	foram	
provocados	à	falarem	sobre	seus	sentimentos.	Como	um	bom	livro	é	aquele	que	fala	ao	pé do ouvido 
e	suscita	seus	leitores	a	dizer	sobre	si,	nossos	pequenos,	a	cada	história	barulhenta,	misteriosa,	enig-
mática	e	assustadora,	contavam	suas	experiências	vividas	e/ou	sonhadas.	Nessa	teia	de	significados,	
registramos	as	narrativas	contadas	pelas	crianças,	“temperadas”	com	realidade	e	muita	fantasia.	Isso	
possibilitou	ao	grupo	tornar	visível	àquilo	que,	aos	olhos,	estava	bem	escondido	dentro	de	cada	um:	o	
medo.	Foram	momentos	de	enfrentamento,	superação,	revelação	e,	sobretudo,	criação.	

O LUGAR DO CORPO NA ESCOLA
A	criança	é	o	seu	corpo.	Um	corpo	em	movimento	que	exprime	emoções,	necessidades,	sensa-

ções	e	desejos.	Que	experimenta	as	possibilidades	corporais	por	meio	das	brincadeiras	e	interações	em	
ambientes	desafiantes.	Todos	os	aprendizados	passam	pelo	corpo,	por	isso	escutar	as	crianças	significa	
perceber	o	que	seu	corpo	comunica	com	o	olhar,	os	gestos,	movimentos,	sons,	linguagem,	a	relação	
com	o	outro,	adultos	e	crianças	e	com	os	objetos.	“Se não estivermos em uma atitude de receptividade, 
nada poderemos compreender das mensagens que ele nos envia. Não o escutamos, simplesmente” 
(BUSNEL, 1997, p.355).

Nessa	 perspectiva,	 concordamos	 com	 a	 psicomotricista	 Myrtha	 Chockler	 que,	 no	 curso:	 O	
Desenvolvimento	do	bebê:	Um	Novo	Paradigma.	O	Conceito	de	Protoinfância.	Propôs	uma	reflexão	
para	pensar	o	corpo	na	educação	infantil.	Segundo	Chockler,	não	temos	um	corpo;	somos	um	corpo	e	
a criança é	um	corpo.	Sendo	assim,	não	haveria	nada	que	aconteça	conosco	que	não	esteja	se	dando	
através	do	corpo,	pois	tudo	está	em	movimento	–	o	sangue,	a	pele,	os	músculos,	enfim	o	corpo	é	esse	
lugar	da	 trama	 relacional	 onde	 vivemos	as	 emoções.	Assim,	o	 corpo	é	 entendido	 como	espaço	de	
construção	simbólica	a	partir	da	relação	com	o	outro,	com	o	objeto	e	seus	significados	de	acordo	com	
a	interação	de	cada	criança	e	a	disponibilidade	do	adulto.	

Pensar	o	lugar	do	corpo	na	escola	é	garantir	propostas,	espaços	e	materiais	que	possibilitem	à	
criança	mobilizar	seus	movimentos	para	explorar	o	entorno	e	as	possibilidades	de	seu	corpo	e	fazer	
com	que	elas	se	sintam	instigadas	a	isso.

É	compreender	o	corpo	em	movimento	como	instrumento	expressivo	e	de	construção	de	novos	
conhecimentos	de	si,	do	outro	e	do	universo,	sem	interpretá-lo	como	manifestação	de	desordem	ou	
indisciplina.

De	acordo	com	Lapierre	(1984),	o	corpo	não	se	cala	jamais:	diante	de	um	olhar,	no	contato	com	
o	outro,	ele	não	cessa	de	emitir	mensagens.	Quando	desaparece,	sua	própria	ausência	constitui	ainda	
uma	linguagem.

O	corpo	deve	ser	percebido	além	da	linguagem	verbal,	o	corpo	que	se	comunica,	se	potencializa,	
aprende	se	transforma,	a	partir	da	complexidade	das	relações,	aprendizados,	afetos	e	encontros.	É	
nesse	sentido	que	percebemos	a	riqueza	do	espaço	escolar,	como	um	lugar	de	potência	e	transforma-
ção.	A	escola	tem	o	poder	de	reunir,	promover	encontros,	dialogar	e	dar	vez	e	voz	aos	corpos.

Nos	 documentos	 oficiais	 que	 orientam	 a	 prática	 pedagógica	 para	 esta	 faixa	 etária,	 como	 o	
Referencial	Curricular	para	a	Educação	 Infantil	 (1998),	podemos	nos	deparar	com	a	centralidade	e	a	
importância	do	corpo	no	aprendizado	e	desenvolvimento	das	crianças.	Logo	no	início	encontramos	que:	
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O	movimento	humano,	portanto,	é	mais	do	que	simples	deslocamento	do	corpo	no	espaço:	cons-
titui-se	em	uma	 linguagem	que	permite	às	crianças	agirem	sobre	o	meio	 físico	e	atuarem	sobre	o	
ambiente	humano,	mobilizando	as	pessoas	por	meio	de	seu	teor	expressivo.	(p.	15)	

Antes	mesmo	de	falar,	as	crianças	se	comunicam	através	de	suas	expressões	corporais,	faciais	e	
sonoras	que	podem	produzir	com	o	corpo.	Enquanto	amadurece,	todos	os	sentidos	são	utilizados	e	ex-
plorados.	Dialogar	com	o	corpo	permite	abertura	constante	para	a	aprendizagem	e	o	desenvolvimento	
dos pequenos.

A TESSITURA...
Iniciamos	 a	 leitura	 de	 um	 conto	 de	 fadas:	O Sapateiro e os Anõezinhos,	 com	uma	 turma	 da	

Educação	Infantil	na	faixa	etária	de	cinco	e	seis	anos.	A	história	traz	um	acontecimento	misterioso	que	
logo	de	imediato	aguçou	a	curiosidade	da	criançada.	Aos	poucos,	a	narrativa	envolvia	nossos	leitores,	
provocando	sentimentos	de	medo.	Sabemos	que	uma	história,	com	pitada	de	suspense,	fica	ainda	mais	
gostosa	se	for	lida	aos	poucos.	Por	isso,	optamos	por	ler	uma	parte	num	dia,	outra	no	outro	e,	assim,	
fomos	“saboreando”	o	livro.	

Aproveitando	o	interesse	da	turma	sobre	o	tema,	exploramos	o	acervo	da	biblioteca	em	busca	
de	outros	títulos.	O	medo	é	um	tema	muito	recorrente	na	literatura	infantil,	mesmo	porque	é	um	sen-
timento	inerente	ao	ser	humano,	que	deve	ser	vivido	e	pensado	por	ele	ao	longo	de	seu	crescimento.	
Sabemos	que	são	muitos	os	elementos	que	provocam	medo	nas	pessoas.	Por	isso,	as	obras	escolhidas	
tinham	a	noite,	a	lua	cheia,	os	animais	noturnos	e	a	floresta	como	fatores	determinantes	para	provocar	
esse	sentimento.

Ligada	a	muitas	leituras	e	provocações,	a	turma	apresentava	uma	movimentação	intensa	no	seu	
dia	a	dia.	Muitas	vezes	as	crianças	eram	incisivas	umas	com	as	outras,	chegando	a	se	machucar.	Isso	
nos	mobilizou	e	focamos	no	trabalho	das	relações	pessoais	e	interpessoais.	Em	parceria	com	a	Renata	
Costa,	TransPsicomotricista,	e	Ana	Ribeiro,	dinamizadora	da	biblioteca,	ligamos	os	saberes	com	os	fios	
da	transdisciplinaridade,	em	prol	do	desenvolvimento	harmonioso	da	criança	e	a	Literatura	Infantil,	
como	elemento	de	provocação	e	reflexão	sobre	si	e	o	outro.	E	assim,	desenvolvemos	um	projeto	de	
corpo,	movimento	e	sentimento.

Durante	as	vivências	transpsicomotoras,	planejamos	construir,	junto	com	as	crianças,	um	monstro	
de	meia	fina	e	jornal.	De	primeira	mão,	ele	não	ficou	assustador	e	as	crianças	tinham	vontade	de	abraçá-
-lo,	levá-lo	ao	pátio	para	ouvir	histórias,	enfim,	de	brincar	com	ele.	O	boneco	virou	um	“mostro	amigo”.

Foto	5:	Monstro	amigo
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Em	nossas	visitas	à	biblioteca,	levamos	nosso	monstro	para	ouvir	histórias.	Nesse	dia	conversa-
mos	com	a	dinamizadora	do	espaço.	O	assunto	era:	como	poderíamos	fazer	para	aprofundar	a	questão	
do	que	vem	a	ser	assustador?	Então,	num	outro	momento,	ela	provocou	o	olhar	das	crianças	para	
as	características	dos	monstros	apresentados	no	 livro:	“O	mais	assustador	do	folclore,	monstros	da	
mitologia	brasileira”,	de	Luciana	Garcia	.	Chegamos	à	conclusão	que	monstro	que	é	monstro	a	gente	
não	quer	abraçar	e	nem	brincar,	a	gente	quer	que	ele	fique	bem	longe	da	gente.	Decidimos,	então,	
transformar	nosso	monstro	amigo	em	um	assustador.	Em	outro	encontro	na	biblioteca,	 com	areia,	
tinta,	cola,	palito	e	lixa	o	deixamos	“horripilante!”	Sua	pele	ficou	áspera,	o	rosto	criou	outro	formato,	o	
corpo	começou	a	espetar	e	sua	aparência	mudou	totalmente.	Não	é	que	o	monstro	ficou	assustador!	
Com	ele	assim,	as	crianças	o	desprezava,	não	queria	chegar	mais	perto,	tampouco	brincar	com	ele.	

A	culminância	aconteceu	em	um	dos	encontros	transpsicomotores	em	que	os	pequenos	coloca-
ram	toda	a	sua	energia	para	matar	o	monstro.	Teve	dia,	hora	e	local	para	o	monstro	morrer.

A	partir	disso,	pouco	a	pouco,	a	movimentação	da	turma	foi	mudando.	Houve	um	amadureci-
mento	em	se	posicionar	e	respeitar	o	outro	diante	das	situações	vividas,	sabendo	lidar	melhor	com	as	
suas	frustrações	e	conflitos.

E	de	tanto	ouvir	histórias,	as	crianças	entraram	no	clima	e	foram	provocadas	a	criar	histórias	
horripilantes!	Com,	elas,	construímos	o	nosso	livro	e	que	agora	se	encontra	no	acervo	da	biblioteca	
da	escola	somando	aos	tantos	lidos.	Além,	disso,	a	turma	criou,	também,	uma	caixa	recontando	sua	
história	preferida:	Vai embora grande monstro verde, de	Ed	Emberley.	As	crianças	gostaram	tanto	de	
recontar	a	história	que	convidamos	suas	famílias	para	ver	e	ouvi-la,	num	evento	da	escola.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA TRAMA COM VÁRIOS FIOS
Durante	o	desenvolvimento	do	projeto,	ocupamos	diferentes	espaços	da	escola:	a	sala	de	aula,	

com	a	professora,	a	biblioteca,	com	a	dinamizadora	e	no	pátio,	com	a	transpsicomotricista.	Estivemos	
juntas	durante	o	processo,	avaliando,	planejando	e	criando	estratégia	para	que	a	interação	das	crian-
ças	pudesse	 ser	 de	 forma	harmoniosa	 e	 construtiva	para	o	 grupo.	Afetividade	e	 cooperação	eram	
palavras	presentes	no	cotidiano	que	se	revelavam	pela	brincadeira.	Por	meio	das	experiências	vivi-
das	pela	transpsicomotricidade,	literatura	e	no	dia	a	dia	da	turma,	as	crianças	experimentaram,	com	
curiosidade	e	disponibilidade,	os	desafios	de	cada	proposta	oferecida.	Estivemos	atentas	aos	gostos	e	
interesses	das	crianças,	provocando-as	e	ajudando-as	a	estabelecer	laços	afetivos	mais	estreitos	com	
seus	parceiros.	Acreditamos	que	o	prazer	de	estar	com	o	outro	também	é	um	elemento	provocador	
de	aprendizagem	e	potência.	Por	meio	das	brincadeiras	e	das	histórias,	percebemos	o	quanto	a	imagi-
nação	e	a	criação	estiveram	a	favor	dessa	construção.	Foi	um	tempo	vivido	com	muita	intensidade	e	
respeito a cada criança. 

E	assim,	tecemos	nossas	experiências	carregadas	de	sentidos	e	significados	para	todos	os	envol-
vidos	–	adultos	e	crianças.	Garantir	na	Educação	Infantil	um	espaço	brincante,	onde	a	criança	possa	
expressar	seus	sentimentos,	movimentar-se	e	interagir	com	elementos	de	sua	cultura	é	assegurar	uma	
educação	numa	perspectiva	criadora	e	que	respeita	a	criança	e	seus	modos	de	estar	no	mundo.
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INTRODUÇÃO
O	processo	educacional	na	contemporaneidade	e	vasto	e	complexo	e	nos	coloca	em	 inúme-

ros	desafios	e	dificuldades	que	podem	ser	vistos	no	cotidiano	de	todos	os	educadores.	Assim	sendo,	
pode-se	afirmar	que	 tais	dificuldades	exige	uma	capacidade	pedagógica	para	buscar	sempre	novas	
metodologias,	dinâmicas	de	aprendizagem	capazes	de	alcançar	o	interesse	do	educando,	bem	como	
desenvolver	uma	aprendizagem	de	qualidade	(ASSIS,	2016).

A	literatura	aponta	que	há	necessidade	do	educador	conhecer	as	sua	turma,	inicialmente,	reali-
zando	um	diagnóstico,	para	que	seja	detectada	os	diversos	problemas,	de	modo	que,	após	levantadas	
os	principais	pontos	de	dificuldades,	o	mesmo	possa	saber	quais	as	alternativas	irá	utilizar	para	a	reso-
lução	dos	problemas.

A	vinculação	do	termo	“lúdico”	à	educação	tem	sido	constante	nos	discursos	da	área	pedagó-
gica,	na	qual	a	exaltação	de	sua	importância,	a	valorização	de	seu	emprego	para	o	desenvolvimento	
integral	da	criança	ressoa	por	toda	parte.	Apesar	do	destaque	mais	intenso	que	o	tema	vem	recebendo	
atualmente,	os	estudos	que	defendem	sua	aplicação	e	seu	vínculo	ao	processo	educativo	podem	ser	
verificados	ao	longo	dos	registros	de	nossa	história.	Diversos	são	os	autores	que	desde	a	antiguidade	
ressaltam	as	 qualidades	 educativas	 que	o	 jogo,	 por	 seus	 atributos,	 tem	a	propriedade	de	 alcançar	
(ROMERA, 2007).

Entende-se	que	os	benefícios	da	prática	de	brincadeiras,	jogos	e	atividades	lúdicas	em	geral	vai	
muito	além	de	contribuir	na	aprendizagem	das	crianças,	são	capazes	de	contribuir	no	trabalho	coletivo,	
bem	como	resolver	conflitos	existentes	no	cotidiano	escolar.	Neste	contexto,	Teixeira	(2010)	afirma	
que	os	 jogos	 contribuem	com	o	desenvolvimento	 intelectual	 da	 criança	 “quando	 jogamos,	quando	
obedecemos	às	regras,	quando	vivenciamos	conflitos	numa	competição”.

Como	pergunta	de	pesquisa	para	este	trabalho	tem-se:	Como	a	ação	educativa	pode	identificar	
a	relação	do	lúdico	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem?	

HISTORIANDO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Na	história	da	humanidade	a	 ludicidade	é	 representada	pelas	brincadeiras	e	 jogos	e	 sempre	

esteve	presente	em	todas	as	épocas	entre	os	povos,	“[...]	sempre	foi	algo	natural,	vivido	por	todos	e	
também	utilizado	como	um	instrumento	com	um	caráter	educativo	para	o	desenvolvimento	do	indiví-
duo”	(SANT’ANA;	NASCIMENTO,	2011,	P.	20).

Mesmo	de	forma	inconsciente	o	lúdico	sempre	fez	parte	do	dia	a	dia	da	humanidade	conforme	
apresentado no quadro 1.
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Quadro	1:	A	importância	do	lúdico	através	dos	tempos.

Platão	(427-	348) apud.	Paulo	Nunes	
de	Almeida-	1998,

Platão	 introduziu	 também,	uma	prática	matemática	 lúdica.	Ele	aplicava	
exercícios	de	cálculos	ligados	a	problemas	concretos	da	vida	e	dos	negócios.

Montaigne (1533 - 1592): Fazia	a	criança	ter	a	curiosidade	pelas	coisas	ao	seu	redor;

Comênio	(1592-	1671): Baseava-se	na	filosofia	do	entendimento	de	que	a	didática	estava	pautada	
principalmente	na	intuição	e	naturalidade

Rosseau: (1712 - 1778): Demonstrou	que	a	criança	não	aprende	nada	senão	por	uma	conquista	
ativa.

Pestalozzi	(1746	-	1827) Defende	que	o	jogo	é	um	fator	decisivo	que	enriquece	a	responsabilidade	
e	fortifica	as	normas	de	cooperação.

Froebel	(1782	-	1852): Com	Froebel	se	fortalecem	os	métodos	lúdicos	na	educação.

Dewey	(1859	-	1952): Para	ele	o	jogo	faz	o	ambiente	natural	da	criança	e	as	referências	abstratas	
não	correspondem	ao	interesse	da	criança.

Maria Montessori (1870 - 1952) Remonta	as	necessidades	dos	jogos	educativos	de	Froebel	para	educação	
de	cada	um	dos	sentidos.	Os	jogos	“sensoriais”.

Jean	Piaget	(1896-1980)	
Conclui:	“Os	métodos	de	educação	das	crianças	exigem	que	se	forneçam	a	
elas	um	material	de	maneira	que	atraia	a	curiosidade	e	estimule	o	raciocínio	
lógico	dentro	de	sua	capacidade	em	criar

Georges Snyders (1917-2011) Define	o	 jogo	 como	um	processo	 construtivo	que	 transmite	 alegria	 e	
satisfação	consequentemente	o	aprendizado.

Paulo	Freire	(1921-	1997) Pautado	no	pensamento	de	Makarenko	e	Snyder,	onde	o	início	pode	ser	
desgastante	onde	existe	a	necessidade	do	prazer	em	fazer.

Fonte:(Santos	P.	2010)

O	quadro	1	aponta	que	o	lúdico	no	ensino	no	ensino	fundamental	embora	pouco	utilizado	em	

todas	as	épocas.	Porém	autores	perpassando	por	vários	 sistemas,	desenvolveram	 ficou	 fortalecido	

com	os	estudos	e	pesquisas	das	áreas	das	ciências	humanas	que	tratam	do	desenvolvimento	cognitivo	

da	 criança.	 Temos	a	Psicologia,	 a	Pedagogia	e	até	mesmo	a	Sociologia	estudando	como	o	 convívio	

social	como	crianças	influenciam	no	seu	aprendizado,	dando	ênfase	à	utilização	do	lúdico	como	objeto	

de	estudo	e	pesquisa	para	o	desenvolvimento	da	criança.

A	EDUCAÇÃO	FUNDAMENTAL	NO	BRASIL
Um	olhar	sobre	os	dados	estatísticos	mais	gerais	poderá	ajudar	a	compreender	a	realidade	bra-

sileira	educacional	e	o	histórico	elitismo	que	a	sustenta.	Aqui,	será	apresentada	pequena	síntese,	que	

poderá	ser	complementada	consultando-se	os	dados	disponíveis	no	site	do	Ministério	da	Educação	

(www.mec.gov.br).	

Em	1990,	foi	criado	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	que	veio	reafirmar	no	capítulo	IV,	

artigo	54,	 inciso	 IV	o	direito	das	crianças	de	0	a	6	anos	de	 idade	ao	atendimento	em	creches	e	em	

pré-escola,	 garantido	 pela	 Constituição	 Federal	 de	 1988.	 Pouco	 tempo	 depois,	 o	 termo	 Educação	

Infantil	foi	enfatizado	a	partir	da	Lei	das	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	nacional,	(LDB	nº	9394/1996),	
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que	procurou	a	forma	mais	adequada	para	administrar	o	direito	da	criança	pequena	como	sujeito	de	

direitos	na	legislação	Nacional	no	Brasil.

A	LDB/96	estabeleceu	que	a	Educação	A	educação	abrange	os	processos	formativos	que	se	de-

senvolvem	na	vida	familiar,	na	convivência	humana,	no	trabalho,	nas	instituições	de	ensino	e	pesquisa,	

nos	movimentos	sociais	e	organizações	da	sociedade	civil	e	nas	manifestações	culturais.

O	primeiro	impasse	do	ensino	fundamental	público	no	Brasil	diz	respeito	à	necessidade	de	se	

criar	um	novo	modelo	de	referência	de	“qualidade	escolar”,	em	que	o	ensino	para	todos	possa	signifi-

car,	genuinamente,	“ensino	de	qualidade	para	todos”.

Apesar	do	crescimento	sobre	tais	questões.	A	necessidade	de	orientar	a	elaboração	dos	pro-

jetos.	 Para	 a	 educação	no	ensino	 fundamental	 este	processo	 viveu	um	período	marcado	por	 lutas	

visando	um	processo	de	atendimento	de	caráter	educativo.	A	área	da	alfabetização	e	do	letramento.	

A IMPORTÂNCIA DA LUCIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA 
EDUCAÇÃO

Embora	ressaltado	na	literatura	que	a	ludicidade	que	é	elemento	importante	para	a	formação	

e	aprendizagem	da	criança,	verifica-se	também	que	nem	sempre	a	escola	valoriza	esse	fenômeno	no	

seu	cotidiano	de	práticas	educativas,	ou	melhor,	geralmente	o	que	é	ação	corporal	não	é	valorizado	no	

ambiente	educacional	(como	se	fosse	possível	fragmentar	corpo	e	intelecto	nas	crianças,	separando	o	

“momento”	do	desenvolvimento	motor,	do	desenvolvimento	social,	intelectual	etc.).

A	literatura	aponta	que	desenvolver	práticas	pedagógicas	com	ludicidade	se	faz	necessário	para	

que	o	professor	consiga	“falar”	a	linguagem	das	crianças	e	motivá-las,	despertar	seu	interesse,	pois	é	

por	meio	dela	que	consegue	mediar	o	conhecimento	de	maneira	mais	eficaz,	fazendo	com	que	o	aluno	

se aproprie do que está sendo ensinado.

Maria	et	al.	afirmam	também	que:

A	ludicidade	na	educação	possibilita	situações	de	aprendizagem	que	contribuem	para	o	desenvolvi-
mento	integral	da	criança,	mas	deve	haver	uma	dosagem	entre	a	utilização	do	lúdico	instrumental,	
isto	é,	a	brincadeira	com	a	 finalidade	de	atingir	objetivos	escolares,	e	 também	a	 forma	de	brincar	
espontaneamente,	envolvendo	o	prazer	e	o	entretenimento,	neste	último,	o	lúdico	essencial.	(2009,	
p. 8)

O	que	causa	estranheza	na	criança	é	justamente	o	no	momento	onde	se	fica	feliz	porque	vai	usar	

o	caderno,	entretanto	inicia-se	a	cobrança	da	necessidade	de	dever	transformando	em	muitos	casos	o	

“monstro	de	dever”.

A LUDICIDADE COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO
Mesmo	que	a	escola	ainda	não	tenha	todos	os	recursos	disponíveis,	a	forma	como	ensinamos	

e	aprendemos	a	lidar	com	o	conhecimento	não	pode	continuar	a	mesma	de	anos	atrás,	considerando	

o	contexto	em	que	vivemos.	Em	outras	palavras,	a	escola	tem	a	imensa	tarefa	de	instrumentalizar	os	

jovens	para	participar	da	cultura,	das	relações	sociais	e	políticas,	propiciando	um	ensino	de	qualida-

de,	que	busque	 formar	cidadãos	capazes	de	 interferir	criticamente	na	realidade	para	 transformá-la	

(FREIBERGER, 2010).
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Muitos	teóricos	trouxeram	relevantes	pesquisas	sobre	a	utilização	da	ludicidade	no	processo	de	
ensino	e	aprendizagem,	concluindo	que	os	alunos	desenvolvem	a	responsabilidade,	a	autoexpressão	
e	a	cognição.	A	criança	sente-se	estimulada	e,	sem	perceber,	vai	se	desenvolvendo	e	construindo	seu	
conhecimento.	Segundo	Oliveira	(2012),

A	brincadeira	infantil	beneficia-se	de	suportes	externos	para	sua	realização:	rituais	interativos,	obje-
tos	e	brinquedos,	organizados	ou	não	em	cenários	(casa	de	bonecas,	hospital,	etc.),	que	contém	não	
só	temas,	mas	também	regras.	Em	virtude	disso,	o	professor	pode	organizar	áreas	para	desenvolvi-
mento	de	atividades	diversificadas	que	possibilitem	às	crianças	estruturar	certos	jogos	de	papéis	em	
atividades	específicas.	(OLIVEIRA,	2012,	p.231).

O	jogo	simbólico	é	uma	forma	de	representação	muito	utilizada	pelas	crianças	quando	estão	in-
teragindo	com	as	outras	nos	momentos	de	atividades	livres,	principalmente	com	brinquedos.	Imitando	
seus	pais,	avós,	professores,	irmãos	e	aqueles	que	fazem	parte	de	seu	convívio	diário,	elas	fazem	de	
conta	que	estão	cozinhando,	dando	de	comer,	vestindo	roupas,	limpando	a	casa,	dando	aulas,	dentre	
outras atividades.

COMPETENCIAS	HABILIDADES	E	ATITUDES	PREVISTA	PARA	ATUAÇÃO	DE	JOGOS	
LÚDICOS NO ENSINO APRENDIZAGEM

Apesar	de	o	processo	ensino	aprendizado	ser	regulamentado	por	Lei	e	a	competência	profis-
sional	 legalmente	 fundamentada,	 podemos	 afirmar	 que	 diferente	 de	 competência	 a	 habilidade	 da	
sustentação	para	desempenho	do	trabalho	com	desenvoltura.	“o	prazer	no	fazer,	transmitir	e	repassar	
conhecimentos”.

“educar	pela	pesquisa	tem	como	condição	primeira	que	o	profissional	da	educação	seja	pesquisador,	
ou	seja,	maneje	a	pesquisa	como	princípio	científico	e	educativo	e	a	tenha	como	atitude	cotidiana”.	
Ainda	de	acordo	com	o	autor,	não	é	o	caso	de	fazer	do	professor	“um	pesquisador	profissional,	sobre-
tudo	na	educação	básica,	já	que	não	a	cultiva	em	si,	mas	como	um	instrumento	principal	do	processo	
educativo.	Não	se	busca	um	profissional	da	pesquisa,	mas	um	profissional	da	educação	pela	pesquisa”

A	cada	fase	de	sua	vida,	a	criança	vai	construindo	significados	e	aumentando	o	seu	conhecimen-
to,	somando	o	novo	aos	que	já	vivenciou.	De	acordo	com	Vygotski	(2000),	é	justamente	interagindo	
com	os	outros	que	isso	acontece.	Os	jogos	e	brincadeiras	nos	quais	se	percebe	a	socialização	e	a	vi-
vência	lúdica,	além	de	favorecer	o	aprendizado	de	regras,	o	movimento	e	a	expressão	corporal,	devem	
fazer parte do cotidiano na educação.

METODOLOGIA
Quanto	à	tipologia de trabalho,	pode	o	mesmo	ser	considerado	como	uma	pesquisa-diagnós-

tico,	onde	procura-se	explorar	os	jogos	lúdicos	e	suas	vantagens	para	os	acadêmicos	e	organização.	

Segundo	Roesch	(1996,	p.64)	“a	propõe-se	levantar	e	definir	problemas,	explorar	o	ambiente.	
O	diagnóstico,	normalmente,	reporta-se	a	uma	situação,	em	um	momento	definido.”	Para	contemplar	
a questão de pesquisa apresentada, o estudo tem caráter exploratório e Explicativo visto que o 
intuito	é	analisar	os	resultados	obtidos	na	aplicação	dos	jogos	simulados	em	diferentes	amostras	por	
diferentes	autores	e	seus	benefícios,	objeto	de	investigação	desse	estudo.

A	pesquisa	exploratória	é	quando	a	pesquisa	se	encontra	na	fase	preliminar,	tem	como	finalida-
de	proporcionar	mais	informações	sobre	o	assunto	que	vamos	investigar,	possibilitando	sua	definição	
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e	seu	delineamento,	isto	é,	facilitar	a	delimitação	do	tema	da	pesquisa;	orientar	a	fixação	dos	objetivos	
e	a	formulação	das	hipóteses	ou	descobrir	um	novo	tipo	de	enfoque	para	o	assunto.	Assume,	em	geral,	
as	formas	de	pesquisas	bibliográficas	e	estudos	de	caso.	(PRODANOV	e	FREITAS,	2013,	p.	51-52).

Segundo	Richardson	(1999,	p.35),	“a	pesquisa	exploratória	tenta	 identificar	possíveis	relações	
causa-efeito,	submetendo	um	ou	mais	grupos	experimentais	a	um	ou	mais	tratamentos	e	comparando	
o	resultado	obtido.”

O	caráter	descritivo	“tem	como	objetivo	primordial	a	descrição	das	características	de	determi-
nada	população.

A	pesquisa-diagnóstico	dá	ênfase	ao	diagnóstico	para	a	organização,	ou	seja,	o	estagiário	deverá	
levantar	e	definir	problemas.	Roesch	(1999)	explica,	ainda,	que	o	estagiário,	poderá	fazer	este	estudo	
na	organização	como	um	todo,	ou	em	um	setor	específico,	ou	com	cargos	específicos.

Do ponto de vista de procedimentos técnicos,	a	pesquisa	é	bibliográfica,	tendo	sido	feita	com	
livros	e	artigos	científicos,	que	de	acordo	com	Vergara	(2009,	p.43)	considera-se	pesquisa	bibliográfica	
aquela	“desenvolvida	com	base	em

material	publicado	em	 livros,	 revistas,	 jornais,	 redes	eletrônicas,	 isto	é,	material	 acessível	 ao	
público	em	geral.”	

Quanto	 ao	método da pesquisa utilizou-se o estudo de casos múltiplos,	 com	 o	 intuito	 de	
fortalecer	e	enriquecer	a	descoberta	original,	demonstrando	a	 importância	dos	 jogos	simulados	no	
desenvolvimento	de	diferentes	competências.

Estudo	de	caso	é	uma	investigação	empírica	que	investiga	um	fenômeno	dentro	de	seu	contexto	
de	vida	real,	especialmente	quando	os	limites	entre	o	fenômeno	e	o	contexto	não	estão	claramente	
definidos	(Yin,	2007,	p.	32).

O	mesmo	afirma	ainda	que	“estudos	de	caso	único	e	de	casos	múltiplos,	na	realidade,	são	nada	
além	do	que	duas	variantes	dos	projetos	de	estudo	de	caso”	(Yin,	2007,	p.33).	

Quanto	à	forma	de	abordagem,	o	estudo	é	qualitativo,	ao	analisar	os	resultados	obtidos	em	
diferentes	estudos	sobre	jogos	simulados,	podendo	ser	caracterizada	“como	a	tentativa	de	uma	com-
preensão	detalhada	dos	significados	e	características	situacionais	apresentadas	pelos	entrevistados,	
em	lugar	da	produção	de	medidas	quantitativas	de	características	ou	comportamentos”	(RICHARDSON,	
2007;	p.	90).	Na	análise	dos	resultados	 foi	utilizada	a	análise	de	conteúdo	que	segundo	Richardson	
(2007	p.	224),	“trata-se	de	compreender	melhor	um	discurso,	de	aprofundar	suas	características	(gra-
maticais,	fonológicas,	cognitivas,	ideológicas	e	etc)	e	extrair	os	momentos	mais	importantes.

Portanto,	deve	basear-se	em	teoria	relevante	que	sirvam	de	marco	de	explicação	para	as	desco-
bertas do pesquisador.

RESULTADOS

Autor Maxwell	de	Oliveira	Medeiros	,	Juliano	Schimiguel

Objetivo Análise	da	utilização	de	 jogos	eletrônicos	na	educação	como	auxílio	ao	
processo	de	aprendizado,	tornando-o	mais	interativo,	dinâmico	e	motivador.
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Método/Estratégia Revisão	de	literatura	sobre	os	benefícios	dos	jogos	educacionais	e	algumas	
observações	importantes	na	aplicação	de	jogos	eletrônicos	nas	escolas

Resultado

Propomos	uma	abordagem	de	avaliação	de	jogos	eletrônicos	educacionais	
com	o	objetivo	de	auxiliar	os	professores	 a	 refletirem	sobre	os	 vários	
aspectos	que	envolvem	jogos	eletrônicos	educacionais	e	escolherem	os	
jogos	que	melhor	se	aplicam	aos	seus	planos	de	ensino.

Autor Gláucia	Bomfim	Barbosa	Barreto,	Ana	Maria	Freitas	Teixeira

Objetivo
Discutir	 a	 importância	da	utilização	dos	 jogos	educativos	 africanos	da	
família	mancala	como	recurso	pedagógico	para	o	ensino	e	aprendizagem	
da	matemática

Método/Estratégia 

A	partir	de	uma	cuidadosa	revisão	da	literatura	sobre	o	tema	apresentamos	
uma	 análise	 sobre	 a	 utilização	 desses	 jogos	 observando	 diferentes	
experiências,	visando	refletir	sobre	a	utilização	de	metodologias	de	ensino	
de	Matemática	 capazes	de	enriquecer	os	processos	de	aprendizagem	
dessa	disciplina	através	de	estratégias	que	viabilizem	a	articulação	entre	
o	 raciocínio	matemático	e	a	dimensão	 lúdica,	dinâmica	e	 interativa	do	
aprender. 

Resultado
As	 atividades	 com	 jogos	 podem	 representar	 um	 importante	 recurso	
pedagógico	estimulando,	também,	uma	mudança	da	postura	do	professor	
quanto	ao	ensinar	matemática.

Autor TACIANA	NUNES	S.	SILVA,	ALINE	CARDOSO,	ALEX	SANDRO	TOMAZINI

Objetivo

Fazer	uma	análise	 sobre	o	uso	de	 jogos	e	brincadeiras	no	processo	de	
construção	de	conceitos	matemáticos	do	aluno,	as	estratégias	utilizadas	
pelo	professor,	bem	como,	o	estudo	sobre	os	 jogos	e	brincadeiras	que	
levem	em	consideração	a	aprendizagem

Método/Estratégia 

Estudo	bibliográfico	de	livros,	revistas	e	de	artigos	científicos	publicados	
na	plataforma	Scielo.	Os	referenciais	teóricos,	uma	vez	compilados,	foram	
lidos,	estudados	e	 fichados	a	 fim	de	confeccionar	uma	 redação	clara	e	
organizada	sobre	os	principais	conceitos	que	embasam	o	tema	gerador.

Resultado

Durante	muito	tempo	confundiu-se	“ensinar”	com	“transmitir”,	o	aluno	
era	um	agente	passivo	da	aprendizagem	e	o	professor	era	o	transmissor	da	
aprendizagem.	Acreditava-se	que	a	aprendizagem	ocorria	com	repetições	
de	termos	e	exercícios,	e,	o	aluno	que	não	aprendesse	era	responsabilizado	
pelo	seu	fracasso	e	no	final	do	ano	era	castigado	com	a	reprovação.

Por	meio	do	jogo,	a	criança	se	preocupa	com	a	aquisição	do	conhecimento	e	desenvolvimento	
das	habilidades	física	e	mental.	Por	meio	dessa	forma	lúdica	de	ensinar,	o	educador	faz	com	que	o	alu-
no	viva	experiências,	como	medo	e	a	perda,	além	de	conhecerem	conceitos	e	regras.	A	criança	gosta	
de	regra,	especialmente	porque	é	por	meio	da	regra	que	a	criança	forma	uma	base,	uma	estrutura,	
uma	confiança	em	si	e	nos	colegas	(SILVA,	2017).

Autor Camila	Franco	Alonso	Gomes,	Luiz	Fernando	Godinho	Fernandes,	Patrick	
do	Nascimento	Alves,	Shirley	Gomes	Leandro,

Objetivo Compreender	o	quanto	a	ludicidade	auxilia	no	desenvolvimento	integral,	
aprendendo	e	vivenciando	os	momentos	desenvolvidos	em	aulas.	

Método/Estratégia Foram	pesquisadas	as	bases	científicas	de	dados	como	Efedeportes,	Scielo,	
e	ainda	referenciais	teóricos	que	abordam	o	tema.	
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Resultado

Foi	possível	 iniciar	com	as	considerações	que	indicam	que	o	lúdico	tem	
como	característica	para	a	melhoria	pedagógica	das	aulas	de	Educação	
Física,	desenvolvendo	o	cognitivo,	psicomotor	e	socioafetivo,	e	dessa	forma,	
busca	uma	superação	de	práticas	excludentes,	especialmente,	pela	recusa	
e	a	falta	de	interesse	que	ocorre	por	meio	dos	alunos.

DISCUSSÃO
O	lúdico	pode	trazer	à	aula	um	momento	de	felicidade,	seja	qual	for	a	etapa	de	nossas	vidas,	

acrescentando	leveza	à	rotina	escolar	e	fazendo	com	que	o	aluno	registre	melhor	os	ensinamentos	que	
lhe	chegam,	de	forma	mais	significativa.

Os	 anos	 passam	e	 os	 alunos	 crescem.	Quando	 chegam	ao	quinto	 ano,	 por	 volta	 dos	 dez	 ou	
onze	anos,	em	plena	fase	da	pré-adolescência,	a	 ludicidade	também	deve	passar	por	uma	transfor-
mação.	Não	basta	mais	cantar,	dançar,	jogar	apenas.	As	aulas	lúdicas	devem	ser	direcionadas	para	as	
necessidades	dos	alunos,	buscando	a	proximidade	entre	a	escola	e	o	meio	em	que	o	aprendente	vive.	
Principalmente	porque	o	lúdico,	o	brincar,	fica	mais	perigoso	nesta	idade,	já	que	os	jovens	passam	a	
ter	habilidades	motoras	mais	desenvolvidas	e	o	“brincar	impetuoso”	passa	a	fazer	parte	das	aulas,	dos	
recreios,	dos	pátios...	Eles	buscam	testar	o	corpo	muitas	vezes,	o	tempo	todo.

Segundo	Piaget	(WADSWORTH,	1977,	p.	14-31),	a	maior	fonte	de	motivação,	no	que	se	refere	ao	
desenvolvimento	intelectual,	é	o	desequilíbrio.	Este	momento	de	conflito	cognitivo,	que	ocorre	entre	
as	predições	e	o	instante	do	aprendizado,	é	importante	para	o	desenvolvimento	do	aluno.	Quando	o	
professor	consegue,	através	de	uma	aula	lúdica,	desestabilizar	uma	criança	estará	oportunizando	a	ele	
a	chance	de	buscar	o	equilíbrio.	E	o	equilíbrio	é	uma	condição	pela	qual	lutamos	sempre.

Para	Lima	(2008)	é	imprescindível	que	o	professor	conheça	a	criança	pequena	para	que	possa	
exercer	plenamente	seu	papel	de	educador,	o	que	inclui	valorizar	e	reconhecer	suas	manifestações	pri-
vilegiadas,	com	destaque	para	as	atividades	lúdicas.	Ainda,	conforme	aponta	Sarmento	(2004),	a	ludi-
cidade,	a	imaginação,	as	interações	sociais	e	a	repetição	são	eixos	que	estruturam	as	culturas	infantis.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se	ser	relevante	a	utilização	de	jogos	e	brincadeiras	no	processo	educativo,	pois	é	por	

meio	dele	que	o	 ser	 humano	amplia	 suas	 experiências,	 desenvolve	 sua	 capacidade	de	 raciocínio	 e	
adquire	novos	comportamentos.	Quando	se	estuda	o	indivíduo,	necessário	se	faz	conhecer	os	fatos	a	
ele	referentes,	em	todo	o	seu	desenvolvimento	físico,	afetivo,	cognitivo	e	social,	para	que	se	possam	
entender	as	influências	externas	e	internas	nesse	processo.

Durante	a	evolução	do	estudo,	observou-se	que	 logo	nos	primeiros	anos	na	escola.	Ocorre	o	
estimulo	da	ludicidade	com	jogos	e	implantação	de	tecnologias	para	que	a	criança	permaneça	na	es-
cola	com	satisfação.	Entretanto	com	o	passar	dos	anos	e	evolução	para	o	ensino	ocorre	mudança	na	
metodologia	e	consequentemente	o	desestímulo	no	processo	de	aprendizagem.
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A	CONSTRUÇÃO	DA	DINÂMICA	DO	BANHO	EM	UMA	CRECHE	
DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Adryana	da	Silva	Freire
adryanafreire@rioeduca.net 
Creche	Municipal	Edson	Luiz

O	BANHO	COMO	PARTE	DA	ROTINA	DE	EI	
As	atividades	cotidianas	em	uma	sala	de	Educação	Infantil	têm	por	base	dois	aspectos	funda-

mentais	e	indissolúveis,	o	cuidar	e	o	educar.

Educar	de	modo	indissociado	do	cuidar	é	dar	condições	para	as	crianças	explorarem	o	ambiente	de	
diferentes	maneiras	(manipulando	materiais	da	natureza	ou	objetos,	observando,	nomeando	objetos,	
pessoas	ou	situações,	fazendo	perguntas	etc)	e	construírem	sentidos	pessoais	e	significados	coletivos,	
à	medida	que	vão	se	constituindo	como	sujeitos	e	se	apropriando	de	um	modo	singular	das	formas	
culturais	de	agir,	sentir	e	pensar.	(BRASIL,	2013,	p.89)

A	partir	deste	famoso	binômio,	percebemos	a	importância	de	planejar	e	estabelecer	a	constru-
ção	de	uma	rotina	bem	definida	no	atendimento	que	até	então	–	no	ano	de	2003	–	era	das	7	horas	e	
30	minutos	até	as	17	horas	e	30	minutos,	com	crianças	de	2	anos	a	3	anos	e	11	meses	em	uma	creche	
da	Prefeitura	da	Cidade	do	Rio	de	Janeiro.	O	período	de	permanência	de	10	horas	diárias,	apresentava	
em	sua	rotina,	um	momento	coletivo	de	banho	para	a	higiene	das	crianças.	

Cuidar	e	educar	são	aspectos	que	caminham	juntos	em	uma	atividade	tão	intrínseca	como	o	ins-
tante	do	banho.	Apesar	de,	na	maioria	das	vezes,	ser	uma	tarefa	individual	quando	desempenhada	no	
ambiente	familiar	em	que	a	criança	está	habituada	desde	o	nascimento,	no	ambiente	escolar	ela	passa	
a	ter	também	características	de	coletividade	que	pressupõem	uma	dinâmica	organizacional	específica.	
Para	tal	recorro	aos	Referenciais	Curriculares	lembrando	que:

O	trabalho	direto	com	crianças	pequenas	exige	que	o	professor	tenha	uma	competência	polivalente.	
Ser	 polivalente	 significa	 que	o	 professor	 cabe	 trabalhar	 com	 conteúdo	de	 naturezas	 diversas	 que	
abrangem	desde	cuidados	básicos	essenciais	até	conhecimentos	específicos	provenientes	das	diver-
sas	áreas	do	conhecimento.	(BRASIL,	1998,	p.41).

Quando	chegamos	à	Direção	da	Unidade	em	2003,	nos	deparamos	com	uma	rotina	até	então	
desconhecida	 pela	 Secretaria	 Municipal	 de	 Educação1,	 cada	 Unidade	 tinha	 uma	 dinâmica	 própria	
para	esse	momento	da	higiene	corporal	das	 crianças.	A	proposta	para	o	atendimento	das	 crianças	
era	fundamentalmente	de	assistencialismo,	com	a	predominância	do	cuidar	e	ausência	de	proposta	
pedagógica,	do	educar.	

As	salas	de	aula	não	apresentavam	critérios	de	organização	bem	definidos,	os	pertences	indivi-
duais	das	crianças	ficavam	guardados	de	forma	aleatória,	com	mochilas	penduradas	ao	redor.	O	mobi-
liário	era	composto	por	altos	armários	de	aço	que	ficavam	encostados	nas	paredes	e	algumas	mesinhas	
e	 cadeiras	 agrupadas	 ao	 centro.	Não	 havia,	 portanto,	 uma	 organização	 espacial	 com	 cantinhos	 de	

1	 Até	o	início	de	2003	as	creches	da	Prefeitura	da	Cidade	do	Rio	de	Janeiro	eram	administradas	pela	Secretaria	de	Desenvolvimento	
Social,	sem	a	participação	de	professores.
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convivência,	que	apresentassem	sua	utilização	e	ocupação	de	maneira	clara,	pois,	conforme	nos	diz	
Maria	Carmem	Barbosa,	nas	“rotinas muitas vezes, não estão sendo levadas em consideração nem a 
diversidade dos marcos teóricos, nem a criança concreta com suas diferenças sociais, culturais, étnicas, 
religiosas, etárias, de classe e outras.” (2008, p.30).

Imagem	1:	Padrão	de	arrumação	das	salas	de	aula	como	foi	encontrado	em	2003.

Fonte: Acervo fotográfico da creche – 2003.

No	momento	do	banho,	a	dinâmica	utilizada	pelas	recreadoras2	de	todas	as	turmas,	era	realizado	
da	seguinte	 forma:	as	 roupas	de	todas	as	crianças	eram	retiradas	ao	mesmo	tempo	e	então,	 todas	
aguardavam	nuas,	a	sua	vez	de	se	encaminhar	ao	chuveiro	para	o	banho.	Uma	recreadora	ficava	encar-
regada	de	banhar	cada	criança,	enquanto	as	outras	ficavam	encarregadas	de	despir,	guardar	a	muda	de	
roupas	sujas,	separar	a	toalha	e	a	muda	de	roupas	limpas	e	vestir	criança	por	criança.

Esse	cenário	se	apresentava	de	maneira	um	pouco	caótica,	uma	vez	que	não	existia	uma	ordena-
ção	para	todo	processo.	Tudo	era	feito	de	maneira	aleatória.	O	contexto	do	banho	gerava	uma	série	de	
angústias,	confusões,	perda	e	troca	de	peças	de	roupas,	que	diariamente	eram	extraviadas	ao	serem	
guardadas	nas	mochilas	equivocadas.	

Além	de	toda	a	problemática	com	a	organização	das	roupas,	havia	a	questão	delicada	de	manter	
todas	as	crianças	com	o	corpo	desnudo	“esperando”	a	sua	hora	do	banho.	Estas	ficavam	por	sua	conta	
no	ambiente	da	sala	de	aula,	sem	nenhuma	proposta	de	atividade	que	pudessem	desenvolver.	Nesse	
cenário	era	comum	que	ficassem	entediadas	e	houvessem	brigas,	mordidas,	choro,	interesse	em	ma-
nipular	o	próprio	corpo	e	o	corpo	do	coleguinha,	um	completo	descontrole	do	ambiente.	Era	evidente	
a	necessidade	de	câmbios	na	estrutura	organizacional	e	pedagógica	do	banho,	mas	era	preciso	que	
a	mudança	 fosse	 consistente	e	embasada	em	uma	proposta	pedagógica	adequada	à	 realidade	das	
crianças, da equipe e do espaço.

2	 Neste	período	as	crianças	eram	atendidas	em	sala	por	recreadoras	sem	formação	específica,	contratadas	sob	um	regime	de	terceiri-
zação	de	serviços	através	de	OSCs	(Organizações	Sociais	Civis)
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Imagem	2:	Preparação	para	o	banho	de	2003	com	todas	as	crianças	desnudas.

Fonte: Acervo fotográfico da creche - 2003.

O	Projeto	Político	Pedagógico	que	estava	sendo	elaborado	pela	comunidade	escolar,	e	contava	
com	a	participação	da	equipe	de	recreadoras,	dos	responsáveis	e	da	Direção	da	creche;	nesse	início	
da	inclusão	das	creches	na	SME,	tinha	como	um	dos	objetivos	gerais,	“desenvolver	a	autonomia”	dos	
pequenos,	 o	que	 influencia	diretamente	o	protagonismo	 infantil	 incluído	nos	 aspectos	do	 cuidar	 e	
educar,	 que	 fazem	parte	 do	 seu	 cotidiano.	 Ensinar	 autonomia	 para	 as	 crianças	 passava	 ainda	 pela	
necessidade	de	formar	as	recreadoras	para	não	somente	estimular	essa	habilidade	nas	crianças,	como	
ter	segurança	e	confiança	de	que	a	criança	seria	sim,	capaz	de	desempenhar	de	maneira	autônoma	e	
com	sucesso,	uma	série	de	atividades	no	dia	a	dia.	

Realizamos	muitas	leituras	e	pesquisas	sobre	os	temas	da	higiene	das	crianças	e	da	formação	
das	profissionais,	para	que	todo	o	processo	fosse	desenvolvido	com	seriedade	e	embasamento	teórico,	
porém	quando	discutíamos	com	as	recreadoras	sobre	as	teorias	propostas,	esbarrávamos	no	entrave	
da	prática.	A	direção	tinha	a	teoria	e	uma	nova	proposta	que	a	equipe	questionava,	argumentando	que	
na	prática	não	seria	possível	a	sua	realização.

É	importante	contextualizarmos	que,	nessa	época	a	creche	apresentava	uma	equipe	administra-
tiva	composta	apenas	por	uma	Diretora	e	uma	Professora	Regente	Articuladora	provenientes	da	SME,	
sem	nenhuma	experiência	ou	formação	específica	em	Educação	Infantil.	Isso	colaborava	bastante	com	
a	resistência	da	equipe	em	aceitar	as	mudanças	propostas,	pois	todo	o	grupo	que	trabalhava	no	aten-
dimento	direto	com	as	crianças	era	composto	de	recreadoras	contratadas,	que	já	estavam	na	unidade	
há	algum	tempo	desde	antes	da	transição	da	então	Secretaria	Municipal	de	Desenvolvimento	Social	
(SMDS) para a SME. 

As	 recreadoras	 tinham	algum	 tempo	de	prática	no	 cuidado	e	algumas,	mesmo	não	havendo	
exigência,	se	interessavam	em	buscar	alguma	formação	pedagógica	para	realizar	atividades	diferencia-
das	com	as	crianças,	algumas	inclusive,	cursavam	Pedagogia	e	Normal	Superior.	Porém,	não	havia	até	
então,	nenhum	referencial	pedagógico	de	apoio	a	tais	atividades,	que	mesmo	com	boa	vontade	em	sua	
elaboração,	necessitavam	de	uma	proposta	pedagógica	definida.
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A SISTEMATIZAÇÃO DA DINÂMICA
A	nova	proposta	para	a	hora	do	banho	seguia	o	seguinte	roteiro;

-	A	sala	de	aula	deveria	ser	preparada	antecipadamente	para	o	momento,	de	maneira	que	três	
ou	mais	mesas	com	atividades	coletivas	diferentes	fossem	oferecidas	para	as	crianças.	Essas	atividades	
deveriam	ser	escolhidas	a	partir	do	interesse	das	crianças,	da	possibilidade	de	serem	realizadas	com	
certa	autonomia	e,	também,	que	pudessem	ter	um	período	de	desenvolvimento	compatíveis	com	o	
horário	determinado	para	o	instante	do	banho	num	esquema	de	rodízio,	como	por	exemplo,	massinha,	
blocos	de	Pequeno	Construtor	e	desenho	livre.	Dependendo	da	frequência,	o	Cantinho	da	Leitura	e	a	
Casinha	da	Boneca	poderiam	ser	incluídos	nesse	esquema	de	atividades	autônomas.

Imagem	3:	Novo	arranjo	espacial	com	definição	clara	dos	cantinhos	de	convivência.

Fonte: Acervo fotográfico da creche - 2019.

A	partir	do	arranjo	espacial	para	as	atividades	pedagógicas,	desenvolvemos	também	um	outro	
arranjo	para	as	atividades	de	despir,	guardar	roupas	sujas	na	mochila,	retirar	roupas	limpas	da	mochila	
e,	após	a	higiene	corporal,	o	vestir.	Essa	dinâmica	seria	organizada	da	seguinte	forma;

-	Dependendo	da	frequência	no	dia,	três,	quatro	ou	mais	cadeiras	ficariam	dispostas	próximas	
à	porta	da	sala	de	aula	em	fila,	para	serem	ocupadas	cada	uma	por	uma	criança,	dando	suporte	para	
que	pudessem	retirar	e	guardar	as	roupas	sujas,	indo	então	ao	chuveiro	enroladas	em	suas	toalhas.	
Cada	criança	teria	a	sua	cadeira	como	base	para	desempenhar	essa	atividade,	manter	a	mochila	e	ao	
retornar,	secar	o	corpo	e	vestir	suas	roupas	limpas.

Imagem 4: Preparação para o banho proposta pela Direção da Unidade.

Fonte: Acervo fotográfico da creche - 2019.
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Assim,	haveria	um	grande	rodízio	de	atividades	na	sala	de	aula,	onde	todas	as	crianças	participariam	
das	mesas	com	as	atividades	pedagógicas	e	do	banho	com	autonomia,	sob	a	supervisão	das	recreadoras,	
que	apenas	dariam	auxílio	no	vestir	e	despir	caso	fosse	necessário	e,	também,	de	forma	que	cada	criança	
retirasse	suas	roupas	apenas	quando	fosse	encaminhada	ao	chuveiro.	Dessa	maneira	evitaríamos	vários	
problemas	que	aconteciam	até	então	no	momento	da	higiene	corporal,	como	a	desnudez	coletiva,	a	falta	
de	atividades,	as	roupas	extraviadas	e	os	enfrentamentos	entre	as	crianças.	Teoricamente	um	projeto	
bem	construído	de	organização,	autonomia,	confiança	e	construção	do	conhecimento.	

Imagem	5:	Atividades	diversificadas.

Fonte: Acervo fotográfico da creche - 2019.

Esse	rodízio	de	atividades	com	características	de	trabalho	diversificado,	já	havia	sido	implemen-
tado	e,	estava	sendo	realizado	há	alguns	meses	pelas	recreadoras	com	sucesso,	por	um	período	de	
meia	hora	dedicado	à	chegada	das	famílias	na	hora	entrada.	Foi	uma	das	primeiras	modificações	que	
realizamos,	objetivando	a	construção	de	uma	nova	rotina	com	critérios	pedagógicos	bem	definidos.	
As	crianças	eram	recebidas	com	opções	de	atividades	interessantes,	de	forma	que	estivessem	ocupa-
das,	enquanto	a	recreadora	estivesse	recebendo	os	pais	na	porta	da	sala	de	aula.

O	que	travava	a	implementação	da	nova	dinâmica,	eram	as	negativas	do	grupo	sobre	a	possi-
bilidade	de	sucesso,	e	a	nossa	insegurança	quanto	a	ser	uma	prática	possível	dentro	do	ambiente	da	
creche.	Estávamos	num	impasse	em	que	teoria	e	prática	se	enfrentavam	sem	que	pudéssemos	sair	do	
lugar.	Foi	então	que,	o	que	aparentemente	seria	um	novo	problema	no	nosso	ainda	pouco	conhecido	
universo	da	gestão	escolar	de	creche,	acabou	sendo	um	aliado	fundamental	para	a	realização	e	imple-
mentação	da	nova	dinâmica	de	banho	proposta.
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Uma	nova	creche	ainda	sem	Organização	Social	Civil	 (OSC)	 responsável	pela	contratação	 ter-
ceirizada	de	profissionais,	precisava	ser	inaugurada	com	urgência.	Para	tal,	a	Coordenadoria	Regional	
de	Educação	pediu	a	colaboração	das	Unidades	que	estavam	em	pleno	funcionamento	para	cederem	
seus	Professores	Regentes	Articuladores3,	que	ficariam	por	um	mês	regendo	as	turmas	de	berçário	ao	
maternal	II	da	nova	Unidade,	até	que	o	contrato	da	OSC	fosse	efetivado.	E	assim	foi	feito.	A	Professora	
Articuladora	Rosana	Lessa	de	Souza	passou	um	mês	desempenhando	juntamente	com	outras	profes-
soras,	as	mesmas	atividades	que	as	recreadoras	desempenhavam	em	sala	de	aula	na	Unidade.	

Ao	começarem	as	atividades	na	Unidade	recém-inaugurada,	Rosana	propôs	às	outras	professo-
ras,	que	elaborassem	o	planejamento	da	rotina	da	turma	incluindo	a	proposta	de	dinâmica	para	o	ba-
nho	que	havíamos	desenvolvido,	em	teoria,	na	nossa	unidade.	Colocaram	então	todo	o	procedimento	
em	prática,	testando,	experimentando	e	comprovando	assim	a	sua	viabilidade.	Todo	o	roteiro	da	nova	
dinâmica	para	o	banho	foi	realizado,	com	sucesso.	Enfim,	tínhamos	uma	argumentação	baseada	na	
prática	para	apresentar	às	recreadoras.	Mas	isso	não	foi	o	suficiente	para	convencê-las,	então	resolve-
mos	apresentar	nossa	estratégia	ao	vivo.	Como	uma	grande	aula	prática.	

Escolhemos	um	dia	para	executar	a	prática	da	nova	dinâmica,	em	que	as	recreadoras	permanece-
riam	apenas	assistindo	e	recebendo	orientações	quanto	à	realização	de	todo	o	processo	e,	principalmen-
te,	com	a	contextualização	da	relação	teoria-prática	que	tanto	discutimos	em	nossos	momentos	coletivos	
de	formação	continuada	com	essas	profissionais.	Cada	recreadora	acompanhou	o	desenvolvimento	do	
processo	com	o	roteiro	do	passo	a	passo	em	mãos,	solicitamos	que	fizessem	as	anotações	de	quaisquer	
dúvidas	para	discutirmos	em	uma	reunião	que	ocorreu	posteriormente,	para	avaliação	coletiva	de	todo	
o	processo.	Nesse	momento	de	avaliação,	com	a	presença	de	 toda	a	equipe,	pudemos	 refletir	 sobre	
questões	fundamentais	para	o	desenvolvimento	de	todo	o	processo	de	construção	da	nova	rotina.	

No	decorrer	dos	anos	por	conta	de	demandas	diferenciadas,	a	rotina	do	banho	passou,	e	ainda	
passa,	por	algumas	adaptações.	Questões	como	quantidade	de	pessoas	na	equipe,	horário	de	funcio-
namento,	horário	das	refeições	e	proposta	pedagógica	podem	postular	algumas	modificações,	mas	a	
base	da	organização	permanece,	assim	como	avaliações	periódicas	sobre	todo	processo.	

Através	desses	momentos	de	avaliação,	surgiu	uma	grande	contribuição	para	a	dinâmica,	sob	a	
forma	de	um	novo	arranjo	para	a	arrumação	dos	itens	de	higiene	das	crianças,	que	até	então	compar-
tilhavam	itens	de	higiene,	como	por	exemplo	sabonetes	e	pentes,	que	eram	os	mesmos	para	todas	as	
crianças	de	cada	sala.	Era	evidente	a	necessidade	de	organizar	individualmente	tais	artigos	para	além	
de	facilitar	a	dinâmica	de	todo	o	processo,	realizar	a	prevenção	de	inúmeras	doenças	transmissíveis	
pelo	compartilhamento	dos	mesmos.	

Então,	a	partir	de	algumas	reflexões	sobre	como	respeitar	e	proteger	a	individualidade	dos	pe-
quenos,	conseguimos	preparar	um	espaço	onde	cada	um	tenha	um	recipiente	exclusivo	e	etiquetado	
com	identificação,	contendo	os	produtos	de	higiene	individuais	como	sabonete,	shampoo,	condiciona-
dor,	pentes	e	escovas,	toalhas	e	lençóis	próprios.	Assim	sendo,	cada	criança	passou	a	ter	seus	perten-
ces	de	higiene	para	uso	exclusivo,	integrado	à	dinâmica	do	banho.	

3	 As	equipes	gestoras	das	creches	naquele	momento	eram	compostas	apenas	por	um	Diretor	e	um	Professor	Regente	Articulador,	
ambos	professores,	servidores	da	Secretaria	Municipal	de	Educação.
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Imagem 6: Organização individual dos itens de higiene.

Fonte: Acervo fotográfico da creche - 23019.

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES AUTÔNOMAS 
Para	que	a	dinâmica	do	banho	ocorresse	nesta	perspectiva	autônoma,	foi	fundamental	que	esta	

autonomia	fosse	trabalhada	de	maneira	constante	dentro	do	ambiente	de	sala	de	aula	e	não	só	no	mo-
mento	da	higiene.	São	muitas	as	atividades	que	podem	ser	desenvolvidas	pelas	crianças	com	incentivo	
e	supervisão	das	educadoras,	proporcionando	a	sensação	de	liberdade,	confiança	e	responsabilidade	
nos	pequenos.	O	planejamento	e	arranjo	espacial	da	sala	de	aula	também	influenciaram	diretamente	
nessa construção.

A	ideia	central	é	que	as	atividades	planejadas	devem	contar	com	a	participação	ativa	das	crianças	ga-
rantindo	às	mesmas	a	construção	das	noções	de	tempo	e	de	espaço,	possibilitando-lhes	a	compreen-
são	do	modo	como	as	situações	são	organizadas	e,	sobretudo,	permitindo	ricas	e	variadas	interações	
sociais. (DIAS, 2010, p. 13).

Cantinhos	como	os	da	Casinha	e	o	da	Leitura,	possibilitam	uma	interação	entre	as	crianças	em	
uma	perspectiva	de	autossuficiência,	quanto	mais	organizados	e	bem	definidos	forem	esses	cantinhos,	
maior	a	segurança	e	independência	dos	pequenos	ao	utilizá-los,	de	preferência	em	pequenos	grupos.	
Outras	atividades	que	seguem	esse	perfil	e	podem	ser	desenvolvidas	em	pequenos	grupos	são	a	massi-
nha	de	modelar;	os	jogos	pedagógicos	como	quebra	cabeças,	blocos	de	encaixe	e	blocos	de	construção.	

Nestas	atividades	as	crianças	podem	trabalhar	nas	mesas,	que	comportam	quatro	lugares	orga-
nizados	de	maneira	diversificada	favorecendo	a	supervisão	das	educadoras,	quando	há	necessidade	
de	 interferências	por	parte	destas,	 seja	para	algum	pedido	de	ajuda	por	parte	das	 crianças	ou	em	
possíveis	disputas	e	enfrentamentos	entre	elas.	

Estabelecer	 regras	e	 combinados	 com	a	 turma	 também	 favorece	a	organização	e	a	 interação	
pacífica	no	ambiente.	Ainda	no	período	de	acolhimento,	esses	combinados	devem	ser	estabelecidos	de	
maneira	clara,	e	reforçados	durante	todo	o	ano,	de	tempos	em	tempos	ou	quando	surgir	alguma	situa-
ção	onde	se	faça	necessário	conversar	e	rediscutir	com	os	pequenos	sobre	tais	regras	de	convivência.	
Isso	contribui	para	que	haja	harmonia	em	sala	de	aula,	fazendo	com	que	os	pequenos	se	sintam	seguros.

Assim,	todo	o	espaço	da	sala	de	aula	passou	a	ser	parte	fundamental	e	emblemática	na	pro-
posta	pedagógica	que	estava	sendo	elaborada,	assim	como,	para	o	sucesso	do	desenvolvimento,	da	
interação	social,	da	rotina,	da	segurança,	saúde,	bem-estar,	tranquilidade	e,	ainda,	da	construção	do	
conhecimento	das	crianças	e	de	toda	a	equipe.	
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Valorizamos	 o	 espaço	 devido	 a	 seu	 poder	 de	 organizar,	 de	 promover	 relacionamentos	 agradáveis	
entre	as	pessoas	de	diferentes	idades,	de	criar	um	ambiente	atraente,	de	oferecer	mudanças,	promo-
ver	escolhas,	e	a	seu	potencial	para	iniciar	toda	a	espécie	de	aprendizagem	social,	afetiva,	cognitiva.	
Tudo	isto	contribui	para	uma	sensação	de	bem-estar	e	segurança	nas	crianças.	(Loris	Malaguzzi,	apud	
Gandini, 1999, p.157).

Imagem 7: Cantinho da casinha, onde menino também brinca de boneca.

Fonte: Acervo fotográfico da creche - 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	elaboração	de	uma	dinâmica	de	banho	adequada	à	realidade	da	Unidade	Escolar,	requer	muito	

diálogo,	observação,	planejamento,	dedicação	e	estudo.	O	banho	é	uma	atividade	na	Educação	Infantil	
onde	todos	os	sujeitos	estão	envolvidos	de	maneira	relevante.	Organizar	o	tempo	e	o	espaço	em	sala	
de	aula,	para	que	esse	momento	transcorra	de	maneira	tranquila	e	organizada	é	fundamental	para	
que	as	crianças	se	sintam	seguras	ao	desenvolver	tanto	sua	autonomia	na	higiene	corporal,	como	seus	
conhecimentos	e	experiências.

Quando	o	ambiente	é	preparado	para	disponibilizar	aos	pequenos,	espaços	e	atividades	para	
serem	desenvolvidas	juntamente	com	o	momento	de	higiene,	a	turma	se	envolve	ativamente	em	todo	
processo,	reconhecendo	seu	protagonismo	ao	desempenhar	tanto	as	atividades	pedagógicas	quanto	
as	de	asseio.	Todos	os	envolvidos	sabem	como,	e	quando	devem	atuar	durante	esse	momento,	num	
clima	de	tranquilidade	e	organização.

Assim	evitamos	os	longos	períodos	de	espera	que	ocasionam	conflitos	e	enfrentamentos	desne-
cessários,	promovendo	uma	atmosfera	em	sala	de	aula	que	facilita	a	construção	do	conhecimento	e	da	
consciência	corporal	nas	crianças.



455

A	CONSTRUÇÃO	DA	DINÂMICA	DO	BANHO	EM	UMA	CRECHE	DA	PREFEITURA	DA	CIDADE	DO	RIO	DE	JANEIRO

REFERÊNCIAS 

BARBOSA,	Maria	C.	S.	A	Rotina	nas	Pedagogias	da	Educação	Infantil:	dos	binarismos	à	complexidade.	
Currículo sem Fronteiras,	v.	6,	n.	1,	p.	56-69,	Jan./Jun.,	2006.	

BARBOSA, Maria C. S. Por Amor e por Força: Rotinas	na	Educação	 Infantil.	Porto	Alegre	–	Artmed,	
2008.

BRASIL. MEC/COEDI. Critérios para atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais 
das crianças.	Brasília,	1995.

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.	Lei	n°	9394/96.	Brasília,	1996.

BRASIL. Referencial curricular nacional para a educação infantil.	Brasília,	1998.

BRASIL. Diretrizes	Curriculares	Nacionais	Gerais	da	Educação	Básica.	Brasília:	MEC,	SEB,	DICEI,	2013.

RIO DE JANEIRO. Orientações Curriculares para a Educação Infantil.	Secretaria	Municipal	de	Educação	
do	Município	do	Rio	de	Janeiro,	2010.

RIO DE JANEIRO. Orientações para a Organização da Sala na Educação Infantil: ambiente para a 
criança criar, mexer, interagir e aprender, 2013.

RIO DE JANEIRO. Orientações para Profissionais da Educação Infantil. Secretaria	 Municipal	 de	
Educação	do	Município	do	Rio	de	Janeiro,	2010.

RIO DE JANEIRO. Planejamento	 na	 Educação	 Infantil.	 Cadernos	 Pedagógicos;	 vol.	 1.	 Secretaria	
Municipal	de	Educação	do	Município	do	Rio	de	Janeiro,	2010.



456

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

TROCAS	AFETIVAS	EM	CONTEXTO	DE	INTERAÇÃO	MÃE-BEBÊ
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UERJ

INTRODUÇÃO
Trocas	afetivas	entre	mães	e	bebês	constituem	atividades	essenciais	para	o	desenvolvimento	

emocional	infantil,	envolvem,	em	geral,	expressões	faciais	de	emoção	e	são	moldadas	pelo	contexto	

sociocultural	em	que	os	indivíduos	se	desenvolvem.	A	ligação	afetiva	da	mãe	com	o	bebê	pode	ser	pen-

sada	como	tendo	início	mesmo	antes	do	parto	e	se	associa	às	percepções	que	ela	tem	dos	movimentos	

de	seu	filho,	às	interpretações	que	dá	a	elas	e	que	a	levam	a	se	regular	por	esses	movimentos.	

Bebês	 recém-nascidos,	 em	 função	da	 sua	 história	 filogenética,	 apresentam	propensões	 para	

interagir	com	o	outro,	chamar	atenção	e	reconhecer	faces.	Tais	propensões	são	elementos	que	favore-

cem	significativamente	as	interações	sociais	e	as	expressões	emocionais.

UMA	ABORDAGEM	TEÓRICA	SOCIOCULTURAL	E	EVOLUCIONISTA
Trocas	afetivas	em	episódios	de	interação	mãe-bebê	podem	ser	compreendidas	dentro	de	uma	

abordagem	de	articulação	das	perspectivas	 socioculturais	 e	da	psicologia	 evolucionista,	 como	pro-

posto	por	Seidl-de-Moura	(2005).	Tal	proposta	considera	o	desenvolvimento	humano	como	situado	

no	contexto	sociocultural,	e	lança	as	bases	de	um	modelo	teórico	orientado	pelo	pensamento	de	L.	S.	

Vygotsky	e	autores	contemporâneos	de	uma	abordagem	sociocultural,	como	M.	Cole,	e	por	princípios	

da	psicologia	evolucionista.	

De	acordo	com	Seidl-de-Moura	(2011),	ao	se	procurar	compreender	o	desenvolvimento	humano,	

não	se	pode	deixar	de	ter	em	mente	a	biologia	e	a	cultura.	A	autora	considera	que	trocas	iniciais	são	

matrizes	de	 formas	mais	diferenciadas	e	complexas	de	 interação	social,	com	base	em	possibilidades	

oferecidas	pela	filogênese,	que	se	manifestam	e	se	explicitam	em	função	do	ambiente	sociocultural	em	

que	o	desenvolvimento	ocorre,	sofrendo	influências	da	história	cultural.	Na	proposta	mencionada,	o	

desenvolvimento	de	cada	indivíduo	é	visto	como	fruto	da	evolução	por	seleção	natural,	variando	dentro	

de	certos	limites	e	possibilidades	impostos	pela	filogênese,	ao	longo	do	tempo	histórico	e	em	diferentes	

culturas,	sendo	dependente	das	condições	sociais	e	culturais	da	sociedade	(SEIDL-DE-MOURA,	2005).

As	contribuições	trazidas	pela	psicologia	evolucionista	informam	sobre	como	o	passado	evolu-

cionista	impacta	o	desenvolvimento	e	como	pode	ajudar	na	compreensão	do	período	inicial	da	onto-

gênese.	De	acordo	com	Seidl-de-Moura	(2011),	várias	características	da	espécie	humana	foram	sendo	

constituídas	através	da	seleção	natural.

A	dependência	prolongada	da	infância	humana	indica	que	os	bebês	são	pouco	equipados	para	

sobreviver	sem	os	cuidados	dos	adultos	e	que	necessitam	de	um	ambiente	adequado	para	tal.	Alguns	

aspectos	 da	 imaturidade	 dos	 bebês,	 como	 a	 acuidade	 visual	 e	 a	 capacidade	 de	memória	 limitada,	

facilitam	a	aquisição	gradativa	e	o	desenvolvimento	de	capacidades	adquiridas	posteriormente,	como	

a	linguagem,	não	se	constituindo,	portanto,	em	um	problema	ou	deficiência.
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TROCAS AFETIVAS NO DESENVOLVIMENTO INICIAL
De	acordo	com	Seidl-de-Moura	e	Ribas	(2004),	a	literatura	sobre	o	desenvolvimento	inicial	traz	

um	corpo	de	evidências	quanto	às	capacidades	do	bebê	de	perceber	o	mundo	e	de	interagir	a	partir	de	
predisposições	vistas	como	produtos	do	processo	de	evolução	da	espécie.	Outras	predisposições	que	
propiciam	a	interação	são	os	traços	fisionômicos	que	tornam	o	bebê	atraente	e	com	aspecto	de	desam-
paro,	compondo	recursos	que	atraem	cuidadores	e	provocam	as	predisposições	destes	para	cuidar.	

O	choro	 intenso	do	bebê,	capacidade	presente	desde	o	 início	e	considerada	um	benefício	do	
ponto	de	vista	evolutivo,	deflagra	contato	corporal,	suscita	respostas	nos	adultos,	propiciando	intera-
ção.	A	audição	e	alguma	acuidade	visual	são	também	capacidades	facilitadoras	das	interações	entre	o	
bebê	e	seus	cuidadores.	Há,	portanto,	um	conjunto	de	características	presentes	desde	o	nascimento	
no	bebê,	mas	também	tendências	na	mãe	(ou	cuidador	primário)	que	configuram	as	condições	e	cená-
rio	propício	a	trocas	afetivas.

Para	Mendes	e	Seidl-de-Moura	(2015),	há	evidências	da	capacidade	de	exibir	expressões	faciais	
de	emoções	e	da	participação	ativa	de	bebês	desde	cedo,	nas	trocas	com	adultos.	Resultados	de	estu-
dos	apontam	características	de	bebês	recém-nascidos	que	os	capacitam	para	os	primeiros	contatos,	
parecendo	ser	dotados	de	capacidades	que	os	preparam	para	adquirir	 informação	através	de	trocas	
precoces	(Seidl-de-Moura,	2009).	Estudos,	como	o	de	Eisenberg	(1975),	demonstraram	que	o	sistema	
auditivo	do	bebê	lhe	permite,	ao	nascer,	distinguir	vozes	humanas	a	outros	sons,	com	preferência	para	
vozes	 femininas,	o	que	denota	outra	condição	que	propicia	as	 interações	sociais.	Os	bebês,	quando	
nascem,	parecem	predispostos	a	se	interessar	pelas	pessoas,	a	começar	a	conhecê-las	e	a	responder	de	
forma	seletiva	a	eventos	sociais,	apresentando	características,	como	a	discriminação	da	voz	da	mãe	da	
de	outra	mulher,	e	a	preferência	da	voz	da	mãe	à	de	uma	estranha	(WALTON;	BOWER;	BOWER,	1992).

Investigações	também	demonstraram	que	bebês	não	só	reconhecem	vozes,	mas	também,	des-
de	o	nascimento,	segundo	Otta	e	Sarra	(1990),	reconhecem	faces	humanas,	e	no	final	do	primeiro	mês	
olham	para	a	pessoa	que	interage	com	eles,	fixando	seus	olhos	nos	do	adulto.	As	expressões	faciais	
dos	outros,	por	sua	vez,	são	percebidas	pelos	recém-nascidos	(FARRONI	et	al.,	2007)	e	essa	percepção	
aumenta	com	a	idade	(THOMPSON,	2015).

Além	dessas	predisposições	que	favorecem	a	busca	do	outro	social,	bebês	nascem	preparados	
para	produzir	expressões	faciais	que	comunicam	mudanças	nos	seus	estados,	chamando	a	atenção	e	
buscando	a	comunicação	com	seus	cuidadores	(COLE;	MOORE,	2014).	Os	bebês,	ainda	segundo	essas	
autoras,	são	considerados	sensíveis	às	expressões	faciais	dos	adultos,	organizando	seu	comportamen-
to	de	acordo	com	a	pessoa	com	quem	eles	mais	comumente	interagem.

O	segundo	mês	após	o	nascimento	tem	sido	visto	como	um	momento	de	importante	transição	
no	desenvolvimento	quanto	a	respostas	contingentes	para	comportamentos	afetivos	maternos,	refle-
tindo	uma	estrutura	de	comunicação	de	certa	complexidade.	Aos	dois	meses	há	um	crescimento	da	
quantidade	de	tempo	despendido	em	estados	de	alerta,	e	mudanças	quanto	ao	controle	de	movimen-
tos	e	quanto	à	atenção	a	pessoas	e	objetos.	

No	segundo	mês	de	vida,	bebês	correspondem	com	olhares	dirigidos,	balbucios	e	sorrisos	à	fala	
e	sorrisos	maternos	(MENDES;	SEIDL-DE-MOURA,	2015).	A	emergência	do	sorriso	considerado	social	e	
as	capacidades	de	discriminar	emoções,	manter	contato	e	atenção	visual,	imitar	e	reagir	a	expressões	
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emocionais,	bem	como	apresentar	rudimentos	de	autorregulação,	têm	sido	verificadas	nesse	período	
(MENDES;	SEIDL-DE-MOURA,	2009;	2014).

Várias	 capacidades	 são	 adquiridas	 em	 um	 período	 considerado	 de	 transição,	 do	 segundo	 e	
terceiro	meses	de	vida,	podendo	variar	em	suas	frequências	e	durações,	de	acordo	com	o	contexto	
sociocultural.	Aos	três	meses,	mudanças	expressivas	são	observadas	quando	o	bebê,	reconhecendo	
o	cuidador,	começa	a	balbuciar,	emitir	sons,	sendo	também	capaz	de	se	acalmar	quando	o	outro	fala	
com	ele	(ALVARENGA	et	al.,	2018).	Com	relação	ao	mesmo	período,	Arpini	et	al.	(2015)	destacam	que	a	
partir	dos	três	meses,	a	maioria	dos	bebês	respondem	de	um	modo	diferente,	se	comparado	a	outras	
pessoas,	sorrindo	e	vocalizando	quando	veem	a	mãe,	seguindo-a	com	os	olhos	e	parecendo	buscar	a	
proximidade	com	ela.	

A	capacidade	de	discriminar	os	 toques	próprios	e	os	dos	outros	é	 também	observada	desde	
cedo,	facilitando	aos	bebês	perceber	que	o	outro	responde	com	contingência	e	com	demonstrações	
afetivas	às	 suas	pistas	e	 sinais.	A	partir	dessa	discriminação,	e	através	das	 trocas	afetivas	ao	 longo	
do	desenvolvimento,	a	criança,	 segundo	Rochat	 (2007)	pode	 ter	expectativas	em	relação	ao	outro,	
incluindo	manifestações	emocionais	e	afetivas.

A	 predisposição	 para	 buscar	 comunicação	 com	 seus	 cuidadores	 também	 é	 observada	 nesse	
período	e	é	apresentada	em	bebês	quando	choram	diante	do	desconforto	da	fome	ou	do	frio,	quando	
se	sentem	sozinhos	e	precisando	de	atenção	(MENDES,	2018).	Bebês	também	buscam	comunicação	
quando	exibem	movimentos	expressivos	de	boca,	mãos	e	olho	em	presença	de	sorrisos,	vocalizações	
e	fala	das	mães	(TREVARTHEN,	1974).

Na	dinâmica	da	comunicação,	mães	e	cuidadores	podem	interferir	nas	trocas	afetivas,	tentando	
atrair	a	atenção	dos	bebês	ao	se	valerem	de	expressões	faciais,	e	promovendo	a	sua	expressão	facial.	
Nesse	sentido,	Kaye	e	Fogel	(1980)	constataram	que	quanto	mais	as	mães	se	valeram	de	expressões	
faciais	para	tentar	atrair	a	atenção	dos	 filhos,	 reagindo	com	sorrisos,	mais	os	bebês,	à	medida	que	
cresciam,	iniciavam	um	contato	sem	esperar,	necessariamente,	que	a	mãe	o	provocasse.

O	reconhecimento,	por	parte	da	mãe,	de	características	próprias	e	de	sinais	do	bebê,	de	pre-
ferências,	de	modos	de	agir	e	de	se	comunicar,	 vai	 se	constituindo	progressivamente.	 Logo	após	o	
nascimento,	parece	estar	presente	um	estado	de	confusão	inicial,	pois	segundo	Borsa	(2007),	a	díade	
se	conhece	muito	pouco,	não	havendo	um	padrão	de	comunicação	entre	a	mãe	e	o	filho,	podendo	
haver	dificuldades	na	distinção	dos	 sinais	do	bebê.	Na	medida	em	que	a	díade	passa	a	 interagir,	o	
reconhecimento	das	necessidades	tende	a	se	tornar	mais	especializado	e	a	compreensão	e	a	diferen-
ciação	dos	sinais	do	bebê	vão	se	constituindo	progressivamente.	De	acordo	com	Arpini	et	al.	(2015),	à	
medida	em	que	a	mãe	passa	a	ter	maior	domínio	dos	diferentes	sinais	e	necessidades	do	filho,	passa	
a	 reconhecer	os	pedidos	de	atenção	e	o	choro,	em	especial,	como	expressão	emocional,	e	passa	a	
responder	afetivamente,	pegando	no	colo,	por	exemplo.	As	mães,	de	acordo	com	Avellar	(2004),	pro-
gressivamente	vão	conhecendo	os	sinais	de	seu	filho	e,	nas	situações	de	sua	ausência,	quando	o	bebê	
solicita	a	mãe	e	precisa	esperar	por	ela,	passam	a	agir	de	modo	que	o	auxiliam,	conversando	com	ele,	
mesmo	à	distância,	e	assim,	o	bebê	espera	mais	tranquilo.	Ainda	de	acordo	com	a	autora,	é	nas	trocas	
afetivas	efetivadas	nas	interações	iniciais	que	o	bebê	se	instrumentaliza	a	suportar	a	ausência	da	mãe.

Um	determinado	comportamento,	a	fala	materna	dirigida	ao	bebê,	o	“manhês”,	ocorre	quando	
as	mães	 se	 valem	de	uma	 fala	dirigida	ao	bebê	que	 tem	características	próprias,	 como	 ter	 sintaxe	



459

TROCAS	AFETIVAS	EM	CONTEXTO	DE	INTERAÇÃO	MÃE-BEBÊ

simplificada,	e	mudando	tom	de	voz,	buscando	habilitar	o	bebê	a	participar	da	comunicação	(FLORES;	
BELTRAMI;	SOUZA,	2011).	A	mãe,	através	do	“manhês”,	muitas	das	vezes,	assume	a	posição	do	bebê	
e	expressa	na	fala	o	que	ela	pensa	que	ele	poderia	estar	sentindo	(SCORSI;	LYRA,	2012)	e	o	bebê	se	
deixa	levar	pela	fala	materna,	sendo	fundamental	a	presença	manifestada	pela	voz	da	mãe	que	lhe	é	
endereçada	(PIEROTTI;	LEVY;	ZORNIG,	2010),	favorecendo	momentos	de	trocas	afetivas.	

TROCAS AFETIVAS E ESTRATÉGIAS DE SOCIALIZAÇÃO DE EMOÇÕES
A	mãe	atribui	significados,	durante	as	interações	com	o	bebê,	de	acordo	com	as	situações	em	

que	ocorrem	as	trocas	e	esse	processo	é	mediado	pelas	representações	dela	acerca	do	mundo	(NUNES;	
AQUINO;	VILLACHAN-LYRA,	2015).	A	partir	desse	processo,	o	bebê	internaliza	gradualmente	os	signifi-
cados	de	vários	comportamentos	comunicativos,	tornando-se	capaz	de	fornecer	respostas,	e	segundo	
Vygotsky	(1991),	entra	em	contato	com	o	mundo	cultural	e	é	inserido	no	universo	simbólico	e	cultural.

Em	todos	os	grupos	culturais,	as	mães,	pais	e	outros	cuidadores	 transmitem	sua	experiência	
emocional	e	seu	conhecimento	sobre	as	emoções	no	contexto	em	que	a	criança	se	desenvolve,	en-
sinando	como	expressá-las	e	percebê-las	nas	pessoas,	 favorecendo	a	ocorrência	de	 trocas	afetivas	
(MENDES;	PESSÔA;	CAVALCANTE,	2016).	O	fomento	do	desenvolvimento	de	capacidades	específicas	
que	favorecem	as	trocas	afetivas	em	cada	cultura	está	relacionado	a	concepções	de	cuidado	de	crian-
ças,	à	predominância	dos	comportamentos	parentais	adotados	e	é	consequência	das	ênfases	dadas	por	
cada	contexto	sociocultural	aos	processos	de	aprendizagem.	Acredita-se	que	as	ideias	e	expectativas	
acerca	das	expressões	emocionais	em	crianças,	articuladas	com	as	crenças	e	as	metas	de	socialização	
dos	cuidadores,	componham	estratégias	de	socialização	que	definem	diferentes	caminhos	de	desen-
volvimento	emocional	(MENDES;	CAVALCANTE,	2014).

As	estratégias	de	socialização	de	emoções,	as	práticas	de	cuidado,	assim	como	também	os	com-
portamentos	 parentais,	 refletem	modelos	 vigentes	 nas	 sociedades	 em	que	 vivem	 as	 crianças	 e	 seus	
diferentes	cuidadores	e	interferem	nas	trocas	afetivas	entre	cuidadores	e	bebês.	Keller	e	Otto	(2009),	
ao	compararem	contextos	socioculturais	distintos,	constataram	que	alguns	processos	relevantes	para	
a	socialização	de	emoção	e	metas	parentais	de	socialização	se	estendem	a	vários	contextos,	mas	não	a	
outros.	Verificaram	que	no	contexto	agrário	rural	dos	Nso,	de	Camarões,	o	objetivo	das	estratégias	de	so-
cialização	emocional	de	bebês	era,	desde	cedo,	o	controle	emocional,	com	ênfase	na	supressão	do	choro.	

As	autoras	encontraram	também,	em	famílias	alemãs,	 tendências	que	apontavam	para	a	va-
lorização	de	expressões	emocionais,	como	o	sorriso	e	a	fala	materna	dirigida	aos	bebês.	As	mães	da	
Alemanha	entendiam	que	ao	olhar,	vocalizar	e	sorrir	para	a	mãe,	a	criança	tendia	a	se	sentir	cada	vez	
mais	confiante	em	relação	ao	ambiente,	e	assim	também	acreditavam	que,	com	seus	comportamentos	
afetivos,	de	olhar,	sorrir	e	falar	com	os	bebês,	promoviam,	através	de	trocas	afetivas,	a	autoconfiança	
dos	seus	filhos.

Os	comportamentos	parentais,	tendo	como	foco	as	relações	entre	cuidadores	e	crianças	em	fa-
ses	iniciais	do	desenvolvimento,	foram	discutidos	por	Keller	(2007),	e	nesses,	os	cuidados	dispensados	
pelos	pais	às	crianças	foram	considerados	como	tendências	para	cuidar.	Seriam	predisposições	para	o	
cuidado	presentes	em	todas	as	culturas,	mas	assumindo	formas	e	dinâmicas	próprias	a	cada	uma.	Essa	
perspectiva	teórica	considera	que	os	bebês	possuem	características	que	parecem	suscitar	cuidados	
para	garantir	sua	sobrevivência,	e	os	adultos,	por	outro	lado,	estariam	preparados,	por	predisposições	
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herdadas,	para	fornecer	cuidados	e	estimulação,	permitindo	que	as	crianças	aprendam	modos	especí-
ficos	de	relacionamento	social	próprios	da	sua	cultura.

Os	cuidados	dispensados	pelos	pais	às	crianças	foram	considerados,	no	modelo	teórico	formu-
lado	por	Keller	(2007),	como	categorias	denominadas	sistemas	parentais,	que	constituem	as	bases	das	
diferentes	trajetórias	de	desenvolvimento	e	são	ativados	pelas	demandas	ambientais	para	promover	
proximidade	e	conforto,	em	diferentes	combinações	com	mecanismos	de	interação.	O	primeiro	siste-
ma,	o	cuidado	físico,	inclui	a	amamentação,	a	proteção	e	a	higiene;	o	segundo,	o	contato	corporal,	tem	
a	função	de	proteger	o	bebê,	pois	estando	junto	da	mãe,	o	bebê	fica	resguardado	de	possíveis	perigos;	
o	terceiro,	a	estimulação	corporal	funciona	como	forma	de	intensificar	o	desenvolvimento	motor	e	a	
percepção	corporal	necessária	à	sobrevivência;	o	quarto,	a	estimulação	por	objetos,	 faz	com	que	o	
bebê	se	aproxime	do	mundo	dos	objetos	e	do	ambiente	físico	em	geral,	fazendo	com	que	enfraqueça	
a	dependência	em	relação	aos	cuidados	dos	adultos;	o	quinto,	as	trocas	face	a	face,	envolve	o	contato	
de	olhar	e	o	maior	uso	da	linguagem,	oferecendo	ao	bebê	a	experiência	de	percepção	contingente,	e	
o	último	sistema	parental,	o	envelope	narrativo,	focaliza	a	linguagem	utilizada	pelos	pais	na	interação	
com	a	criança.

Os	estudos	empíricos	realizados	por	Keller	(2002)	indicaram	a	existência	de	dois	estilos	paren-
tais	denominados	estilo	distal	e	estilo	proximal,	em	diferentes	contextos	culturais	estudados.	O	estilo	
distal	é	caracterizado	por	amamentação	curta,	reduzidos	períodos	de	carregar	o	bebê,	geralmente	em	
resposta	ao	choro,	pouco	contato	corporal.	Esse	estilo	de	cuidado	prioriza	as	práticas	de	contato	face	a	
face	e	de	estimulação	por	objetos	e	promove	a	atenção	exclusiva	com	respostas	contingentes	a	vocali-
zações	e	expressões	emocionais	do	bebê,	estimulando	sua	autonomia,	assertividade	e	independência,	
tendo-as	como	metas	de	socialização	e	ocorre	principalmente	em	grandes	centros	urbanos.	

O	estilo	proximal,	por	sua	vez,	tem	como	característica	a	amamentação	e	o	contato	corporal	por	
dois	ou	quatro	anos,	ocorrendo	em	contextos	em	que	os	bebês	são	carregados	nas	costas,	na	frente	
do	corpo	ou	no	quadril	da	mãe	a	maior	parte	do	tempo,	durante	os	seus	primeiros	anos,	estando	assim	
em	contato	com	ela	durante	o	dia	e	à	noite.	Nesse	estilo,	ocorre	uma	longa	proximidade	da	mãe	com	
o	bebê,	promovendo	calor	emocional	e	nele,	o	cuidado	ocorre	juntamente	com	outras	atividades	que	
a	mãe	desenvolve.	O	bebê,	nesse	contexto,	também	recebe	cuidados	de	outros	adultos	e	de	crianças	
mais	velhas,	de	forma	compartilhada	com	a	mãe.	As	qualidades	relacionadas	ao	autocontrole	nas	re-
lações	sociais	para	manter	a	harmonia	e	o	equilíbrio	são	valorizadas	como	objetivos,	como	metas	de	
socialização	a	serem	alcançadas,	ocorrendo	principalmente	nos	contextos	que	priorizam	as	relações	no	
grupo	social	em	que	estão	inseridos.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De	uma	maneira	geral,	a	percepção	das	expressões	emocionais	dos	bebês	e	os	comportamentos	

afetivos	que	mães	(e	outros	cuidadores)	estabelecem	com	seus	filhos,	assim	como	a	forma	com	que	
lidam	com	as	suas	próprias	emoções	e	com	as	expressões	emocionais	dos	bebês,	interferem	nas	trocas	
afetivas	estabelecidas	e	no	desenvolvimento	emocional	dos	bebês.	As	diferenças	entre	os	contextos	
socioculturais	 repercutem	nas	práticas	de	 cuidado,	nas	estratégias	de	 socialização	de	emoções,	no	
papel	que	é	atribuído	às	emoções	e	nas	trocas	afetivas,	assim	como	nas	metas	de	socialização	que	pais	
almejam	para	o	futuro	de	seus	filhos,	em	termos	de	desenvolvimento	emocional.
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Não	 há	 muitas	 pesquisas	 recentes	 que	 investiguem	 como	 trocas	 afetivas	 em	 contexto	 de	
interação	mãe-bebê	se	estabelecem	e	como	se	configuram,	e	uma	lacuna	indica	ausência	de	inves-
tigações	em	contexto	urbano	no	Rio	de	 Janeiro.	Com	este	objetivo,	 será	desenvolvida,	pela	autora	
deste	 ensaio,	 uma	pesquisa	 no	 âmbito	 dos	 grupos	 de	 pesquisa	Desenvolvimento Socioemocional e 
Parentalidade e Interação Social e Desenvolvimento (ambos	no	diretório	CNPq),	sediados	no	Programa	
de	Pós-Graduação	em	Psicologia	Social	da	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Nessa	pesquisa,	
pretende-se	 verificar	 e	 discutir	 como	 se	 estabelecem	as	 trocas	 afetivas	 entre	mães	 e	 bebês	 e	 sua	
articulação	com	as	metas	que	essas	mães	têm	para	o	desenvolvimento	das	emoções	de	seus	filhos.

REFERÊNCIA	BIBLIOGRÁFICA

ALVARENGA,	Patrícia;	PAIXÃO,	Catiele;	SOARES;	Zelma	Freitas;	SILVA,	Antônio	Carlos	Santos.	Impacto	
da	 saúde	metal	 materna	 na	 interação	mãe-bebê	 e	 seus	 efeitos	 sobre	 o	 desenvolvimento	 infantil.	
Psicologia, v.49, n.3, p.317-327, 2018.

ARPINI,	Dorian	Mônica;	ZANATTA,	Edinara;	MARCHESAN,	Rafaela	Quintana;	FARAJ,	Suane	Pastoriza;	
LEDUR,	 Carolina	 Sarzi;	MOZZAQUATRO,	 Caroline	 de	Oliveira.	 Interação	mãe-bebê:	 um	processo	 de	
descobertas. Interação em Psicologia, Curitiba, v. 19, n.1, p.1-11, 2015.

AVELLAR,	 Luziane	 Zacché.	 Jogando	 na	 análise	 de	 crianças:	 intervir-interpretar	 na	 abordagem	
winnicottiana.	São	Paulo:	Casa	do	Psicólogo,	2004.

BORSA,	 Juliane	 Callegaro.	 Considerações	 acerca	 da	 relação	 mãe-bebê	 da	 gestação	 ao	 puerpério.	
Contemporânea - Psicanálise e Transdisciplinaridade.	Porto	Alegre,	n.2,	abr/mai/jun,	p.310-321,	2007.

COLE,	Pamela;	MOORE,	Ginger	Ann.	About	Face!	Infant	Facial	Expression	of	Emotion.	Emotion Review, 
v.7,	n.2,	p.116-120,	2014.

EISENBERG, Rita. B. Auditory competence in early life: the roots of communicative behavior. 
Baltimore:	University	Park	Press,	1975.

FARRONI,	 Teresa;	 JOHNSON,	 Mark	 H.;	 MENON,	 Enrica;	 RIGATO,	 Silvia.	 The	 perception	 of	 facial	
expressions	in	newborns.	European Journal of Developmental Psychology, n.4, p.2-13, 2007.

FLORES,	Mariana	R.;	BELTRAMI,	Luciane;	SOUZA,	Ana	Paula	R.	O	manhês	e	suas	 implicações	para	a	
constituição	do	sujeito	na	linguagem.	Distúrbios da Comunicação, São	Paulo,	v.	23,	n.2,	p.	143-152,	
agosto, 2011.

KAYE,	Kenneth;	FOGEL,	Alan.	The	Temporal	structure	of	face-to-face	communication	between	mothers	
and infants. Developmental Psychology,	v.5,	n.	16,	p.454-464,	1980.

KELLER,	Heidi.	Development	as	the	interface	between	biology	and	culture:	a	conceptualization	of	early	
ontogenetic	experiences.	In	KELLER,	Heidi.	POORTINGA,	Y.;	SCHÖLMERICH,	A.	(Eds).	Between	culture	
and biology.	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	p.	215–240,	2002.

KELLER,	Heidi.	Cultural	Models	of	Parenting.	Cultures of Infancy.	NJ:	Lawrence	Erlbaum,	Mahwah,	ch.5,	
p.101-160,	2007.

KELLER,	Heidi;	OTTO,	Hiltrud.	The	cultural	socialization	of	emotion	regulation	during	infancy.	Journal of 
Cross-Cultural Psychology,	v.	40,	n.6,	p.	996-1011,	2009.

MENDES,	 Deise	 Maria	 Leal	 Fernandes.	 In:	 Luciana	 Fontes,	 PESSÔA,	 Deise	 Maria	 Leal	 Fernandes	
MENDES e Maria Lucia SEIDL-DE-MOURA (Org.), Parentalidade: diferentes perspectivas, evidências e 
experiências. Curitiba: Appris, p.81-102, 2018.

MENDES,	 Deise	 Maria	 Leal	 Fernandes;	 PESSÔA,	 Luciana	 Fontes	 e	 CAVALCANTE,	 Lilia	 Ieda	 Chaves.	
Estudos e pesquisas em psicologia, Rio	de	Janeiro,	v.16,	n.2,	p.	450-468,	2016.

MENDES,	Deise	Maria	Leal	Fernandes;	SEIDL-DE-MOURA,	Maria	Lucia.	Facial	Expressions	 in	mother-
baby	 interactional	 contexts	and	emotional	development.	 In	FLORES,	Bruce	 (Ed).	Baby	 interactional	
contexts and emotional developmental facial expressions: recognition, developmental differences 
and social importance.	NY:	Nova	Science	Publishers,	Inc.,	p.	91-108,	2015.



462

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

MENDES,	Deise	Maria	Leal	Fernandes;	CAVALCANTE,	Lilia,	I.	C.	Modelos	de	Self	e	Expressão	Emocional	
em	Bebês:	Concepções	de	mães	e	outras	cuidadoras. Psicologia,	Porto	Alegre,	v.45,	n.1,	p.110-119,	
janeiro-março,	2014.

MENDES,	Deise	Maria	Leal	Fernandes;	SEIDL-DE-MOURA,	Maria	Lucia.	Different	kind	of	infant’s	smiles	
in	the	first	six	months	and	contingency	to	maternal	affective	behavior. Spanish Journal of Psychology, 
v. 17, n.80, p.1-12, 2014.

NUNES,	Laisy	Lima;	AQUINO,	Fabíola	Souza.	Braz;	VILLACHAN-LYRA,	Pompéia	“Mãe	acha	que	bebê	sente	
tudo,	 né?”:	 Concepções	 maternas	 sobre	 habilidades	 socioemocionais	 e	 comunicativas. Psicologia, 
Porto	Alegre,	v.	46,	n.2,	p.243-253,	2015.	

OTTA,	Emma;	SARRA,	Simone.	Um	estudo	sobre	o	sorriso	e	o	riso	em	crianças	de	quatro	a	cinco	anos. 
Psicologia USP,	São	Paulo,	v.1,	p.13-24,	1990.

PIEROTTI,	Mariana	Moreira	de	Souza;	LEVY,	Lídia.;	ZORNIG,	Silvia	Abu-Jamra.	A.	O	“manhês”:	costurando	
laços.	Estilos da clínica,	São	Paulo,	v.15,	n.2,	p.20-433,	2010.

ROCHAT,	Phillipe.	 Intentional	 action	arises	 from	early	 reciprocal	 exchanges. Acta Psychologica, v.1, 
n. 124, p. 8-253, 2007. 

SCORSI,	 Letícia.;	 LYRA,	 Maria	 da	 Conceição	 Diniz	 Pereira.	 O	 “manhês”	 e	 o	 desenvolvimento	 da	
comunicação	adulto-bebê:	uma	revisão	da	literatura	com	uma	proposta	de	análise	microgenética	das	
trocas	mãe-bebê.	Interação em Psicologia, Curitiba,	v.	16,	n.	2,	p.	293-305,	jul./dez.,	2012.

SEIDL-DE-MOURA,	Maria	Lúcia;	RIBAS,	Adriana	Ferreira	Paes.	Evidências	sobre	características	de	bebês	
recém-nascidos:	um	convite	a	reflexões	teóricas.	In	SEIDL-DE-MOURA,	Maria	Lúcia	(Org.)	O bebê do 
século XXI e a psicologia do desenvolvimento.	São	Paulo:	Casa	do	Psicólogo,	p.21-60,	2004.

SEIDL-DE-MOURA,	 Maria	 Lucia.	 Bases	 para	 uma	 psicologia	 do	 desenvolvimento	 sociocultural	 e	
evolucionista.	Em	F.	A.	R.	PONTES;	R.	C.	S.	BRITO;	C.	M.	C.	MAGALHÃES	(Org.).	Temas pertinentes na 
construção da psicologia contemporânea.	Belém:	UFPA,	p.	15-41,	2005.

SEIDL-DE-MOURA,	Maria	Lucia.	Introdução.	Interações	Sociais	e	Desenvolvimento.	In	Maria.	Lúcia	SEIDL-
DE-MOURA;	Deise	Maria	 Leal	 Fernandes	MENDES;	 Luciana	Fontes	PESSÔA	 (Org.).	 (2009).	 Interação 
social e desenvolvimento. Curitiba:	CRV,	p.	19-36,	2009.

SEIDL-DE-MOURA,	 Maria	 Lucia.	 Algumas	 reflexões	 sobre	 a	 Psicologia	 do	 Desenvolvimento	 e	 sua	
importância	 no	 estudo	 da	 mente	 e	 comportamentos	 humanos.	 In	 Sônia	 Maria	 Guedes	 Gondim;	
Antônio Marcos Chaves (Org.). Práticas e Saberes Psicológicos e suas Conexões.	Salvador:	UFBA,	v.	1,	
p.163-206,	2011.	

THOMPSON,	 Ross	 Allen.	 Doing	 it	 with	 feeling:	 The	 emotion	 in	 early	 socioemotional	 development.	
Emotion Review, v.7, n.2, p.121-125, 2015.

TREVARTHEN,	Colwyn.	Conversations	with	a	two-month-old.	New Scientist, v.2, p.230-235, 1974.

VYGOSTSKY,	Lev	Semenowitch.	A formação social da mente.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1991.

WALTON,	Gail.	E.;	BOWER,	n.	J.	A.;	BOWER,	Thomas	G.	R.	Recognition	of	familiar	faces	by	newborns.	Infant 
Behavior	and	Development,	v.15,	p.265-269,	1992.



463

LITERATURA E LUDICIDADE NA INFÂNCIA SURDA

LITERATURA E LUDICIDADE NA INFÂNCIA SURDA

Aline	Cristine	Xavier	da	Silva	Castro
desualinexavier@gmail.com 

DESU/INES

Na	Literatura	 Infantil,	o	 lúdico	 tem	papel	 fundamental	como	preparatório	para	o	desenvolvi-
mento	do	pensamento	analítico,	que	permanece	com	o	 indivíduo	ao	 longo	da	vida.	A	atividade	de	
contar	e	recontar	histórias	permite	que	as	crianças	interajam	no	mundo	simbólico	e	da	fantasia,	ex-
pressando	opiniões,	 tornando-se	agentes	criativas	e	sujeitos	questionadores	e	participativos.	Dessa	
forma,	a	Literatura	Infantil	pode	ser	vista	como	promotora	de	recursos	psicológicos	que	permitirão	
ações	criativas,	assim	como	o	desenvolvimento	da	imaginação,	ultrapassando	a	prática	interativa	que	
potencializa	o	desenvolvimento	discursivo	da	criança.	

É	 também	 a	 partir	 da	 literatura	 que	 a	 criança	 experiencia	 sentimentos	 formadores	 de	 sua	
personalidade,	como	a	alteridade,	quando	entra	em	contato,	por	meio	do	 texto,	com	aquilo	que	é	
diferente	dela	por	meio	do	conhecimento	sobre	a	existência	de	pessoas	e	pensamentos	diferentes	do	
seu	(Costa,	2007).	O	contato	com	a	literatura	infantil	oportuniza	ainda	o	fortalecimento	do	otimismo	
e	da	autoconfiança	a	partir	da	identificação	da	criança	com	heróis	que	conseguem	vencer	obstáculos	
aparentemente	intransponíveis,	mas	que	são	superados	com	esforço	individual	ou	com	alguma	ajuda.	
Essa	identificação	permite	que	a	criança	consiga	“solucionar	seus	conflitos	e	reunir	forças	para	superar	
sua	dependência	infantil”	(Rösing,1999).

Se	 consideramos,	 então,	 que	 é	 por	meio	 da	 linguagem	que	 a	 criança	 descobre	 na	 literatura	
infantil	a	possibilidade	de	realizar	ações	não	realizáveis	na	vida	real	a	partir	do	jogo	simbólico que se 
estabelece	nas	histórias	de	faz-de-conta,	e	que	nesse	mundo	ela	pode	representar	desejos,	preocu-
pações	e	 sentimentos	que	a	afetam	na	vida	 real,	precisamos	compreender	o	papel	 significativo	da	
linguagem	literária,	e	por	isso	estética,	no	processo	de	recepção	do	texto	literário	pela	criança.	Quando	
se	trata	de	crianças	surdas,	essa	questão	torna-se	desafiadora,	tendo	em	vista	a	real	limitação	de	aces-
sibilidade	a	linguagens	estéticas	inerentes	ao	texto	literário,	em	razão	do	significativo	e	comprovado	
atraso	linguístico	no	Brasil.	Esse	atraso	linguístico	entre	crianças	surdas	pode	ser	explicado	pela	falta	
de input no	desenvolvimento	linguístico	da	maioria	delas,	pois	cerca	de	90%	são	filhas	de	pais	ouvintes	
e	praticamente	não	recebem	nenhum	estímulo	linguístico até	ingressarem	na	escola.	Isto	quer	dizer	
que	a	maioria	das	crianças	surdas	inicia	o	processo	de	aquisição	da	linguagem	na	língua	de	sinais	tar-
diamente,	quando	já	estão	em	idade	escolar,	acarretando	atraso	linguístico	por	falta	de	acesso	à	língua	
de	sinais,	além	de	possíveis	dificuldades	emocionais	e	na	aprendizagem.

Para	compreender	como	a	literatura	pode	contribuir	para	a	formação	integral	da	criança	surda,	
potencializando	ações	de	criação,	autoria	e	sensibilidade,	é	necessário	percorrer	questões	acerca	da	
construção	do	simbólico	mediado	pela	literatura	infantil	e	a	aquisição	de	língua.	Deve	haver,	também,	
esforço	efetivo	no	sentido	de	possibilitar	à	criança	surda	o	contato	com	livros	e	outros	artefatos	literá-
rios	ainda	na	fase	de	estimulação	linguística.	Uma	forma	de	oportunizar	esse	letramento	é	oferecendo	
a	esta	criança	o	contato	com	histórias,	narrativas	sinalizadas.	Garantir	a	oferta	de	textos	literários	em	
línguas	de	sinais	se	faz	importante	pelo	fato	de	que	a	criança	surda,	na	maioria	dos	casos,	não	tem	
contato	 com	seus	pares	 linguísticos,	portanto,	desconhece	os	 recursos	 literários	existentes	em	sua	
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língua.	Com	isso,	os	múltiplos	sentidos	que	emanam	do	texto	literário,	por	meio	de	metáforas,	ironias,	
personificações,	hipérboles	tornam-se	de	difícil	compreensão.

Deste	modo,	interessa-nos	compreender	de	que	modo	se	dá	a	construção	do	simbólico	mediado	
pela	ficção	por	crianças	surdas	em	fase	de	aquisição	de	língua	de	sinais	e/ou	aprendizagem	de	língua	
portuguesa	como	segunda	 língua,	assim	como	refletir	sobre	a	relação	entre	o	desenvolvimento	 lin-
guístico	da	criança	surda	e	a	capacidade	de	construção	simbólica	por	meio	do	contato	com	materiais	
ficcionais,	especificamente	a	literatura	infantil,	uma	vez	que	se	pretende	descobrir	se	a	constituição	da	
língua	é	condicionante	para	o	desenvolvimento	da	capacidade	de	simbolizar	e	interagir	com	a	malha	
ficcional	inerente	à	literatura	infantil.	A	proposta	de	investigação	aqui	apresentada	tem	como	obje-
tos	crianças	surdas	da	Educação	Infantil	e	do	ensino	fundamental	 I,	principalmente	aquelas	em	que	
se	inicia	o	processo	de	letramento	em	Libras	e	língua	portuguesa	escrita	do	Ensino	Fundamental	do	
Instituto	Nacional	de	Educação	de	Surdos	(INES).	Interessa-nos	investigar	o	desenvolvimento	discursivo	
da	criança	surda	por	meio	de	práticas	pedagógicas	que	entendam	a	literatura	como	recurso	interativo	
mobilizador	da	formação	de	um	sujeito	ativo	e	crítico.	

O	contato	com	a	literatura	infantil,	seja	por	meio	das	narrativas	dos	clássicos	universais	ou	ou-
tros	gêneros,	deve	ser	pensado	como	possibilidade	de	inclusão	cultural,	e	isso	implica	considerar	as	
especificidades	 de	 recepção	da	 criança	 surda.	 Esta,	 se	 alfabetizada	 em	 sua	primeira	 língua,	 Libras,	
poderá	ser	leitora	de	livros	de	textos	literários	em	sua	segunda	língua,	a	Língua	Portuguesa.	Isso	requer	
processos	específicos	para	que	a	prática	de	 leitura,	 tanto	em	Libras	quanto	em	Língua	Portuguesa,	
seja	significativa	e	proporcione	à	criança	surda	desenvolver	a	criatividade	e	imaginação,	assim	como	
atribuir	sentido	ao	texto	que	lê.	Daí	a	importância	de	pensarmos	na	escola	como	ambiente	estimulador	
da	língua	de	sinais	e	da	comunicação	das	crianças	dentro	e	fora	das	brincadeiras	e	atividades	literárias.	
Silva	 (2002)	 acrescenta	que	na	 tentativa	 de	 explorar	 as	 questões	 relacionadas	 com	a	 cognição	 e	 a	
linguagem,	o	funcionamento	lúdico	de	crianças	surdas	parece	ser	esfera	fértil	para	estudar	a	relação	
entre	a	composição	da	imaginação	e	o	uso	de	sinais.

Um	levantamento	preliminar	sobre	atividades	de	leitura	com	crianças	do	Ensino	Fundamental	
evidencia	que	nas	práticas	escolares,	sobretudo	nas	séries	iniciais	do	primeiro	e	do	segundo	segmento	
do	Ensino	Fundamental,	não	há	um	contato	significativo	com	a	Literatura,	ou,	quando	há,	esse	contato	
não	se	configura	efetivamente	como	uma	experiência	cultural.	No	entanto,	sabemos	que	é	dever	da	
escola	assegurar	à	criança	que	o	texto	literário	tenha	um	tratamento	distinto	em	relação	aos	outros,	ou	
seja,	que	não	seja	banalizado,	mas	sim	ressaltados	sua	relevância	e	seu	significado.	Negar	isso	à	criança	
é	vedar	a	oportunidade	de	desenvolvimento	de	sua	criatividade.	Isso	requer	processos	específicos	para	
que	a	prática	de	leitura,	tanto	em	Libras	quanto	em	Língua	Portuguesa,	seja	significativa	e	proporcione	
à	criança	surda	desenvolver	a	criatividade	e	imaginação,	assim	como	atribuir	sentido	ao	texto	que	lê.

Ser	 leitor	é	 inserir-se	nas	práticas	sociais	próprias	à	cultura	escrita.	 Implica	comportamentos,	
procedimentos	e	destrezas	típicos	de	quem	vive	no	mundo	da	leitura,	tais	como:	movimentar-se	numa	
biblioteca,	visitar	livrarias,	perceber	os	escritos	urbanos	e	materiais	escritos	que	circulam	na	escola.	
Implica	também	adquirir,	quando	se	fizer	necessário	e	quando	aparecerem	novos	usos	para	a	leitura	na	
sociedade,	outras	formas	de	ler.	Na	visão	da	escola	regular,	há	uma	padronização	quanto	à	expectativa	
de	leitura	com	relação	aos	três	anos	iniciais	da	alfabetização,	desejando-se	que	até	o	terceiro	ano	os	
alunos	sejam	capazes	de:
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• utilizar	livrarias	e	bancas	como	locais	de	acesso	a	livros,	jornais,	revistas;

• utilizar	bibliotecas	para	manuseio,	leitura	e	empréstimo	de	livros,	jornais,	revistas;

• dispor-se	a	ler	os	escritos	que	organizam	o	cotidiano	da	escola	(cartazes,	avisos,	circulares,	
murais);

• engajar-se na produção e organização de espaços para realização de leituras, tais como canto 
de leitura, biblioteca de classe, jornais escolares, murais, realizando leituras para outros cole-
gas, para outras classes, para grupos de amigos, para a escola como um todo.

Tais	 expectativas	 correspondem	 a	 uma	 unificação	 da	 visão	 de	 desenvolvimento	 escolar	 da	
criança,	sem	distinguir,	por	exemplo,	as	especificidades	correspondentes	ao	ensino	de	crianças	sur-
das.	Especificamente	quando	pensamos	na	criança	surda	como	leitor	em	potencial,	devemos	pensar	
a	escola	possibilitadora	do	acesso	à	leitura	literária	como	acesso	a	bens	culturais.	A	literatura	é	um	
bem	cultural	inegável	e,	muitas	vezes,	inacessível	aos	surdos.	Para	Antonio	Cândido:	“(...)	a literatura 
corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade, 
porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos 
e portanto nos humaniza.(...).

A	literatura	é,	segundo	Antonio	Cândido,	um	dos	direitos	humanos	indispensáveis	a	todos,	e	não	
deveria	ser	compreendido	como	privilégio	de	alguns.	Em	uma	sociedade	letrada,	o	acesso	ao	acervo	
literário,	canônico	ou	não,	se	faz	majoritariamente	por	meio	da	modalidade	escrita	da	língua,	forma	
de	registro	da	maior	parte	das	culturas	modernas.	Assim,	garantir	políticas	linguísticas	que	favoreçam	
o	ensino	de	LP	como	L2	é	uma	forma	de	garantir	o	acesso	de	pessoas	surdas	ao	patrimônio	literário	
universal.	O	contato	com	culturas	externas	à	comunidade	surda	permite	a	ampliação	e	ressignificação	
de	conceitos	por	parte	da	pessoa	surda,	e	a	Literatura	é	um	bem	cultural	capaz	de	desenvolver	nela	tais	
fatores.	No	entanto,	o	desenvolvimento	de	competências	e	habilidades	importantes	que	garantam	ao	
surdo	autonomia	para	fazer	da	leitura	literária	fonte	de	fruição	e	reelaboração	da	realidade	e	amplia-
ção	de	conhecimentos	depende	de	alguns	fatores.

E	quanto	às	crianças	surdas	em	fase	pré-escolar,	cuja	língua	de	sinais	ainda	está	em	constituição	
e	o	aprendizado	da	segunda	língua	(língua	portuguesa	escrita)	ainda	não	se	deu?	Tais	alunos	necessitam	
de	uma	pedagogia	valorativa	de	aspectos	visuoespaciais	de	aprendizagem.	No	entanto,	há	escassez	de	
materiais	didáticos	e	obras	literárias	voltadas	para	o	público	surdo	ou	traduzidas	para	a	Libras,	como,	
por	exemplo,	produções	imagéticas	e	cinematográficas	de	diferentes	gêneros	literários	que	fomentem	
o	letramento	literário	do	aprendiz	surdo.	É	notória	a	necessidade	de	uma	produção	literária	que	pos-
sibilite,	por	meio	da	visualidade,	o	contato	com	outras	formas,	gêneros	e	suportes	da	literatura,	uma	
vez	que	para	a	criança	surda	a	apropriação	dos	significados	não	se	dá	de	forma	direta	pelos	órgãos	dos	
sentidos,	mas	por	meio	de	práticas	visuais	mediadas	pela	presença	dos	signos.	Concomitante	a	isso,	
é	premente	a	reavaliação	dos	usos	da	literatura	no	contexto	escolar,	sobretudo	a	fim	de	que	se	possa	
garantir	à	criança	surda	a	oportunidade	de	participar	de	um	letramento	 literário	efetivo	que	vise	à	
formação	de	um	leitor	crítico	em	potencial,	capaz	de	perceber	nas	representações	literárias	reflexões	
de	cunho	ideológico,	psíquico	e	histórico.	
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A SALA DE LEITURA O LETRAMENTO LITERÁRIO DE CRIANÇAS SURDAS
Muitas	 inciativas	de	promoção	do	letramento	literário	para	crianças	surdas	não	alcançam	su-

cesso.	Uma	das	causas	é	a	 insistência	em	 formar	de	apresentar	a	 literatura	como	 ferramenta	para	
fixação	de	outros	saberes,	principalmente	o	ensino	de	língua.	Quando	se	trata	de	ensino	de	literatura,	
devemos	pensar	que	 leitura	não	exige	apenas	capacidades	relativas	à	decifração	do	código	escrito.	
Ser	leitor	é	ir	além	disso.	É	necessário	desenvolver	capacidades	relativas	à	compreensão,	à	produção	
de	sentido.	Então,	é	dever	da	escola	refletir	sobre	a	 importância	da	formação	de	 leitores	 literários.	
Os	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	 trazem	o	esclarecimento	sobre	as	especificidades	do	texto	 li-
terário,	marcando	a	diferença	entre	o	texto	literário	e	os	outros	tipos	de	texto,	e	orientando	a	escola	
a	refletir	sobre	a	necessidade	de	se	evitar	práticas	pedagógicas	que	utilizem	a	Literatura	apenas	para	
ensinar outros saberes. 

Então,	o	que	pretendemos	dizer	é	que	práticas	de	letramentos	literários	só	logram	sucesso	quan-
do	buscam	realizar	um	trabalho	sistemático	de	letramento	literário,	sendo	necessário	que	a	criança	
surda	tenha	contato	com	livros	e	outros	materiais	literários.	No	entanto,	a	consolidação	da	sua	língua	
materna	é	 fundamental	para	que	a	construção	de	sentidos	se	efetive	no	contato	com	a	 linguagem	
literária.	A	formação	do	repertório	cognitivo	capaz	de	reconhecer	nos	recursos	linguísticos	presentes	
da	linguagem	literária	possiblidades	de	interpretações	para	além	da	instrumentalidade	da	palavra	nos	
leva	a	considerar	a	 importância	da	constituição	da	língua	de	sinais	como	primeira	 língua	da	criança	
surda.	Os	múltiplos	sentidos	que	brotam	de	um	significado	 indicam	que	a	 linguagem	 literária	pode	
ser	revestida	de	certa	opacidade,	ou	seja,	conceitos	generalizados	permitem	construções	passíveis	de	
ressignificações	por	sujeitos,	segundo	suas	referências	em	relação	a	suas	experiências.	E	é	a	partir	do	
contato	com	o	texto	literário	que	de	fato	começa	uma	educação	literária	capaz	de	favorecer	significa-
tivamente	o	processo	de	letramento.

Como	exemplo,	podemos	citar	as	experiências	na	Sala	de	Leitura,	 lugar	onde	a	criança	pode	
experimentar	o	contato	direto	com	os	referenciais	estimulantes	e	diversificados	das	ilustrações	e	nar-
rativas	que	a	literatura	pode	oferecer.	A	diversidade	literária	envolve	histórias	infantis,	contos	de	fadas,	
histórias	em	quadrinhos,	fábulas,	jornais,	revistas	que	podem	ser	trabalhados	com	surdos	utilizando	os	
recursos	da	comunicação	visual,	sem	necessidade	de	adaptação.

É	no	espaço	da	Sala	de	Leitura	que	a	criança	surda	pode	descobrir	a	possibilidade	de	uma	leitura	
prazerosa,	da	fruição	estética,	sem	que	se	recorra	ao	aproveitamento	utilitário	do	texto	literário.	A	se-
leção	de	livros	infantis	que	atendam	às	necessidades	linguísticas	da	criança	surda	é	uma	importante	
etapa	no	planejamento	de	projetos	de	letramento	literário	recorrendo	à	sala	de	leitura.	Pensando	no	
processo	de	leitura	para	além	da	decodificação	em	língua	portuguesa,	devemos	considerar	a	educação	
do	olhar	da	criança	surda	em	fase	de	aprendizagem	de	segunda	língua	(Língua	Portuguesa	escrita)	para	
as	inúmeras	possibilidades	de	textos	literários	em	linguagem	não	verbal.

Cada	vez	mais	os	recursos	não	verbais	-	aqueles	que	não	usam	a	palavra	–	estão	presentes	na	
literatura	infantil	moderna.	Há	também	livros	em	que	as	imagens	contam	quase	toda	a	história,	e	pou-
quíssimas	palavras	são	usadas	para	completar	a	narrativa.	Com	ou	sem	palavras,	a	literatura	infantil	
atual	é	cada	vez	mais	centrada	na	utilização	de	imagens.	A	intenção	do	livro	ilustrado	é	de	que	a	criança	
explore	cada	imagem	para	desenvolver	a	narrativa	de	acordo	com	sua	capacidade	de	compreensão.	
A	imagem	é	tão	importante	quanto	a	palavra	na	literatura	infantil	principalmente	quando	pensamos	
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em	um	público	específico:	crianças	surdas	da	educação	infantil,	em	fase	de	aquisição	de	Libras	e	apren-
dizagem	de	segunda	língua.	Elas	não	podem	ler	as	palavras	em	um	texto	escrito,	mas	são	capazes	de	
interpretar	e	atribuir	sentidos	aos	textos	imagéticos.

Os	textos	visuais	cada	vez	mais	tomam	conta	do	nosso	cotidiano	por	meio	das	mais	modernas	
tecnologias.	Cada	vez	mais	e	mais	cedo,	crianças	têm	acesso	a	narrativas	virtuais	imagéticas	disponí-
veis	em	smartfones,	 tabletes	e	computadores.	Essas	 linguagens	artísticas	 também	habitam	os	 livros	
de	 literatura	 infantil,	com	sedutores	cenários	que	saltam	aos	nossos	olhos	nos	 formatos	pop up. No 
mágico	universo	ilustrado	da	literatura	infantil,	a	imagem	pode	contribuir	para	facilitar	a	construção	de	
interpretações	da	história,	principalmente	da	criança	em	fase	de	alfabetização.	Mas	a	experiência	visual	
vai	além	da	ilustração.	As	letras,	a	apresentação	gráfica	das	palavras,	a	fonte	escolhida	para	destacar	
expressões,	a	capa	do	livro	e	até	o	seu	formato,	tudo	isso	se	constitui	em	imagens	visuais	que	provocam	
a	interpretação	do	leitor.	Esses	componentes	visuais	não	só	ajudam	a	leitura,	como	levam	à	experimen-
tação.	Por	isso	se	destaca	a	importância	da	imagem	como	um	dos	princípios	da	literatura	infantil.

Muito	mais	que	realçar	uma	ideia	já	apresentada,	os	recursos	não	verbais	podem	levar	o	leitor	
a	 identificar	mudanças	de	 tempo	e	espaço	na	obra,	 identificar	elementos	de	construção	dentro	da	
narrativa	e	permitir	a	participação	do	leitor	na	construção	do	texto,	nos	jogos	de	sentido.	A	partir	da	
imagem	a	criança	se	torna	também	agente	criativa.	Pode	contar	diferentes	histórias	dentro	da	mesma	
história.	Atualmente	nos	livros	literários	infantis,	as	ilustrações	podem	funcionar	como	elemento	que	
ajuda	a	contar	histórias.	Isso	significa	que	aprender	a	analisar	as	imagens	é	tão	importante	quanto	ler	
as	 informações	verbais,	e	que	quando	o	pequeno	leitor	começa	a	descobrir	os	sentidos	escondidos	
nas	ilustrações,	começa	a	se	desenvolver	nele	a	capacidade	de	observação	e	análise,	e	quanto	mais	
expressiva	for	a	imagem,	oferecendo	experiências	de	cor,	forma,	perspectivas	e	significados,	mais	pos-
sibilidades	de	interpretação	a	criança	terá.	

Quando	pensa	na	criação	de	uma	ilustração,	o	ilustrador	escolhe	elementos	visuais	que	desper-
tem	a	atenção,	comuniquem	e	emocionem	o	leitor.	A	percepção	de	uma	imagem	envolve	a	relação	
do	leitor	com	ela,	e	é	a	experiência	do	olhar	que	faz	com	que	os	significados	das	imagens	mudem	de	
acordo	com	aquilo	que	é	visto	ao	lado	dela.	Então,	o	significado	do	texto	que	a	ilustração	representa	
não	depende	apenas	dos	elementos	visuais	que	configuram	a	 imagem,	mas	dependem	também	de	
fatores	pertinentes	ao	leitor:	atenção,	expectativas,	experiência	e	memória.

Assim,	 as	 ilustrações	 podem	 transmitir	 todos	 os	 sentimentos	 a	 partir	 dos	 elementos	 visuais	
utilizados	pelo	ilustrador.	E	são	os	elementos	e	estruturas	que	conduzem	o	olhar	do	leitor	na	imagem	
e	proporciona	significados	diversos.	A	partir	do	olhar,	as	 ilustrações	podem	contar	histórias	tensas,	
tranquilas,	podem	trazer	um	ritmo	rápido	ou	lento,	podem	expressar	humo	ou	terror.	Mas	o	grande	
desafio	é	 instrumentalizar	os	 leitores	em	potencial	 para	que	 sejam	capazes	de	experimentar	essas	
múltiplas	possibilidades	de	análise	por	meio	das	imagens.	

Ainda	que	o	canal	visual	seja	o	mais	significativo	receptor	de	mensagens	pela	criança	surda,	o	
processo	de	letramento	literário	não	depende	apenas	da	oferta	de	textos	imagéticos	para	esse	público,	
mas	é	preciso	que	se	desenvolva	na	criança	surda	capacidades	relativas	à	compreensão	e	à	produção	
de	sentido	no	contato	com	a	linguagem	estética	inerente	à	literatura.	E	é	função	da	escola	garantir	
métodos	eficientes	para	que	a	prática	de	leitura,	tanto	em	Libras	quanto	em	Língua	Portuguesa,	seja	
significativa	e	proporcione	à	criança	surda	desenvolver	a	criatividade	e	imaginação,	atribuindo	sentido	
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ao	texto	que	lê.	O	letramento	literário	demanda,	ainda,	a	formação	de	sujeitos	capazes	de	ler	imagens	
capazes	e	interpretar	de	forma	eficiente	as	múltiplas	experiências	que	o	mundo	literário	proporciona.
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INTRODUÇÃO:
Desde	2016	desenvolvemos	estudos	teórico-práticos	sobre	o	brincar	e	a	criança	surda	e,	bus-

camos,	 com	 foco	 nas	 brincadeiras	 de	 faz-de-conta,	 analisar	 como	 elas	 fazem	parte	 da	 rotina	 e	 de	
que	 forma	 a	 língua	 de	 sinais	 altera	 a	 complexidade	 das	 encenações	 lúdicas.	 A	 pesquisa	 de	 campo	
vem	sendo	realizada	no	setor	de	Educação	Infantil	do	Instituto	Nacional	de	educação	de	Surdos	(INES)	
desde	2018,	através	da	observação	participante,	escrita	de	diário	de	bordo	e	 registro	em	 imagens.	
Nossos	objetivos	são	(i)	investigar	os	espaços-tempos	do	brincar	voltados	para	crianças	surdas	entre	3	
e	6	anos,	(ii)	observar	situações	de	brincadeiras	de	faz	de	conta	(iii)	analisar	como	as	crianças	surdas	se	
comportam	durante	as	brincadeiras	quanto	à	comunicação	e	aos	acordos	estabelecidos.	

Compreendemos	que	a	motivação	da	criança	ao	brincar	(dos	3	aos	6	anos)	é	guiada	pela	neces-
sidade	de	se	apropriar	do	universo	adulto	e	de	realizar	seus	desejos	que	não	são	realizados	imedia-
tamente	(VIGOTSKI,	2008).	Isso	faz	com	que	a	brincadeira	assuma	o	papel	de	atividade	principal	no	
desenvolvimento	da	criança	nesta	faixa	etária.	

Mesmo	com	respaldo	 legal	 (LDB/	9394/96	e	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	EI)	e	sua	
inclusão	em	currículos	e	práticas	pedagógicas,	a	brincadeira	tem,	muitas	vezes,	se	configurado	como	
algo	menor	e	considerada	como	uma	atividade	de	‘tempo	livre’	geralmente	colocada	depois	de	outras,	
supostamente	mais	importantes.

Apostamos	em	referenciais	que	destacam	a	importância	do	brincar	para	o	desenvolvimento	da	
criança	(VIGOTSKI,	2008)	e	que	entendem	a	brincadeira	como	forma	de	expressão	das	culturas	infantis	
(HUIZINGA,	2017,	BROUGÈRE,	1998	e	CORSARO,	2011)	o	que	torna	imprescindível	destacar	o	brincar	
como	eixo	da	Educação	Infantil.

Nosso	trabalho	pretende	ampliar	pesquisas	já	realizadas	com	crianças	surdas3	e	que	nos	abrem	
caminhos	para	atualizarmos	o	tema	e	avançar	nessa	discussão.	Silva	(2002)	mostra	a	importância	dos	
estudos	do	brincar	e	a	criança	surda	como	campo	fértil	para	compreensão	do	desenvolvimento	infan-
til,	aquisição	de	linguagem,	aprendizagem	entre	outros	temas.

1	 Professora	de	Psicologia	do	Departamento	de	Ensino	Superior	do	Instituto	Nacional	de	Educação	de	Surdos	(DESU/INES)
2	 Bolsista	PIC	do	DESU/INES
3	 SILVA,	D.N.H	Como	brincam	as	crianças	surdas	São	Paulo:	Ed.	Plexus,	2002
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
A	brincadeira	geralmente	remete	a	uma	atividade	tipicamente	infantil	e,	muitas	vezes,	sem	im-

portância,	com	o	objetivo	de	entretenimento,	de	descarga	de	energia,	algo	‘inerente’	ao	ser	criança.	E,	
por	ser	considerada	como	‘propriedade’	da	criança	a	brincadeira	tem	sido	historicamente	relegada	a	
um	plano	inferior,	de	menor	importância	e,	na	sociedade	contemporânea,	uma	atividade	que	se	opõe	
ao	trabalho	e,	portanto,	um	espaço	de	manifestação	dos	desejos	e	não	de	produção.	A	brincadeira,	
principalmente	aquela	de	faz	–de-	conta	ou	jogo	simbólico,	existe	por	ela	mesma,	o	que	quer	dizer	
que	assim	como	a	arte	não	gera	 resultados,	não	há	 função	a	alcançar	como	acontece	na	 lógica	da	
produtividade. 

Uma	situação	de	brincadeira	de	‘casinha’,	onde	uma	criança	faz	o	papel	de	mãe,	outra	de	pai	
e	 acalentam	as	 bonecas	 como	 se	 fossem	 seus	 bebês	 é	 um	exemplo	 recorrente	 de	brincadeira	 em	
creches	pré-escolas,	e	é	fácil	percebermos	como	elas	estão	reinterpretando	o	mundo	no	qual	vivem	e	
reelaborando	suas	experiências	e	suas	manifestações	culturais.

Huizinga	(2017)	trata	a	brincadeira	como	sinônimo	de	jogo	ou	jogo	com	regras	como	uma	forma	
de	expressividade	humana	que	se	distancia	da	vida	corrente,	da	vida	real.	O	ato	de	brincar	seria	uma	
prática	humana	que	permite	a	expressão	da	liberdade	e	a	evasão	do	real.	Para	o	autor,	o	jogo	ou	brin-
cadeira	seria	um	fenômeno	cultural	que	não	estaria	limitado	à	infância,	mas	que	se	estenderia	a	todos	
os	sujeitos	na	sociedade	inclusive	emergindo	nos	rituais	religiosos	ou	mágicos.	Seria	como	uma	realida-
de	paralela,	como	se	criasse	outra	realidade	com	regras	próprias	nas	quais	as	regras	da	vida	cotidiana	
perdessem	a	validade.	O	sujeito	sabe	que	está	fazendo	de	conta	e	que	está	criando	algo	que	amplia	as	
características	da	realidade.	Surge	a	imaginação	que	cria	coisas	para	além	do	que	realmente	são.	Se	
quero	ser	bela,	torno-me	a	princesa,	se	quero	ser	má,	torno-me	uma	bruxa,	corajosa,	transformo-me	
em	super	herói.	E	como	se	as	características	estivessem	no	superlativo	através	dos	recursos	simbólicos	
utilizados.	O	sujeito	recria	suas	vivências	e	as	reelabora	como	forma	de	reconstrução	cultural.

Brougère	 (1998,	p.22)	aponta	para	o	 fato	de	que	o	brincar	 se	constitui	 como	uma	dimensão	
social	da	atividade	humana,	ou	seja,	é	necessário	que	sejam	dadas	as	condições	sociais	e	culturais	para	
que	as	crianças	possam	aprender	a	brincar.	A	brincadeira	 também	se	constitui	como	uma	segunda	
realidade,	uma	segunda	cultura,	ou	nas	palavras	do	próprio	autor,	uma	cultura	lúdica.

A	cultura	lúdica	é,	então,	composta	de	um	certo	número	de	esquemas	que	permitem	iniciar	a	brin-
cadeira,	já	que	se	trata	de	produzir	uma	realidade	diferente	daquela	da	vida	quotidiana	(...)	A	cultura	
lúdica	se	apodera	de	elementos	da	cultura	do	meio	ambiente	da	criança	para	aclimatá-la	ao	 jogo.	
(idem	p.	24	e	25)

Brougère	reforça	que	o	ato	de	brincar	é	uma	prática	cultural	e	por	isso	aprendida,	não	havendo	
uma	dinâmica	interna	do	indivíduo,	mas	sim	uma	atividade	que	precisa	da	interação	social	e	da	apren-
dizagem.	A	brincadeira	necessita	de	um	compartilhamento	de	códigos,	acordos	entre	os	brincantes,	
compreensão	dos	significados,	ou	seja,	é	preciso	que	todos	os	envolvidos	partilhem	minimamente	de	
uma	mesma	cultura	para	que	consigam	brincar	juntos.	Ainda	de	acordo	com	o	autor,	os	sujeitos	não	
apenas	reproduzem	a	experiência	de	seus	antepassados	e	genitores,	mas	em	uma	relação	dialética	se	
tornam	co-construtores	de	cultura.	

Pelo	olhar	da	sociologia	da	infância,	nos	diz	Corsaro	(2011,	p.31)	que	a	criança	é	partícipe	da	so-
ciedade	criando	suas	próprias	culturas	de	pares	quando	selecionam	ou	se	apropriam	criativamente	de	
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informações	do	mundo	adulto.	As	culturas	infantis	de	pares	são	produções	coletivas	inovadoras	produzidas	

sobre	os	conhecimentos	culturais	e	institucionais	aos	quais	as	crianças	se	integram	e	ajudam	a	constituir.	

Em	uma	perspectiva	psicológica	Vigotski	(2008)	afirma	que,	na	idade	pré-escolar,	surgem	ten-

dências	irrealizáveis	de	desejos	não	realizáveis	imediatamente.	Essas	tendências	só	são	possíveis,	por-

que	surge	a	imaginação.	Com	a	criação	de	uma	situação	imaginária,	a	criança	é	capaz	de	se	desprender	

do	mundo	real,	dando	o	significado	que	deseja	aos	objetos	e	ações.	A	ação	é	desencadeada	pela	ideia	

que	a	criança	tem	da	ação	e	não	pelo	significado	real	dela.	Objeto	e	ação	ganham	os	sentidos	que	a	

criança	quer	dar.	É	por	isso	que	Vigotski	diz	que	na	brincadeira,	a	ação	e	o	objeto	estão	subordinados	

ao	sentido	da	criança.	Nesta	etapa,	a	brincadeira	torna-se	a	atividade	principal	desta	faixa	etária,	ou	

seja,	é	aquela	que	puxa	seu	desenvolvimento	e	é	responsável	pela	passagem	para	outra	etapa,	quali-

tativamente	mais	avançada.

A	brincadeira	é	fundamental	para	que	as	crianças	possam	compreender	seu	lugar	e	papel	no	

mundo	e	tenham	êxito	na	vida	adulta.	Com	relação	à	linguagem,	cabe	destacar	que	a	brincadeira	re-

quer	o	aprendizado	de	linguagem	própria,	de	uma	forma	específica	de	comunicação	que	faz	parte	das	

regras	estipuladas	por	aqueles	que	estão	brincando.	Além	da	importância	da	aquisição	de	uma	língua	

que	serve	para	a	comunicação	e	organização	do	pensamento	(VIGOTSKI,	2012)	existe	uma	comunica-

ção	que	se	dá	a	partir	das	situações	lúdicas.

Aproximando-nos	do	campo	da	surdez	e	de	suas	especificidades,	buscamos	Pereira	(2015)	que	

afirma	que	a	maioria	das	crianças	surdas	são	filhas	de	famílias	ouvintes	e	por	não	adquirirem	a	língua	

de	sinais	no	convívio	familiar	chegam	à	idade	escolar	sem	o	conhecimento	de	uma	língua.	Daí	a	impor-

tância	de	pensarmos	na	escola	para	surdos	como	ambiente	estimulador	da	Libras	e	da	comunicação	

das	crianças	dentro	e	fora	das	brincadeiras.	Silva	(2002)	acrescenta	que	na	tentativa	de	explorar	as	

questões	relacionadas	à	cognição	e	à	linguagem,	o	lúdico	é	esfera	fértil	para	estudar	a	relação	entre	a	

imaginação	e	o	uso	de	sinais	pela	criança	surda.	

Nosso	intuito,	neste	artigo	é	analisar	uma	situação	de	brincadeira	experimentada	por	crianças	

surdas	em	idade	pré	escolar	e	identificar	como	reelaboram	situações	de	sua	vida	cotidiana,	como	se	

comunicam,	como	desempenham	papéis,	enfim	como	organizam	suas	brincadeiras.

METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS
Vigotski	chama	a	atenção	para	as	possibilidades	de	construção	de	um	conhecimento	científico	

produzido	a	partir	dos	fragmentos,	resíduos	ou	vestígios.	A	compreensão	histórico-cultural	e	semiótica	

dos	processos	psicológicos	articulam-se	no	nível	micro	genético	e	nas	práticas	sociais	que	refletem	as	

dimensões	históricas	e	culturais.	Como	nos	orienta	a	teoria	histórico	cultural,	compreendemos	que	

os	fenômenos	psicológicos	se	constituem	na	ordem	do	simbólico	e	que	o	homem	é	processo	social	e	

fenômeno	histórico.

Observando	o	 que	 diz	 a	 literatura	 atual	 sobre	 as	 pesquisas	 com	 crianças,	 nos	 perguntamos:	

Como	 se	 avalia	 a	 produção	de	 conhecimento	nas	pesquisas	 com	crianças	pequenas?	Que	procedi-

mentos	devem	ser	criados	para	acessarmos	sujeitos	de	pouca	idade?	E	a	criança	surda,	que	ainda	não	

adquiriu	sua	língua	e	precisa	de	outros	meios	para	se	comunicar?	Como	se	constituem	socialmente	e	

subjetivamente?
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Pretendemos	analisar	as	culturas	 infantis	e	as	 formas	de	socialização	das	crianças	a	partir	de	
procedimentos	metodológicos	que	busquem	material	empírico	necessário	às	análises	por	meio	de	sua	
expressividade	e,	neste	caso	através	de	suas	brincadeiras.

Utilizamos,	além	da	observação	participante	e	dos	diários	de	bordo	(LOURRAU,	1993),	o	registro	
em	vídeo	e	fotografia.	Estamos	agora	em	processo	de	análise	dos	primeiros	vídeos	gravados

A	 atividade	 escolhida	 para	 esse	 artigo	 se	 refere	 a	 uma	brincadeira	 envolvendo	 três	 crianças	
surdas	de	4	anos,	duas	meninas,	Nara	e	Helena	e	um	menino,	o	Kauã4.	Eles	utilizaram	a	sala	de	aula	
onde	existe	um	cantinho	com	brinquedos	e	fantasias	a	disposição.

As	 crianças	 estavam	em	processo	de	 aquisição	de	 língua	de	 sinais,	 o	 que	 significa	 dizer	 que	
ainda	podíamos	perceber	uma	mistura	de	sinais	(signos	próprios	da	Libras),	gestos	caseiros5,	mímicas	
e	expressões	corporais.

Na	filmagem,	vemos	que	Nara	lidera	a	brincadeira	colocando	várias	pulseiras	em	seus	braços	e	
as	leva	até	os	escaninhos	colocando	uma	pulseira	para	cada	nome	das	crianças,	fazendo	a	correspon-
dência	termo	a	termo.	Helena	parece	querer	ajudar	Nara,	mas	apenas	a	acompanha	numa	aparente	
tentativa	de	compreender	o	que	a	companheira	está	fazendo	e	como	está	conduzindo	a	brincadeira.	
Em	um	determinado	ponto,	Nara	aponta	para	um	nome	que	está	escrito	na	estante	e	ao	mesmo	tempo	
faz	o	sinal	correspondente	ao	colega6	e	faz	expressão	de	espanto	parecendo	querer	dizer	que	a	criança	
não	está	presente.	De	 fato	a	criança	não	estava	presente	neste	dia	e,	neste	momento,	Helena	 tira	
uma	peça	de	dominó	do	bolso	e	faz	uso	dela	como	se	fosse	um	telefone	celular.	Em	seguida,	entrega	
o	‘celular’	para	Nara	que,	por	sua	vez,	faz	de	conta	que	está	ligando	para	alguém,	a	nosso	ver,	para	o	
colega	que	não	está	presente.	

Em	seguida,	surge	Kauã	que	começa	a	retirar	as	pulseiras	de	seus	respectivos	lugares	parecendo	
não	compreender	as	regras	que	as	meninas	já	utilizavam	antes	dele	chegar.	Nara	fica	brava	e	faz	uma	
expressão	de	repreensão	se	voltando	para	Kauã	fazendo	gestos	de	insatisfação.	Em	seguida,	pega	as	
pulseiras	que	ele	retirou	dos	lugares	e	arruma	tudo	como	estava	antes,	reforçando	a	ordem	da	brinca-
deira	que	já	estava	definida	e	devidamente	acordada	com	a	outra	menina.	Provavelmente,	a	ideia	de	
colocar	cada	pulseira	diante	de	um	nome	foi	justamente	uma	estratégia	para	descobrir	quais	crianças	
estavam	presentes	e	quais	estavam	ausentes	misturando	situações	reais	e	imaginárias	na	composição	
da	cena	lúdica.

A	brincadeira	durou	cerca	de	5	min,	que	foi	o	período	filmado.	Cabe	lembrar	que	essa	situação	
foi	uma	das	primeiras	gravadas	em	nossa	pesquisa	de	campo	e	que	utilizamos	como	equipamento	de	
filmagem	o	telefone	celular.	Compreendemos	essa	experiência	como	preliminar,	como	um	ensaio	de	
registro	e	análise	da	pesquisa.	Mas	que	já	nos	aponta	pistas	sobre	como	as	crianças	se	organizam	e	
como	expressam	seus	desejos	reinventando	a	cultura.

Uma	análise	inicial	de	dados	nos	permite	avaliar	que	não	houve	uma	combinação	anterior	entre	
as	crianças	sobre	o	tema	da	brincadeira,	tampouco	o	papel	que	cada	uma	teria	na	situação	imaginária.	

4	 Os	nomes	são	fictícios.
5	 São	gestos	criados	pelas	pessoas	surdas	em	seus	ambientes	familiares	para	se	comunicar	com	os	sujeitos	mais	próximos.	ALBARES,	

Raquel	Servino	da	Silva;	BENASSI,	Claudio	Alves.	Comunicação	gestual	caseira	e	Libras:	semelhanças	e	diferenças	oriundas	das	neces-
sidades	comunicacionais.	Em:	Revista	Diálogos:	linguagens	em	movimento.	Ano	III,	n.	I,	jan.-jun.,	2015

6	 Entre	os	surdos	e	não	surdos	que	fazem	parte	dessa	comunidade,	todos	tem	um	sinal	que	fica	sendo	a	marca	de	identificação	de	cada	
um,	evitando	–se	assim	o	uso	do	nome	em	Língua	Portuguesa.
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Já	as	regras	foram	sendo	construídas	ao	longo	do	processo,	com	destaque	para	Nara	que	foi	quem	
liderou	a	situação	mostrando	o	que	seria	feito.	Vimos	também,	que	os	objetos	tomaram	significados	
distintos	conforme	as	crianças	desejaram	usá-lo	para	outras	 funções.	Na	situação	descrita	 temos	o	
exemplo	da	peça	de	dominó	que	se	transformou	em	celular	ou	as	pulseiras	que	ganharam	a	função	de	
sinalizar	as	crianças	presentes	e	as	ausentes.	Segundo	Vigotski	(2008),	o	sentido	é	mais	importante	que	
o	objeto	e	ações	reais.	Objeto	e	ação	são	pivôs	para	a	brincadeira,	pois	o	que	mais	importa	é	o	sentido	
que	objeto	e	ação	tem	para	elas	e	não	seus	significados	reais.	Neste	caso,	não	era	importante	que	o	
dominó	fosse	usado	com	os	objetivos	do	jogo	em	si,	mas	seu	formato	e	a	necessidade	que	emergiu	no	
momento	fizeram	com	que	fosse	utilizado	como	telefone	e	não	como	peça	de	jogo.	Também	vimos	
que	nem	sempre	as	brincadeiras	 são	prazerosas	 e	 ausentes	de	 conflitos.	 Como	descrevemos,	uma	
criança	entrou	na	brincadeira	propondo	um	desvio	à	sequência	estabelecida	pelas	outras	duas,	o	que	
provocou	uma	reação	de	descontentamento.	Para	Vigotski	as	brincadeiras	têm	conflitos	e	muitas	vezes	
causam	desprazer,	o	que	faz	parte	do	desenvolvimento	e	das	reelaborações	expressivas,	cognitivas,	
afetivas e sociais da criança. 

Outro	fator	que	merece	destaque	é	a	referência	a	um	elemento	que	não	estava	presente	na	
situação	lúdica.	Quando	as	duas	meninas	se	referem	ao	colega	(pelo	uso	do	seu	sinal	e	por	mostrarem	
seu	nome	escrito	diante	do	escaninho)	saem	do	plano	concreto,	presencial	no	qual	ocorre	a	brincadei-
ra	e	apontam	para	um	plano	que	não	está	presente.	Isso	contradiz	o	que	diz	o	senso	comum	de	que	os	
surdos	pensam	de	forma	concreta	e	se	atém	ao	que	está	no	plano	visual	presente.	

Quando	as	crianças	deram	outros	significados	aos	objetos,	de	acordo	com	Vigotski,	podemos	
dizer	 que,	 pela	 primeira	 vez,	 estavam	 se	 separando	dos	 significados	 reais	 dos	objetos	 o	 que	é	um	
ensaio	para	o	desenvolvimento	do	pensamento	abstrato.

Com	relação	ao	estabelecimento	de	uma	cultura	de	pares,	percebemos	que	houve	a	possibilidade	
da	compreensão	das	crianças	sobre	os	acordos	para	que	a	brincadeira	acontecesse.	Percebemos	que,	
mesmo	sem	uma	comunicação	pautada	em	uma	língua	plenamente	adquirida	por	eles,	foi	possível	o	
entendimento	do	que	estava	acontecendo	na	cena	lúdica	e	assim,	constatamos	que	houve	um	acordo	
entre	os	parceiros,	mesmo	quando	houve	um	conflito.	“O	jogador	precisa	partilhar	dessa	cultura	para	
poder jogar” (BROUGÈRE, 1998, p.23)

Por	fim,	como	uma	constatação	de	que	as	crianças	surdas	estão	inseridas	em	uma	cultura	que	
é	também	ouvinte,	vemos	que	se	utilizam	de	símbolos	que	fazem	parte	do	‘mundo	ouvinte’	como	foi	
o	caso	do	uso	do	 ‘celular’.	Neste	caso,	nos	aproximamos	do	que	Vigotski	disse	sobre	a	brincadeira	
como	tempo-espaço	de	realização	de	desejos	não	realizáveis	imediatamente.	Na	brincadeira	tudo	seria	
possível	mesmo	uma	criança	surda	utilizar	o	celular	para	ouvir	e	falar.	Isso	mostra	o	quanto	as	crianças	
estão	atentas	ao	mundo	a	sua	volta	e	reelaboram	aquilo	que	observam	em	seu	meio	social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	brincadeira	é	um	microcosmo	da	cultura	(TUNE	&	TUNES,	2001),	é	um	fenômeno	cultural	e	

pilar	na	constituição	das	culturas	infantis,	uma	categoria	sociológica	que	compartilha	de	esquemas	de	
brincadeiras,	rotinas	e	experiências	que	compõem	uma	cultura	lúdica	comum	da	infância.	Também	é	
por	meio	das	atividades	lúdicas	que	as	crianças	se	preparam	para	a	inserção	no	mundo	simbólico	já	
antecipando	as	exigências	que	o	seu	processo	de	desenvolvimento	irá	apresentar.
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No	momento	em	que	mudam	os	significados	dos	objetos	nas	brincadeiras,	estão	saindo	do	plano	
concreto	e	se	aproximando	do	mundo	simbólico	que	se	liga	a	possibilidade	de	abstração.	Neste	sentido	
consideramos	que	a	brincadeira	como	atividade	principal	da	criança	entre	3	e	6	anos,	possibilita	um	
amplo	processo	educativo,	pois	contribui	para	desenvolvimento	de	habilidades	cognitivas	além	de	afe-
tivas	e	sociais.	Quanto	a	isso,	pode	melhorar	o	aprendizado	uma	vez	que	possibilitam	a	reelaboração	
do	que	vivem	fora	e	dentro	da	escola,	proporcionando	às	crianças	situações	de	apreensão	cognitiva.

O	uso	de	novos	nomes	para	os	objetos	–	cabo	de	vassoura	/	cavalo,	dominó/celular	–	mostra	a	
importância	dos	signos	linguísticos	para	a	complexificação	das	cenas	lúdicas.	No	caso	específico	das	
crianças	surdas	filhas	de	pais	ouvintes	que	ainda	não	adquiriram	sua	língua	materna,	a	Libras,	esse	de-
senvolvimento	pode	ser	prejudicado,	limitando	o	sistema	simbólico	da	criança.	Por	isso,	é	fundamental	
atentar	para	a	aquisição	precoce	da	língua	–	convivência	com	os	pares	mais	capazes,	que	dominem	a	
Libras	-	o	que	será	determinante	em	seu	desenvolvimento.	

No	que	se	refere	às	atividades	de	brincadeira,	perguntamos:	será	que	as	escolas	estão	oportu-
nizando	às	crianças	surdas	situações	nas	quais	elas	possam	criar	suas	próprias	brincadeiras	e	arranjos	
interpessoais?	As	rotinas	e	planejamentos	tem	colocado	a	brincadeira	como	atividade	principal	das	
crianças	entre	3	e	6	anos?	

Deixamos	essas	questões	em	aberto	para	que	possamos	refletir	sobre	o	que	temos	e	o	que	de	
fato	desejamos	para	a	educação	da	criança	surda	no	contemporâneo.
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O	presente	trabalho	apresenta as contribuições	da	construção	de	um	projeto	de	leitura	e	es-
crita	onde	foram	lidos	contos	de	encantamentos.	Ele	foi	desenvolvido	na	turma	1103	no	ano	de	2017,	
com	crianças	de	seis	a	sete	anos	de	idade,	na	Escola	Municipal	CIEP	Metalúrgico	Benedicto	Cerqueira,	
situada	em	Engenheiro	Leal.	Buscou-se	responder	à	seguinte	problemática:	como	alfabetizar	e	formar	
leitores	de	maneira	significativa	e	prazerosa?	A	motivação	para	este	trabalho	pautou-se	pela	necessi-
dade	de	oferecer	livros	variados	que	atendessem	aos	interesses	dos	alunos	para	desenvolver	a	prática	
e	a	socialização	da	leitura.	Teve	como	objetivos	contribuir	para	a	formação	lúdica	de	leitores,	estimular	
o	hábito	e	o	gosto	pela	leitura	e	socializar	a	leitura.	Alguns	teóricos	contribuíram	para	a	fundamentação	
deste	trabalho,	são	eles:	Soares	(2012),	Kleiman	(1995),	Barthes	(1973),	Kramer	(2001),	Micotti	(2012)	
entre outros. A metodologia	 de	 trabalho	 apoia-se	numa	abordagem	qualitativa	 com	 inspiração	da	
pesquisa-ação.	Considera-se	o	desenvolvimento	do	trabalho	um	projeto	por	ter	etapas	voltadas	para	a	
construção	da	aprendizagem	de	forma	contextualizada,	dinâmica	e	compartilhada.	Foram	percorridas	
etapas	 até	 a	 culminância	 deste	 projeto,	 sendo	 realizada	uma	 comemoração	onde	um	personagem	
encantado,	recebeu	um	convite	e	participou	de	uma	festa	com	as	crianças.	Dos	resultados obtidos, 
constatamos	que	ler	todos	os	dias	para	os	alunos,	respeitando	os	gostos	literários	e	realizando	práticas	
que	ajudem	os	alunos	na	compreensão	da	leitura,	contribuiu	para	que	os	objetivos	desse	estudo	fos-
sem	atingidos.	A	turma	se	envolveu	e	participou	ativamente	neste	trabalho,	o	qual	permitiu	ampliar	o	
vocabulário	dos	alunos, contribuindo	também	para	o	desenvolvimento	da	oralidade,	valorização	das	
práticas	de	letramentos	bem	como	para	uma	escrita	mais	aprimorada	e	criativa.	Ao	final,	tínhamos	
alunos	mais	interessados	pela	leitura	e	que	se	arriscavam	mais	na	escrita.

Reconhecidamente,	hoje,	o	acesso	à	leitura	e	a	escrita	em	nosso	país,	não	se	restringe	mais	a	
mera	aquisição	do	código	alfabético	e	sim	a	inserção	nas	práticas	sociais	de	leitura	e	escrita,	em	que	
sujeitos	saibam	responder	as	d	emandas	contínuas	da	sociedade.

Em	um	contexto	onde	a	escrita	e	a	leitura	fazem	parte	das	práticas	cotidianas,	a	criança	tem	a	opor-
tunidade	de	observar	adultos	utilizando	a	leitura	de	jornais,	bulas,	instruções,	guias	para	consulta	e	
busca	de	informações	específicas	ou	gerais,	uso	da	escrita	para	confecções	de	listas,	preenchimento	
de	cheques	e	documentos,	pequenas	comunicações	e	atos	de	leituras	dirigidas	a	ela.	A	participação	
nessas	atividades	ou	a	observação	de	como	os	adultos	interagem	com	a	escrita	e	a	leitura	gera	opor-
tunidades	para	que	a	criança	reflita	sobre	o	seu	significado	para	os	adultos.	(AZENHA,	1999,	p.	44)

Soares	(2011)	discorre	sobre	as	mudanças	históricas	e	metodológicas	que	tem	ocorrido	no	Brasil	
no	ensino	da	leitura	e	escrita	nas	últimas	três	décadas.	A	autora	constata	através	de	pesquisas	realizadas	
a	existência	de	problemas	nos	processos	e	resultados	da	alfabetização	de	crianças	no	contexto	escolar.	

O	cenário	de	escolas	é	de	uma	grande	 insatisfação	e	 insegurança	entre	alfabetizadores,	per-
plexidade	do	poder	público	e	da	população	diante	do	fracasso	da	escola	em	alfabetizar,	que	são	evi-
denciadas por avaliações nacionais e estaduais. Essas	avaliações	de	aprendizagem	são	coordenadas	
pelo	Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	onde	os	alunos	do	ensino	
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fundamental	do	primeiro	segmento	realizam	provas	como	o	SAEB,	Provinha	Brasil	e	ANA	para	acompa-
nhar	seu	desenvolvimento	na	alfabetização.

De	acordo	 com	Magda	Soares	 (2004),	 a	expansão	do	 significado	da	 reescrita	de	um	 livro	de	
histórias	de	 contos	 infantis	 a	partir	 das	histórias	 lidas	na	 roda	de	 leitura	 em	 sala	de	 aula,	 onde	as	
crianças	teriam	que	escrever	 frases	ou	mesmo	textos,	de	acordo	com	o	nível	silábico	de	cada	ume	
alfabetização	em	direção	ao	conceito	de	letramento,	teve	uma	perda	de	sua	especificidade.	A	autora	
afirma	que	talvez	seja	por	isso	que	os	alfabetizadores	tenham	fracassado	nesse	processo.	E	defende	
que	o	caminho	a	seguir	seria	o	de	alfabetizar	letrando	ou	letrar	alfabetizando.

Nesse	sentido,	este	estudo	defende	a	possibilidade	em	despertar	o	interesse	pela	leitura	através	
de	diversos	contos	de	fadas,	onde	a	contação	de	histórias	seja	uma	porta	para	a	aprendizagem	signifi-
cativa	da	leitura	e	escrita.	Objetiva-se	nesse	trabalho	investigar	as	relações	entre	a	leitura	dos	contos	
e	os	processos	de	apropriação	da	escrita	das	crianças	a	partir	do	prazer	pelo	texto.

Barthes	fala	do	prazer	que	o	texto	provoca	como

“aquele	que	contenta,	enche,	dá	euforia,	aquele	que	vem	da	cultura,	não	rompe	com	ela,	está	ligado	a	
uma	prática	confortável	da	leitura”.	(1996,	p.	21-2),	já	o	texto	de	fruição	é	aquele	que	põe	em	estado	
de	perda,	aquele	que	desconforta	e	o	leva	a	entrar	em	crise	na	sua	relação	com	a	linguagem.”	(1996,	
p.22).

Durante	uma	contação	de	histórias,	as	crianças	se	fascinam	não	pelas	letras,	mas	pelo	universo	
encantador	que	se	apresenta	nas	páginas	de	muitos	livros.	Durante	uma	leitura	a	criança	ouve	com	
prazer	e	nesse	momento	os	segredos	e	as	delícias	do	texto	encontram-se	na	fala	do	professor	ou	de	
outro	leitor.	Na	escola,	o	professor	vai	ser	mediador	do	prazer	da	leitura	e	da	escrita.	E	desse	modo,	
à	medida	que	a	criança	se	encanta	com	a	 leitura,	buscará	autonomia	e	estratégias	para	decifrar	os	
códigos	da	escrita.

Nesse	sentido,	Barthes	(2007)	contribui	com	esse	estudo	ao	defender	uma	educação:	em	que	o	
ensino	é	transmitido	pelo	discurso	oral	e	escrito;	onde	o	aprendizado	ocorre	na	transmissão	de	com-
petências;	e	a	maternagem	envolve	a	afetividade	que	tem	como	desejo	fazer	com	que	o	outro	atinja	
um	objetivo.	

A maternagem de	acordo	com	o	autor	remete	a	figura	feminina,	a	mãe	que	é	carinhosa,	que	
impõe	e	respeita	os	limites	do	filho,	que	estará	sempre	ali	para	proteger,	criar	vínculos,	desenvolver	au-
tonomia,	senso	crítico	e	empático,	a	partir	de	uma	relação	dialógica	cheia	se	significados.	Para	Barthes	
a	educação	se	daria	partir	desses	três	elementos.

Dessa	forma,	não	podemos	falar	da	leitura	em	sala	de	aula	sem	considerar	a	contribuição	de	
Barthes	no	campo	da	literatura.	Este	grande	escritor	francês,	que	procurou	ter	um	pensamento	próprio	
e	inovador,	sem	cair	nas	artimanhas	do	intelectualismo.	Suas	ideias	perscrutam	as	escolas	até	os	dias	
atuais.	Suas	obras	foram	significativas	para	gerar	uma	consciência	de	que	o	texto	não	é	só	linguístico.	
De	acordo	com	o	autor,	um	texto	que	é	lido	com	prazer	significa	que	foi	escrito	com	prazer,	mas	esse	
prazer	dependerá	da	interpretação	de	cada	um,	pois	a	leitura	é	subjetiva.

Em	um	dos	seus	livros,	“Prazer	do	Texto”	(1973),	Barthes	escreve	sobre	a	fruição,	que	literal-
mente,	significa	tomar	posse	ou	se	apropriar	de	algo	que	tenha	significado,	mas	para	ele	um	texto	de	
fruição	é	aquele	que	coloca	em	desconforto	o	leitor,	inquieta-o	e	o	faz	refletir	sobre	o	texto	lido,	sendo	
impossível	ler	qualquer	tema	sem	prazer.	O	leitor	precisa	não	ter	acesso	a	um	“texto	tagarelice”	(p.10).
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Pensando	assim,	Aguiar	e	Bordine	(1988)	explicam	que	“a	familiaridade	do	leitor	com	a	obra	gera	
predisposição	para	a	leitura	e	consequentemente	desencadeamento	do	ato	de	ler”	(p.18).

A	partir	dessas	concepções,	um	aluno	que	está	no	processo	de	descoberta	da	 leitura	ou	até	
mesmo	leitores	mais	experientes	podem	não	se	interessar	pelo	texto	por	não	entenderem	a	intenção	
do	autor,	ou	pela	escrita	por	se	configurar	como	um	“texto	tagarelice”	,e,	desta	forma,	gerar	um	in-
quietamento,	de	acordo	com	Barthes	(1973).

Sendo	assim,	esse	estudo	defende	que	ninguém	melhor	do	que	o	professor	alfabetizador	para	
conhecer	os	desafios	e	os	avanços	de	seus	alunos,	e	criar	estratégias	para	ajudá-lo	a	romper	os	medos	
e	a	opressão	que	muitos	sofrem	durante	o	processo	de	apropriação	da	leitura	e	escrita.

A	prática	pedagógica	me	fez	perceber	ao	longo	do	tempo	que	ensinar	a	ler	e	a	escrever	não	é	
uma	 tarefa	 fácil	 nem	para	os	mais	experientes	em	alfabetizar,	porque	aprender	envolve	processos	
complexos	e	diversos.

O	cenário	de	muitas	escolas	na	rede	em	que	atuo	é	de	salas	superlotadas,	professores	enges-
sados	em	sua	prática,	apresentando	um	discurso	nos	conselhos	de	classe,	que	culpabilizam	o	aluno	
por	não	aprender	e	a	família	por	não	o	acompanhar.	Crianças	“incluídas”	sem	mediadores	e	muitas	
outras	com	transtornos	visíveis,	mas	sem	laudos	e	sem	práticas	pedagógicas	diferenciadas.	Alunos	e	
alunas	em	situação	de	abandono,	que	residem	no	entorno	da	escola,	em	comunidades,	vivendo	em	
momentos	de	extrema	tensão	quando	acontecem	os	conflitos	entre	milícias	e	policiais.	São	muitos	os	
meninos	e	meninas	que	fora	da	escola	estão	sujeitos	a	situações	como	as	citadas.	

Além	dos	desafios	mencionados,	a	todo	o	momento	sou	desafiada	a	ressignificar	conhecimentos	
aprendidos	desde	a	época	do	Normal	e	da	Graduação	em	Pedagogia	e	ensinar	esses	grupos	de	crianças,	
que	antes	mesmo	de	segurar	um	lápis	escrevem	e	manuseiam	habilidosamente	um	aparelho	eletrônico.	

A	autora	Emília	Ferreiro	(1985)	corrobora	com	minhas	reflexões	quando	escreve	que	“por	trás	
de	uma	criança	que	segura	o	lápis	e	escreve,	de	um	olho	que	lê	e	de	um	ouvido	que	escuta,	está	um	
sujeito	que	pensa	sobre	a	escrita”	(p.68).

Minha	 caminhada	na	 educação	 teve	 seu	 início	 no	 instituto	de	 educação	Roberto	 Silveira,	 em	
Duque	de	Caxias,	em	1995,	uma	escola	de	formação	de	professores.	Quando	chegou	a	época	de	fazer	os	
estágios	nas	escolas,	deparei-me	com	situações	novas	que	não	tinha	aprendido	na	formação	e	percebi	
que	a	dinâmica	em	sala	de	aula	era	totalmente	discrepante	de	tudo	que	a	teoria	e	autores	defendiam.

Muitos	questionamentos	foram	elaborados	a	partir	das	primeiras	experiências	em	sala	de	aula:	
Como	ensinar	uma	criança	que	não	para	de	te	chutar?	Que	xinga	o	tempo	todo?	Um	sujeito	muitas	
vezes	marcado	pela	invisibilidade	familiar	e	social.	Como	favorecer	um	espaço	afetivo	e	alfabetizador	
diante	da	agressividade?	Como	usar	o	lúdico	para	alfabetizar?

Confesso	que	essa	escola,	em	que	estagiei,	era	mais	um	ambiente	de	terror	do	que	alfabetiza-
dor.	Uma	turma	de	1º	ano	do	primeiro	segmento	com	mais	de	trinta	crianças	sem	limites,	uma	sala	sem	
mural,	sem	apoio	pedagógico,	em	meio	a	tantos	problemas,	quase	não	sobrava	tempo	para	ensinar.	
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Em	2004	 ingressei	 na	Universidade	Augusto	Motta	 (UNISUAM)	 na	 graduação	 em	Pedagogia.	
Os	três	anos	de	estudo	na	graduação	contribuíram	muito	para	minha	formação.	

Mesmo	depois	de	formada	em	pedagogia,	novos	questionamentos	foram	elaborados	ao	longo	
da	minha	experiência	profissional.	Ao	dar	aula	para	uma	turma	de	terceiro	ano	do	ensino	fundamen-
tal,	encontrei	um	grupo	de	crianças	que	ainda	não	estavam	alfabetizadas.	Fui	desafiada	a	ensinar	um	
grupo	de	crianças	a	ler	e	a	escrever,	que	já	estavam	a	mais	de	dois	anos	na	escola.

Atualmente,	o	que	me	motiva	é	buscar	estratégias	para	que	meus	alunos	tenham	oportunidade	
de	aprender	e	por	isso	em	2017	ingressei	no	Programa	de	Residência	Docente	(PRD)	no	Colégio	Pedro	
II.	Nesse	curso,	tive	a	oportunidade	de	olhar	por	outro	ângulo	para	as	minhas	práticas	pedagógicas	e	
refletir	sobre	os	processos	de	aprendizagem	dos	meus	alunos.	

Novos	questionamentos	surgiram:	como	ensinar	alunos	que	desejam	aprender,	mas	que	apre-
sentam	dificuldades	de	aprendizagem?	Qual	o	caminho	seguir?	Como	possibilitar	a	socialização	desses	
alunos	em	sala	de	aula?

Nesse	movimento	de	reflexão	sobre	minha	prática	pedagógica,	tenho	buscado	respostas	a	essas	
indagações	participando	de	congressos,	 seminários,	 jornadas	cientificas	de	neuro-educação,	cursos	
sobre	transtornos	de	aprendizagens	à	distância	e	presencial	e	me	debruçado	em	leituras	sobre	esses	
temas	para	tentar	entender	o	que	está	por	trás	da	falta	de	atenção,	de	foco,	da	agressividade	e	de	
tantas	outras	situações	que	afetam	a	aprendizagem	desses	alunos	em	sala	de	aula.	

Apesar	de	todos	esses	fatores	e	condições	que	influenciam	os	processos	de	ensino	e	aprendiza-
gem	da	leitura	e	da	escrita,	me	esforço	para	permanecer	sensível	as	conquistas	diárias	dos	alunos	da	
minha	turma.	Quando	incentivados	e	percebidos,	algumas	destas	crianças	de	agigantam	e	superam	
suas	dificuldades.	

Pensando	assim,	movo-me	sempre	em	busca	de	um	olhar	diferenciado,	entendendo	que	cada	
um	tem	seu	tempo	e	nem	sempre	todos	serão	alcançados	com	as	mesmas	estratégias,	sendo	assim	
procuro	fazer	com	que	a	sala	de	aula	seja	um	espaço	de	múltiplas	aprendizagens,	de	trocas,	empatia	
e respeito. 

A	realidade	da	escola	em	que	atuo,	os	problemas	e	dilemas	encontrados	enquanto	professora	
alfabetizadora	são	os	mesmos	de	muitas	outras	professoras	e	professores	que	lecionam	na	rede	públi-
ca	de	ensino.	Refletir	sobre	os	processos	de	aprendizagem	da	leitura	e	escrita	de	crianças,	a	partir	do	
registro	de	um	projeto	pedagógico	e	compartilhar	essa	experiência,	podem	contribuir	para	que	outros	
professores	 revejam	suas	ações.	Muitas	vezes,	culpabilizamos	a	 realidade	de	vida	das	crianças	pela	
sua	não	aprendizagem,	mas	deixamos	de	lado	a	reflexão	sobre	nosso	ensino,	sobre	nossas	práticas	e	
depois	de	um	período	letivo	nos	deparamos	com	crianças	que	ainda	não	escrevem.

Apesar	de	Magda	Soares	(2012)	ter	feito	a	distinção	entre	os	termos	alfabetização	e	letramento,	
ainda	 identifico	 práticas	 alfabetizadoras	 que	privilegiam	o	 ensino	de	unidades	menores	 da	palavra	
(sílabas,	letras)	deixando	de	lado	a	leitura	em	sala	de	aula	e	a	presença	de	diferentes	textos.	
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OS MÉTODOS E O CONSTRUTIVISMO
Com	o	avanço	das	pesquisas	no	campo	educacional,	surgiram	conceitos,	metodologias,	teorias	

que	buscaram	dar	conta	do	ensino	da	leitura	e	escrita.	No	entanto,	muitos	equívocos,	como	hegemo-
nia	dos	métodos,	aconteceram	e	não	foi	possível	acabar	com	a	evasão	e	reprovações	nas	escolas.	

A	história	da	alfabetização	está	atrelada	aos	métodos	de	alfabetização	que	tentaram	resolver	
um	problema	antigo	de	crianças	com	dificuldades	em	aprender	a	ler	e	a	escrever.	Mortatti	(2006)	rela-
ta	que	muitas	foram	as	disputas	entre	os	que	se	consideravam	portadores	de	um	novo	e	revolucionário	
método	de	alfabetização.

Na	época	do	 Império	Brasileiro	para	o	ensino	da	 leitura	destacam-se:	a	marcha	 sintética	 (da	
parte	para	o	todo);	da	soletração;	o	alfabético	(que	partia	do	nome	das	letras);	o	fônico	(que	partia	dos	
sons	correspondentes	às	letras)	e	da	silabação	(que	é	a	emissão	de	sons	a	partir	das	letras).	

No	entanto,	essa	“metodotização”,	de	acordo	com	a	autora,	passou	a	ser	questionada	em	decor-
rência	de	novas	urgências	políticas	e	sociais	pensando	em	mudanças	na	educação	a	fim	de	solucionar	
o	problema	do	fracasso	escolar.

Na	década	de	80,	foi	introduzido	no	Brasil	o	pensamento	construtivista,	que	tem	como	expoente	
a	pesquisadora	argentina	Emília	Ferreiro.	Através	de	seus	estudos	foi	difundido	a	perspectiva	psico-
genética	da	aprendizagem	da	língua	escrita	que	trouxe	mudanças	relevantes	na	área	da	alfabetização.

O	Construtivismo	é	uma	teoria	psicológica	e	não	pedagógica,	e	por	não	ter	proposto	uma	meto-
dologia	de	ensino,	os	professores	foram	levados	a	pensar	que	a	criança	de	forma	incidental	e	assiste-
mática	constroem	relações	entre	a	fala	e	a	escrita.

Nesse sentido, a perspectiva construtivista, ou construtivismo	como	ficou	conhecido,	questio-
nou	as	concepções	de	ensino	da	 leitura	e	escrita	que	se	baseavam	na	centralidade	do	ensino	e	na	
metodização	da	alfabetização,	apresentando	um	avanço	com	relação	ao	entendimento	do	complexo	
processo	de	apropriação,	assim	como,	da	relação	da	criança	com	a	escrita	e	com	reflexos	em	práticas	
pedagógicas	até	os	dias	de	hoje.

Desta	forma,	a	discussão	sobre	métodos	de	alfabetização	não	é	nova	e	nem	se	pode	pensar	que	
um	único	método	resolverá	a	problemática	da	alfabetização.	Eles	têm	sua	importância	e	contribuição,	
no	entanto,	não	são	os	mais	importantes.	

LETRAMENTO
No	campo	dos	estudos	da	educação	também	se	destaca	a	emergência	do	termo	Letramento,	

usado	pela	primeira	vez	no	livro	de	Mary	Kato: No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, 
de	1986,	tornando-se	muito	conhecido	na	educação	e	aparecendo	em	outros	títulos	de	livros,	como:	
Os significados do letramento,	da	autora	Angela	Kleiman	(1995),	por	exemplo.	Nessa	obra,	a	autora	
definiu	letramento	como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e 
como tecnologia, em contextos pontuais, para objetivos em específicos (p.18-19).

Tradicionalmente,	em	nossa	sociedade,	a	escola	alfabetiza	sem	a	preocupação	de	ensinar	a	ler	
e	a	escrever	a	partir	das	práticas	cotidianas	dos	alunos.	Na	perspectiva	do	Letramento,	o	professor	
valoriza	o	texto	dentro	do	contexto	desse	aluno	e	aprende	com	eles,	porque	não	se	considera	detentor	
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do	saber.	E	também	compreende	que	as	crianças	são	letradas	antes	mesmo	de	serem	alfabetizadas.	
A	partir	desta	perspectiva,	alfabetizar	é	mais	do	que	ensinar	a	ler	e	escrever,	está no fato de que em 
certas classes sociais, as crianças são letradas, por possuírem estratégias orais letradas, antes mesmo 
de serem alfabetizadas. (KLEIMAN, p.18,1995).

Entende-se	que	há	níveis	de	letramento	de	acordo	com	Kleiman	(1995),	determinado	pela	va-
riedade	de	gêneros	de	texto	que	a	criança	ou	o	adulto	reconhece.	A	criança	que	vive	em	um	ambiente	
cheio	de	estímulos	textuais	e	visuais	estará	em	contato	com	o	mundo	 letrado.	A	alfabetização	que	
é	a	ação	de	alfabetizar	consiste	no	aprendizado	do	alfabeto	e	de	sua	utilização	como	código	de	co-
municação.	 Podemos	 defini-la	 como	um	processo	 no	 qual	 o	 indivíduo	 constrói	 a	 gramática	 e	 suas	
variações.	Soares	(1998)	propõe	práticas	pedagógicas,	particularmente	em	relação	ao	ensino	da	Língua	
Portuguesa,	que	trabalham	com	a	ideia	do	universo	letrado,	considerando	a	escrita	por	si	só,	enquanto	
representação gráfica.

Soares	(2012)	explica	que	a	palavra	letramento	é	um	termo	que	surgiu	em	virtude	da	necessida-
de	de	se	classificar	comportamentos	e	práticas	sociais	relacionados	à	leitura	e	escrita	que	perpassam	
o	domínio	do	sistema	alfabético	e	ortográfico	(p.34-35).	A	partir	desta	perspectiva,	alfabetizar	é	mais	
do	que	ensinar	a	ler	e	a	escrever.	De	acordo	com	a	autora,	o	termo	letramento	ampliou	a	ideia	do	que	
significa	alfabetizar.

Como	apresenta	Mortatti	(2010),	a	presença	de	termos	e	conceitos	ao	longo	da	história	da	alfa-
betização	possibilitou	a	revisão	de	práticas	pedagógicas	de	ensino	da	leitura	e	escrita,	mas	não	resulta-
ram	em	mudanças	significativas	no	campo	educacional,	e	sim	na	convivência	de	várias	teorias	isoladas.	

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS
A	pesquisa	é	considerada	uma	atividade	significativa	para	o	desenvolvimento	profissional	de	

professores	porque	envolve	a	prática	reflexiva,	que	vai	além	do	senso	comum.	A	pesquisa	que	o	pro-
fessor	realiza	é	aquela	que	pode	ser	realizada	imediatamente	em	sua	prática	pedagógica,	a	partir	do	
registro	e	análise	dos	processos	de	ensino	e	aprendizagem.	

A	prática	em	sala	de	aula	 reflexiva	é	um	processo	que	desafia	 cada	docente,	exigindo	a	ob-
servação	e	análise	de	 suas	práticas.	 Sendo	assim,	é	 importante	o	professor	 seja	um	pesquisador	e	
reexamine	suas	experiências	que	segundo	Moreira	e	Calebe	(2006)	delas	emergem os problemas, que 
é uma discrepância entre o ideal e o real, entre a intenção e a ação ou entre o ação e efeito e estimula 
a investigação (p. 13).

Um	dos	motivos	de	se	definir	a	metodologia	utilizada	na	pesquisa	é	assegurar	a	si	e	aos	demais	
que	os	resultados	da	pesquisa	sejam	confiáveis.	Além	de	traçar	o	caminho	percorrido,	a	escolha	por	
um	método	permite	que	“o	observador	chegue	ao	conhecimento	verdadeiro	dentro	dos	 limites	de	
suas	capacidades	e	das	condições	da	pesquisa”	(LAVILLE,	1999,	p.11).	

A	pesquisa	aqui	realizada	caracteriza-se	como	qualitativa	por	se	tratar	de	um	tema	que	aborda	
questões	relacionadas	à	educação,	cujos	fatos	e	fenômenos	envolvem	uma	dinâmica	complexidade,	
e	 concomitantemente,	 tem	como	objetivo	proporcionar	maior	 familiaridade	 com	o	problema,	 com	
vistas	a	torná-lo	mais	explícito.	A	pesquisa	qualitativa	para	Minayo	(2003)	trata-se	de	uma	atividade	da	
ciência,	que	visa	a	interpretação	da	realidade.
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Desta	maneira,	como	meio	de	aumentar	o	potencial	deste	estudo	utilizar-se-á	a	pesquisa	biblio-
gráfica	em	que	se	encontram	respostas	e	cientificidade	às	questões	levantadas.	Larosa	e	Ayres	(2005)	
afirmam	que:

A	 pesquisa	 bibliográfica	 permite	 ao	 pesquisador	 obter	 conhecimento	 para	 solução	 do	 problema	
através	da	busca	de	referências	ao	assunto	estudados	em	documentos,	livros,	etc,	publicados	ante-
riormente	(p.35).	

Além	da	pesquisa	bibliográfica,	fez-se	necessário	mergulhar	no	cotidiano	escolar	para	conhecer	
de	perto	como	as	práticas	curriculares	se	desenvolvem	através	das	ações	e	relações	inerentes	ao	pro-
cesso	educativo	escolar.	Ivenick	(2016)	descreve	que	a	pesquisa-ação:

é	aquela	desenvolvida	na	sala	de	aula,	pelo	professor,	com	o	intuito	de	aprimorar	sua	prática	docente	
ou	buscar	a	resolução	de	algum	problema	relacionado	aos	aspectos	mais	imediatos	do	ensino	(p.19).

A	 autora	 ainda	diz	 que	 a	 pesquisa-ação	é	quando	o	pesquisador	 convive	 em	 campo	 com	os	
sujeitos	pesquisados,	buscando	detectar	seus	problemas	e	levantando,	junto	aos	mesmos,	soluções,	
agindo	e	pesquisando	sobre	suas	ações,	sendo	agente	transformador	da	realidade.

Essa	pesquisa	foi	desenvolvida	em	uma	turma	do	primeiro	ano	de	uma	escola	pública	e	integral,	
da	5ª	CRE,	localizada	no	Município	do	Rio	de	Janeiro,	chamada	CIEP	Metalúrgico	Benedicto	Cerqueira.

A	coleta	de	dados	foi	feita	pelas	observações	individuais	e	registradas	em	folhas	que	terão	as	
atividades	produzidas	pela	turma,	assim	como	a	partir	de	fotografias	de	atividades	desenvolvidas	du-
rante o projeto.

Nesse	estudo	foi	apresentado	através	de	um	relato	das	atividades	um	projeto	de	leitura	e	escrita	
intitulado	O	MUNDO	MÁGICO	DA	LEITURA	E	ESCRITA.

Como	etapas	desse	projeto	estão	previstas:	 situações	de	 leitura	e	escrita;	momentos	 lúdicos	
com	músicas,	vídeos,	jogos	e	dramatizações.	As	produções	infantis	foram	realizadas	no	espaço	de	sala	
de	aula,	não	necessariamente	sentados	enfileirados,	o	momento	era	livre	e	as	intervenções	eram	feitas	
pela	professora.	Os	textos	foram	analisados	ao	final	desse	trabalho	com	o	objetivo	de	acompanhar	e	
intervir	nos	avanços	e	aprendizagens	de	cada	um.	As	produções	das	crianças	foram	encadernadas	e	a	
intenção	inicial	era	de	que	cada	autor	compartilharia	seus	escritos	com	a	turma,	mas	os	imprevistos	
aconteceram	e	inviabilizou	essa	etapa.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Iniciamos	o	projeto	O	Mundo	Mágico	da	Leitura	no	1°	bimestre	de	2017.	O	projeto	aconteceu	

numa	turma	de	1°ano,	na	escola	Municipal	CIEP	Benedicto	Cerqueira,	localizada	em	Engenheiro	Leal,	
da	5ª	Coordenadoria	Regional	Educação	e	durou	até	novembro	do	mesmo	ano.	

Fizemos	o	encerramento	do	projeto	com	uma	festa	onde	a	convidada	de	honra	foi	a	bruxa,	uma	
personagem	popular	que	encantou	ainda	mais	a	turma	com	a	sua	presença.	A	turma	se	encantou	pelo	
livro	“Bruxa,	Bruxa,	venha	à	minha	festa”,	de	Arden	Druce	e	envolveu-se	no	mundo	da	imaginação	e	
das	emoções.	Antes	da	ida	dela	à	sala	de	aula,	expliquei	que	não	precisariam	ter	medo,	porque	a	bruxa	
não	era	má,	e	sim	muito	legal	e	gentil.	Podemos	romper	com	o	imaginário	popular	de	que	todas	as	bru-
xas	são	malvadas.	Acredito	que	quanto	mais	emoção	na	leitura,	mas	fácil	será	para	o	aluno	aprender,	
pois	só	fica	gravado	na	memória	o	que	é	prazeroso.
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Durante	o	período	de	duração	do	projeto,	trabalhamos	na	roda	de	leitura	muitas	histórias	infan-
tis,	pois	de	acordo	com	o	pensamento	de	Abramovich	(1989):

(...)	é	importante	para	a	formação	de	qualquer	criança	ouvir	muitas	histórias...	Escutá-las	é	o	início	
da	aprendizagem	para	ser	leitor	é	ter	um	caminho	absolutamente	infinito	de	descobertas	e	de	com-
preensão	do	mundo.	(p.16).

A	ludicidade	entendida	como	ferramenta	de	aprendizagem	nos	anos	iniciais	possibilita	uma	re-
visão	das	ações	pedagógicas	e	uma	“reinvenção	da	alfabetização,	que	é	a	necessidade	de	um	processo	
sistemático	de	ensino	e	não	só	a	aprendizagem	da	escrita	alfabética”	(Morais	2012.p.19).	Uma	educa-
ção	lúdica	desenvolve	um	ambiente	alegre,	motivador	e	valoriza	a	dimensão	do	brincar,	que	é	muito	
importante	em	todas	as	idades,	mas	principalmente	na	alfabetização.

Viajando	pela	fantasia,	a	criança	vai	longe.	Conhece	coisas	que	nós,	adultos,	já	vivemos	e	esquecemos,	
e	muitas	vezes	vai	além	de	quase	todos	os	adultos.	No	entanto,	há	pessoas	mais	velhas	que	envere-
dam	pela	ficção,	e	são	capazes	de	trazer	de	lá	conhecimentos	que	revolucionam	o	mundo.	É	uma	pena	
que	os	homens	quase	sempre	esqueçam	de	suas	fantasias	e	sonhos!	(FREIRE,	2006,	p.	37).

A	partir	dos	contos	infantis	que	foram	trabalhados	em	sala	de	aula,	encadernei	suas	produções	
de	escritas,	como	se	 fossem	um	livro.	No	entanto,	objetivo	 foi	atingido	parcialmente,	pois	a	última	
etapa	não	aconteceu.	Eu	tinha	a	intenção	de	fazer	uma	roda	de	leitura	depois	dessa	encadernação	e	
mostrá-lo	que	os	registros	das	atividades	que	a	princípio	estavam	soltas,	tinham	virado	um	livro.	Eles	
teriam	o	momento	para	manuseá-lo,	conversar	sobre	o	que	escreveram.

Infelizmente,	o	 tempo	 ficou	curto,	e	como	o	projeto	 terminou	em	novembro,	não	 tive	como	
finalizar	a	última	etapa,	que	seria	a	de	mostrar	o	livro	que	produziram	e	as	fotos	deles	durante	esse	
período.	Foi	um	mês	muito	corrido	por	causa	das	últimas	avaliações	bimestrais	que	precisavam	ser	
dadas	e	os	conceitos	que	precisavam	também	ser	entregues.	Porém,	como	pensei	em	acompanhar	a	
turma	no	segundo	ano,	não	vi	como	problema	não	mostrar	as	produções	textuais	deles,	pois	objetiva-
va	continuar	o	projeto	de	leitura	e	escrita.	No	entanto,	recebi	a	notícia	no	último	conselho	de	classe	
de	que	minha	turma	seria	desmembrada	e	como	tinham	três	primeiros	anos	e	a	minha	turma	era	a	
terceira,	eu	ficaria	sem	eles,	sendo	obrigada	a	ficar	com	outra	turma	no	ano	de	2018,	e	essa	situação	
não	foi	favorável,	são	as	intercorrências	que	podem	acontecer	quando	se	trabalha	em	escola	pública.

Figura	1:	Reescrita de um livro de contos infantis 

Fonte: a autora, 2017.

Acredito	que	ainda	assim	o	projeto	contribuiu	muito	para	que	a	leitura	e	a	escrita	aconteces-
sem	em	um	ambiente	lúdico	e	com	as	atividades	sistemáticas.	Percebi	mais	autonomia	na	escrita	e	
concomitantemente	na	leitura	em	diversos	momentos	em	sala	de	aula,	como	quando	escolhiam	livros	
infantis	 e	 tentavam	 ler.	A	escrita	 ainda	 tem	alguns	erros	de	ortografia,	 como	 se	pode	observar	na	
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capa	da	frente	do	livro	“BRUXA	ASOUMBRADA”,	no	entanto,	meu	objetivo	inicial	não	era	uma	escrita	
ortográfica,	mas	que	escrevessem	qualquer	palavra	sem	medo	de	errar.	A	turma	teve	um	avanço	signi-
ficativo	nas	provas	bimestrais,	principalmente	as	do	último	bimestre.

Como	estamos	aprendendo	a	elaborar	e	conhecer	as	etapas	de	um	convite,	quis	dar	sentido	a	
esse	gênero	textual,	a	partir	da	leitura	do	livro	“Bruxa,	Bruxa,	venha	à	minha	festa”,	de	Arden	Druce	e	
de	atividades	desenvolvidas	em	sequência.

Com	já	dito,	este	é	um	livro	bem	empolgante	e	fácil	de	memorizar	a	sequência	das	falas	dos	
personagens.	Quando	terminei	de	contar	a	história,	as	crianças	estavam	animadas	e	perguntando-me	
quando	que	a	bruxa	viria	a	escola	e	se	ela	aceitaria	mesmo	um	convite.	

Elaborei	um	convite	personalizado	e	incentivei-os	a	escreverem	um	convite	para	a	bruxa.	Essa	
atividade	foi	desenvolvida	em	três	momentos:

• Explicação	das	etapas	de	elaboração	de	um	convite;	leitura	da	história	“Bruxa,	Bruxa,	venha	à	
minha	festa”,	e	um	vídeo	com	uma	música	de	bruxa.

• Reconto	da	história	pelas	crianças;	escrita	de	um	convite.

• Preparação	de	uma	festa	para	receber	uma	bruxa.

Nessa	atividade	as	crianças	ficaram	muito	felizes.	Quando	apareci	fantasiada	de	bruxa,	a	alegria	
deles	foi	indescritível.	

Figura	2:	Chegada da Bruxa

Fonte: a autora, 2017

Figura 3- Bruxa contando a história 

Fonte: a autora ,2017

Um	ponto	que	desfavoreceu	a	atividade	foi	que	a	escola	um	dia	antes	avisou	que	só	iria	funcio-
nar	meio	expediente	por	não	ter	água	na	unidade,	então	nove	alunos	faltaram.

Mesmo	com	esses	imprevistos,	consegui	alcançar	meus	objetivos,	pois	além	de	serem	conhe-
cedores	e	leitores	desse	livro,	reconhecem	o	pedaço	das	palavras	bruxa.	Seguem	alguns	registros	dos	
comentários	feitos	pelas	crianças:

“Aí,	estou	ansiosa	para	a	festa”.	

“A	festa	vai	ser	assustadora”.

“Eu	queria	que	nunca	tivesse	acabado”

“Tia,	adorei	a	nossa	festa.	Obrigada.”

Com	essas	atividades	trabalhamos	o	projeto	de	forma	bem	lúdica	onde	os	alunos	puderam	ser	
autores	de	um	livro	com	frases	a	partir	dos	contos	lidos,	escrevendo	a	partir	de	suas	hipóteses.
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Nesse	projeto	pude	acompanhar	os	processos	de	apropriação	da	escrita	de	cada	criança	e	os	
avanços	da	maioria	da	turma.	Organizei	em	sala	em	grupos	de	alunos	de	forma	que	eles	pudessem	
trocar	 seus	 conhecimentos	 sobre	 a	 escrita.	 Trabalhei	 com	 reagrupamentos,	 onde	os	 alunos	 que	 já	
estavam	escrevendo	com	mais	autonomia	ajudavam	os	outros	do	grupo.	Para	Freire	 (1996),	“quem	
ensina	aprende	ao	ensinar.	E	quem	aprende	ensina	ao	aprender”	(p.25).

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS
A	partir	de	um	brinquedo	muito	desejado	pelas	crianças,	o	HAND	SPINNER,	elaborei	um	jogo	de	

leitura	de	palavras	presentes	em	histórias	lidas	em	sala	de	aula.	No	jogo,	as	crianças	teriam	que	girar	o	
objeto	e	ler	a	palavra	e	dizer	de	qual	história	ela	fazia	parte.	Em	seguida,	os	alunos	foram	incentivados	
a	escreverem	frases	relembrando	as	histórias.	O	objetivo	da	atividade	era	despertar	o	interesse	pela	
leitura	e	a	escrita	a	partir	de	uma	brincadeira.

Para	elaboração	do	jogo	foram	utilizados	pedaços	de	papelão	e	papéis	com	nome	dos	persona-
gens	e	o	brinquedo	HAD	SPINNER.	As	crianças	ficaram	tão	animadas,	que	precisei	intervir	muitas	vezes	
para	que	elas	respeitassem	a	vez	de	cada	participante	do	jogo,	pois	muitas	queriam	girar	o	brinquedo	
fora	da	sua	vez.	Seguem	os	registros	da	atividade.

Figura 4: Momento do jogo e cartelas elaboradas

Avalio	que	essa	atividade	contribuiu	com	a	retomada	de	histórias	que	já	tinham	sido	contadas	e	
recontadas	e	possibilitou	que	as	crianças	fossem	desafiadas	a	ler	a	partir	de	uma	brincadeira	para	os	
amigos.	No	entanto,	alguns	com	mais	dificuldades	não	conseguiram	ler	todas	as	palavras,	mas	lembra-
ram	de	alguma	história	e	recontaram	aos	amigos.	Percebi	que	mesmo	aqueles	que	ainda	não	estavam	
alfabetizados,	não	ficaram	sem	se	encantar	com	a	atividade.	De	acordo	com	Kleiman	(1995):

A	exposição	constante	da	criança	à	leitura	de	livros	infantis	expande	seu	conhecimento	sobre	estórias	
em	si,	sobre	tópicos	de	estórias,	estrutura	textual	e	sobre	escrita.	Ouvir	e	discutir	textos	com	adultos	
letrados	pode	ajudar	a	criança	a	estabelecer	conexões	entre	a	linguagem	oral	e	as	estruturas	do	texto	
escrito,	a	facilitar	o	processo	de	aprendizagem	de	decodificação	da	palavra	escrita	e	a	sumarizar	a	
estória	e	fazer	inferências.	(p.	93	e	94)

Defendo	a	partir	de	minha	experiência	como	contadora	de	história	infantil	para	meu	filho	de	
6	anos	e	como	docente	alfabetizadora	que	o	contato	com	histórias	infantis	desde	pequeno	torna	as	
crianças	leitoras	e	facilita	o	processo	da	alfabetização,	percebo	uma	vontade	muito	maior	da	turma	em	
participar	dessas	atividades	quando	associo	leitura	e	atividades	lúdicas.

Futuramente	posso	desenvolver	outras	cartelas	com	palavras	que	sejam	formadas	por	sílabas	
que	as	crianças	apresentem	dificuldades	em	registrá-las.	Outra	possibilidade	é	desenvolver	uma	se-
quência	com	trechos	de	contos	infantis	e	pedir	para	que	cada	participante	do	jogo	registre	uma	parte	
da	história,	dentre	outras	possiblidades.
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DADOS, LEITURA E HISTÓRIAS
Numa	outra	atividade,	imprimi	e	montei	previamente	sete	dados	com	uma	sequência	de	pala-

vras	em	suas	faces.	O	objetivo	era	que	cada	um	jogasse	os	dados	numerados,	organizasse	e	tentasse	
ler	a	história	que	havia	se	formado.	Enquanto	jogavam	os	dados,	o	grupo	escolheu	um	aluno,	que	foi	o	
escriba	para	registrar	no	caderno	a	história	que	ia	se	formando.	Foram	organizados	três	grupos	e	cada	
um	registrou	a	história	na	cartolina.	Os	grupos	também	foram	orientados	a	darem	um	título	para	a	
história	e	a	inserir	seus	nomes	enquanto	autores	dos	textos	produzidos.

Num	 segundo	momento,	 cada	 grupo	 contou	 suas	 histórias	 para	 toda	 a	 turma.	 Esse	 foi	 um	
momento	de	muita	 empolgação.	Quando	 foram	à	 frente,	 falaram	 com	autonomia	 e	mostraram-se	
orgulhosos	por	terem	assumidos	o	papel	de	autores,	protagonista	e	ilustradores	do	próprio	trabalho.

Durante	a	atividade	pude	acompanhar	a	forma	como	cada	aluno	buscou	ler	o	que	estava	escrito	
nos	dados.	Percebi	que	algumas	crianças	fizeram	várias	tentativas.	Avalio	que	eles	adoraram	trabalhar	
em	grupos	o	que	possibilitou	momentos	de	interação,	empatia	entre	eles	e	trocas	de	conhecimentos	
sobre	a	escrita.	Ao	final,	os	trabalhos	foram	expostos	no	mural	do	 lado	de	fora	da	sala	para	serem	
vistos	e	lidos	por	outros	alunos	da	escola.

OUTRAS HISTÓRIAS
Como	todos	os	dias,	na	hora	da	contação	das	histórias,	procuro	possibilitar	situações	 lúdicas	

intencionais	de	aprendizagens	e	tenho	tido	resultados	bem-sucedidos	na	alfabetização.	

Numa	roda	de	leitura	contei	as	histórias	do	João,	o	pé	de	feijão	e	o	Mágico	de	Oz,	em	seguida	
a	 turma	 também	quis	 recontar	as	histórias.	Num	segundo	momento,	 trouxe	algumas	 frases	dessas	
histórias.	Formamos	grupos	com	quatro	alunos.	O	objetivo	era	que	eles	organizassem	as	frases	e	escre-
vessem	numa	folha.	Depois	cada	grupo	deveria	indicar	qual	era	a	história	a	partir	da	leitura	das	frases.

Num	outro	dia,	fizemos	um	móbile	com	o	conto	do	“Joao	e	o	pé	de	feijão”,	a	turma	pintou	e	me	
ajudou	a	pendurá-lo,	logo	após	contei	a	história	e	recontaram	também.	Conversamos	sobre	a	história	
e os personagens.

Cada	aluno	ganhou	um	desenho	de	um	castelo,	que	disseram	que	era	o	lugar	onde	o	gigante	
morava,	em	seguida	receberam	três	feijões	“mágicos”	e	plantamos	na	terra	dentro	do	copo.	Expliquei	
que	os	feijões	precisariam	de	água,	ar,	terra	e	luz	do	sol	para	germinar	e	crescerem,	foi	colocado	por	
eles	os	copos	perto	da	janela.

Utilizamos	o	caderno	para	registrar	frases	sobre	a	história.	Montei	um	jogo	de	associação	dos	
nomes	e	desenhos	dos	personagens,	 com	o	objetivo	de	encontrar	os	pares	e	 colarem	no	caderno,	
escrevendo	frases	com	os	personagens	que	estavam	na	carta	do	jogo.

Meu	objetivo	foi	alcançado,	pois	foi	despertado	o	encantamento	através	da	história,	escreveram	
pequenas	frases	e	registraram	os	nomes	dos	personagens.	A	turma	foi	receptiva	a	proposta,	acredita-
ram	que	os	feijões	realmente	eram	mágicos	e	que	chegaria	aos	céus	onde	o	castelo	do	gigante	estava.	
Percebi	o	brilho	nos	olhos	e	o	encantamento	neles.
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Figura	5-	Registro da atividade

Fonte: a autora, 2017.

Essa	proposta	agregou	o	conteúdo	de	ciências	e	também	a	parte	da	literatura	infanto-juvenil.	
O	que	não	deu	certo,	é	que	atividade	foi	feita	antes	do	feriado,	as	crianças	tiveram	que	levar	os	feijões	
para	casa,	a	semente	de	algumas	cresceram,	mas	a	de	outras	secaram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	pesquisa	possibilitou	a	reescrita	de	um	livro	de	histórias	de	contos	infantis	a	partir	das	histórias	

lidas	na	roda	de	leitura	em	sala	de	aula,	onde	as	crianças	teriam	que	escrever	frases	ou	mesmo	textos,	
respeitando	seu	ritmo	de	aprendizagem.	Contribuiu	para	a	formação	lúdica	de	leitores	e	despertou	o	
gosto	e	criou	o	hábito	de	ler	por	prazer.	O	importante	nessa	pesquisa	era	fazer	com	que	os	alunos	se	
arriscassem	na	escrita.	Respeitei	suas	descobertas	e	hipóteses	silábicas	e	sempre	que	era	necessário	
fazia	as	intervenções	para	que	suas	reelaborações	da	escrita	avançassem.	Trabalhamos	alguns	gêneros	
textuais	a	partir	do	projeto	como	elaboração	de	convites,	fábulas,	contos,	poemas,	cantigas,	receita,	etc.

A	maioria	dos	alunos	teve	um	crescimento	importante	na	leitura	e	na	escrita,	porém	cinco	alunos	
não	conseguiram	caminhar	como	os	demais,	precisando	de	mais	tempo	para	reelaborar	seus	conflitos	
entre	a	leitura	e	a	escrita.	No	município	do	Rio	nós	trabalhamos	com	a	proposta	do	ciclo	de	três	anos,	
de	acordo	com	o	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa.	Nesse	período	cada	criança	tem	
um	tempo	para	consolidar	a	alfabetização.	O	aluno	só	é	retido	senão	tiver	75%	de	frequência.	Assim,	
entendemos	a	dimensão	atual	da	proposta	de	alfabetizar	letrando	onde	ela	terá	legitimada	esse	perío-
do	de	alfabetização.	

Sabendo	que	alfabetização	é	complexa,	o	projeto	 trabalhado	com	a	 turma	envolveu	gêneros	
textuais	e	momentos	de	ludicidade.	Mesmo	tendo	ficado	satisfeita	com	o	resultado,	com	a	explosão	de	
alegria,	as	descobertas,	as	novas	aquisições	no	vocabulário,	o	aprimoramento	da	escrita,	as	produções	
textuais,	a	escrita	de	pequenas	frases,	autonomia	na	escolha	dos	livros,	acredito	que	ainda	assim,	é	
preciso	dar	continuidade,	porque	não	se	finaliza	a	alfabetização	em	um	ano	letivo.	

Parcialmente,	sei	que	mesmo	com	todas	as	intercorrências	na	finalização	do	projeto,	consegui-
mos	formar	 leitores,	que	por	prazer,	manuseavam	diversos	 livros,	alguns	 liam	com	autonomia,	am-
pliando	o	gosto	pela	leitura	sendo	possível	alcançar	os	objetivos	traçados.	Sendo	assim:

• A	leitura	proporcionou	a	ampliação	do	vocabulário;

• Possibilitou	a	organização	e	identificação	das	sequências	lógicas	no	texto,	(início,	meio	e	fim),

• Estimulou	a	fantasia,	criatividade	e	imaginação;

• E	as	crianças	aprenderam	a	lidar	com	as	emoções,	como	o	medo,	raiva,	ansiedades	e	tristezas;
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• Interagiram	com	o	outro,	melhorando	a	linguagem	verbal;

• Perceberam	que	se	aprende	ler	vendo	outras	pessoas	lendo	e	a	escrever	também;

E	caminhamos	acreditando	nesse	tipo	de	educação,	que	de	acordo	com	Freire	(1996)	se	a	edu-
cação	não	pode	tudo,	alguma	coisa	ela	pode.	
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INTRODUCCIÓN
Como	 característica	 típica	 de	 las	 aulas	 de	 preescolar,	 éstas	 se	 organizan	 en	 mesas	 de	 seis	

estudiantes,	 en	 parejas	 o,	 en	 algunos	 casos,	 en	 filas	 en	 las	 que	 el	 niño	 y	 la	 niña	 deben	 guardar	 la	
“armonía”	 que	 conlleva	 a	 la	 “disciplina”	 requerida	 por	 algunos	 maestros	 y	 maestras	 durante	 las	
jornadas	escolares,	a	fin	de	conservar	 lo	que	se	conoce	como	“dominio	de	grupo”.	Esta	disposición	
demuestra	y	hace	referencia	a	quién	se	atribuye	el	protagonismo	en	el	escenario	educativo,	la	maestra	
o	el	maestro	en	frente,	lleno	de	su	poder	y	los	niños	y	las	niñas	observándolo.

La	primera	fase	de	este	proceso	investigativo,	se	desarrolla	como	prueba	piloto,	en	la	Institución	
Educativa	Silvino	Rodríguez	en	 la	 sede	Dorado	de	 la	 ciudad	de	Tunja.	Como	características	de	esta	
población,	se	puede	decir	que	son,	en	su	mayoría	hijos	e	hijas	de	madres	cabeza	de	familia,	reinsertados,	
militares	del	ejército,	niños	y	niñas	de	hogares	de	paso,	que	convergen	en	un	barrio	al	sur	oriente	de	
la	ciudad,	perteneciente	al	estrato	dos,	barrio	que	ostenta	fama	de	“peligroso”.	El	grado	Transición,	en	
el	que	se	inicia	este	trabajo	investigativo,	está	conformado	por	24	niños	y	niñas	cuya	edad	oscila	entre	
los	cuatro	y	seis	años.	

Maestras	de	la	sede	Dorado,	e	integrantes	del	semillero	de	investigación	Hipatía,	del	grupo	de	
investigación	Infancias	y	expresiones	de	la	UPTC,	plantean	este	proyecto	investigativo	con	el	cual	se	
busca	propiciar	cambios	en	la	manera	de	concebir	los	escenarios	áulicos	en	el	nivel	preescolar.	Con	esto	
se	pretende	validar	las	voces	de	los	niños	y	las	niñas	en	relación	con	sus	intereses	en	el	espacio	áulico,	
generando	ambientes	que	permitan	y	estimulen	el	juego	en	libertad,	la	felicidad	y	el	reconocimiento	
de	habilidades	propias	y	de	los	pares,	a	la	vez	que	se	empodera	a	las	infancias	en	su	papel	protagónico	
dentro	del	escenario	áulico.	

PARA	CONTEXTUALIZAR…
Repasando	 la	 historia	 de	 la	 escuela	 de	 educación	 preescolar,	 se	 puede	 observar	 que	 la	

intencionalidad	con	la	que	aparece,	se	basaba	en	fortalecer	la	naturalidad	con	la	que	llegaban	las	niñas	
y	 los	niños	a	 la	escuela.	Según	Soto	y	Bernardidi	 (2007).	El	primer	 jardín	 infantil	a	nivel	mundial,	 fue	
fundado	por	el	pedagogo	Friedrich	Froebel,	en	el	año	de	1839.	“Blankenburg”,	que	significa	jardín	de	
niños,	acogía	a	los	niños	como	el	jardín	acoge	las	flores.	En	este,	Froebel	atendía	a	niños	muy	pequeños,	
estimulándolos	 a	 adoptar	 una	 postura	 activa	 de	 exploración	 e	 indagación.	 Para	 Nussbaum	 (2010)	
los	niños	de	nuestro	mundo	actual	le	deben	mucho	al	aporte	de	Froebel,	ya	que	el	concepto	de	una	
educación	inicial	basada	en	el	juego,	dentro	de	un	entorno	de	comprensión	y	cariño	viene	de	las	teorías	
de	este	maestro.	
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En	Colombia,	la	educación	infantil	comenzó	con	la	escuela	“La	Yerbabuena”	creada,	según	Héctor	
Ardila	e	Inés	Vizcaíno	(1998)	por	el	presidente	José	Manuel	Marroquín	en	1851,	esta	primera	muestra	
de	educación	para	niños	en	edad	preescolar	en	nuestro	país,	era	una	escuela	campestre	que	planteaba	
actividades	recreativas	y	pedagógicas,	bajo	la	orientación	marcada	de	la	teoría	de	Froebel.

Visto	 desde	 esta	 perspectiva,	 se	 puede	 comprender	 que	 la	 aparición	 de	 la	 escuela	 para	 las	
infancias	 se	plantea,	en	sus	 inicios,	bajo	estructuras	generosas,	 consideradas	y	 respetuosas	con	 los	
intereses,	necesidades	ritmos	de	los	niños	y	las	niñas,	así	se	pensó	desde	Froebel	el	preescolar.	En	la	
época	actual,	es	de	interés	de	quienes	trabajan	con	niñas	y	niños	conocer	esta	historia,	para	movilizar	
procesos	de	reflexión	y	transformación	social	y	cultural,	dichas	transformaciones	contribuirían	a	evitar	
la	deconstrucción	conceptual	e	integral	de	las	infancias.

A	partir	 de	esto,	 la	pregunta,	 al	 respecto	 sería,	 entonces,	 ¿Cómo	 la	 escuela,	 con	el	 paso	del	
tiempo	 adquiere	 un	 sentido	 que	 se	 inclina	 a	 la	 producción	 basada	 en	 la	 enseñanza	 de	 saberes	
específicos,	de	materias	y	ciencias	exactas?	Este	aspecto	se	puede	percibir	claramente	en	 la	crítica	
que	hace	Francesco	Tonucci	en	su	obra	La	Ciudad	de	los	Niños	(2003)	al	referirse	a	la	ciudad	como	un	
lugar	que	se	ha	dedicado	a	tergiversar	los	conceptos	de	bienestar	y	convivencia	para	seguir	intereses	
netamente	económicos.

Según	el	documental	la	educación	Prohibida	(2012)	Las	estructuras	generales	de	la	escuela	se	
ciñen	 al	modelo	militar	 de	 la	 antigua	Grecia,	 el	 cual	 tiene	 como	pilares	 principales	 la	 disciplina,	 la	
obediencia	y	el	régimen	autoritario;	este	modelo	se	replica	por	todo	el	mundo,	incluyendo	América	
latina,	 que	 aporta	 ciertas	 características	 a	 este	 modelo,	 como	 el	 despotismo	 y	 división	 de	 clases	
buscando	control	de	la	conducta,	sumando,	además,	la	imitación	del	modelo	de	producción	industrial.	

Así,	la	estructura	de	la	escuela,	se	mantiene	a	través	de	los	siglos	y	con	más	fuerza	en	la	actualidad,	
lo	que	es	evidente	en	 la	composición	de	 las	escuelas	y	de	sus	salones,	esto	se	puede	percibir	en	 la	
manera	en	se	asemeja	una	fábrica,	 la	cual	tiene	como	fin	 la	producción	en	masa	e	igualdad,	 lo	que	
demanda	urgencia	en	el	cambio.	

Comprendiendo	este	punto	sobre	el	modelo	militar	e	industrializado,	se	devela	que	el	espacio	
de	 las	aulas	se	configura	de	 la	misma	manera.	Precisamente	en	ese	 importante	 lugar,	el	aula,	en	el	
que	nuestras	 infancias	pasan	gran	parte	de	su	 tiempo	y	por	 tanto	cobra	 relevancia,	 si	partimos	de	
comprender	que	su	organización,	su	decoración,	su	mobiliario	se	percibe	como	factores	influyentes	
en	las	relaciones	entre	pares	y,	entre	niños	y	niñas	con	sus	maestros	y	maestras.	El	ambiente	de	aula,	
para	Loughlin	y	Suina	(1997)	“se	refiere	al	empleo	del	espacio	en	su	más	alto	sentido”	por	tanto,	las	
experiencias	que	allí	ocurren	dependen	de	lo	cómodos	que	se	sientan	los	actores	de	la	educación.

Tradicionalmente,	 la	 ubicación	 del	 salón	 es	 una	 tarea	 del	 maestro	 o	 maestra.	 Al	 respecto,	
Loughlin	y	Suina	formulan	una	serie	de	cuestionamientos	a	los	maestros	y	maestras,	preguntas	que	
vienen	bien	para	pensar	y	repensar	la	configuración	de	los	escenarios	áulicos:	¿Qué	ha	hecho	usted	
para	estimular	su	independencia?,	¿conocen	los	niños	en	dónde	guardan	los	materiales	que	precisan?	
¿Cómo	están	organizados?	¿Resultan	fácilmente	accesibles	los	materiales?	
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DIÁLOGOS	CON	LAS	INFANCIAS…	VALIDANDO	SUS	VOCES.
Maestros	 y	 maestras	 propician	 y	 estimulan	 momentos	 de	 juego	 que	 apalanquen,	 como	

detonante	las	expresiones	de	las	infancias.	Gracias	a	estos	momentos	en	que	se	permite	a	las	niñas	y	
los	niños	dirigir	sus	acciones	según	su	sentir,	empiezan	a	estorbar	las	mesas	y	las	sillas,	acto	que	puede	
representar	la	firmeza	y	convicción	de	querer	vivir	sus	realidades,	jugar	y	aprender	de	ellas.	

Estos	elementos	se	asemejan	a	 lo	que	Loughlin	y	Suina	(1997)	rechazan	como	determinantes	
críticos	del	entorno	en	el	acto	educativo	la	forma	arquitectónica,	libros	de	textos,	pizarras,	silla	entre	
otros,	argumentan	los	actuares	que	niñas	y	niños	proponen	en	su	cotidianidad	académica.	Este	rechazo	
se	puede	entender	como	la	crítica	directa	tanto	de	niños	y	niñas	como	de	los	autores	a	la	organización	y	
estructura	de	las	aulas	de	clase,	y	este	mismo	rechazo	es	el	que	lleva	al	escenario	áulico	a	transformarse	
y	así	mismo	a	plantear	situaciones	que	convoquen	diversidades	a	participar	en	el	acto	educativo.	

Según	el	MEN	“es	necesario	reconocer	que	las	situaciones	educativas	que	se	dan	en	la	educación	
inicial	ocurren	encuentros	y	desencuentros,	que	allí	convergen	personas	con	culturas	e	 identidades	
propias,	 en	 permanente	 construcción.”.	 Para	 comprender	 las	 necesidades	 más	 sentidas,	 se	 parte	
de	escuchar	a	las	niñas	y	los	niños,	como	un	diagnóstico	de	la	situación	problema,	para	interpretar,	
desde	sus	discursos,	la	inconformidad	que	tienen	con	la	organización	y	el	transcurrir	de	sus	actividades	
académicas,	puesto	que	éstas,	al	ser	siempre	propuestas	por	maestros	y	maestras,	van	algunas	veces,	
en	contrariedad	con	sus	necesidades	y	no	facilitan	el	fortalecimiento	de	sus	destrezas	y	capacidades.	

De	este	diálogo,	en	que	maestras	y	maestros	se	alejan	de	un	quehacer	adultocéntrico,	surge	una	
necesidad	de	escuchar	y	observar	a	los	niños	y	las	niñas,	lo	que	conlleva	a	la	y	el	docente	a	concebir	
como	un	acto	simbólico,	verlos	desprenderse	de	sus	zapatos	y	hasta	de	sus	medias.	Gracias	a	maestros	
y	maestras	que	comprenden	lo	que	Huizinga	(2007)	asegura:	“el	niño	juega	con	una	seriedad	perfecta	
y,	podemos	decirlo	con	pleno	derecho,	pero	juega	y	sabe	que	juega”,	surgen	espacios	mediados	por	
juegos	infantiles,	juegos	libres,	los	cuales	permiten	que	las	mesas	se	organicen	de	distintas	maneras	e	
incluso	se	quiten.

Ilustración	1:	Art	31	los	niños	tienen	derecho	a	jugar

Fuente	1:	Los	niños	y	las	niñas	piensan	de	otra	manera	(2017)
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Los	maestros	y	las	maestras	se	dan	la	oportunidad	de	indagar	el	por	qué	de	esta	decisión,	lo	que	
se	convierte	en	el	motivo	perfecto	para	exaltar	la	voz	de	los	estudiantes:	“si	dejamos	así	 las	mesas,	
tenemos	más	espacio	para	jugar”,	“si	 las	ponemos	contra	 la	pared,	no	nos	golpeamos	al	correr”,	se	
valida	la	voz	de	los	niños	y	las	niñas,	haciendo	alusión	a	lo	que	menciona	Abad	(2008)	quien	lleva	a	
pensar	que	los	niños	y	las	niñas	interpretan	los	espacios	que	los	adultos	les	proponen,	sin	embargo	se	
les	debe	dar	la	opción	de	gestionar	de	manera	autónoma	el	espacio,	el	tiempo,	las	relaciones	etc.

Ilustración	2.	SUCÍOS,	PERO	FELÍCES

Fuente	2:	Los	niños	y	las	niñas	piensan	de	otra	manera	(2017)

EL MAESTRO Y LA MAESTRA, SUS REFLEXIONES, SUS CAMINOS
Partiendo	de	la	problemática	planteada	por	los	niños	y	niñas	del	Dorado,	maestros	y	maestras	

llegan	a	reconocer	que	la	disposición	del	aula	de	clases	habla	de	lo	que	pretende	el	o	la	docente,	de	
lo	que	busca	en	su	práctica	pedagógica	cotidiana	y	traza	el	camino	a	seguir	para	el	desarrollo	de	los	
procesos	pedagógicos,	de	esta	manera,	la	disposición	del	aula,	entrega	el	protagonismo,	generalmente	
al	maestro	o	maestra,	como	lo	ilustra	Frato	(2017)	como	en	un	espectáculo	y	su	escenario,	pasan	los	
años	y	algunas	prácticas,	algunos	escenarios	educativos	conservan	estructuras	rígidas	e	inamovibles.

Los	maestros	y	maestras	de	preescolar	del	Dorado	se	han	abierto	a	la	posibilidad	de	entregar	
ese	protagonismo	a	quien	 en	 realidad	 lo	 debe	 tener,	 a	 la	 razón	de	 ser	 de	 la	 Educación,	 en	 voz	de	
Narodowski	(2007)	“la	niñez	representa	el	punto	de	partida	y	el	punto	de	llegada	de	la	pedagogía,	el	
motivo	de	casi	todos	sus	desvelos	y	la	fuente	de	buena	parte	de	sus	preocupaciones”.	Así	las	cosas,	se	
abre	la	posibilidad	de	dar	el	lugar	que	se	merece	a	los	pequeños	Silvinistas…	un	cambio	en	ese	lugar	
de	encuentro:	el	aula.
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Ilustración3. El sitio en la clase

Fuente3:	Los	niños	y	las	niñas	piensan	de	otra	manera	(2017).

Esta	experiencia	ha	buscado	propiciar	cambios	en	la	manera	de	concebir	los	escenarios	áulicos,	
comprendiendo	el	aula	como	un	espacio	material	y	simbólico	que	produce	formaciones	singulares	y	
grupales	en	las	que	se	entretejen	relaciones	de	saber	y	poder,	aprendizaje	y	enseñanza	etc.	Souto	(1996).	

Por	lo	anterior,	se	parte	de	pensar	en	espacios	donde	las	niñas	y	los	niños	se	sientan	realmente	
cómodos,	aulas	que	inviten	al	juego,	la	exploración	de	la	vida,	la	interacción	humana,	el	reconocimiento	
de	las	habilidades	propias	y	de	los	pares;	salones	que	posibiliten	la	capacidad	de	asombro,	inspiradores	
y	entretenidos,	que	potencien	su	desarrollo,	en	concordancia	con	sus	ciclos	vitales.	 La	 importancia	
de	pensar	estos	espacios	según	Loughlin	y	Suina	(1997)	se	debe	a	que	la	disposición	del	inmobiliario	
tradicional	sólo	logra	atender	algunas	de	las	funciones	del	entorno	físico	para	el	aprendizaje,	más	no	
constituye	en	sí	misma	el	entorno	de	aprendizaje.

Ilustración 4: La importancia de la infancia

Fuente	4:	Los	niños	y	las	niñas	piensan	de	otra	manera	(2017)

Lograr	cambios	significativos	en	 los	escenarios	áulicos,	no	es	posible	si	 se	cae	en	 la	 tradición	
de	pensarlos	desde	la	mentalidad	sesgada	del	adulto,	lo	que	se	puede	sustentar	desde	la	postura	de	
Cury	(2003),quien	propone	una	crítica	a	la	educación	actual,	viéndola	como	una	educación	fría,	seca	y	
sin	condimento	emocional,	de	lo	que	se	puede	deducir	que	el	hilo	conductor	por	el	cual	transita	este	
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proyecto,	es	el	indicado,	ya	que	el	verdadero	impacto	de	esta	propuesta	se	centra	en	la	genialidad	de	
las	 infancias,	en	sus	expresiones,	en	sus	voces,	a	partir	de	sus	diálogos	con	profesoras	y	profesores	
quienes	comprenden	sus	necesidades	particulares	y,	quienes	a	su	vez,	sienten	la	necesidad	de	permitir,	
de	 hacer	 tangible	 y	 palpable	 la	manera	 en	 que	 las	 infancias	 pensaron	 en	 el	 cambio	 en	 pro	 de	 su	
construcción	social,	personal	y	académica.	

EL	CAMINO	A	SEGUIR…
Para	el	ministerio	de	educación	nacional,	en	la	educación	inicial	las	niñas	y	los	niños	aprenden	

a	convivir	con	otros	seres	humanos,	a	establecer	vínculos	afectivos	con	pares	y	adultos	significativos,	
diferentes	a	los	de	su	familia.	Lo	que	invita	a	pensar	el	escenario	educativo	desde	otro	punto	de	vista,	
uno	que	 se	 enfoque	en	 el	 cómo	 los	 niños	 y	 niñas	 interactúan	 con	 sus	 compañeros	de	 juego	 y	 sus	
profesores	y	para	que	este	interactuar	sea	fluido	el	escenario	áulico	debe	ser	un	ejemplo	de	cómo	se	
deben	constituir	sus	entornos	sociales	y	culturales.	

Foto	1:	Salón	de	grado	transición	antes	de	la	implementación	del	tapete	mágico

Fuente	5:	Elaboración	propia.	Institución	educativa	Silvino	Rodríguez	(sede	Dorado),	Tunja-	Boyacá.	

De	esta	manera,	emerge	de	la	necesidad	de	responder	a	los	intereses	de	las	niñas	y	los	niños	en	
su	cotidianidad,	relacionando	la	manera	en	que	organizan	el	escenario	áulico	según	sus	necesidades	
y	 su	 proceso	 formativo	 tal	 como	 lo	mencionan	 Loughlin	 y	 Suina(1997)	 “…rechazan	 rápidamente	 la	
arquitectura,	los	libros	de	texto,	el	tamaño	de	las	mesas	o	de	las	sillas	o	el	número	de	pizarras	y	de	
tablones	de	anuncios	como	determinantes	críticos	del	entorno”,	Así,	el	maestro	y	la	maestra	se	ven	
en	la	obligación	de	resignificar	la	voz	de	las	infancias,	de	propender	por	su	emancipación,	generando	
escenarios	 áulicos	que	permitan	estimular	 el	 juego	en	 libertad,	 la	 felicidad	 y	 el	 reconocimiento	de	
habilidades	propias	y	de	los	pares.

Por	esto	y	como	un	acto	no	premeditado,	se	parte	de	una	excusa,	un	pretexto	que	genera	cambios	
sustanciales	que	validan	la	voz	de	las	infancias,	cambios	emanados	desde	la	necesidad	de	su	exploración,	
de	aprendizaje	e	 indagación,	necesidad	de	expresar	 sus	 realidades,	emociones,	 sentires	mediante	el	
juego;	surge	así	mismo	el	sentido	y	la	importancia	de	las	cosas	que	ellos	necesitan	para	aprender.	

Igualmente	 la	 deconstrucción	 de	 aquellas	 cosas	 que	 no	 tienen	 obligatoriedad	 en	 el	 acto	
educativo,	como	el	dejar	de	lado	la	historia	de	la	escuela,	sus	tradiciones	y	sus	prácticas	institucionales.	
Así	como	el	manejo	de	clases	por	parte	de	los	maestros	y	maestras	que	apreciaban	el	orden	de	la	clase	
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según	el	silencio	que	en	ellas	se	exigía,	de	igual	forma,	proyectos	pedagógicos	rígidos,	normalizados	y	

sin	significado	real	para	los	niños	y	las	niñas.

Es	en	este	punto	el	profesor	o	profesora	se	ve	en	fortuna	de	cumplir	con	el	verdadero	propósito	

de	su	quehacer	y	aprovecha	el	ambiente	configurado	por	las	niñas	y	los	niños.	Maestros	y	maestras	del	

Dorado,	exploran	posibilidades:	¿juguetes?	Tal	vez	una	respuesta	ágil,	pero	cuyo	sentido	se	pierde	con	

el	paso	de	pocos	días	de	su	exploración;	¿materiales	didácticos?	Se	perdería	el	sentido	de	la	propuesta	

de	 los	niños	y	niñas,	por	cuanto	estos	elementos	condicionan	el	 juego	en	 libertad	y	 la	exploración	

hasta	del	propio	cuerpo;	¿un	parque?	Se	podría	adquirir,	pero	castra	un	sin	número	de	posibilidades	de	

creaciones,	de	juegos	que	afloran	en	espacios	libres.

Es	en	ese	momento	en	que	 surge	 la	 idea	de	 implementar	un	 tapete,	que	al	ojo	adulto	 sería	

un	objeto	más	en	el	salón,	pero	para	las	niñas	y	los	niños	se	vuelve	el	objeto	que	crea,	construye	y	

deconstruye	la	magia	de	la	imaginación.	Esta	idea	respalda	lo	que	plantea	el	Ministerio	de	Educación	

Nacional,	 cuando	 invita	 a	 pensar	 en	 “Un	 lugar	 que	no	 tenga	una	 estructura	 rígida,	 que	permita	 la	

transformación	del	mobiliario…	una	zona	vacía	que	invite	a	crear	juegos	con	líneas,	círculos,	espirales	

y	laberintos…”

Al	comienzo,	el	tapete	cubría	ocasionalmente	parte	del	aula,	sin	embargo,	los	protagonistas	del	

acto	educativo	revelaron	la	necesidad	de	ampliar	la	magia,	el	espacio	no	resultaba	suficiente	para	tanas	

posibilidades	de	crear,	de	compartir,	un	pequeño	espacio	en	la	mitad	del	salón,	mitigaba	las	ganas	de	

correr,	de	imaginar	cuentos,	casas,	paisajes,	de	ser	animales	y	personajes	de	historias	fantásticas.

Foto	1:	Salón	de	grado	transición	antes	de	la	implementación	del	tapete	mágico

Fuente	6:	Elaboración	propia.	Institución	educativa	Silvino	Rodríguez	(sede	Dorado),	Tunja-	Boyacá.

Es	así	como	surge	la	necesidad	de	cubrir	con	el	tapete	mágico	cada	porción	del	piso,	lo	que	devela	

la	 necesidad	de	 colaboración	para	 que	 ello	 fuese	posible,	 emergen	 así	 iniciativas	 de	 la	 comunidad	

que	busca	aportar	a	los	procesos	de	los	niños	las	niñas	Silvinistas,	motivados	por	la	algarabía	que	ha	

suscitado	un	acontecimiento	tan	especial	como	la	aparición	del	tapete	mágico.	Aparecen,	entonces,	las	

familias,	los	compañeros	y	compañeras	de	otros	grados,	los	practicantes	de	la	UPTC,	quienes	desean	

participar	de	esta	magia,	desplegando	una	serie	de	actividades	cuyo	objetivo	es	que	la	magia	del	tapete	

cubra	todo	el	piso	del	aula.	

La	mayor	 celebración	 surge	 el	 día	 en	 que	 se	 termina	 de	 instalar	 el	 tapete,	 puesto	 que	 esta	

celebración	se	hace	cotidiana,	lo	que	convierte	en	gratificante	esta	experiencia	que	se	encuentra	en	
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un	punto	crucial	de	evaluación,	dicha	evaluación	se	llevara	a	cabo	por	los	niños	y	las	niñas,	haciendo	
uso	de	las	potestades	adquiridas	por	derecho,	y	usando	la	única	herramienta	de	evaluación	y	la	más	
valiosa	que	vendría	siendo	el	juego	

Esta	participación	proactiva	de	la	comunidad	resulta	enriquecedora	ya	que	fomenta	el	juego	de	
los	niños	y	las	niñas	y	del	mismo	modo,	el	juego	en	familia,	lo	que	resulta	relevante	tal	como	lo	propone	
el	Ministerio	de	Educación	Nacional	(2017)	“un	ambiente	significativo	invita	al	encuentro,	la	creación,	
la	exploración	y	la	diversión	y	favorece	la	libertad	de	ir	y	venir	al	moverse	por	el	espacio”.

EVIDENCIAS	Y	RESULTADOS…	DESTREZAS	Y	CAPACIDADES	DE	LAS	NIÑAS	Y	LOS	
NIÑOS	

El	maestro	y	la	maestra	tienen	la	gran	misión	de	guiar	a	los	y	las	estudiantes	durante	esa	única	
infancia	que	van	a	vivir.	Siendo	esta	la	razón	para	pensar	en	generar	cambios	que	alejen	las	prácticas	
tradicionalistas	de	manera	urgente,	y	estos	cambios	solamente	pueden	ser	generados	por	ese	maestro	
y	esa	maestra,	que	logran	reconocer	caminos	novedosos	al	pretender	brindar	una	educación	genuina,	
lo	que	implica,	para	la	Corporación	Comprende	(2010)	“formarse	y	transformarse	a	sí	mismo	y	después	
si	tratar	de	ayudar	a	otros”.	Esta	experiencia	demuestra	que	si	 los	maestros	y	 las	maestras	deciden	
abrir	su	mente	y	se	permiten	nuevas	ideas,	abren	las	puertas	a	cambios	significativos	que	parten	de	la	
revolución	de	las	pequeñas	cosas.	

Mediante	el	 análisis	 de	este	discurso	 corporal	 y	 verbal	 se	 evidencia	que	 la	 niña	 y	 el	 niño	 se	
apropian	 y	 empoderan	 de	 su	 papel	 protagónico.	 El	 cambio	 es	 notable,	 se	 puede	 ver	 el	 deseo	 y	 la	
felicidad	que	les	inspira	llegar	al	aula	para	poder	iniciar	con	su	proceso	de	formación	puesto	que	son	
ellos	quienes	vivencian	sus	clases,	estas	características	se	pueden	entender	desde	el	planteamiento	
que	propone	Fernández	(2014)	como	el	eustrés	es	decir	estrés	positivo	que	se	define	en	el	estado	de	
conciencia	en	el	cual	el	pensamiento,	emoción	y	sensación	parecen	organizarse	para	proporcionar	un	
efecto	general	de	alegría.	

La	nueva	organización	del	escenario	áulico	abre	posibilidades	que	 le	permiten	a	 las	 infancias	
proponer	 desde	 sus	 experiencias,	 vivencias	 diarias	 que	 propicien	 situaciones	 de	 juego	 y	 por	 ende	
aprendizaje,	 reconciliando,	el	discurso	de	 las	maestras	con	su	quehacer,	 reestableciendo	relaciones	
grupales,	permitiendo	y	propiciando	que	niñas	y	niños	sean	protagonistas	de	las	dinámicas	del	aula.	
En	 la	 voz	 de	 Souto	 (1993)	 “…	 se	 generan	 espacios	 de	 interacción,	 una	 red	 de	 relaciones	 reales	 e	
imaginarias,	unas	significaciones	compartidas,	unas	expectativas	mutuas,	unos	sentimientos	grupales,	
unos	sentidos	de	pertenencia	que	se	entrelazan	dando	un	carácter	de	singularidad	a	cada	grupo…”.
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Foto	3:	Propuesta	durante	el	juego	libre	por	parte	de	las	niñas	
y	niños	del	salón	de	grado	Jardín,	“El	tren”

Fuente	7:	Elaboración	propia.	Institución	educativa	Silvino	Rodríguez	(sede	Dorado),	Tunja-	Boyacá

Esta	experiencia	ha	determinado	cambios	relevantes	en	todos	los	actores	de	este	escenario	áulico,	
pues	el	impacto	que	se	vivencia	es	motivador,	ya	que	día	a	día	surgen	nuevos	aprendizajes	y	experiencias,	
y	 se	 va	 concibiendo	 como	 ese	 espacio	 dinámico,	 cambiante	 que	 se	 transforma	 y	 acopla	 según	 las	
necesidades	de	los	infantes.	Lo	que	en	la	voz	de	Loughlin	y	Suina	(1997)	indica	que	“La	organización	espacial	
es	la	tarea	de	disponer	los	muebles	para	crear	espacios	de	movimiento	y	aprendizaje.”	Es	una	tarea	que	
se	permite,	se	entrega,	se	garantiza	a	las	infancias,	todo	esto,	al	ceder	el	poder	que	les	corresponde	a	las	
niñas	y	los	niños	para	que	se	empoderen	de	su	formación,	para	que	se	emancipen.	

Foto	4:	representación	de	realidades	en	el	tapete	mágico	del	salón	de	grado	jardín

Fuente	8:	Elaboración	propia.	Institución	educativa	Silvino	Rodríguez	(sede	Dorado),	Tunja-	Boyacá
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Ahora	se	puede	percibir	un	cambio	tanto	en	los	niños	y	las	niñas,	así	como	en	las	maestras	y	los	
maestros	en	su	actuar	en	el	escenario	educativo.	La	forma	en	que	aprenden	unos	de	los	otros	fluye	en	
el	diario	vivir	y	se	puede	contemplar	la	fluidez	de	las	clases	y	los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje,	
según	Cury	(2003),	“Un	educador	no	es	un	ser	humano	perfecto,	sino	alguien	que	tiene	serenidad	para	
darse	y	sensibilidad	para	aprender”.

La	 cotidianidad	ahora	 se	 vive	en	 concordancia	 con	 la	propuesta	estructurada	 ,	 se	puede	ver	
a	 las	niñas	y	 los	niños	en	el	 centro	del	escenario	y	el	 adulto	observando,	 leyendo	a	 sus	alumnos	y	
alumnas,	comprendiendo	sus	necesidades	y	ajustando	sus	prácticas	a	los	intereses	de	los	verdaderos	
protagonistas,	quienes	 levantan	su	voz	y	marcan	 la	pauta	de	 las	dinámicas	desde	su	diario	vivir,	 se	
apropian	 de	 su	 papel	 protagónico	 y	 toman	 las	 riendas	 de	 su	 formación,	 proponiendo	 desde	 sus	
inferencias,	 análisis	 y	 actuares	 dialógicos,	 en	 los	 que	 crean	 vínculos	 que	 fortalecen	 sus	 relaciones	
sociales,	permitiendo	evidenciar	su	libertad,	su	felicidad,	su	emancipación.	

Lo	que	se	puede	sustentar	desde	proposiciones	del	Ministerio	de	Educación	Nacional	que	hacen	
mención	a	que	“las	planeaciones	de	experiencias	pedagógicas	deben	ofrecer	diferentes	opciones	para	
que	la	niña	y	el	niño	puedan	identificarse	con	un	espacio,	unos	objetos	y	una	propuesta	y	comenzar	
desarrollar	sus	propias	experiencias	desde	sus	 intereses.”.	Haciendo	hincapié	en	que	 las	niñas	y	 los	
niños	se	sientan	seguros	y	gocen	de	autonomía,	que	piense.

Foto	4:	representación	de	realidades	en	el	tapete	mágico	del	salón	de	grado	jardín.	Institución

Fuente	9:	Elaboración	propia.	Institución	educativa	Silvino	Rodríguez	(sede	Dorado),	Tunja-	Boyacá.	

Lo	anterior	es	un	 indicador	de	aceptación	de	 las	diversidades	que	existen	en	el	 accionar	del	
aprendizaje	al	respetar	 las	diferencias	entre	maestro	e	 infancias	y	todo	esto	sin	dicotomizar	el	acto	
educativo	desde	su	esencia,	partiendo	de	que	“En	una	misma	habitación	niños	y	adultos	ocupan	un	
espacio	diferente,	perciben	entornos	distintos	y	captan	de	modo	diverso	los	contenidos	del	ambiente”.	
Loughlin	y	Suina	(1997).	Lo	importante	para	que	esto	se	cumpla	es	que	los	adultos	lo	comprendamos	
y	los	suscitemos.

Las	 conclusiones	de	este	 trabajo	de	 investigación	develan	que	 cambios	 generados	desde	 los	
intereses	y	las	necesidades	de	los	niños	y	las	niñas,	tienden	a	una	educación	democrática,	educación	
que	para	Medina,	Numpaque	y	Ojeda	(2019)	requiere	“docentes	que	se	interesen	realmente	por	los	
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niños	y	las	niñas	y	no	por	los	contenidos”.	Se	puede	pensar,	entonces	en	docentes	que	se	reconocen	
como	“sujeto	maestro”	con	derecho	a	permitir	la	dirección	de	las	infancias	en	sus	prácticas,	más	aún,	
no	sólo	lo	permiten,	lo	garantizan.

Como	un	valor	agregado	a	los	resultados	de	este	trabajo,	y	sin	haber	imaginado	que	sería	parte	
importante	del	mismo,	los	padres	y	madres	de	familia	se	han	abierto	a	la	idea	del	juego	como	eje	central	
de	la	educación	infantil,	haciendo	el	proceso	de	formación	académica	más	completo	y	sustancial	en	la	
medida	que	aportan	desde	su	papel	direccionado	en	búsqueda	de	satisfacer	las	necesidades	e	intereses	
de	las	infancias,	de	sus	hijos.	“Este	hábito	de	los	padres	brillantes	atribuye	a	desarrollar	en	los	hijos	la	
autoestima,	la	protección	de	la	emocionalidad,	la	capacidad	de	trabajar	pérdidas	y	frustraciones,	de	
filtrar	estímulos	estresantes,	de	dialogar	y	escuchar.”Cury	(2003).

Teniendo	en	cuenta	que	lo	descrito	en	este	texto	se	ha	pensado	como	la	primera	fase	de	un	
trabajo	de	Investigación	y,	que	este	ha	generado	tan	buenos	resultados,	en	los	niños	y	niñas	del	colegio	
Silvino	específicamente	de	la	sede	Dorado	e	igualmente	en	la	comunidad	en	la	que	se	devuelven	estas	
infancias.	Como	segunda	fase,	en	lo	porvenir,	se	hace	evidente,	la	necesidad	de	generar	discusiones	en	
otras	Instituciones	de	la	región.

Fomentar	discursos	que	impliquen	cambiar	la	forma	como	tradicionalmente	están	concebidos	
los	escenarios	áulicos	y	las	clases,	desde	la	transformación	de	pensamientos	de	maestras	y	maestros,	
diálogos	que	se	direccionen	a	cambiar	el	quehacer	docente	en	pro	de	las	infancias,	ya	que	para,	Diaz,M	
y	Morales,R(2014),	“un	espacio	educativo	se	define	“significativo”	cuando	el	ambiente	de	este	genera	
cambios	para	el	aprendizaje,	permitiendo	múltiples	experiencias	para	los	que	concurren	a	él,	facilitando	
la	construcción	de	nuevas	ideas	e	interacción	con	el	conocimiento…”	

Lo	anterior	se	trae	a	colación	como	un	referente	más	para	que	niños	y	niñas	puedan	apropiarse	
de	su	formación,	tomando	como	ejemplo	los	resultados	de	este	proyecto	y	que	surjan	del	repensar	
espacios	llenos	de	colores	y	formas	que	inviten	a	la	creatividad	y	al	movimiento	como	parte	de	una	
nueva	manera	de	enseñar	y	comprender	que	se	puede	transformar	el	aula,	sin	necesidad	de	adquirir	
materiales	tan	elaborados	y	que	el	cambio	se	debe	dar	más	en	las	concepciones	de	los	adultos	que	en	
los	medios	físicos.	

Foto	4:	representación	de	realidades	en	el	tapete	mágico	del	salón	de	grado	jardín.	Institución

Fuente	10:	Elaboración	propia.	Institución	educativa	Silvino	Rodríguez	(sede	Dorado),	Tunja-	Boyacá.	
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De	tal	forma	que	se	pretende	ampliar	esta	investigación,	aportando	al	discurso	de	maestros	y	
maestras	para	compartir	reflexiones	que	conlleven	a	comprender	que	es	cediendo	el	papel	protagónico	
a	las	infancias	como	se	construye	el	cambio	y	se	establece	un	nuevo	orden	de	prioridades:	las	niñas	y	los	
niños	en	el	centro	del	escenario,	el	maestro	o	maestra	haciendo	lectura	de	sus	intereses	y	necesidades	
y	propiciando	espacios	para	satisfacerlos.

Foto	7:	Propuesta	durante	el	juego	libre	por	parte	de	las	niñas	y	niños	del	salón	de	grado	Jardín.	
“construcción	de	nuevos	juegos,	a	partir	de	los	juguetes	con	los	que	se	tiene	en	el	aula.”

Fuente	11:	Elaboración	propia	Institución	educativa	Silvino	Rodríguez	(sede	Dorado),	Tunja-	Boyacá.	
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INTRODUÇÃO
A	disposição	em	examinar	a	escuta	de	vozes	nas	rodas	poéticas	surgiu	a	partir	do	vínculo	que	o	

grupo de pesquisa Estudos poéticos: educação e linguagem	(UNISC)	vem	estabelecendo	com	a	intencio-
nalidade	pedagógica	do	encontro	que	as	rodas	favorecem.	Compostas	por	adultos	e	crianças,	elas	têm	
sido	concebidas	enquanto	experiência	de	interlocução	em	linguagem	e	operadas	em	diferentes	contex-
tos	educativos,	distanciadas	da	ideia	de	que	as	crianças	aprendem	apenas	porque	os	adultos	as	ensinam.	
Nós	nos	constituímos	humanos	por	habitarmos	a	linguagem	e,	com	ela,	os	sentidos	da	e	na	coletividade.

Em	nossas	pesquisas,	espaços	como	os	ateliês,	diferenciados	dos	das	salas	de	aula	convencionais,	
são	mais	produtivos	para	a	gestão	docente	do	inesperado,	aquele	que	“autoriza	a	experimentação,	a	
tentativa,	a	errância”	e	“intencionalmente	acolhe,	no	coletivo,	experiências	ou	situações	que	nem	os	
adultos	nem	as	crianças	sabem	como	serão	concluídas.”	(RICHTER;	LINO,	2019,	p.	211).	Se	o	acolhimen-
to	à	experimentação	de	espaços	e	tempos	diferenciados,	com	o	propósito	de	redimensionar	a	cultura	
da	forma	escolar,	já	é	arriscado	na	educação	infantil,	ele	parece	impraticável	nos	anos	iniciais	do	ensino	
fundamental,	embora	seja	possível	verificar	que,	para	as	crianças	que	se	iniciam	na	caminhada	rumo	à	
alfabetização,	a	alegria	esteja	no	acontecimento	de	que	“cada	nova	palavra	ou	imagem	[...]	conquistada	
amplia	[...]	a	percepção	das	coisas.	Quando	a	linguagem	se	transforma,	tudo	se	transforma”.	(RICHTER;	
FRONCKOWIAK,	2007,	p.	61).

O	embaraço	com	a	aprendizagem	e	com	o	convívio	em	espaços	educativos	costuma	ser	pensado	
a	partir	da	tendência	por	procurar	culpados:	o	governo,	as	elites,	a	mídia,	as	classes	desprivilegiadas	
que	estão	na	escola	por	obrigação,	a	problematização	do	espaço	educativo,	a	sua	precária	condição	e	
infraestrutura,	a	hiperatividade	de	crianças,	os	meios	eletrônicos,	os	baixos	salários	de	professores,	a	
pequena	interação	família-escola,	o	descaso	dos	professores,	o	despreparo	destes	para	assumir	e	acei-
tar	a	inclusão.	O	desinteresse	deles	etc.	com	o	letramento	amplo	–	ou	a	má	alfabetização	–	da	mesma	
forma,	segue	percurso	similar,	fazendo-se	notar	na	polêmica	acadêmica	sobre	os	equívocos	decorrentes	
de	 sobrepor	ou	confundir	os	dois	 fenômenos,	na	necessidade	de	compreensão	da	 leitura	enquanto	
construto	social,	no	indispensável	engajamento	de	pais	e	familiares	entre	outros	posicionamentos	que	
apontam,	em	igual	medida,	para	o	problema	da	defasagem	da	competência	leitora	de	crianças	e	jovens.

Sem	negligenciar	tais	ponderações,	a	práxis	com	as	rodas	poéticas	no	espaço-tempo	físico	do	ate-
liê,	onde	a	produção	de	sentidos	para	a	docência	evidencia	o	ato	de	educar	enquanto	modo	de	com-vi-
ver,	nos	levou	a	observar	com	mais	detalhamento	as	crianças	ocupando	a	dimensão	da	roda	junto	com	
adultos.	Esse	fato	suscitou	diversas	inquietações,	principalmente	no	que	diz	respeito	aos	sentidos	que	
as	crianças	fazem	emergir	quando	seus	corpos	adentram	espaços	como	o	da	biblioteca.	Consideramos,	
para	isso,	a	fenomenologia	dos	espaços,	que	Gaston	Bachelard	explora,	na	obra	A poética do espaço, 
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para	distinguir	a	imagem	do	redondo,	também	concretizada	no	formato	da	roda	poética,	como	impor-
tante	forma	de	acolhimento	do	ser,	o	“não-eu	que	protege	o	eu”	(BACHELARD,	1989,	p.	24).	

Discorremos,	então,	sobre	o	tema	do	letramento,	incluindo,	no	debate,	a	perspectiva	da	escuta	
ativa	das	 crianças	em	 fase	de	alfabetização	nas	 rodas	poéticas.	Ainda,	estabelecemos	 interlocução	
entre	a	vigorosa	ação	de	seus	corpos	sobre	as	materialidades	que	estão	no	mundo,	entre	elas,	a	pa-
lavra	escrita,	e	a	implicação	do	rigor	como	agente	necessário	para	que	a	repetição	venha	a	ser	uma	
descoberta	 que	 impulsiona	 outras	 possibilidades	 de	 expressão.	 Nesse	 sentido,	 entendemos	 que	 o	
vigor	instrui	o	rigor,	renovando	as	possibilidades	de	aprofundamento	que	existem	na	circularidade	de	
nossa	existência.

A	ideia	de	progresso,	pensada	por	Gaston	Bachelard	(2007,	p.	84),	delineia,	justamente,	uma	su-
cessão	de	instantes	caracterizados	pela	repetição	e	atualizados	pela	novidade:	“a	consciência	de	nossa	
duração	é	a	consciência	de	um	progresso	de	nosso	ser	 íntimo,	seja	esse	progresso	efetivo,	 imitado	
ou,	ainda,	simplesmente	sonhado”	(BACHELARD,	2007,	p.	86).	Ler,	nesse	entendimento,	é	expor-se	à	
experiência	de	roubar	sentidos	e,	com	ela,	constituir	um	tempo	verticalizado	pela	duração	do	instante.	
A	leitura	é,	assim,	concebida	como	processo,	vitalidade	de	uma	experiência	que	significa	ação	de	ler,	
ou	seja,	um	fazer	poético	(VALÉRY,	2011),	que	enseja	um	percurso	reiterado	pela	ação	em	linguagem.

Na	roda	poética,	do	convívio	emana	o	surgimento	de	instantes	fecundos	nascidos	na	intensidade	
do	vivido.	A	biblioteca	pode	ser	o	centro	da	convivialidade,	assemelhando-se	a	um	ninho	protetor:

Ao	seu	valor	de	proteção,	que	pode	ser	positivo,	ligam-se	também	valores	imaginados,	e	que	logo	se	
tornam	dominantes.	O	espaço	percebido	pela	imaginação	não	pode	ser	o	espaço	indiferente	entregue	
à	mensuração	e	à	reflexão	do	geômetra.	É	um	espaço	vivido.	E	vivido	não	em	sua	positividade,	mas	com	
todas	as	parcialidades	da	imaginação.	Em	especial,	quase	sempre	ele	atrai.	(BACHELARD,	1989,	p.	19)

Nessa	perspectiva,	nossa	intenção	é	enfatizar	o	tempo	que	destinamos	à	convivência	em	rodas	
poéticas,	de	conversas	e	de	leituras,	também	na	biblioteca,	incitando	a	percepção	de	interesses	que	
emitem	a	vontade	pela	continuidade	de	um	fazer,	não	em	busca	de	um	produto	acabado,	mas	de	um	
percurso	que	pode	ser	infinito,	profundo	e	genuíno.

1	O	QUE	FAZ	A	RODA	SER	POÉTICA?
As	imagens	vinculadas	ao	redondo	trazem	a	marca	da	primitividade.	Para	avivarmos	essa	ideia,	

remontamos	à	imagem	sonhada	de	uma	roda	poética.	O	redondo,	para	Gaston	Bachelard,	remete	a	
um	devaneio	da	carícia,	evocando	uma	congregação	do	ser	consigo	mesmo,	afirmando	sua	identidade	
no	mundo	e	aproximando-o	de	uma	vivência	poética,	na	medida	em	que,	escutando	e	percebendo	o	
outro,	também	se	percebe	e	se	escuta.	Na	roda	poética,	o	convite	ao	circular	acontece	não	só	pela	sua	
representatividade	enquanto	forma,	mas	pelo	envolvimento	que	o	coletivo	têm	nessa	participação:

as	imagens	da	redondeza plena	ajudam	a	nos	congregarmos	em	nós	mesmos,	a	darmos	a	nós	mesmos	
uma	primeira	constituição,	a	afirmar	o	nosso	ser	intimamente,	pelo	interior.	Pois,	vivido	do	interior,	
sem	exterioridade,	o	ser	não	poderia	deixar	de	ser	redondo.	(BACHELARD,	1989,	p.	237,	grifo	do	autor).

A	visibilidade	do	redondo	é	convidativa	pela	sua	incansável	abertura	à	existência	que	se	manifes-
ta	a	partir	de	interesses	comuns	por	diversos	aspectos	do	mundo,	sejam	eles	da	ordem	do	pensar	ou	
do	agir.	Assim,	um	espaço	percebido	como	valor	amplia	a	imensidão	íntima	do	ser	e	cresce	dentro	dele.	
Habitar	a	roda	é	olhar,	sentir	e	compartilhar	com	seu	próximo	a	experiência	de	existir.	Mas	é,	também,	
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reiterar	sua	presença	de	escuta,	que	acontece	renovada	a	todo	instante.	O	convívio	amoroso,	a	ligação	

harmoniosa	entre	os	corpos	e	a	alegria	de	estar	no	mundo,	habitando	essa	circularidade,	reflete	uma	

ação	repetida	e,	ao	mesmo	tempo,	renovada,	comprovando	a	atualidade	do	ser	que	a	ela	se	entrega.

Da	mesma	forma	que	reconhecemos	o	contraste	de	complexidade	entre	personagens	redondas	

e	planas	na	literatura,	temos,	também,	a	imagem	poética	do	redondo	associada	sensivelmente	a	maior	

profundidade	do	que	aquilo	que	se	expõe	na	superfície.	Personagens	redondas	são	complexas,	densas	e	

misteriosas,	se	fazendo	e	refazendo	a	cada	experiência.	A	imagem	da	roda,	feita	e	desfeita,	busca	ter	sua	

especificidade	marcada	também	pelo	seu	sentido	de	agregar	a	ampla	existência	de	suas	singulares	partes.

Tomamos,	então,	o	modelo	de	roda	poética	como	propulsora	do	devir,	do	sentido	que	emana	

das	relações	e	das	diferentes	maneiras	de	estar	sendo	humano.	Quando	“o	mundo	é	redondo	ao	redor	

do	ser	redondo”	(BACHELARD,	1989,	p.	242),	temos	como	premissa	nos	reinventarmos	no	convívio	que,	

um	tanto	implicado,	respeita	o	ser	em	sua	essência.

Nesse	sentido,	a	roda	amplia	os	laços,	permite	a	expressão,	favorece	a	escuta	e	educa,	na	medi-

da	em	que,	tornando-se	repetição,	transforma	aqueles	que	se	deixam	atravessar	pelo	instante	criador	

que	ela	proporciona.	A	partir	das	rodas,	é	possível	compreender	as	crianças	em	suas	singularidades	

e,	com	elas,	conviver	para	aprender	em	ação	que	se	 faz	no	 fluxo	de	ouvir.	Contudo,	o	exercício	da	

roda	também	pode	revelar	as	limitações	da	atenção	e	escuta	adulta	às	necessidades,	aos	desejos	e	às	

inquietações	das	crianças	com	a	leitura,	porque,	nem	sempre,	escutamos	a	nós	mesmos!	

Escutar	o	outro	não	é	apenas	dizer	diante	dele	“pode falar”,	escutá-lo	 implica	poder escutar. 

Poder	escutar	não	só	o	que	não	gostaríamos	de	ouvir	–	exercício	fundamental	para	eliminar	a	arbitra-

riedade	–	mas	poder	escutar	que,	seguidamente,	ouvimos para poder falar,	o	que	exige	do	outro	escu-

tar	aquilo	que	não	sabemos	calar,	o	que insistimos em dizer,	que	só	a	nós	interessa	planejar	enquanto	

diálogo.	Se	somos	diálogo,	convém	insistir	que	podemos	nos	escutar	reciprocamente.

Quando	nos	deslocamos	no	sentido	de	compreender	as	dificuldades	do	outro,	quando	nos	dis-

pomos	a	admitir	“não	saber”	–	enquanto	movimento	contraditório	que	nos	dinamiza	devires	huma-

nos	–	já	não	divisamos	quem	ensina	e	quem	aprende	e	somos	um	pouco	como	o	“mestre	ignorante”	

(RANCIÈRE,	2005),	não	porque	não	entendamos	o	discurso	alheio,	mas	porque	ele	ainda	está	se	tornan-

do	escuta	em	nós.	A	ação	(de	escuta)	acaba	por	ser,	igualmente,	a	ação	daquele	que	“ignora”,	porque	

agimos	poeticamente	com	o	outro.

Poder	escutar	é	o	exercício	fundante	da	roda,	que	nos	desafia	a	perceber	que,	seguidas	vezes,	

no	afã	da	ensinança,	desenvolvemos	pouca	disposição	para	atentar	a	aprendizagem	particular	e	alheia,	

ou,	em	outros	termos,	nossa	escuta	focada	na	intenção	–	ou	no	método	–	reduz	o	exercício	de	amoro-

sidade	que	implica	ouvir.

Como	argumenta	Fromm	(1995),	a	amorosidade	é	a	possibilidade	de	atualização	e	de	concen-

tração	da	nossa	força	de	amor.	Amar	uma	pessoa	implica	amar	o	homem	como	tal.	Não	há	um	amor	

abstrato	a	partir	do	qual	nos	alimentamos	para	expressar	amor.	O	amor	existe	na	manifestação	que	

somos	capazes	de	dirigir	ao	outro	e	a	nós	mesmos,	ele	é	uma	expressão	de	“produtividade	e	implica	

cuidado,	respeito,	responsabilidade	e	conhecimento.	Não	é	um	‘afeto’,	no	sentido	de	ser	afetado	por	

alguém,	mas	um	esforço	ativo	pelo	crescimento	e	felicidade	da	pessoa	amada”.	O	amor	institui	suas	
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raízes	na	própria	capacidade	de	amar,	mas	amar	somente	àqueles	que	se	tem	responsabilidade	direta,	

ou	familiar,	sem	ter	“sentimentos	pelo	‘estranho’,	é	um	sinal	de	incapacidade	básica	de	amor”.

A	atenção	dedicada	àqueles	que	estão	conosco	propõe	uma	maneira	amorosa	de	confiança,	que	

é	medida	na	intensidade	do	vivido.	Confiar	no	próximo	é	a	garantia	de	que	“aconteça	o	que	acontecer,	

não	estamos	sozinhos”	(ZUMTHOR,	2007,	p.	86).	A	promessa	de	tal	vínculo	elucida	a	importante	arte	

da	convivência	e,	por	isso,	permite	que	possamos	aprender	juntos	a	habitar	o	mundo,	transformando-

-o	e	criando	caminhos	para	tudo	o	que	somos	capazes	de	imaginar.

Nessa	perspectiva,	ocupar	o	espaço	da	roda	na	biblioteca	é	estar	no	núcleo	de	um	aconteci-

mento	cercado	pela	materialidade	da	palavra	escrita	(os	 livros),	em	que	as	crianças,	mostrando	sua	

presença,	também	estão	“no	seu	mundo,	num	dentro	que	não	tem	fora”	(BACHELARD,	1988,	p.	162,	
grifos	do	autor),	representado	pela	“redondeza”	do	espaço	que	acolhe	o	ser.

2	RODAS	DE	ESCUTA	NA	BIBLIOTECA:	PROTAGONIZAR	O	ACOLHIMENTO	NO	
ESPAÇO-TEMPO

Sonhar	o	espaço	da	biblioteca	como	forma	lúdica	e	poética	de	se	encontrar	com	a	linguagem	

interfere	no	modo	como	a	literatura	pode	ser	abordada	na	alfabetização	e	nas	demais	fases	escolares.	

Como	refletiu	Bachelard	(1989,	p.	31),	“o	espaço	convida	à	ação,	e	antes	da	ação	a	imaginação	traba-

lha”.	O	lúdico	é,	justamente,	a	possibilidade	de	agir	que	se	faz	no	jogo	estabelecido	pela	manifestação	

poética	da	linguagem.

Para	o	historiador	 Johan	Huizinga	 (2004),	 o	 jogo,	 apresentando-se	 como	 intervalo	na	 rotina,	

distingue-se	do	cotidiano	pela	 limitação	de	tempo	e	de	espaço.	Além	disso,	caracteriza-se	pelo	en-

volvimento	de	sentimentos	de	tensão	e	alegria	que	colaboram	com	a	sua	repetição:	“Mesmo	depois	

de	o	jogo	ter	chegado	ao	fim,	ele	permanece	como	uma	criação	nova	do	espírito,	um	tesouro	a	ser	

conservado	pela	memória.	É	transmitido,	torna-se	tradição”	(HUIZINGA,	2004,	p.	13).

A	 instauração	do	 lúdico,	através	da	escuta	de	 textos,	pode	gerar	o	que	Bachelard	 chama	de	

devaneio	poético.	O	devaneio	é	definido	pelo	filósofo	como	“uma	fuga	para	fora	do	real”	(1988,	p.	

5).	Essa	fuga	pode	ser	entendida	como	um	movimento	do	pensamento,	que	segue	no	fluxo	do	nosso	

íntimo	e	“nos	põe	em	estado	de	alma	nascente”	(1988,	p.	15),	ajudando-nos	a	“habitar	a	felicidade	do	

mundo”	(1988,	p.	23).

O	devaneio	poético	se	fundamenta	a	partir	do	par	repercussão-ressonâncias,	fenômenos	que,	

conforme	 Bachelard	 (1989),	 exprimem	 a	 profundidade	 com	 que	 o	 corpo	 pode	 reagir	 às	 palavras.	

As	imagens	que	atingem	o	nosso	íntimo	são	nomeadas	de	repercussões	e,	delas,	costumam	emergir	

manifestações	expressivas	diferenciadas,	denominadas	de	ressonâncias	(riso,	choro,	gestos,	vontade	

de	falar	e/ou	de	escrever).

A	biblioteca	escolar	entendida	enquanto	espaço	habitado	através	das	rodas	poéticas,	conferem	

às	crianças	a	possibilidade	de	exporem	a	linguagem	e	suas	reservas	de	entusiasmo,	demonstrados	a	

partir	da	repercussão-ressonâncias	que	manifestam.	A	escolha	desse	espaço	para	cultivar	a	roda,	apro-

xima	as	crianças	dos	livros	e	possibilita	um	encontro	sensível	que	acontece	quando	“a	alma	encontra	

no	objeto	o	ninho	de	uma	imensidão”	(BACHELARD,	1989,	p.	196).	Doando	nosso	ser	à	apreciação	e	à	

admiração	pelo	espaço	e	por	aquilo	que	ele	guarda,	estamos	recebendo	o	valor	que	a	ele	destinamos.	
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Os	livros	passam	a	ser,	então,	“objetos	mistos,	objetos-sujeitos.	Têm,	como	nós,	por	nós	e	para	nós,	
uma	intimidade”	(BACHELARD,	1989,	p.	91)	e	tornam-se	parte	de	nossa	existência.

A	 biblioteca,	 contudo,	 perde	 notoriedade	 quando	 entendida	 apenas	 como	 lugar,	 depósito	 de	
livros,	à	mercê	de	visitas	para	retiradas	e	trocas	de	obras	que,	talvez,	nem	sejam	lidas	às	crianças	pelos	
adultos	em	casa.	Quando	oportunizamos	às	crianças	 ficarem	na	biblioteca,	explorando	esse	espaço,	
através	da	escolha	de	livros,	brincadeiras,	conversas	e	primeiras	tentativas	de	desafiar	o	corpo	na	deci-
fração	da	palavra	escrita,	estamos	dando	abertura	para	que	elas	estabeleçam	um	vínculo	de	convivência	
não	só	com	as	outras	crianças,	mas	também	conosco	e	com	os	livros.	Essa	proximidade	é,	como	coloca	
Bachelard	(1988,	p.	160),	um	devaneio	de	fidelidade	íntima	que	alimenta	a	familiaridade.	Podemos,	nes-
ses	moldes,	entender	que	a	nossa	imensidão	íntima	se	conecta	melhor	com	o	que	nos	é	mais	familiar:

Nossos	devaneios	de	objetos,	se	profundos,	fazem-se	na	concordância	entre	os	nossos	órgãos	oníri-
cos	e	o	nosso	coisário.	Assim,	nosso	coisário	nos	é	precioso,	oniricamente	precioso,	pois	nos	oferece	
os	benefícios	dos	devaneios ligados.	Em	tais	devaneios,	o	sonhador	se	reconhece	como	sujeito	que	
sonha.	Que	prova	de	ser,	reencontrar	numa	fidelidade	de	devaneio	tanto	o	seu	eu	sonhador	como	o	
próprio	objeto	que	acolhe	o	nosso	devaneio.	(BACHELARD,	1988,	p.	160,	grifos	do	autor)

Ao	perceberem	a	roda	enquanto	a	forma	que	congrega	múltiplas	e	simultâneas	ações	leitoras,	
que	convidam	a	repetição	circular	no	espaço	poético	da	biblioteca,	os	adultos	podem	insistir	nos	“de-
vaneios	ligados”,	ampliando	os	momentos	da	narração	das	ilustrações	dos	livros,	do	compartilhamento	
de	impressões	repletas	de	surpresa,	das	titubeantes	decodificações	 iniciais,	 importantes	 inícios	que	
revelam	a	vontade	que	os	pequenos	têm	em	atribuir	sentidos	pela	voz.	Além	das	ações	sugeridas,	há,	
também,	o	entreouvir-ver	da	leitura	partilhada,	defendida	por	José	Morais	(2013)	como	importante	
gesto	carinhoso	entre	adulto	e	criança,	que	exprime	o	valor	do	ato	de	ler.

A	escuta	da	particularidade	das	próprias	vozes	–	adultas	e	infantis	–	que	se	dizem	evidenciam	
a	presença	do	poético,	potência	para	o	envolvimento	performático	dos	corpos,	segundo	a	concepção	
proposta	pelo	medievalista	Paul	Zumthor	(2007).	A	performance	tem	lugar	quando	o	texto	é	sentido	
como	presença	na	comunidade	de	leitores	(ouvintes,	no	caso	das	crianças	ainda	não	alfabetizadas)	e	
sua	vocalidade,	a	presença	concreta	da	voz,	gera	uma	experiência	enérgica	(trans)formadora:	“escutar	
um	outro	é	ouvir,	no	silêncio	de	si	mesmo,	sua	voz	que	vem	de	outra	parte.	Essa	voz,	dirigindo-se	a	
mim,	exige	de	mim	uma	atenção	que	se	torna	meu	lugar,	pelo	tempo	dessa	escuta”	(ZUMTHOR,	2007,	
p.	84).	Assim,	a	voz	viva	supera	os	limites	do	escrito	e,	através	da	vocalidade,	se	abre	à	experiência	
corpórea	–	repercussão	das	palavras	–	quando	o	leitor-ouvinte	se	percebe	sentindo.

Ainda,	adensando	a	amplitude	significativa	da	vocalidade,	os	estudos	de	Elie	Bajard	(2001)	de-
monstram	que	o	ato	de	ler	pode	ser	entendido	como	um	exercício	de	convivialidade,	relacionado	à	
prática	coletiva.	O	autor	utiliza	o	 termo	dizer	para	definir	a	atividade	de	comunicação	vocal	de	um	
texto	escrito.	Sendo	assim,	para	que	o	dizer	aconteça,	é	necessário	um	objetivo	de	comunicação.	Dizer	
um	texto	é	compreendê-lo	e	interpretá-lo,	ou	seja,	é	assumir	um	jogo	com	a	palavra	escrita.	

Através	da	vocalização	e	do	dizer,	exercitamos	o	contato	direto	com	textos	escritos.	Na	roda,	
tal	prática	é	constantemente	repetida:	a)	como	exercício	de	repetição	vocalizada	pelas	crianças	de	um	
texto	ouvido	e	que	gerou	repercussão;	b)	como	motivo	para	elas	adentrem	a	narração	de	diferentes	
ressonâncias	sentidas	e,	finalmente,	c)	como	leitura,	à	medida	que	avançam	na	decodificação	dos	sig-
nos	linguísticos.	As	três	situações	descritas	demonstram,	cada	uma	ao	seu	tempo,	e	todas	ao	mesmo	
tempo,	o	interesse	poético	das	crianças	na	escuta	de	textos.
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É	evidente	que	o	adulto	é	o	principal	mediador	dessa	incumbência.	A	aprendizagem	da	leitura	é	

um	direito	da	infância	e	nos	compete	garanti-la	e	dinamizá-la.	Pelo	desejo	de	que	crianças	da	educação	

infantil	e	dos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental	não	tenham,	em	seus	primeiros	encontros	com	textos	

de	diferentes	gêneros,	uma	vivência	rasteira	e	superficial,	somos	imbuídos	da	responsabilidade	de	trans-

mitir-lhes	confiança	em	nossas	escolhas	e	de	não	deixar	de	aprender	enquanto	estivermos	com	elas.

Uma	imersão	na	roda	poética	significa	reiterar	o	respeito	pelo	protagonismo	infantil.	As	crianças	

são	espontâneas	e	demonstram	bem	mais	facilmente	que	os	adultos	seus	sentimentos	e	suas	angús-

tias.	Enquanto	seus	corpos	se	expressam,	conseguem	driblar	a	forma	escolar	a	que	são	expostas	e,	

assim,	contestar	a	ideia	da	infância	como	dimensão	estrangeira,	deficitária	e	imatura.

Kohan	desmistifica	a	 imagem	da	criança	como	alguém	que	precisa	alcançar	aquilo	que	ainda	

não	sabe	em	relação	ao	que	é	considerado	como	já	posto	e	resolvido	pelos	adultos.	Com	isso,	amplia	o	

conceito	de	infância,	dimensionando-a	“a	partir	do	que	ela	tem	e	não	do	que	lhe	falta:	como	presença 

e	não	como	ausência,	como	afirmação	e	não	como	negação,	como	força	e	não	como	incapacidade”	

(KOHAN,	2007,	p.	101).	Nessa	visão,	a	infância	“é	a	condição	de	ser	afetado	que	nos	acompanha	a	vida	

toda.	O	dito	e	o	não	dito,	a	falta	de	palavra,	a	ausência	de	voz	(in-fans), nos afetos” (KOHAN, 2011, 

p.	239).	A	criança	é	a	possibilidade	de	mudança	do	que	já	existe	e	inaugura	outras	formas	de	ser	no	

mundo.	O	filósofo	confia	à	educação	a	chance	de

viver	 a	 infância	 como	 novidade,	 como	 experiência,	 como	 descontinuidade,	 como	 multiplicidade,	
como	desequilíbrio,	como	busca	de	outros	territórios,	como	história	sempre	nascente,	como	devir,	
como	possibilidade	de	pensar	o	que	não	se	pensa	e	de	ser	o	que	não	se	é	[...].	(KOHAN,	2011,	p.	248)

Da	mesma	forma,	Barbosa	(2007)	pondera	que	há	–	ou	poderia	haver	-	uma	pedagogia	da	escuta	

a	oportunizar	experiências	mais	significativas	com	a	linguagem	e	que	fundamentassem	uma	alfabetiza-

ção	plena,	porque	igualmente	poética.	Ambos	os	autores	evidenciam	o	protagonismo	infantil	e	salien-

tam	o	papel	vital	que	a	literatura	pode	exercer,	desde	a	infância,	impulsionando	leitores	a	constituir	e	

partilhar	sentidos	cada	vez	mais	amplos	para	a	vida	coletiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorremos	essa	escrita	em	torno	de	nossos	questionamentos	sobre	a	potência	da	roda	poé-

tica	no	convívio	em	espaços	educativos.	Entendemos	a	biblioteca,	assim	como	o	ateliê,	como	lugar	de	

convívio	com	diferentes	temporalidades,	espaço	de	ação	que	propicia	 fazeres	e	germina	 ideias	que	

se	transformam	em	e	transformam	a	 linguagem.	Mas	estar	na	biblioteca	pode	ser	uma	experiência	

amorosa	e,	na	medida	em	que	possibilitamos	a	 repetição	desse	movimento,	adensamos	a	vivência	

e	a	percepção	das	relações	humanas	em	círculos	de	conversas	e	de	escutas,	comprovando	que	“os	

espaços	amados	nem	sempre	querem	ficar	fechados!	Eles	se	desdobram.	Parece	que	se	transportam	

facilmente	para	outros	lugares,	para	outros	tempos,	para	planos	diferentes	de	sonhos	e	lembranças”	

(BACHELARD,	1989,	p.	68).

Na	roda,	muitas	vezes,	o	que	não	conseguimos	amar,	porque	não	somos	capazes	de	validar,	é	o	

estranho	em	nós,	adultos.	Os	resultados	de	nossos	estudos	e	observações	apontam	para	a	percepção	

de	que	não	ensinamos	fora	de	nós,	o	que	talvez	explique	o	motivo	pelo	qual,	seguida	e	infelizmente,	

nossa	inteligência	se	dedica	a	restringir	o	pensamento,	finalizar	o	infinito	e	eliminar	a	repetição.
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Acolher	o	que	de	dentro	de	nossa	maturidade	se	evidencia	no	outro,	como	a	infância,	redunda	
no	sutil	cuidado	de	desconfiar	das	certezas.	Fazendo	uso	de	nossos	aparelhos	de	sonhar,	“ver	e	ouvir,	
ultraver	e	ultra-ouvir,	ouvir-se	ver!”	(BACHELARD,	1989,	p.	186),	podemos	cuidar	de	nossa	ignorância	
e	assumir	uma	atitude	amorosa,	que	nos	distancia	da	pretensão	a	uma	erudição	sem	fundamento.	
Cabe-nos	afirmar	nosso	propósito	de	defender	a	infância	e	pensar	que	“quando	se	está	na	idade	de	
imaginar,	não	se	sabe	dizer	como	e	por	que	se	imagina.	Quando	se	pode	dizer	como	se	imagina,	já	não	
se	imagina.	Seria	preciso,	então,	desamadurecer”	(BACHELARD,	1989,	p.	239).	

Optando	por	considerar,	com	Kohan	(2007),	nossa	infância	sempre	viva,	conectamo-nos	ao	re-
dondo	para	abrigar	nossa	existência	na	amorosidade	da	escuta	e,	imaginando	junto	com	as	crianças,	
ressignificar	nossas	vidas.	E	quando,	afinal,	compreendemos,	ressignificamos	todo	o	resto,	comparti-
lhando	maravilhados	o	espanto	e	a	perplexidade,	o	insólito	e	o	inexplicável	ato	de	existir,	porque	ler,	
assim	como	viver,	para	adultos	e	crianças,	se	constitui	no	tempo	de	ser	e	realizar	o	sendo	que	somos.
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INTRODUÇÃO
Que	lugar	as	bibliotecas	escolares	(BE)	e	salas	de	leitura	(SL)	ocupam	nas	escolas?	Como	esses	

espaços	de	leitura	podem	contribuir	com	a	formação	de	leitores?	Essas	foram	perguntas	iniciais	da	tese	
“Concepções,	Funções	e	Práticas	de	Salas	de	Leitura	de	Escolas	da	Rede	Municipal	de	Ensino	da	Cidade	
do	Rio	de	Janeiro”,	que	teve	como	objetivo	conhecer	e	analisar	concepções	e	práticas	de	SL	de	escolas	
municipais,	cujos	projetos	se	destacaram	por	terem	alcançado	visibilidade/reconhecimento	junto	à	co-
munidade	escolar	e	à	Secretaria	Municipal	de	Educação	(SME-Rio)	desta	cidade.	Seus	objetivos	foram	
traçados	no	intuito	de	ampliar	discussões	colocadas	com	a	aprovação	da	Lei	nº	12.244/10,	que	prevê	
a	universalização	das	BE	brasileiras	até	o	ano	de	2020,	aborda	brevemente	questões	relacionadas	à	
composição	de	acervos	e	a	presença	de	bibliotecário	para	gerir	o	espaço,	mas	não	aprofunda	aspectos	
relacionados	às	suas	funções,	no	que	tange	à	formação	de	leitores.	

Vale	ressaltar	que	nas	escolas	públicas	da	SME-Rio,	o	espaço	reservado	para	a	guarda	e	dinami-
zação	de	acervos	é	denominado	de	SL,	como	ocorre	em	outros	municípios	brasileiros	-	o	que	reafirma	
alguns	dos	dados	e	dizeres	do	documento	Avaliação	de	Bibliotecas	Escolares	no	Brasil:	“Bibliotecas	
escolares,	com	qualquer	nome	que	tenham,	são	uma	realidade	nas	escolas	brasileiras,	ainda	que	es-
tejam	longe	de	cumprir	o	papel	que	lhes	caberia	para	emancipar,	autonomizar	e	encantar	os	leitores	
em	 formação”	 (BRASIL,	 2011,	p.7).	Na	 tese,	partimos	do	pressuposto	de	que	a	BE/SL	pode	 ser	um	
lugar	para	o	compartilhamento	de	práticas	sociais,	culturais	e	educativas	que	envolvem	a	leitura	e	os	
sujeitos	que	estão	na	escola.	Espaço	que	está	em	constante	movimento	e	que	pode	alterar	os	sujeitos	
que	com	ele	se	relacionam	e	ser	por	eles	modificado.	Na	busca	por	compreender	suas	possibilidades,	
investigamos	casos	de	SL	de	escolas	públicas	municipais	do	Rio	de	Janeiro	que	já	apresentavam	um	
trabalho	contínuo	e	que	haviam	alcançado	visibilidade	e	reconhecimento:	por	que	algumas	SL	parecem	
marcar	um	espaço	nas	escolas	onde	se	inserem,	tornando-se	visíveis	também	fora	delas,	e	outras	não?	
Que	concepções	e	práticas	alicerçam	estas	experiências?

Ao	escolher	trabalhar	com	estudos	de	caso,	a	tese	se	propôs	a	abrir	espaço	para	as	cenas	cotidia-
nas	das	SL,	para	as	vozes	singulares	que	podem	dizer	de	si	e	também	se	remeter	ao	todo	do	qual	fazem	
parte.	Tomando	o	conceito	de	mônada,	de	Walter	Benjamin,	entendemos	que	um	caso	particular	é	“um	
ponto	de	vista	sobre	o	mundo,	ao	mesmo	tempo	em	que	revela	o	mundo	sob	um	ponto	de	vista”	(SOUZA,	
2009,	p.195).	Para	se	chegar	aos	casos,	dividimos	o	trabalho	de	campo	em	dois	momentos:	no	primeiro	
desenvolvemos	um	estudo	exploratório	em	cinco	SL	de	escolas	municipais	indicadas	pela	SME-Rio,	por	
terem	alcançado	visibilidade	e	reconhecimento.	No	segundo,	a	partir	do	que	foi	observado	e	ouvido	na-
quele	momento,	escolhemos	duas	que	mostraram	ter	um	trabalho	mais	consolidado,	para	a	realização	de	
estudo	de	profundidade.	Este	contou	com	observações	das	práticas	cotidianas,	entrevistas	e	conversas	
informais	com	professoras,	crianças	e	outros	frequentadores	dessas	salas	de	leitura,	durante	um	ano.	
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Como	 aporte	 teórico-metodológico,	 nos	 apoiamos	 nos	 estudos	 da	 linguagem	 de	 Benjamin	
(1994)	e	de	Bakhtin	(1988),	filósofos	que	concebem	os	sujeitos	como	históricos	e	marcados	por	uma	
cultura,	cujas	contribuições	sustentaram	não	só	as	concepções	de	linguagem,	mas	também	de	sujeito	e	
de	pesquisa.	A	pesquisa	evidenciou	que	muitos	foram	os	fatores	que	contribuíram	para	dar	visibilidade	
e	reconhecimento	ao	trabalho	das	SL	 investigadas.	Fatores	que	podem	trazer	questões	para	pensar	
políticas	e	práticas	para	SL/BE.	Neste	artigo,	nos	deteremos	sobre	o	fator	que	versa	sobre	a	promoção 
de práticas dirigidas e compartilhadas capazes de abrir espaços de interlocução dos leitores com a 
cultura de forma ampla e não apenas com fins didáticos imediatos.	Para	tanto,	apresentaremos	a	
análise	de	uma	ação	de	promoção	da	leitura	literária	(Projeto	Historiamando),	idealizada	por	uma	das	
SL	lócus	da	pesquisa	e	protagonizada,	na	sua	condução,	pelas	crianças.

A PROMOÇÃO, CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DA LEITURA COM AS CRIANÇAS
Antes	 de	 apresentar	 as	 análises	 sobre	o	Historiamando,	 projeto	 no	qual,	 a	 cada	 ano,	 alunos	

do	5º	 ano	do	ensino	 fundamental	 formam	um	grupo	de	 leitores	 de	histórias	 que	 visita	 as	 turmas,	
semanalmente,	para	 ler	histórias	e	poemas,	assim	como	participa	de	eventos	pontuais	da	escola	e	
que	por	vezes	envolvem	a	comunidade	de	pais	e	do	entorno	dela,	vale	ressaltar	que	nas	duas	salas	de	
leitura	analisadas,	nomeadas	como	SL1	e	SL2,	foram	observadas	diferentes	práticas	que	possibilitavam	
às	crianças	momentos	nos	quais	elas	assumiam	um	papel	participativo	para	a	circulação	da	leitura	na	
escola	-	o	que	vai	ao	encontro	do	que	o	setor	de	Mídia-Educação	da	SME-Rio,	responsável	pela	concep-
ção	e	coordenação	do	trabalho	das	salas	de	leitura,	entende	como	parte	da	gestão	do	trabalho	desses	
espaços	nas	escolas:	“[...]	se	a	comunidade	escolar	participa,	se	os	pais	estão	ali,	se	há	monitoria,	se	os	
alunos	têm	espaço	de	protagonismo	dentro	desse	processo	[...]”	(entrevista	SME-Rio,	06/16).	Assim,	
presenciamos	ações	tais	como:	a	apresentação	de	uma	peça	teatral,	cujo	texto	foi	criado	livremente	
por	um	grupo	de	crianças	e	que	encontrou	no	trabalho	da	SL	1,	espaço	para	sua	encenação	junto	a	
outras	turmas	da	escola;	compartilhamento	de	produções	 literárias	realizadas	pelos	alunos	em	sala	
de	aula	ou	na	sala	de	leitura,	premiadas	em	concursos	ou	criadas	espontaneamente	por	eles,	peças	
teatrais	entre	outras.	Também	foram	observadas	participações	de	crianças	como	monitoras	das	salas	
de	leitura,	responsabilizando-se	por	empréstimos	de	livros,	ajudando	na	organização	e	dinâmicas	das	
SL,	lendo	para	crianças	mais	novas,	entre	outras,	o	que	as	promove	ao	lugar	social	de	quem	produz	
cultura	e	pode	afetar	o	outro	a	partir	daquilo	que	cria	e	realiza.	

A	observação	sobre	a	participação	das	crianças	nas	ações	destacadas,	nos	leva	a	uma	reflexão	de	
Carvalho	(2012),	a	respeito	de	uma	discussão	dos	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	(PCN)	sobre	a	par-
ticipação	ativa	das	crianças	em	eventos	de	leitura,	como	algo	relevante	para	suas	aprendizagens.	A	tal	
reflexão,	a	autora	acrescenta	que	esta	se	torna	ainda	mais	significativa	“quando	o	aluno	provém	de	co-
munidades	pouco	letradas,	nas	quais	encontra	poucas	oportunidades	de	presenciar	e	de	vivenciar	atos	
de	leitura	e	escrita,	[...]”	(CARVALHO,	p.	71)	–	contexto	encontrado	nas	duas	SL	analisadas	na	pesquisa.	

Importante	 também	pensar	sobre	os	olhares	atribuídos	à	 infância	em	nossa	sociedade.	A	 in-
fância	como	uma	categoria	social	é	uma	construção	da	Modernidade	e	o	que	hoje	entendemos	como	
infância	foi	sendo	elaborado	historicamente.	De	acordo	Corsino	(2009),	as	crianças	e	as	infâncias	são	
plurais	e	podem	ser	vistas	a	partir	de	diferentes	paradigmas.	Estudos	mais	recentes	deram	base	para	
a	emergência	de	um	paradigma	que	entende	a	criança	como	um	sujeito	ativo,	constituído	na	cultura,	
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também	produtor	dela,	o	que	representa	uma	perspectiva	diferente	das	que	as	tomaram	pela	ótica	
da	falta	ou	do	preparo	para	etapas	da	vida.	Mas	mudanças	paradigmáticas	não	são	lineares,	o	que	faz	
com	que	diferentes	concepções	convivam	nas	sociedades,	adentrando	as	formas	como	os	adultos	se	
relacionam	e	produzem	para	as	crianças:	enquanto	uns	apostam	em	suas	competências	e	capacidades,	
outros	enfatizam	suas	faltas.	Foi	esse	apostar	nas	competências	das	crianças	que	pareceu	presente	
nas	propostas	das	salas	de	leitura	investigadas,	quando	elas	abriam	espaço	para	a	participação	ativa	
dos	alunos	nas	práticas	de	promoção	da	leitura	empreendidas.	Assim,	vamos	às	análises	do	Projeto	
Historiamando,	que	acompanhamos	na	SL2.

Na	entrevista	do	estudo	exploratório	da	tese,	reflexões	sobre	este	projeto	já	surgiram	na	fala	
da	professora	Vilma:	o	Historiamando	seria	peça	fundamental	do	trabalho	da	SL,	pois	nele	as	crianças	
assumem	a	condução	de	propostas	que	envolvem	o	livro	e	a	leitura.	O	objeto	livro,	considerado	por	ela	
como	objeto	de	poder	que	geralmente	está	nas	mãos	dos	adultos,	ao	ser	transferido	para	as	crianças,	
daria	a	elas	um	lugar	de	potência	e	autonomia.	Posteriormente,	entrevistamos	novamente	esta	pro-
fessora	e	fizemos	observações	do	projeto	em	ação.	Compreendemos	que	o	projeto	apresenta	uma	his-
tória	de	continuidade	que,	ao	longo	de	seus	15	anos,	ganhou	consistência	e	visibilidade,	despertando	
nas	crianças	o	desejo	de	participar	dele.	No	relato	sobre	seu	histórico,	vimos	que	não	se	trata	de	uma	
atividade	solta,	mas	algo	pensado	a	partir	de	determinadas	concepções	de	infância,	leitura	e	literatura:

A	história	da	criação	e	permanência	do	Historiamando	na	escola	se	traduz	de	uma	história	de	amor	
pela	literatura,	da	vontade	de	levar	a	literatura	para	as	crianças,	sem	esse	lugar	comum	que	é	ter	um	
adulto	 lendo.	 [...]	Mas,	principalmente,	a	gente	queria	 tornar	os	alunos	desse	grupo	protagonistas	
desse	movimento,	dar	a	eles	uma	autonomia,	e	é	muito	difícil	você	ter	um	projeto	de	autonomia	com	
crianças	pequenas...	elas	são	mais	dependentes.	[...]	Aí,	os	anos	do	trabalho	do	Historiamando	foram	
fazendo	com	que	a	gente	fosse	vendo	a	forma	de	fazer	o	trabalho	e	como	essa	ação	tornaria	eles	
efetivamente	mais	autônomos.	(caderno	de	campo,	22/11/16).	

Observamos	que	a	concepção	do	projeto	toma	a	criança	como	um	sujeito	ativo,	capaz	de	parti-
cipar	e	agir	sobre	a	cultura.	Por	isso,	apostar	na	autonomia	das	crianças,	para	no	caminhar	do	projeto,	
elas	apresentarem	suas	competências,	marcando	um	lugar	ativo	nas	práticas	de	leitura	da	escola.	Sobre	
a	literatura,	revela-se	um	olhar	que	a	compreende	como	algo	que	afeta	a	vida	dos	sujeitos:	“Acho	que	o	
objetivo	principal	é	levar	o	livro	para	vida.	Os	alunos	que	foram	do	Historiamando, quando	voltam	aqui,	
continuam	falando	dessa	relação	que	ficou	com	a	literatura”	(caderno	de	campo,	22/11/16).	

Também	atentamos	para	o	lugar	que	é	dado	ao	Historiamando	dentro	do	projeto	geral	da	SL:	não	
é	um	projeto	para	as	crianças,	mas	com	as	crianças	e	suas	ações	ecoam	em	outras	ações	da	SL	para	apro-
ximar	os	alunos	dos	livros:	“eles	colaboram	nos	encontros	com	os	pais,	na	Maratona	de	Histórias,	para	
montar	o	Pé	de	Livro,	para	levar	o	Expresso	da	Leitura	nas	salas...”	(caderno	de	campo,	22/11/16)	-	ações	
que	trazem	para	as	crianças	um	sentimento	de	responsabilidade	com	o	outro:	“Quando	acontece	de	eu	
me	atrasar,	elas	me	cobram:	‘Tia,	não	vai	dar	pra	passar	em	todas	as	turmas!’	É	um	tipo	de	cobrança	ligada	
ao	compromisso	que	elas	assumem	com	o	projeto”.	(caderno	de	campo,	22/11/16).	Na	entrevista,	Vilma	
afirmou	que	há	todo	um	cuidado	com	o	projeto,	durante	todas	as	suas	etapas,	o	que	de	fato	observamos.	

Houve	dois	movimentos	que	nos	chamaram	a	atenção,	no	momento	da	escolha	das	crianças	
que	participariam	do	projeto:	o	primeiro	 foi	o	de	 fazê-las	 refletir	 sobre	seus	desejos	de	estar	nele.	
Numa	conversa	dialógica,	nas	quais	compartilhavam	respostas	a	perguntas	elaboradas	pela	professora	
sobre	quererem	ser	do	Historiamando	e	o	que	achavam	necessário	para	isso,	as	crianças	revelavam	
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o	que	haviam	respondido	 individualmente	e	ouviam	os	outros	participantes.	Também	dirigiam	suas	
enunciações	à	professora,	que	do	lugar	de	quem	faria	as	escolhas	finais,	os	ouvia,	sem	deixar	de	ex-
pressar	o	que	pensava	ser	necessário	para	adentrar	o	projeto.	Como	entendemos	com	Bakhtin	(1988),	
tanto	as	situações	mais	imediatas	como	o	meio	social	mais	amplo	são	determinantes	da	estrutura	de	
nossas	enunciações:	orientamos	nossas	palavras	em	função	de	nossos	interlocutores.	Assim,	algumas	
das	enunciações	das	crianças	talvez	tenham	sido	expressas	na	intenção	de	ir	ao	encontro	do	que	elas	
imaginavam	serem	as	expectativas	da	professora:	“Eu	quero	entrar	pro	Historiamando para ajudar as 
outras	crianças	a	gostar	de	ler”	(caderno	de	campo	23/5/17).	Importante	atentar	para	a	ideia	bakhti-
niana	de	que	qualquer	comunicação	verbal	compõe-se	da	enunciação	feita	pelo	falante	(e	dirigida	ao	
outro)	e	sua	compreensão	por	parte	desse	outro.	Esta	já	contém	elementos	de	uma	resposta,	pois,	
quando	ouvimos	algo,	refletimos,	concordamos	ou	discordamos,	para	em	seguida	apresentarmos	uma	
réplica.	Ao	analisarmos	esse	momento,	percebemos	uma	situação	na	qual	as	falas	se	aproximaram,	se	
distanciaram,	responderam	umas	às	outras,	levando	cada	um	de	seus	participantes	a	ampliar	reflexões	
sobre o desejo de ser do Historiamando.

Outro	cuidado	percebido	foi	quando	a	professora	organizou	um	“teste”	para	observar	a	desen-
voltura	dos	alunos	na	 leitura	oral.	Além	de	trazer	elementos	para	ajudá-los,	mostrou	compreender	
que	eles	estavam	em	processo	para	aquisição	daquela	habilidade,	e	que	haveria	oficinas	para	eles	se	
desenvolverem	mais.	A	intenção	de	se	propor	tais	oficinas	mostra	às	crianças	que	elas	terão	condições	
de	aprimorar	o	que	já	fazem	e	revela	o	olhar	da	professora	que	aposta	na	capacidade	delas.	Também	
acompanhamos	o	projeto	em	ação:	numa	das	vezes,	as	crianças	ensaiavam,	com	autonomia,	pouco	
antes	de	visitarem	as	salas	de	aula	para	lerem	as	histórias,	o	que	nos	fez	perceber	o	compromisso	delas	
com	o	projeto.	Nesse	dia,	provocamos	um	diálogo	com	as	crianças:

Vocês	gostam	de	ser	do	Historiamando?	Por	quê?	/	“Me	sinto	um	professor!”;	“É	bom!”;	“É	importante	
mostrar	a	 literatura	para	os	outros”	/	Vocês	acham	que	as	crianças	das	turmas	gostam	de	receber	
vocês?	/	“Os	menores	gostam	mais	e	aplaudem”	/	Vocês	acham	que	eles	se	 interessam	mais	pela	
leitura,	quando	vocês	leem	para	eles?	/	“Eu	acho.	Teve	uma	vez	que	uma	turma	gostou	tanto	que	me	
pediu	pra	contar	de	novo.	Veio	todo	mundo	pra	perto	de	mim	e	eu	contei.	Depois	um	menino	me	
abraçou.”	/	Por	que	você	acha	que	ele	te	abraçou?	/	“Acho	que	pra	mostrar	que	gostou	da	historia”	
(caderno	de	campo,	13/9/16).

Na	visão	dos	alunos,	estar	no	Historiamando	os	coloca	num	outro	lugar	social:	o	de	professor	
que	ensina	e	empreende	ações	-	lugar	de	potência	(“É	bom!”),	normalmente	não	experimentado	pelas	
crianças.	Suas	enunciações	também	evidenciam	percepções	sobre	o	significado	de	ler	para	outros,	que	
podem	se	afetar	pela	literatura	apresentada.	A	esses	momentos	de	compartilhamento	de	histórias,	a	
resposta	dos	ouvintes	pode	ser	o	aplauso,	o	querer	ouvir	de	novo,	o	abraço:	ler	e	ouvir	histórias	coloca	
os	sujeitos	em	relação,	promove	encontros,	e	os	alunos,	ao	experimentarem	o	lugar	de	quem	narra,	
parecem	intuir	tais	possibilidades.

Na	visão	dos	alunos,	estar	no	Historiamando	os	coloca	num	outro	lugar	social:	o	de	professor	
que	ensina	e	empreende	ações	-	lugar	de	potência	(“É	bom!”),	normalmente	não	experimentado	pelas	
crianças.	Suas	enunciações	também	evidenciam	percepções	sobre	o	significado	de	ler	para	outros,	que	
podem	se	afetar	pela	literatura	apresentada.	A	esses	momentos	de	compartilhamento	de	histórias,	a	
resposta	dos	ouvintes	pode	ser	o	aplauso,	o	querer	ouvir	de	novo,	o	abraço:	ler	e	ouvir	histórias	coloca	
os	sujeitos	em	relação	e	os	alunos,	ao	experimentarem	o	 lugar	de	quem	narra,	parecem	 intuir	 tais	
possibilidades.	Vejamos	outras	questões	que	também	perpassam	esses	momentos:
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“Quem	gostou	aplaude!”
Acompanho	um	grupo	que	vai	para	turmas	de	5º	e	6º	anos.	É	um	grupo	só	de	meninas.	Elas	estão	
nervosas,	pois	vão	se	apresentar	para	os	colegas	de	turma,	mas	leem	bem,	ora	lendo	uma	de	cada	vez,	
ora	lendo	em	forma	de	jogral.	As	crianças	escutam	atentas	e	algumas	acompanham	as	parlendas	que	
estão	sendo	lidas,	falando	baixinho.	No	final,	elas	dizem:	“Quem	gostou	das	parlendas,	aplaude!”	E	a	
maior	parte	dos	ouvintes	aplaude.	Alguns	alunos	não	se	interessam	muito,	mas	ouvem	com	respeito	
[...].	As	professoras	das	turmas	em	que	o	grupo	entra,	param	imediatamente	o	que	estão	fazendo	para	
o	grupo	se	apresentar,	recebendo-o	com	carinho	(caderno	de	campo	-	13/9/16).

Esse	evento	permite	pensar	sobre	o	momento	da	performance	da	leitura	e	o	que	ele	pode	repre-

sentar	para	os	envolvidos.	Para	quem	lê,	o	nervosismo	de	se	apresentar	é	o	de	se	expor	ao	outro:	ler	

alto	um	poema	é	um	ato	de	ter	voz,	de	se	expressar,	de	afirmar	a	própria	identidade,	num	momento	

de	socialização	da	leitura,	compartilhado	com	outros	(PARREIRAS,	2009).	E	esse	compartilhar	se	dá	na	

forma	como	o	poema	é	lido.	Para	Queiroz	(2012),	“na	leitura	de	um	poema,	o	compreender	passa	pelo	

sentir,	pelo	ler	e	reler,	explorando	o	corpo	do	texto,	seus	sons,	imagens,	sensações,	enigmas”	(p.	57).	

As	alunas	leitoras,	na	tentativa	de	explorar	o	corpo	do	texto,	liam	como	um	jogral,	expandindo	a	sen-

sação	do	ritmo	para	os	ouvintes	e	contribuindo	para	que	estes	mergulhassem	no	texto,	deixando-se	

afetar	por	ele.

Na	dinâmica	do	rodízio	dos	grupos	do	Historiamando	nas	turmas,	observamos	que	sua	ação	não	

é	uma	surpresa	que	chega	à	sala	de	aula,	mas	faz	parte	doe	seu	cotidiano:	as	professoras	e	as	crianças	

das	turmas	visitadas	mostram	afinidade	com	o	projeto,	interagindo	com	ele	e	respeitando-o.	Não	se	

trata	de	uma	atividade	solta,	mas	algo	que	se	consolida	como	uma	cultura	da	escola,	indagação	que	ga-

nha	força	ao	observamos	um	evento	no	qual	crianças	mais	novas	treinam	para	ser	do	Historiamando:

As	crianças	estão	mexendo	em	livros	da	SL,	livremente.	[...]	Vejo	duas	meninas	pegarem	um	livro	e	
começarem	a	encenar	serem	do	Historiamando.	Elas	recriam	de	forma	semelhante	o	que	as	crianças	
do	grupo	 fazem	ao	 iniciar	as	 leituras	nas	salas:	“Nós	somos	do Historiamando. Eu sou a Maria. Eu 
sou	a	Joana.	E	vamos	contar	pra	vocês	o	 livro...”.	Então,	pergunto:	Vocês	estão	treinando	para	ser	
Historiamando?	/	Estamos.	/	Então	eu	vou	ser	a	turma	e	vocês	leem	para	mim!	Elas	começam.	Durante	
a	leitura,	crianças	da	turma	se	aproximam	para	ouvir	também	(caderno	de	campo,	1/11/16).

As	 alunas	 do	 evento	 acima,	 acostumadas	 a	 vivenciar	 o	 projeto,	 ao	 brincarem	 de	 ser	 do	

Historiamando,	mostram	querer	se	apropriar	dessa	forma	de	promover	a	leitura,	de	ocupar	um	lugar	

ativo	nas	práticas	de	 leitura	da	escola	e	ao	ensaiarem	seus	movimentos,	 contagiam	outros	alunos.	

A	ideia	de	cultura	da	escola	se	relaciona	aos	ritos,	à	linguagem,	ao	imaginário	e	aos	símbolos	produzi-

dos	por	ela.	Cultura	que	institui	práticas,	valores,	subjetividades.	A	presença	do	Historiamando nessa 

escola	é	permeada	de	ritos	e	símbolos	que	 invocam	o	 imaginário	das	crianças	e	despertam	nelas	o	

desejo de ser Historiamando.	Mas	o	que,	simbolicamente,	isso	representa?	Compreendemos	que	ser	

Historiamando	seria	ganhar	o	lugar	de	leitor	no	universo	escolar	e	também	fora	dele.	Leitor	para	si,	

leitor	que	afeta	o	outro,	leitor	que	vai	gostando	de	ler,	que	amplia	repertórios,	que	pode	ocupar	outro	

lugar	social,	como	observamos	nas	falas	dos	alunos:

Eu	escolhi	ser	do	Historiamando	porque	gosto	muito	de	ler.	[...]	amplia	meu	conhecimento	cultural,	
essas	 coisas...	 Eu	 gosto	 porque	 a	 gente	 lê	 pros	 outros,	 aí	 eles	 gostam	e	 vem	pegar	 o	 livro	 na	 SL.	
/	Você	também	sempre	se	diverte	 lendo	pros	outros.	 /	Sempre	gostei	de	 ler...	mas	eu	quis	ser	do	
Historiamando	para	contar	histórias	para	as	pessoas	também,	não	só	 ler	as	histórias.	/	No	5º	ano,	
quando podia vir pro Historiamando,	eu	me	inscrevi,	porque	é	muito	legal	o	estilo	de	livros	que	você	
vê	aqui...	você	vai	conhecendo	os	tipos	de	livros	e	vai	gostando	/	O	Historiamando é a junção de tudo. 
De	ler...	De	contar...	De	você	se	inspirar	mesmo	(entrevista,	22/11/16).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste	 artigo,	 objetivamos	 apresentar	 questões	 discutidas	 na	 tese	 “Concepções,	 Funções	 e	

Práticas	de	Salas	de	Leitura	de	Escolas	da	Rede	Municipal	de	Ensino	da	Cidade	do	Rio	de	Janeiro”,	e	
ressaltar	um	dos	fatores	que	contribuiu	para	o	reconhecimento/visibilidade	do	trabalho	das	SL	inves-
tigadas:	a	criação	de	ações	de	promoção	da	leitura	que	contam	com	a	participação	ativa	das	crianças,	
favorecendo	que	elas	ocupem	um	lugar	social	de	quem	possui	competências,	se	apropria	e	produz	
cultura	e	pode	afetar	o	outro.	Nesse	sentido,	as	crianças	ganham	autonomia,	se	responsabilizam	pelas	
ações	das	quais	participam	e	sentem-se	parte	da	engrenagem	da	escola	e	da	cultura	que	vai	se	cons-
tituindo	nela.

Ao	trazer	para	análise	o	Historiamando,	como	uma	prática	cultural	e	de	mediação	da	 leitura,	
ressaltamos	a	importância	de	se	discutir	concepções	de	infância,	literatura	e	formação	de	leitores,	nos	
momentos	de	se	empreender	ações	de	promoção	da	leitura,	pois	estas	serão	sempre	atravessadas	por	
tais	concepções.	O	projeto	analisado	mostrou	se	apoiar	numa	concepção	de	infância	que	aposta	na	
capacidade	das	crianças,	mostrando	ainda	como	compreende	a	vivência	da	literatura	na/para	a	vida	
dos	leitores.

De	uma	forma	geral,	a	tese	evidenciou	a	importância	política	da	SL	como	instância	de	mediação	
e	apropriação	cultural,	capaz	de	ampliar	o	repertório	cultural	dos	leitores,	extrapolar	o	eixo	educativo	
e	envolver	as	crianças	nas	“malhas	da	cultura	letrada”,	no	“circuito	de	trocas	simbólicas”,	como	afirma	
Perrotti	(2015),	e	que	seria	fundamental,	especialmente,	para	as	classes	menos	favorecidas	que	são	
geralmente	excluídas	destas	instâncias.
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Podemos	pensar	os	museus	como	uma	instituição	responsável	pela	guarda	da	memória	cultural	e	
social	de	um	povo.	Ao	olhar	para	o	passado	e	para	o	presente	das	produções	materiais	da	humanidade,	
busca	pensar	a	materialidade	dessa	produção	e	dialogar	com	o	presente	a	fim	de	compreender	sobre	
o	passado.	Buscando,	assim,	refletir	sobre	os	caminhos	trilhados	pela	humanidade,	possibilitando	um	
olhar	crítico	e	reflexivo	acerca	do	presente	e	do	porvir.

Socialmente	os	museus	se	caracterizam	como	um	espaço	de	educação	dentro	daquilo	que	se	
convencionou	chamar	de	educação	não	formal.	Contudo,	no	campo	da	educação	museal	tem	se	bus-
cado	conceber	a	educação	de	uma	forma	integral,	levando	em	consideração	as	diferenças	existentes	
entre	a	educação	 formal	e	a	não	 formal.	Olhando	as	especificidades	de	cada	uma	a	partir	de	 suas	
contribuições	para	uma	visão	de	educação	integralizadora	que	busque	formar	os	sujeitos	para	atuarem	
criticamente	no	mundo.	De	acordo	com	Castro	(2015,	p.182)	a	educação	museal	tem	dentre	seus	obje-
tivos	“o	incentivo	à	apropriação	cultural,	dos	espaços,	do	conhecimento	e	da	própria	ideia	de	museu	e	
o	cultivo	do	sentimento	de	pertencimento	entre	os	seus	diferentes	públicos.”

A	Educação	Museal	visa	o	desenvolvimento	do	visitante,	dialogando	com	os	diferentes	públi-
cos	que	frequentam	os	museus.	De	acordo	com	o	Caderno	da	Política	Nacional	de	Educação	Museal	
(2018, p.74) 

A	Educação	Museal	coloca	em	perspectiva	a	ciência,	a	memória	e	o	patrimônio	cultural	enquanto	pro-
dutos	da	humanidade,	ao	mesmo	tempo	em	que	contribui	para	que	os	sujeitos,	em	relação,	produzam	
novos	conhecimentos	e	práticas	mediatizados	pelos	objetos,	saberes	e	fazeres.	Possui	também	estru-
tura	e	organização	próprias,	que	podem	relacionar-se	com	outras	realidades	que	não	a	específica	dos	
museus,	de	acordo	com	os	objetivos	traçados	no	seu	planejamento.	São	ações	fundamentalmente	
baseadas	no	diálogo.	Isso	inclui	o	reconhecimento	do	patrimônio	musealizado,	sua	apropriação	e	a	
reflexão	sobre	sua	história,	sua	composição	e	sua	legitimidade	diante	dos	diversos	grupos	culturais	
que	compõem	a	sociedade.

Dessa	forma,	é	 imprescindível,	ao	pensarmos	o	espaço	museal	como	um	espaço	educativo,	a	
implementação	de	ações	educativas	que	vise	a	formação	dos	sujeitos	na	relação	com	os	bens	museali-
zados,	pensando	de	forma	crítica	esses	objetos	e	sua	relação	com	a	sociedade,	possibilitando	uma	ação	
efetivamente	participativa	na	mesma.

Da	mesma	forma,	quando	estreitamos	o	nosso	olhar	para	as	crianças,	vemos	que	carecem	ações	
que	pensem	neste	público	na	perspectiva	da	cidadania	e	da	participação.	De	forma	a	possibilitar	pro-
cessos autorais e criativos por parte das crianças nestes espaços.

Sendo	os	museus	um	locus	de	formação	de	um	olhar	crítico,	estético	e	científico	sobre	os	ob-
jetos,	a	cultura	e	a	forma	como	lidamos	com	a	ciência	e	a	produção	do	conhecimento	a	partir	de	sua	
assunção	como	um	espaço	de	 formação	que	precisa	dialogar	com	outras	 instancias	 formadoras	da	
sociedade,	se	faz	necessário	que	pensemos	numa	educação	museal	que	contemple	as	crianças,	que	
pense	nelas	enquanto	sujeitos/produtores	de	cultura.
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No	 trabalho	com	crianças	no	espaço	museal	é	 imprescindível	o	diálogo	com	as	emoções	e	a	

imaginação.	Mesmo	em	museus	de	ciências,	a	linguagem	narrativa	e	poética	deve	caminhar	junto	com	

os	saberes	científicos	apresentados	nestes	espaços.	Pensar	sobre	a	construção	dos	saberes	produzidos	

pela	humanidade	ao	longo	de	sua	história	requer	falar	na	capacidade	imaginativa	e	criadora	que	per-

mite	um	olhar	para	os	fenômenos	a	fim	de	sondá-los	e	compreendê-los.	A	capacidade	de	se	espantar	

e	se	interrogar	sobre	o	mundo	move	a	ciência	e	é	despertada	na	infância	quando	a	criança	começa	a	

se	dar	conta	do	mundo	ao	seu	redor.	Os	museus	devem	estimular	nas	crianças	o	senso	de	admiração	

pelas	coisas	do	mundo.

Maria	Isabel	Leite	(2010,	p.2-3)	aponta	que	nas	atividades	educativas	com	o	público	infantil	é	

preciso entender que:

A	fruição	das	crianças	necessita	de	um	tempo	outro,	diferente,	singular:	tempo	para	elaborar	senti-
mentos,	(re)viver,	abrir	as	portas	da	magia,	da	imaginação;	tempo	para	estabelecer	relações	com	o	
mundo	fora	de	si	mesma.	Não	se	deve	negar	aos	pequenos	o	acesso	de	forma	crítica	e	reflexiva	aos	
diferentes	conhecimentos	historicamente	construídos	expostos	no	museu,	mas	faz-se	necessário	que	
possam	constituir	significação	ao	visto/vivido	e	expressar-se	sobre	isso.	Neste	sentido,	torna-se	ímpar	
provocar	os	seus	sentidos	e	convidar	ao	palco	a	sua	capacidade	de	narrar,	compreendendo	a	criança	
como	sujeito	potente	e	não	como	vir	a	ser,	portanto,	capaz	de	exercitar	o	perguntar	e	o	responder,	
enfrentando	os	mistérios	e	o	desconhecimento;	de	acionar	sua	memória	e	experiências	anteriores,	
desenvolvendo	 seu	 senso	 crítico;	de	estabelecer	 relações	e	 tramas	 com	sua	 imaginação,	 testando	
hipóteses	diferenciadas.

Assim,	para	a	autora,	as	propostas	educativas	desenvolvidas	com	crianças	no	espaço	museal	

deve	permitir	desafios,	diálogos,	momentos	lúdicos	e	criativos,	ser	uma	experiência	memorável.

O	encantamento	precisa	servir	de	base	para	o	trabalho	educativo	com	crianças	no	espaço	mu-

seal.	O	museu	necessita	ser	um	espaço	que	aguce	a	imaginação,	a	curiosidade	e	gosto	por	aprender.

A	criança	se	utiliza	da	brincadeira	para	tentar	compreender	o	mundo	a	sua	volta,	recriando-o	e	

reinterpretando-o.	Para	Corsaro	(2009,	p.31)	

as	 crianças	 criam	e	participam	de	 sua	 cultura	de	pares	 singulares	por	meio	da	apropriação	de	 in-
formações	 do	mundo	 adulto	 de	 forma	 a	 atender	 aos	 seus	 interesses	 próprios	 enquanto	 crianças.	
O	 termo	 reprodução	 significa	que	as	 crianças	não	apenas	 internalizam	a	 cultura,	mas	 contribuem	
ativamente	para	a	produção	e	a	mudança	cultural.	Significa	também	que	as	crianças	são	circunscritas	
pela	reprodução	cultural.	Isto	é,	crianças	e	suas	infâncias	são	afetadas	pelas	sociedades	e	culturas	das	
quais	são	membros.

É	 importante	que	as	crianças	possam	explorar	 ludicamente	o	espaço	museal	de	maneira	que	

seja	possível	se	apropriar	dele,	atribuindo	significado	ao	visto/vivido	durante	a	visita	ao	museu.	A	ri-

queza	das	experiências	vivenciadas	propicia	uma	quantidade	maior	de	materiais	que	servirão	de	base	

imagético	e	simbólica	para	as	crianças.	Por	oferecer	uma	riqueza	de	acervo	que	permitem	e	convidam	

à	fruição,	os	museus	se	tornam	espaços	propícios	para	o	desenvolvimento	da	imaginação	e	da	capaci-

dade	criativa	de	meninos	e	meninas.	O	museu,	ao	tratar	de	diferentes	temas	e	culturas,	deve	permitir	

que	as	crianças	se	apropriem	de	seu	espaço	dando	a	elas	condições	de	se	tornarem	autoras	de	outras	

narrativas	para	além	daquelas	pré-concebidas	nas	exposições.

A	comunicação	museológica	só	se	efetiva	quando	o	discurso	do	museu	é	incorporado	pelo	visitante	e	
integrado	ao	seu	cotidiano	em	forma	de	um	novo	discurso.	O	público	se	apropria	do	discurso	museo-
lógico,	(re)elabora-o,	e	então	cria	e	difunde	um	novo	discurso	e	o	processo	recomeça,	sendo	que	esse	
novo	discurso	será	apropriado	por	outros	e	a	história	se	repete.	(CURY,	2009,	p.	89)
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Ao	se	apropriarem	do	espaço	as	crianças	se	tornam	sujeitos	do	museu,	compondo	outras	ver-
sões	da	história	oficialmente	contada,	suas	narrativas	também	estão	impregnadas	de	história	e	nos	
fala	sobre	o	tempo	em	que	vivemos.	Permitir	que	elas	se	tornem	autoras	nestes	espaços	nos	possibilita	
olhar	para	os	objetos	expostos	sobre	outras	perspectivas.	E	quantas	histórias	e	aprendizagens	pode-
mos	ouvir	e	aprender	junto	com	as	crianças.	

Benjamin	(2002,	p.57)	coloca	que	a	Terra	está	repleta	de	coisas	que	atraem	a	atenção	das	crian-
ças,	objetos	dos	mais	 específicos,	 restos,	 resíduos.	Da	mesma	 forma,	os	museus	estão	 repletos	de	
objetos	que	atraem	o	olhar	e	o	interesse	dos	pequenos,	contudo,	temos	que	permitir	que	a	criança	se	
aproprie	desses	objetos,	que	possam	construir	narrativas	sobre	eles.	As	crianças,	na	visão	deste	autor,	
estão	 imersas	no	mundo	e	na	cultura	dos	adultos,	 contudo	se	apropriam	deste	mundo,	o	 recriam.	
Segundo	ele,	elas	 “estão	menos	empenhadas	em	reproduzir	as	obras	dos	adultos	do	que	em	esta-
belecer	uma	relação	nova	e	incoerente	entre	esses	restos	e	materiais	residuais.	Com	isso	as	crianças	
formam	o	seu	próprio	mundo	de	coisas,	um	pequeno	mundo	inserido	no	grande.”	(Op.	Cit.,	p.58)

Crianças	são	como	pequenos	arqueólogos	que	buscam	tesouros	enterrados	nos	objetos	que	nos	
parecem	triviais.	Buscam	compreender	o	mundo	por	meio	dos	sentidos	e	a	partir	dos	materiais	que	o	
mundo	lhe	apresenta.	No	museu,	cada	objeto	apresentado,	suscita	curiosidade	e	novos	aprendizados,	
que	irão	formar	uma	constelação	de	novos	saberes	e	narrativas	por	parte	das	crianças.

Cada	criança,	assim	como	qualquer	outro	visitante,	traz	consigo	uma	história,	uma	experiência	
individual	que	irá	somar	à	narrativa	museal	novas	perspectivas.	De	acordo	com	Cury	(2009)	cada	visi-
tante	se	torna	uma	espécie	de	curador	das	exposições,	e	as	crianças	também	desenvolvem	narrativas	
curatoriais	a	respeito	do	que	viu	no	museu.	A	partir	desta	perspectiva	o	que	é	possível	capitar	da	fala	
das	crianças	com	relação	à	experiência	museal?

A	 relação	da	 criança	 com	os	 objetos	 pode	 se	 dar	 com	ou	 sem	a	 presença	de	um	mediador.	
Porém,	quando	há	a	figura	de	um	mediador	–	entendido	aqui	como	o	profissional	que	atua	nas	ex-
posições	 fazendo	a	mediação	entre	o	objeto	e	o	público	–	há	a	possibilidade	do	diálogo,	da	 troca,	
de	interlocuções	que	são	imprescindíveis	para	um	entendimento	mais	amplo	da	exposição.	A	seguir	
apresento	uma	análise	do	papel	da	imaginação	e	da	criatividade	no	trabalho	com	crianças	nos	museus	
e	trago	para	discussão	alguns	exemplos	de	diálogos	entre	mediadores	e	crianças	durante	visitas	educa-
tivas	que	aconteceram	no	ano	de	2017	com	escolas	de	educação	infantil	e	das	series	iniciais	do	ensino	
fundamental	pelo	projeto	A Caixa Misteriosa do Museu Nacional.

MUSEU E NARRATIVAS INFANTIS, QUANDO A IMAGINAÇÃO E A CIÊNCIA SE 
ENCONTRAM

Pensar	no	museu	como	um	espaço	de	infância	nos	faz	refletir	sobre	as	práticas	dirigidas	ao	públi-
co	infantil	nestes	espaços.	No	Museu	Nacional	algumas	práticas	haviam	sido	pensadas	com	o	objetivo	
de	contemplar	as	crianças	entre	3	a	8	anos.	Uma	dessas	práticas	era	o	projeto	A Caixa Misteriosa do 
Museu Nacional, a atividade	consistia	em	uma	visita	mediada	onde	havia	a	presença	de	uma	caixa	onde	
eram	colocados	objetos	do	acervo	da	Seção	de	Assistência	ao	Ensino.	Esses	objetos	correspondiam	
às	exposições	do	Museu.	Eram	eles:	fósseis,	lupas,	meteoritos,	objetos	de	etnologia	indígena	e	africa-
na,	penas	de	animais,	animais	taxidermizados	(uma	preguiça	adulta	e	filhote),	uma	réplica	do	crânio	
do	Maxacalissauros	Topai,	uma	múmia	feita	de	boneco	de	pano,	entre	outros	objetos	que	variavam	
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conforme	a	visita.	Durante	a	visita	com	a	Caixa,	as	crianças	podiam	tocar	nestes	objetos,	compará-los	

com	outros	da	exposição,	sendo	estimuladas	a	tecerem	hipóteses	sobre	as	origens	da	vida	no	planeta	

e	a	relação	do	ser	humano	com	a	natureza	e	a	cultura.	

A	 seguir	 apresento	 algumas	 observações	 realizadas	 com	 grupos	 escolares	 agendados	 para	 a	

visita no referido projeto:

“Se	as	águias	voam	a	gente	pode	voar	também!”

Sala	de	aves.	Um	grupo	de	crianças	da	Educação	Infantil.	A	turma	estava	agitada,	querendo	ver	

dinossauro,	mas	a	mediadora	que	conduzia	o	grupo	pela	visita	parou	na	sala	de	aves.	–	Ninguém	estava	

muito	interessado	em	aves!	–	Mas	seguiram	a	jovem	que	os	“guiava”	pelo	Museu,	pois	a	professora	

havia	lhes	dito	que	“toda	sala	tem	seus	segredos.”	

A	mediadora	os	chamou	para	mais	perto,	fez	um	clima	de	suspense	e	tirou	de	dentro	da	caixa	

uma	pena.	Ela	estava	com	uma	pena	nas	mãos	e	fazia	perguntas	às	crianças:

Mediadora: – Vocês sabem por que as aves voam?

Crianças: – Porque têm penas!

– Porque são leves!

Mediadora: – Pessoal, toquem com cuidado! – Referindo-se a pena.

Criança: – O bicho tá morto, não vai machucar!

A	mediadora	mostrou	como	a	pena	mais	rígida	ajudava	as	aves	a	se	posicionarem	com	relação	

ao	vento.	Nesse	momento,	uma	das	crianças	disse:

– Se as águias voam, a gente pode voar também!

A	mediadora	ficou	surpresa	com	a	afirmação	da	criança	e	perguntou:

– A gente pode voar também?

A	maioria	das	crianças	respondeu	que	“não”	e	um	dos	meninos	retrucou:

– Os homens criaram os aviões para a gente voar.

Um	outro	menino	disse:	

– Na Praia Vermelha tem uma estátua de um homem com asas de cera. As asas de cera derretem 
com o sol.

Um	terceiro	falou:

– Para o homem voar ele pega duas águias, segura e sai voando! 

E	o	colega	completou:

– Tem que ter três águias!

“Se	bater	com	as	chaves	a	múmia	acorda!”

Novo	dia	de	visitas	escolares,	um	grupo	de	vinte	crianças	da	educação	Infantil	estava	na	sala	do	

Egito	antigo	e	ouviam	o	mediador	que	falava	sobre	uma	das	múmias.	Alguns	estavam	curiosos,	outros	

com	certo	medo,	alguns	cochichavam	para	não	acordar	as	moradoras	daquela	sala.	Estavam	sentados	

em	roda.	A	sala	era	meio	escura,	o	que	podia	tornar	o	ambiente	mais	assustador	ou	mais	curioso.	
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As	crianças	queriam	olhar	as	múmias,	mas	algumas	queriam	mesmo	era	sair	daquela	sala	bem	
depressa.

O	mediador	perguntou	para	elas:

– Vocês sabem o que é uma múmia?

Silêncio.

– De que eram feitas as múmias?	–	perguntou	o	mediador

– Eram enroladas com papel! –	respondeu	uma	criança.

O	mediador	explicou	o	que	era	uma	múmia,	contou	a	história	de	como	surgiu	a	primeira	múmia.	
Foi	quando	uma	menina	levantou	uma	das	mãos:

– Quando ela saiu da caixa de cereal, ela virou múmia e sumiu.1

O	mediador,	meio	que	fez	uma	cara	de	interrogação...	Quando	outra	criança	completou	a	história:

– Então cadê a chave da múmia?	–	Neste	momento,	estavam	todos	em	torno	do	esquife	da	Sha	
Amum	Em	Su	–	a	favorita	do	Imperador	Pedro	II.	

– A múmia vai acordar quando a gente bater uma chave na outra e aí o caixão vai se abrir, ela vai 
se levantar e vai para outra dimensão...	Disse	um	menino.

Melhor	mesmo	deixar	que	elas	continuem	em	seu	sono	eterno...

***

A	criança	busca	interpretar	o	mundo	por	meio	da	imaginação,	pela	ficção,	pela	poesia.	De	acordo	
com	Benjamin	(2002,	p.	58),	a	criança	“constrói	o	seu	mundo	com	os	motivos	do	conto	maravilhoso,	ou	
pelo	menos	estabelece	vínculos	entre	os	elementos	do	seu	mundo.”	Ela	busca	fazer	uma	intepretação	
do	mundo	a	partir	de	suas	experiências	pessoais,	daquilo	que	apreendeu	do	que	viveu,	das	histórias	
que	ouviu.	Nesse	sentido,	uma	visita	ao	museu,	pode	suscitar	diálogos	e	 interações	permeadas	por	
suas	experiências	pessoais,	o	que	viu	em	casa,	a	relação	com	os	objetos	da	cultura,	os	desenhos	ani-
mados	ou	histórias	que	lhes	foram	contadas.	Ela	reinterpreta	e	redimensiona	o	que	observou	a	partir	
do	seu	ponto	de	vista,	daquilo	que	experimentou	e,	ao	fazer	isso,	compartilha	essa	experiência	com	
seus pares.

A	criança	traduz	para	sua	percepção	o	mundo	que	lhe	é	dado	conhecer,	“um	pequeno	mundo	
inserido	no	grande”	(Op.	Cit,	p.58).	Essa	tradução/interpretação	do	mundo	está	prenhe	de	imaginação,	
de	criação,	recriação	deste	mundo.	Ela	busca	significar	o	que	aprende	a	partir	de	suas	experiências	cul-
turais.	O	pensamento	da	criança	age	na	alternância	entre	o	real	e	o	ficcional.	Ao	pensarmos	interações	
com	as	crianças	de	forma	a	estimular	a	curiosidade	e	o	pensamento	crítico	sobre	as	coisas	do	mundo	
devemos	levar	em	conta	essa	característica	do	pensamento	infantil.

Girardello	(2001,	p.76)	citando	Mock,	diz	que:	“A	imaginação	pode	e	deve	ser	educada,	e	a	expe-
riência	que	ela	nos	dá	é	mais	importante	e	válida	do	que	qualquer	outra	que	possamos	adquirir	somente	
através	do	pensamento	racional”,	dessa	forma,	pensar	numa	proposta	educativa	junto	às	crianças	nos	
coloca	o	desafio	de	pensar	formas	de	trabalhar	com	sua	capacidade	imaginativa.	Não	se	trata	somente	
de	apresentar	os	objetos,	mas	de	permitir	que	as	crianças	construam	narrativas	sobre	eles,	que	elas	o	

1	 Ficamos	intrigados	com	a	fala	da	criança	e	descobrimos	ser	de	um	desenho	infantil	“Miss	Moon”	que	passa	num	canal	de	tv	a	cabo.	
Num	episódio	da	série	a	personagem,	uma	criança,	estava	colecionando	múmias	de	brinquedo	que	vinham	numa	caixa	de	cereal,	mas	
a	múmia	ganha	vida	devido	a	um	encantamento	feito	pela	babá	Miss	Moon	que	é	uma	feiticeira	um	tanto	quanto	atrapalhada.
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recriem	por	meio	da	imaginação.	E	elas	o	fazem	à	revelia	de	nossa	intenção	ou	vontade.	Como	no	exem-
plo	da	múmia,	acima	relatado.	Não	era	a	intenção	do	mediador	falar	sobre	o	desenho	animado,	como	
podemos	perceber	no	relato.	A	 fala	do	mediador	não	acompanhou	a	narrativa	das	crianças,	porém,	
elas	embarcaram	na	fantasia	mesmo	assim,	com	a	múmia	que	precisaria	de	uma	chave	mágica	para	
despertar.	Que	chaves,	nós,	adultos	precisamos	para	despertar	nossa	fantasia	e	permitir	a	fruição	num	
espaço-tempo	outro	para	além	do	pedagogismo	narrativo,	desejoso	de	informar,	mas	que	não	se	atém	
aos	pequenos	relatos	das	crianças?	Que	pistas	elas	nos	dão	e	que	nós	não	sabemos	perceber?

De	acordo	com	Richeter	et all (2017, p.238),

Todo	pensamento	que	desencadeia	uma	transfiguração	da	realidade,	ao	animar	as	coisas	e	empres-
tar-lhes	uma	existência	poética,	é	transformativo	do	pensamento	e	dos	acontecimentos	mundanos:	
na	 simultaneidade	que	 engendra	 pensamentos,	 inventa	 realidades.	O	poético	 emerge	 justamente	
na	audácia	ou	na	astúcia	de	um	pensamento	que	não	se	satisfaz	representando	–	ou	reproduzindo	
–	o	mundo,	antes	regozija-se	ao	improvisar	outros	mundos	ao	tomar	a	iniciativa	de	agir	ao	elaborar	
coordenações	entre	ações	que	produzem	efeitos	no	 real	pelo	poder	poético	de	abertura	à	outras	
dimensões	de	realidade.	Aqui,	o	compromisso	inadiável	da	pedagogia	favorecer	aprendizagens	que	
recuperem	para	a	racionalidade	o	poder	produtivo	da	imaginação	poética.

O	pensamento	poético	reconstrói	a	realidade	e	permite	que,	ao	reconstruí-la,	a	aprendizagem	
aconteça.	As	autoras	apontam	a	necessidade	e	o	compromisso	da	educação	em	unir	a	razão	ao	pen-
samento	poético.	No	relato	que	se	passa	na	sala	de	aves,	vemos	como	a	 imaginação	poética	 toma	
corpo	quando	a	criança	imagina	ser	possível	ao	homem	voar	e,	na	reação	negativa	de	alguns	colegas,	
reafirma	o	seu	discurso	com	uma	afirmativa	mais	racional	ao	dizer	que	o	homem	inventou	o	avião	e	
que	pode,	portanto,	voar.	Outra	criança,	ainda	de	posse	da	imaginação	poética,	acredita	ser	possível	
voar	com	a	ajuda	de	três	águias.	Quantas	possibilidades	de	narrativas	a	partir	de	um	único	objeto!	
Como	possibilitar	a	construção	de	outras	formas	de	narrativas,	relacionadas	a	imaginação	e	a	poesia	
por	meio	de	objetos	concretos	em	um	museu	de	história	natural?

Será	que,	ao	pensarmos	em	propostas	educativas,	que	se	pretendem	mais	 livres	das	amarras	
curriculares,	não	podemos	pensar,	como	propõe	Chukovisky	apud	Girardello	(2011,	p.	82),	por	imagens?	
Estimular	a	 criação	de	novas	narrativas,	por	parte	das	crianças,	do	acervo	museal?	Egan	 (2007)	nos	
diz	que	a	mente	humana	se	constitui	não	na	lógica,	mas	na	narrativa.	A	racionalidade	humana	não	se	
baseia	apenas	em	operações	abstratas,	mas	também,	e	principalmente,	na	metáfora	e	nas	emoções.	
A	linguagem	narrativa	aproxima	o	mundo	das	emoções,	utilizando-se	da	imaginação,	ficando	assim	mais	
fácil	aprender	e	apreender	o	mundo.	De	acordo	com	este	autor,	“nenhum	evento	ou	comportamento	
tem	sentido	em	si	mesmo;	mas	torna-se	inteligível	ao	ser	situado	numa	narrativa”	(EGAN,	2007,	p.	23)

O	museu	está	repleto	de	objetos	que	convidam	a	imaginação	para	o	centro	da	roda,	contudo	
devemos	estar	empenhados	em	soltar	o	olhar	que	está	preso	(LEITE,	2011)	e	que	nos	 imobiliza	em	
ações	que	perpetuam	práticas	que	não	possibilitam	novas	criações	e	recriações	por	parte	das	crian-
ças.	Precisamos	pensar	o	espaço	museológico	como	um	espaço	criativo,	possibilitando,	assim,	novas	
narrativas.	Para	Egan	(apud	Guirardello	2011,	p.	86)	“quanto	mais	distante	e	diferente	da	experiência	
cotidiana	das	crianças	alguma	coisa	for,	mais	atraente	à	sua	imaginação	ela	tenderá	a	ser.”	Para	este	
autor	 deve	haver	 uma	dialética	 entre	o	 familiar	 e	 o	 exótico.	 “A	 ênfase	nos	 extremos	e	nos	 limites	
não	nos	afasta	da	experiência	cotidiana,	mas	nos	permite	vê-lo	sob	uma	nova	 luz.”	 (idem,	p.86)	As	
aprendizagens	que	se	dão	por	meio	das	emoções,	ações,	medos	e	tantas	outras	construções	humanas	
se	tornam	mais	significativas	para	as	crianças	e	possibilitam	um	material	vasto	a	imaginação.



521

PELA	POÉTICA	DA	INFÂNCIA	EM	MUSEUS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir	sobre	as	ações	que	contemplem	a	infância	no	espaço	museal	implica	ouvir	as	crianças,	

permitindo	que	se	tornem	autoras	de	novas	narrativas	neste	espaço.	Narrativas	outras,	prenhes	de	
imaginação	e	poesia.	Parafraseando	Leandro	Konder	(2001)2	um	museu	que	no	seu	discurso	formula	
sistematicamente	conclusões	peremptórias,	e	que	não	se	abre	para	a	possibilidade	de	que	a	criança	
lhe	traga,	de	algum	modo,	conhecimentos	novos,	é	um	museu	que	se	acumplicia	com	o	estreitamento	
de	seus	próprios	horizontes.	

As	crianças	trazem	um	novo	olhar	sobre	coisas	que	estamos	acostumados	a	ver	com	os	olhos	de	
sempre.	Um	olhar	que	não	está	“viciado”,	que	se	espanta,	que	estranha,	que	recria	novos	significados,	
um	olhar	que	reinterpreta	o	mundo	a	 fim	de	compreendê-lo.	É	o	novo	que	recomeça	a	cada	novo	
nascimento	como	diz	Hannah	Arendt	(1989),	nos	provocando	a	pensar	em	recomeços	e	reinvenções	
de	novas	formas	de	ver	o	mundo.	

Ao	pensarmos	numa	poética	do	museu	com	as	crianças,	precisamos,	enquanto	educadores	que	
somos,	revisitar	nossas	memórias	da	infância	e	mantermos	comunicação	com	a	criança	que	um	dia	
fomos.	Olhar	o	que	não	estamos	mais	acostumados	a	ver	e	pensar	em	novas	alternativas	de	interpretar	
o	que	nos	cerca,	a	cultura,	os	objetos,	a	materialidade.

Mesmo	num	museu	de	Ciência	que	parece	possuir	um	discurso	mais	rígido	e	cheio	da	razão	car-
tesiana,	há	a	possibilidade	da	transgressão	pela	imaginação	e	poética	do	saber	infantil.	A	concretude	
do	“penso	logo	existo”,	pode	ser	revisitada	pela	poética	imaginação	da	criança	que	vê	chaves	mágicas	
que	abrem	passagens	para	dimensões	desconhecidas.	Não	se	trata	aqui	de	subverter	a	ciência,	mas	
de	trazer	um	olhar	novo	aquilo	que	estamos	acostumados	a	ver	e	pensar	como	certo.	Como	foi	que	
a	ciência	chegou	até	aqui?	Não	seria	também	a	imaginação	uma	importante	ferramenta	do	cientista?	
Pensar	novas	formas	de	explorar	o	espaço	museal	junto	com	as	crianças	nos	permite	percorrer	novos	
caminhos	a	fim	de	tentar	responder	antigas	questões	formuladas	pela	humanidade.	Afinal,	de	onde	
viemos?	Que	repostas	teriam	as	crianças	a	nos	dar?
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A alteridade da infância é algo muito mais radical: nada mais, nada menos que sua absoluta hetero-
geneidade em relação a nós e ao nosso mundo, sua absoluta diferença. (LARROSA, 1999, p.185)

Ingressei	no	doutorado	da	Faculdade	de	Educação	da	USP	com	o	projeto	“Criança	dança?	Como?	
Quando?	Onde?	Com	quem?”1.	No	título,	escolhido	às	pressas,	estava	a	tentativa	de	ser	claro	e	abran-
gente,	afinal	a	última	coisa	que	faltava	no	projeto	seria	a	primeira	a	ser	lida.	A	princípio	soa	ingênuo,	
mas	assim	como	um	“ato	falho”	-	que	irrompe	sem	julgamentos	-	expõe	um	desejo	de	simplicidade	ao	
olhar	para	a	movimentação	de	corporalidades	infantis	por	uma	lente	estética	e	existencial	ao	mesmo	
tempo	que	antropológica	e	fenomenológica,	no	sentido	de	ver	as	coisas	como	se	apresentam,	sem	
considerações	prévias	do	que	deveriam	ser,	imersas	em	seus	contextos	específicos.

Ao	propor	analisar	as	danças	criadas	pelas	crianças	penso	numa	esfera	vivida	de	sua	corporalida-
de	que	pode	estar	em	seu	cotidiano,	mas	que	também	pode	ser	apropriada	como	experiência	estética,	
numa	ação	proposta	pelo/a	adulto/a.	Para	o	desenrolar	desta	reflexão	navegaremos	por	pensamentos	
acerca	das	infâncias	e	por	lugares	da	dança	no	território	da	arte	contemporânea,	apontando	o	encon-
tro	entre	essas	esferas	pelo	viés	da	corporalidade.

Talvez	seja	como	ver	dança	na	movimentação	das	nuvens,	das	árvores	ou	dos	gatos.	Em	alguns	
casos	 sim,	pois	nem	pensam	que	estão	dançando,	embora	a	plasticidade	e	expressividade	de	 seus	
movimentos	deixem	ver	a	potência	de	uma	dança	própria.	Em	outros,	no	entanto,	percebem	que	estão	
dançando,	só	não	sabem	muito	bem	com	o	que	se	parece	sua	dança	de	criança performer.

A	criança	performer	é	seu	corpo	total,	sua	corporalidade;	ela	é	móvel,	plástica,	modelável;	polimorfa;	
seu	repertório	é	rico	em	teatralidade	e	musicalidade,	nos	sentidos	contemporâneos	dos	termos;	ela	
improvisa,	ela	encarna	emoções	em	seu	corpo,	ela	é	capaz	de	fazer-se	partitura	enquanto	usufrui	a	
paisagem	sonora	dos	lugares	em	que	está,	etc.	E	sua	capacidade	de	uso	do	espaço	tornam	presentes	a	
noção	de	instalação,	happening e performance,	tão	caras	às	artes	visuais	hoje.	(MACHADO,	2015,	p.	59)

A definição de Machado de criança performer (2010a)	diz	muito	do	que	tenho	observado	e	ex-
perimentado	nas	danças	das	crianças,	embora	a	autora	rejeite	a	denominação	de	linguagens	artísticas	
(dança,	música,	 teatro	e	artes	visuais)	para	a	experiência	em	artes	com	crianças,	propondo	em	seu	
lugar	a	corporalidade,	a	musicalidade,	a	teatralidade	e	a	espacialidade	como	âmbitos	artístico-existen-
ciais	(MACHADO,	2012),	possivelmente	presentes	na	vida	de	todos	os	indivíduos,	diferentemente	das	
linguagens	que	estariam	ligadas	a	certa	especialidade	e	técnicas	restritas	aos	adultos/as	especialistas.	
Concordo	com	sua	visão	na	medida	em	que	abrange	um	espectro	mais	amplo	e	até	mais	profundo	
da	experiência	artística	de	acordo	com	o	modo	de	ser	das	crianças.	No	entanto,	continuarei	a	cha-
mar	de	dança	o	que	venho	construindo	 junto	às	crianças,	primeiro	porque	entendo	que	o	conceito	
contemporâneo	 de	 dança	 já	 abarca	 uma	 amplitude	maior	 de	 experiências	 dentro	 desses	 âmbitos	

1	 Sob	orientação	da	Profª	Drª	Patricia	Dias	Prado	(FEUSP)	e	amparada	pelo	grupo	de	estudos	Pesquisa e Primeira infância: Linguagens e 
Culturas infantis.
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artístico-existenciais	e	segundo	porque	vejo	no	diálogo	com	as	crianças	a	necessidade	de	nomear	o	
que	fazem,	então	passa	a	ser	dança	o	que	chamamos	de	dança.	Trataremos	disso	mais	a	frente.

Ainda	assim,	é	a	partir	de	uma	visão	de	corpo	ampliada	pelo	conceito	de	corporalidade	que	
pretendo	discutir	a	dança	realizada	pelas	crianças.	Essa	concepção,	que	vem	de	estudos	da	filosofia,	
antropologia	e	sociologia,	considera	o	corpo	na	sua	relação	fundamental	e	inseparável	com	o	mundo,	
como	o	que	constitui	o	sujeito	e	portanto	o	lugar	da	existência.	Merleau-Ponty	(1994)	inaugura,	em	
1945,	com	a	“Fenomenologia	da	Percepção”	esse	olhar	para	o	corpo:

Portanto	o	corpo	não	é	um	objeto.	Pela	mesma	razão,	a	consciência	que	tenho	dele	não	é	um	pensa-
mento,	quer	dizer,	não	posso	decompô-lo	e	recompô-lo	para	formar	dele	uma	ideia	clara.	Sua	unidade	
é	sempre	implícita	e	confusa.	Ele	é	sempre	outra	coisa	que	aquilo	que	ele	é,	sempre	sexualidade	ao	
mesmo	tempo	que	liberdade,	enraizado	na	natureza	no	próprio	momento	em	que	se	transforma	pela	
cultura,	nunca	fechado	em	si	mesmo	e	nunca	ultrapassado.	Quer	se	trate	do	corpo	do	outro	ou	do	
meu	próprio	corpo,	não	tenho	outro	meio	de	conhecer	o	corpo	humano	senão	vivê-lo,	quer	dizer,	
retomar	por	minha	conta	o	drama	que	o	transpassa	e	confundir-me	com	ele	(MERLEAU-PONTY,	1994,	
p.269)

Junto	a	ele,	complementando	ou	contrapondo,	outros	pensamentos	foram	sendo	construídos,	
ultrapassando	as	dicotomias	corpo	mente,	natureza	e	cultura,	assumindo	o	corpo	como	construção	
cultural	e	social	(MALUF,	2001).	É	comum	vermos	os	termos	corporeidade	e	corporalidade	serem	usa-
dos	 indistintamente,	o	que	acontece	 com	muitos	 autores,	 contudo	o	antropólogo	Thomas	Csordas	
(2013) diferencia esses conceitos:

[…]	a	corporeidade	é	a	nossa	condição	existencial	fundamental,	a	nossa	corporalidade	(corporeality 
ou bodiliness)	em	relação	ao	mundo	e	às	outras	pessoas.	Para	a	pesquisa	em	ciências	humanas,	a	
corporeidade	é	‘um	campo	metodológico	indeterminado,	definido	pela	experiência	perceptual,	pelo	
modo	de	presença	e	pelo	envolvimento	no	mundo’(CSORDAS,	1994,	p.	12)”.	(CSORDAS,	2013,	p.	292)

Portanto,	coloca	a	corporeidade	como	campo	metodológico	e	a	corporalidade	como	corpo	vivi-
do,	tendo	esta	última	como	componentes:	a	forma	corporal;	a	experiência	sensorial;	o	movimento	ou	
a	mobilidade;	a	orientação;	a	capacidade;	o	gênero;	o	metabolismo/fisiologia;	a	copresença;	o	afeto	e	
a	temporalidade.

Em	seu	artigo	Fenomenologia cultural corporeidade, o	autor	propõe	uma	antropologia	fenome-
nológica,	contrastando	“uma	noção	de	corpo	enquanto	objeto	material	à	corporeidade	como	carne	
compartilhada,	 mutuamente	 implicada	 e	 nunca	 completamente	 anônima	 que	 ressignifica	 o	 corpo	
como	fonte	da	existência	e	local	da	experiência	no	mundo.”	(CSORDAS,	2013,	p.292)

Nas	crianças	a	corporalidade	se	faz	em	constante	movimento,	que	junto	à	imaginação	e	à	re-
lação	com	o	espaço	e	outras	corporalidades	constrói	sua	experiência	no	mundo.	O	entendimento	e	a	
ação	da	criança	estão	totalmente	atrelados	à	experiência	corporal	pelos	sentidos,	gestos	e	percepção	
de	tempo	e	espaço.	Portanto,	é	também	nesse	território	do	corpo	que	se	dá	a	experiência	no	sentido	
descrito	por	Larrosa	(2014),	em	sua	qualidade	subjetiva,	contextual,	provisória,	sensível	e	partindo	da	
lógica	do	acontecimento.	

Voltando	a	Merleau-Ponty,	agora	com	foco	na	infância,	temos	a	corporalidade	como	noção	cen-
tral,	algo	vivenciado	e	que	é	completado	aos	poucos	na	criança	pequena,	no	início	como	um	“rabisco	
de	si”	e	que	depois	vai	se	tornando	contorno.	A	criança	é	vista	sempre	em	contexto,	misturada	ao	ou-
tro,	ao	mundo,	à	cultura,	e	a	não	representacionalidade,	a	qualidade	onírica	da	vida	cotidiana	junto	ao	
pensamento	polimorfo	são	apontados	como	características	do	seu	modo	de	ser	(MACHADO,	2010b).	
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Penso	que	essas	noções	podem	ser	tomadas	como	lentes	para	se	enxergar	na	corporalidade	infantil	
uma	dança	singular	vinculada	diretamente	à	experiência	desse	corpo	vivido	e	imerso	no	mundo.	

Na	interação	com	seus	pares	as	crianças	desenham	outros	espaços,	instauram	outra	temporali-
dade	e	criam	outros	significados	para	suas	ações,	num	entendimento	mútuo	de	uma	cultura	própria,	
em	que	nós	 adultos/as	 temos	uma	participação	mínima,	dependendo	do	 contexto.	 Em	vista	disso,	
podemos	falar	de	uma	cultura	infantil	ao	assumir	a	capacidade	das	crianças	em	criarem	seus	próprios	
modos	de	ação	e	significação	do	mundo	de	forma	diferente	de	como	fazem	os/as	adultos/as,	esta-
belecendo	uma	relação	particular	com	a	linguagem,	na	medida	em	que	aprendem	seus	códigos	e	os	
utilizam	criativamente.	Cultura	essa	embrenhada	e	permeada	pela	cultura	adulta,	mas	com	caracterís-
ticas	relativas	ao	modo	de	ser	das	crianças,	como	a	alteração	de	uma	lógica	formal,	a	não	linearidade	
do	 tempo,	 a	 fantasia	do	 real,	 a	 forte	 interatividade	e	 ludicidade.	 Sendo	assim,	 torna-se	necessário	
enxergar	as	crianças	da	perspectiva	da	alteridade	e	não	da	incompletude,	da	diferença	e	não	do	deficit 
(SARMENTO, 2003).

É	portanto,	tendo	em	mente	tais	concepções	de	corpo	e	infância	em	suas	múltiplas	configura-
ções,	que	pretendo	investigar,	conhecer,	dar	visibilidade	às	sua	danças	nas	culturas	infantis.	

De	início,	é	preciso	despir	a	dança	de	códigos	e	estilos	e	entendê-la	como	linguagem,	ou	seja,	
um	sistema	de	signos	que	produz	significados	ou	campos	de	significação,	como	intérprete,	movimento	
e	espaço	cênico	(MARQUES,	2010).	O	intérprete	é	o	corpo	que	dança,	que	nem	sempre	interpreta	algo	
fora	de	si	mesmo,	mas	cria	seu	próprio	movimento.	O	espaço	cênico	é	aquele	ocupado,	desenhado	e	
significado	pelo	próprio	corpo	em	movimento.	E	é	a	intenção	desse	movimento	que	o	torna	dança.	
Seguindo	o	pensamento	de	Helena	Katz,	que	define	na	dança	o	corpo	como	mídia	de	si	mesmo,	“A	
única	característica	que	une	todas	as	diferentes	danças	é	que	seu	movimento	não	tem	finalidade	outra	
que	não	seja	a	de	produzir	outro	movimento	para	o	corpo	dançar.	O	movimento	de	dança	não	serve	
pra	nada	só	pra	dançar.”	(KATZ,	2011,	s/p).	

Já	o	filósofo	José	Gil	questiona	a	atribuição	de	linguagem	à	dança	quando	diz	que:

A	dança	constrói	o	plano	de	movimento	onde	‘o	espírito	e	o	corpo	são	um	só’	(Cunningham)	porque	
o	movimento	do	sentido	desposa	o	próprio	sentido	do	movimento:	dançar	é,	não	‘significar’,	‘simbo-
lizar’	ou	‘indicar’	significações	ou	coisas,	mas	traçar	o	movimento	graças	ao	qual	todos	esses	sentidos	
nascem.	No	movimento	dançado	o	sentido	torna-se	ação.	(GIL,	2004,	p.78).

A	dança,	apesar	de	ser	a	última	das	artes	a	conquistar	sua	autonomia	(ALMEIDA,	2006),	acom-
panha	os	movimentos	contemporâneos	da	arte	que	desde	a	modernidade	buscam	a	aproximação	com	
a	vida,	ainda	que	por	caminhos	e	propósitos	diferentes.	Se	no	projeto	moderno	existia	a	utopia	de	se	
modificar	a	sociedade	ou	construir	um	mundo	novo	por	meio	da	arte,	na	contemporaneidade	o	que	se	
busca	é	habitar	esse	mundo	de	formas	diferentes,	construindo	novas	relações	em	comunidade	e	com	
o	entorno.	(FABRINI,	2015/2016).

Faz	parte	da	arte	contemporânea	a	porosidade	e	contaminação	entre	as	linguagens,	assim	como	
o	embaralhamento	entre	arte	e	vida,	radicalizada	na	estética	relacional	proposta	por	Nicolas	Bourriaud	
(2009),	onde	a	importância	da	forma	artística	dá	lugar	ao	que	ela	promove	de	diferentes	relações	no	
mundo.	Desse	modo,	também	na	dança	contemporânea	os	movimentos	tornam-se	menos	codifica-
dos;	os	estilos	se	misturam	nas	proposições	estéticas;	o	espaço	cênico	se	desloca	do	palco,	tornando	a	
rua	não	só	lugar	de	pesquisa,	mas	de	criação	e	apresentação,	como	na	pesquisa	do	corpo	em	espaços	
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não convencionais dos Site Specific2;	e	muitas	vezes	se	busca	a	relação	direta	com	a	experiência	vivida	
afastando-se	da	representação	como	na	Performance.	Ou	seja,	o	conceito	de	dança	se	ampliou	como	
linguagem	artística,	se	desconstruindo	e	se	hibridizando	a	outras	linguagens,	campos	do	saber	e	esfe-
ras da vida.

É	a	partir	desse	contexto	histórico,	portanto,	que	vejo	na	corporalidade	das	crianças	uma	dança	
em	devir.	Na	minha	prática	como	artista	professora	de	dança,	as	investigações	corporais	das	crianças	
em	espaços	diversos,	com	materiais	variados	e	na	relação	com	outras	crianças	são	nomeadas	de	possí-
veis	danças.	Falo	aqui	de	um	contexto	específico,	que	é	o	da	Escola	Municipal	de	Iniciação	Artística	de	
São	Paulo,	vinculada	à	Secretaria	Municipal	de	Cultura.	A	EMIA,	como	é	chamada,	oferece	a	crianças	
de	cinco	a	doze	anos	a	iniciação	às	artes,	integrando	as	linguagens	da	música,	dança,	artes	visuais	e	
teatro.	É	uma	escola	pública,	frequentada	no	contra	turno	da	escola	regular,	e	cujo	acesso	acontece	
por	meio	de	sorteio.	Sua	singularidade	caracteriza-se	por	não	ter	um	currículo	pré	estabelecido	e	por	
trabalhar	a	iniciação	a	partir	de	processos	artísticos	conduzidos	por	artistas	professoras/es,	que	de	for-
ma	colaborativa	integram	linguagens,	saberes	e	fazeres,	compartilhando	com	as	crianças	a	construção	
do	conhecimento	em	arte	por	meio	da	experiência.

Nesse	contexto	de	escola	portanto,	embora	existam	os	papéis	de	professores	e	aprendizes,	as	
relações	se	dão	de	forma	mais	permeável,	em	que	essas	funções	se	diluem	em	momentos	de	criação	
conjunta.	Guardadas	as	diferenças	entre	os	variados	modos	de	atuar	dos	artistas	professores,	pode-se	
dizer	que	as	crianças	não	são	agentes	a	todo	momento,	mas	em	grande	parte	deles.	Sua	participação	
em	diferentes	graus	é	uma	característica	do	trabalho	desenvolvido	ali	(CUNHA,	2017).	No	caso	mais	es-
pecífico	dos	processos	de	aula	de	dança	conduzidos	por	mim,	mesmo	que	tenha	um	planejamento	é	o	
encontro	com	as	crianças	que	define	o	caminho	a	seguir,	muitas	vezes	diferente	do	planejado.	Criamos	
várias	danças	nesses	encontros	a	partir	de	investigações	de	movimento,	ora	de	propostas	trazidas	por	
mim,	ora	surgidas	do	interesse	e	de	brincadeiras	trazidas	por	elas.

Ingressante este ano, tenho	 a	 pesquisa	 de	 campo	 ainda	 no	 início	 -	 a	 etnografia	 (GEERTZ,	
1973/1989)	realizada	com	uma	turma	de	meninas	e	meninos	de	sete	a	dez anos durante o ano de 2019, 
mediante	autorização	prévia.	No	entanto,	pretendo	investigar	relações	com	processos	anteriores	por	
meio	da	análise	de	materiais	de	registro	acumulados	em	20	anos	atuando	como	artista	professora	de	
dança	nessa	escola.	Sendo	assim,	como	a	pesquisa	se	encontra	ainda	no	começo,	falarei	a	partir	de	
experiências	vividas	nesses	anos	todos.

Nesse	 tempo,	 pude	 testemunhar	 a	 riqueza	 e	 a	 potência	 existente	 na	 dança	 produzida	 pelas	
próprias	crianças,	contudo	acredito	que	essa	dança	possa	ser	vista	ou	não	por	outras/os	adultas/os,	
dependendo	de	sua	concepção	de	arte/dança	e	de	infância.	Mas	também	busco	problematizar	e	co-
locar	em	questão	meu	próprio	olhar,	num	exercício	de	estranhamento	do	que	me	é	familiar,	base	da	
etnografia	(GEERTZ,	1973/1989),	afinal	o	que	enxergo	pode	estar	condicionado	a	uma	familiaridade	
com	o	campo	da	dança	contemporânea,	com	o	qual	identifico	a	maneira	lúdica	e	investigativa	como	as	
crianças	vivem	sua	corporalidade	em	movimento,	na	relação	com	os	mais	diversos	espaços,	objetos,	
sonoridades,	 imagens,	situações	ou	narrativas	e	na	própria	autoria	de	suas	composições.	 Isso	tudo,	

2	 	O	conceito	de	“site	specific”	remonta	às	experiências	de	intervenção	em	espaços	naturais	ou	urbanos	nos	anos	60	e	70.	São	obras	que	
configuram	uma	situação	espacial	específica,	levando	em	conta	as	características	do	local,	e	que	não	podem	ser	apreendidas	senão	
ali.	(Juliana	Monachesi,	https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u36575.shtml	)
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sem	dúvida,	só	acontece	porque	existe	um	contexto	 favorável,	em	que	essas	experiências	são	per-
mitidas,	valorizadas	e	fomentadas,	num	diálogo	entre	a	cultura	das	crianças	e	a	do/a	adulto/a	artista	
professor/a. 

Se	desloco	meu	olhar	para	a	dança	das	crianças	do	aspecto	pedagógico	para	um	olhar	artístico,	
vejo	no	que	elas	fazem	qualidades	estéticas,	cênicas	e	poéticas	por	vezes	até	complexas	e	elaboradas,	
como	por	exemplo,	o	que	constroem	com	o	corpo,	em	termos	de	diversidade	de	desenho,	de	apoios,	
de	deslocamentos	e	qualidades	de	movimento.	Logo,	não	vejo	a	arte/dança	das	crianças	no	lugar	do	
simples	em	contraposição	à	arte	complexa	desenvolvida	pelo/a	adulto/a	profissional.	Sem	dúvida	é	
outro	tipo	de	complexidade,	se	uma	acontece	no	sentido	da	elaboração	técnica	e	intelectual,	a	outra	se	
dá	na	expressividade	intensa,	na	imaginação	sofisticada	e	nas	relações	surpreendentemente	inusitadas	
com	os	espaços	e	materiais,	que	podem	fazer	inveja	a	muito	artista.	As	características	dessas	danças	
estão	 ligadas	ao	modo	de	ser	das	crianças,	que	não	obedece	a	uma	 lógica	 formal	ou	a	 linearidade	
do	tempo,	que	embaralha	realidade	e	fantasia,	pleno	de	 interatividade	e	 ludicidade.	Nesse	sentido,	
pauto	minha	ação	como	adulto/a	em	relação	à	dança	das	crianças,	na	medida	em	que	aceito-a	ou	não,	
valorizo-a	ou	não,	corrijo-a	ou	não,	aprecio-a	ou	não.	É	possível,	então,	enxergar	essas	danças	se	não	
tivermos	a	expectativa	de	uma	dança	produzida	pela	lógica	dos/as	adultos/as,	aceitando	as	diversas	
corporalidades	sem	querer	“concertá-las”.

Essa	forma	de	agir	possibilita	a	criação	de	diferenças,	na	medida	em	que	dá	espaço	para	que	
cada	criança	entre	em	relação	direta	com	sua	própria	corporalidade,	desenvolvendo	um	caminho	de	
expressão	singular,	ao	mesmo	tempo	em	que	encontra	o	comum	na	relação	com	seus	pares.	

Penso	que	os	contextos	e	as	relações	entre	adultos/as	e	crianças	são	definidores	de	como	se	
entende	e	se	engendra	a	dança	das	crianças,	ou	seja,	é	no	modo	como	se	dá	essa	relação	num	mundo	
compartilhado	que	se	possibilita	que	essa	dança	seja	vista,	valorizada	ou	até	mesmo	que	ela	aconteça.	
A	responsabilidade	do/a	adulto/a	está	na	sutileza	com	que	se	faz	presente	e	na	permeabilidade	entre	
o	que	 traz	de	novo	e	 interessante	para	as	 crianças	e	o	que	elas	 trazem	de	propositivo	até	mesmo	
em	sua	atitude.	Assim,	é	possível	acolher	suas	“criancices”	como	propostas	criativas	em	composições	
estéticas.	Na	dança,	suas	sapequices	com	o	corpo	e	usos	inusitados	dos	espaços,	dependendo	do	con-
texto,	tornam-se	incríveis	investigações,	que	acompanhadas	do	olhar	do/a	adulto/a	artista	podem	ser	
consideradas arte.

Em	nossa	cultura	adultocêntrica	quando	se	fala	em	arte	de	criança	ou	que	criança	fez	arte,	fala-se	
sempre	em	 tom	pejorativo,	 no	 sentido	de	que	 fez	 coisa	errada,	 extrapolou	algum	 limite,	 subverteu	
alguma	regra,	ou	até	ousou	experimentar	algo	novo,	fora	do	esperado.	Então	se	diz	“Ô	criança	artei-
ra!”.	Já	para	o/a	adulto/a	artista	fala-se	em	investigação,	pesquisa,	criatividade,	onde	a	subversão	e	a	
ousadia	são	bem-vindas...	Claro	que	os	processos	e	motivações	são	de	ordens	diferentes	nos	dois	casos,	
porém	quero	chamar	a	atenção	para	a	aproximação	que	existe	entre	essa	arte	arteira	e	a	arte	artística	
–	lembrando	que	estamos	falando	em	termos	da	arte/dança	contemporânea	–	ao	mesmo	tempo	que	
ressaltar	a	alteridade	entre	essas	artes/danças	considerando	seus	mundos	de	vida	e	modos	de	ser.

Existe	o	pensamento	de	que	as	crianças	não	fazem	arte,	pois	vivem	as	experiências	de	criação	
como	parte	integrante	da	vida,	sem	o	distanciamento	necessário	para	que	pudéssemos	falar	de	uma	
experiência	estética.	No	entanto,	numa	perspectiva	contemporânea	da	arte,	como	na	performance, o 
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artista	vive	a	arte	no	corpo,	avesso	a	representações,	de	maneira	semelhante	ao	modo	de	viver	das	
crianças (MACHADO, 2010a).

Por	que	considero	importante	dizer	que	criança	faz	arte?	Para	que	se	valorize	e	potencialize	o	
que	já	é,	e	a	partir	daí	se	abrirem	outros	caminhos,	não	necessariamente	os	traçados	ou	já	percorridos	
pelo/a	adulto/a.	

Quem	sabe	possamos	encontrar	um	novo	início	para	outra	ontologia	e	outra	política	da	infância	na-
quela	que	já	não	busca	normatizar	o	tipo	ideal	ao	qual	uma	criança	deva	se	conformar,	ou	o	tipo	de	
sociedade	que	uma	criança	tem	que	construir,	mas	que	busca	promover,	desencadear,	estimular	nas	
crianças	e	em	nós	mesmos	essas	intensidades	criadoras,	disruptoras,	revolucionárias,	que	só	podem	
surgir	da	abertura	do	espaço,	no	encontro	entre	o	novo	e	o	velho,	entre	uma	criança	e	um	adulto.	
(KOHAN,	2007.	Pp	97,	98)

Voltando	ao	título	do	projeto	a	que	me	referi	no	início	“Criança	dança?	Como?	Quando?	Onde?	
Com	quem?”,	busquei	 ao	 longo	desse	ensaio	 abordar	 as	questões	 relativas	 à	 infância,	 à	dança	e	 à	
corporalidade	para	mergulhar	um	pouco	mais	fundo	nesses	assuntos	e	levantar	outras	questões.	Ainda	
tentando	 ir	 ao	encontro	de	 como	as	próprias	 crianças	possam	 responder	 às	nossas	perguntas,	me	
interrogo	se	elas	se	sentem	dançando	quando	imagino	que	estão	dançando.	

Para	 concluir,	 reafirmando	 a	 necessidade	de	 observação	 e	 escuta	 sensível	 das	 crianças	 e	 de	
suas	expressões,	como	artista,	professora,	pesquisadora	e	também	mãe	de	crianças	e	que	nelas	se	
inspira,	 lembro-me	de,	certa	vez,	após	a	apresentação	de	dança	de	uma	amiga,	Priscilla	Vilas	Boas	
(“Entre	a	queda	e	o	voo,	a	possibilidade	do	risco”,	2010),	meu	filho,	na	época	com	cinco	anos,	ocupou	
o	espaço	cênico,	brincando	com	os	objetos	e	a	projeção	deixados	por	ela,	enquanto	conversávamos.	
Quando	fomos	embora,	perguntei	a	ele	se	estava	dançando	ou	só	brincando	e	ele	me	respondeu	com	
convicção	“Às	vezes	eu	brincava,	às	vezes	eu	dançava.”	Meu	olhar,	no	entanto,	não	tinha	conseguido	
distinguir	esses	momentos,	poderia	ter	sido	só	uma	coisa	ou	outra.	Portanto,	só	mesmo	as	próprias	
crianças	podem	nos	responder	se	dançam,	como,	quando	e	com	quem.
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INTRODUÇÃO
As	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	Educação	Infantil	(DCNEI’s,	2010)	são	um	documento	

de	caráter	mandatório,	implantado	com	o	desejo	de	sistematizar	algumas	concepções	que	não	se	en-
contravam	claras	no	Referencial	Curricular	Nacional	para	a	Educação	Infantil	(RCNEI,	1998).	

As	DCNEI’s	(2010)	apresentam	como	eixos	norteadores	da	Educação	Infantil	as	interações	sociais	
e	brincadeiras.	No	13º	artigo	do	documento,	há	uma	ressalva	para	o	fato	de	que	na	Educação	Infantil	
não	deve	haver	antecipação	de	conteúdos	que	serão	trabalhados	no	Ensino	Fundamental.	A	argumen-
tação	do	documento	de	ir	contra	ao	exercício	de	prontidão,	revela-se	para	nós	como	uma	perspectiva	
muito	importante	em	relação	ao	respeito	ao	tempo	de	desenvolvimento	pessoal	de	cada	criança.	Afinal,	
defendemos	 junto	 a	muitos	 pesquisadores	 (KRAMER,	 2000;	GARCIA,	 2001;	 BARON,	 2001	&	 FARIA,	
2009)	que	a	passagem	pela	Educação	Infantil	deve	ser	baseada	em	momentos	de	exploração	do	lúdico,	
de	autoconhecimento	e	desenvolvimento	de	experiências	pessoais	e	 interpessoais	que	coloquem	a	
criança	em	diálogo	com	a	cultura,	através	de	diferentes	linguagens.	Reafirmamos	que	a	experiência	
vivida	pelas	crianças	na	Educação	 Infantil	deve	 favorecer	as	 interações	sociais	e	brincadeiras	como	
eixos	norteadores	de	seu	trabalho	pedagógico.	

O	corpo	e	sua	necessidade	de	exploração	de	si	e	do	mundo,	na	escola,	se	tornam	elementos	qua-
se	que	esquecidos	e	pouco	investidos	pedagogicamente.	Há	sobretudo	nas	relações	de	educabilidade	
do	corpo	um	enquadramento	exacerbado	de	controle	dos	seus	movimentos,	em	um	contexto	onde	as	
linguagens,	escrita	e	verbal,	são	as	mais	reconhecidas	e	trabalhadas	e	as	demais	formas	de	expressão	
e	organização	do	pensamento	passam	a	ser	negligenciadas.

Estudos	nos	ajudam	na	defesa	da	linguagem	lúdica	e	nos	revelam	que

A	 dimensão	 lúdica	 e	 a	 dimensão	 estética	 são	 condições	 fundamentais	 para	 a	 formação	 humana.	
A	associação	da	dimensão	lúdica	às	demais	atividades	expressivas	das	crianças	têm	encontrado	seu	
fundamento	quando	se	destaca	a	expressão	de	sentimentos...	imaginação...	(GOBBI,	2010,	p.	3)

Considerando	a	afirmação	de	Gobbi,	defendemos	que	a	prática	pedagógica	não	deveria	ter	in-
teresse	em	eliminar	a	presença	da	ludicidade	da	Educação	Infantil	para	investir	em	atividades	enfado-
nhas,	como	exercícios	de	prontidão,	que	pouco	fazem	sentido	para	as	crianças	e	dificultam	o	trabalho	
dos	docentes,	que	pensam	estar	melhor	preparando	as	crianças	para	o	Ensino	Fundamental.

Outra	questão	importante	trabalhada	no	documento	diz	respeito	às	questões	relacionadas	à	di-
mensão	inseparável	do	educar	e	do	cuidar	na	Educação	Infantil.	O	texto	vai	ganhando	uma	complexidade	
que	percebemos	que	no	trabalho	pedagógico	da	Educação	Infantil,	não	apenas	o	educar	e	o	cuidar	são	
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indissociáveis,	mas	também	o	brincar.	Assim,	brincar-cuidar-educar,	passa	a	ser	compreendido	como	um	
tripé	para	o	desenvolvimento	da	educação	da	criança,	que	deve	ser	o	centro	do	planejamento	curricular.	
A	criança	é	compreendida	pelas	DCNEI’s	como	um	sujeito	histórico	e	de	direitos.	Nota-se	então,	que	as	
Diretrizes	trazem	grandes	contribuições	acerca	de	uma	nova	concepção	de	criança	e	das	infâncias.	

Sabemos	que	no	campo	teórico	já	conseguimos	muitos	avanços	sobre	os	modos	de	compreen-
der	as	crianças	e	suas	infâncias,	seja	através	dos	estudos	de	Vygotsky	(1989),	Corsaro	(2011),	Sarmento	
(2008)	e	Qvortrup	(2011)	que	apresentam	a	criança	como	sujeito	que	pensa,	interpreta	o	mundo	e	que	
se	traduz	como	fenômeno	social,	pois	não	são	alienadas	das	questões	culturais	e	sociais	dos	contextos	
pelos	quais	circula.	Contudo,	sabemos	que	essas	teorias	têm	um	reflexo	lento	sobre	as	práticas	peda-
gógicas	em	geral,	e	não	é	diferente	na	Educação	Infantil.	Desse	modo,	pensar	que	as	políticas	públicas	
começam	a	se	posicionar	sobre	esse	novo	modo	de	compreender	as	crianças,	muito	pode	contribuir	
para	o	acontecimento	das	mudanças	que	se	fazem	necessárias	no	cotidiano	das	instituições	educativas.

Compreender	que	o	trabalho	infantil	transcende	ao	cuidar	dos	corpos	e	se	estende	através	de	
uma	trilogia	de	dimensões	inseparáveis:	brincar-cuidar-educar,	nos	ajudam	a	garantir	muitos	dos	di-
reitos	das	 crianças,	 como	por	exemplo,	os	direitos	 à	 imaginação,	 à	 experimentação,	 à	 cidadania,	 à	
liberdade	de	expressão,	entre	outros.	As	Diretrizes	Curriculares	trabalham	com	concepções	de	criança,	
de	infância,	de	educação	e	de	perfil	profissional	que	são	necessárias	à	construção	de	uma	escola	da	
infância	que	respeite	a	criança	como	sujeito	que	fala,	que	pensa	e	que	coproduz	cultura	(CORSARO,	
2011;	SARMENTO,	2008	&	QVORTRUP,	2011).	

Acreditamos	que	no	decorrer	do	trabalho	pedagógico	na	Educação	Infantil,	um	dos	principais	
direitos	da	criança	é	à	brincadeira,	para	que	de	forma	lúdica	esta	possa	desenvolver	seus	potenciais,	
dentro	de	uma	concepção	de	educação	escolar	que	respeite	suas	singularidades.	O	direito	ao	brincar	é	
o	que	pretendemos	abordar	no	artigo,	afim	de	explorar	a	possibilidade	de	incluir	a	expressão	corporal	
neste	segmento	como	um	componente	primordial	no	desenvolvimento	integral	desde	a	tenra	idade.	
Sabemos	que	as	brincadeiras	que	envolvem	corpo	e	movimento	são	fundamentais	e	constitutivas	no	
autoconhecimento,	na	expressão	de	emoções,	na	construção	da	personalidade	infantil.	Também	reco-
nhecemos	que	a	brincadeira	está	inevitavelmente,	vinculada	à	expressão	corporal	e	permite	que	os	su-
jeitos	viajem	por	cenários	antes	não	conhecidos,	descobrindo	novas	possibilidades,	podendo	explorar	
diversas	áreas,	afinal	as	brincadeiras	envolvem	desafios	e	auxiliam	as	crianças	a	lidar	com	frustações,	
socialização	e	com	processo	de	criação.

Pensamos	que	caberia	também	aos	professores	estar	em	constante	reinvenção	de	suas	ações	
educativas,	compreendendo	os	pontos	abordados	acima	sobre	a	importância	do	constante	trabalho	
com	a	linguagem	lúdica,	e	que	as	práticas	lúdicas	devem	permitir	que	as	crianças	explorem	o	mundo	
de	maneira	livre,	e	que	favoreçam	a	identificação	de	modos	de	ser,	interagir	e	de	interpretar	o	mundo	
na	qual	estão	inseridas,	jamais	se	restringindo	a	finalidades	puramente	pedagógicas.	

Pensamos	nas	brincadeiras	e	na	exploração	das	expressões	corporais	como	um	bom	caminho	
para	tornar	claro	que	existem	outros	modos	de	se	fazer	uma	educação	de	qualidade,	além	do	conjunto	
de	normas	e	regras	que	nos	acompanham	durante	toda	a	vida	escolar.	Segundo	as	DCNEI’s	as	práti-
cas	pedagógicas	devem	garantir	experiências	que	“Favoreçam	a	imersão	das	crianças	nas	diferentes	
linguagens	e	o	progressivo	domínio	por	elas	de	vários	gêneros	e	formas	de	expressão:	gestual,	verbal,	
plástica,	dramática	e	musical.”	(DCNEI’s,	2010,	p.	25)
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Mas,	 infelizmente,	ainda	há	uma	grande	resistência	às	explorações	 livres	das	expressões	cor-
porais	por	parte	dos	professores	e	poucas	provocações	dos	docentes	nos	âmbitos	escolares.	Afinal,	
o	modelo	de	educação	que	reproduzimos	hoje	é	um	modelo	engessado	e	que	propaga	um	padrão	de	
criança	perfeita,	com	o	intuito	de	docilizar	os	corpos,	esquecendo-se	das	diversas	possibilidades	que	
estes	podem	exprimir.	Como	diz	Foucault,	“acontece	um	projeto	de	controle	corporal	e	de	estrutura-
ção	subjetiva	com	vistas	à	formação	de	corpos	dóceis”	(apud	BARBOSA,	2000,	p.107).

Uma	justificativa	para	a	resistência	por	parte	dos	professores	ao	desenvolvimento	da	linguagem	
corporal	se	explicita	no	equívoco	da	compreensão	do	que	é	a	escola,	esta	é	compreendida	como	uma	
instituição	que	deve	sobretudo	estar	focada	no	controle	dos	corpos.	Compreendemos	que	isso	pode	
ser	parte	do	trabalho	da	escola,	mas	pensamos	que	antes	do	controle	a	criança	deve	ser	convidada	
a	conhecer	esse	corpo	e	as	múltiplas	linguagens	possíveis	de	expressão,	através	de	atividades	muitas	
vezes	esquecidas	no	âmbito	escolar	como	a	música,	a	dança,	a	exploração	dos	espaços	cotidianos	e	a	
disposição	de	diferentes	artefatos	neles,	que	nos	servem	e/ou	que	nele	imprimem	certa	estética.	

Sabemos	que	a	formação	docente	muito	pode	contribuir	para	a	constituição	de	um	ambiente	es-
colar	plástico,	que	se	adeque	aos	diversos	sujeitos	presentes	nas	escolas,	se	tornando	assim,	favorável	
à	aprendizagem	de	todos.	Pois	entendemos	que	de	acordo	com	suas	peculiaridades	os	educandos	têm	
suas	vidas	atravessadas	por	diversos	fatores	sociais	e	culturais,	que	não	são	iguais	para	todos	e	devem	
ser	 levados	em	conta.	A	escola	deve	reconhecer	que	existem	diversas	formas	de	existir,	bem	como	
formas	de	aprender,	o	que	exige	dos	docentes	o	diálogo	com	diferentes	linguagens.	

Há	uma	grande	resistência	das	escolas	e	seus	profissionais	em	se	abrirem	para	transformações	
em	suas	ações	educativas	cotidianas.	Porém,	sabemos	que	o	descaso	com	a	educação	brasileira	é	gran-
de	e	não	é	recente,	não	há	compromisso	para/com	a	formação	continuada	de	professores,	a	profissão	
não	é	 valorizada	 inclusive	 financeiramente	e	as	 condições	de	 trabalhos	não	 são	adequadas.	O	que	
pensamos	ser	um	dos	fatores	que	emperram	mudanças	necessárias.	Contudo,	enquanto	profissionais	
da	educação,	devemos	estar	atentos	ao	cotidiano	escolar	e	as	entrelinhas	que	o	cercam	e,	reconhe-
cermos	nossas	fragilidades	como	um	ponta	pé	inicial	para	constantes	mudanças	em	nossas	práticas	
pedagógicas	e	para	a	produção	de	currículos	que	façam	sentido	em	relação	a	história	social	e	cultural	
daquele	educando.	

Por	fim,	acreditamos	que	a	expressão	corporal	sendo	valorizada	na	Educação	Infantil	tem	muito	
significado	para	que	os	educandos	possam	ser	compreendidos	a	partir	de	suas	potencialidades.	A	ex-
pressão	corporal	pode	ser	entendida	como	uma	das	linguagens	possíveis,	partindo	do	ponto	de	que	
não	existe	o	certo	e	o	errado	e	nem	uma	verdade	absoluta,	e	sim	muitas	possibilidades	e	diferenças,	
permitindo	assim	que	o	indivíduo	se	sinta	autor	do	seu	próprio	processo,	em	um	momento	de	entrega	
e	transformações.	Assim	sendo,	a	escola	deve	se	preocupar	com	a	possibilidade	de	conhecimento	que	
o	educando	vivencia	com	a	expressão	corporal,	e	não	na	uniformidade,	que	é	o	que	vem	sendo	pregado	
gerando	assim	frustações	nos	sujeitos.	Compreendemos	que	a	escola	é	um	espaço	que	tem	extrema	
relevância	no	processo	de	sensibilização	da	sociedade	e	pode	se	beneficiar	de	múltiplas	 linguagens	
como	meio	de	dar	significado	ao	desenvolvimento	da	autonomia	e	da	liberdade	corporal.
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AS	DCNEI’S	E	SUAS	CONTRIBUIÇÕES	PARA	UMA	NOVA	PERSPECTIVA	DE	
EDUCAÇÃO INFANTIL

As	DCNEI’s	são	interpretadas	por	nós	como	um	documento	que	traz	grandes	contribuições	para	
se	pensar	a	atuação	pedagógica	junto	às	crianças	na	Educação	Infantil	e	auxilia	aos	diferentes	profis-
sionais	do	campo	educacional	a	repensarem	suas	práticas	e	forjar	novos	métodos	para	alcançá-las	de	
forma	respeitosa,	seguindo	os	princípios	éticos,	políticos	e	estéticos.

Optamos	por	desenvolver	um	diálogo	com	o	11º	artigo	das	DCNEI’s,	que	discute	as	questões	
relacionadas	às	“Práticas	Pedagógicas	da	Educação	Infantil”,	porque	com	as	experiências	que	tivemos	
neste	 segmento	 educacional,	 pudemos	 identificar	 o	 quanto	 é	 necessário	 que	 sejam	 repensadas	 as	
práticas	intrínsecas	nas	escolas,	também	pensamos	ser	este	artigo	relevante	porque	inclui	a	expressão	
corporal	e	as	diversas	 linguagens	como	um	direito	da	criança,	o	que	pensamos	ser	de	 fato	um	dos	
pontos	essenciais	para	o	desenvolvimento	pleno	destes	indivíduos.	

Os	eixos	norteadores	das	práticas	pedagógicas	na	Educação	 Infantil,	 segundo	as	DCNEI’s	 são	
as	interações	e	brincadeiras,	porém	no	cotidiano	escolar	estes	pontos	são	diversas	vezes	negados	às	
crianças,	que	devem	ter	o	direito	de	brincar	e	interagir	de	forma	espontânea,	assim	como	têm	o	direito	
ao	cuidado	e	à	apropriação	cultural.	Pensamos	então,	que	além	de	outras	questões,	como	a	falta	de	
investimentos	nos	âmbitos	de	Educação	Infantil	e	o	escasso	investimento	em	formações	continuadas,	
um	dos	motivos	das	instituições	escolares	não	conseguirem	conceber	estes	direitos	é	a	falta	de	diálogo	
com	as	Diretrizes.	Pensamos	que	esse	diálogo,	não	acontece	por	desconhecimento	das	concepções	
apresentadas	pelas	DCNEIs	(2010).	Afinal,	as	Diretrizes,	enquanto	documento	aponta	para	o	desenvol-
vimento	de	uma	proposta	curricular	nas	instituições	infantis.	Ponderando,	as	experiências	que	tivemos	
nas	escolas	de	Educação	 infantil,	no	trabalho	de	monitoria,	ouvindo	os	relatos	dos	estudantes	e	os	
escritos	de	Cerisara	(2002),	notamos	que	apesar	de	atualmente	existir	muitos	avanços	em	pesquisas	
com	relação	às	crianças	e	às	suas	infâncias,	ainda	vivemos	retrocessos	devido	a	lacunas	na	formação	
inicial	e	continuada	dos	profissionais	que	atuam	na	área,	como	foi	argumentado	acima.	

Sabemos	que	apesar	de	estudos	teóricos	revelarem	que	as	crianças	aprendem,	interpretam	e	
interagem	com	o	mundo,	com	a	cultura	e	com	os	outros	seres	humanos	de	modo	dinâmico	(VYGOTSKY,	
1989;	CORSARO,	2011;	SARMENTO,	2008	e	QVORTRUP	2011),	a	escola	ainda	se	encontra	ancorada	em	
velhas	concepções,	pensando	a	criança	semelhante	a	uma	folha	em	branco	(LOCKE,	1999)	que	precisa	
aprender	a	controlar	seus	corpos,	para	aprender	de	modo	passivo	e	silencioso.	Uma	vez	que	as	crian-
ças,	sendo	percebidas	na	condição	de	infantes	nada	teriam	a	ensinar	aos	adultos,	muito	menos	umas	às	
outras,	já	que	chegam	à	escola	“em	branco”,	ou	seja,	com	supostamente	pouquíssimos	conhecimentos.

Compreendemos	 que	 essa	 formação	 engessada	 e	 desatualizada	 que	 muitos	 docentes	 tive-
ram	não	os	ajudam	na	compreensão	da	criança	como	co-produtora	de	cultura	(SARMENTO,	2008	&	
CORSARO,	2011).	Assim,	persiste	a	compreensão	de	criança	e	de	infância	que	muitos	docentes	viveram	
em	suas	próprias	trajetórias,	seja	na	instituição	familiar	ou	na	escolar.	Referimo-nos	a	uma	visão	adul-
tocêntrica,	repleta	de	paradigmas	conservadores	que	buscam	enquadrar	as	crianças	a	fim	de	que	elas	
possam	se	encaixar	no	modelo	de	sociedade	que	as	aguarda,	como	evidencia	Silva	(2012,	p.223),	“é	
essencial	não	olhá-las	como	‘preparação	para	o	futuro’,	mas	sim	nas	suas	especificidades	e	demandas	
do	presente”.	Olhar	ao	redor	com	os	olhos	de	uma	criança	abriria	caminhos	para	novos	rumos	na	edu-
cação	com	o	intuito	de	formar	seres	críticos,	reflexivos	e	abertos	a	novas	experiências.	Sonia	Kramer	
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(2000),	nos	evidencia	a	importância	de	olhar	as	crianças	por	um	novo	viés,	que	compreende	que	esta	
não	é	só	um	ser	em	formação,	mas	que	ela	tem	muito	a	contribuir	para	uma	educação	que	visa	pôr	fim	
a	desumanização.

Políticas	para	a	 infância	precisam	ter	como	horizonte	humanização	e	 resgate	de	experiência,	para	
que	crianças	e	jovens	possam	ler	o	mundo,	escrever	a	história,	expressar-se,	criar,	mudar,	para	que	se	
reconheçam	e	consolidem	relações	de	identidade	e	pertencimento.	(KRAMER,	2000,	p.11)

É	de	extrema	importância	reconhecer,	como	Kramer	(2000),	que	é	urgente	oferecer	uma	educa-
ção	que	tenha	o	intuito	de	formar	sujeitos	com	uma	perspectiva	de	mundo	ampliada,	para	que	possam	
se	identificar	como	pertencentes	aos	contextos	ou	não	e	questioná-los.

A	partir	disso,	compreendemos,	que	hoje	é	difícil	encontrar	as	interações	e	brincadeiras	sendo	
priorizadas	como	os	eixos	da	Educação	Infantil,	pois	o	que	observamos	nas	escolas	é	a	preocupação	em	
manter	os	corpos	docilizados.	Porém,	acreditamos	que	estes	eixos	sendo	colocados	como	princípios	
contribuiriam	para	o	olhar	humanizado	na	educação	infantil,	que	ressaltamos	acima,	que	se	pauta	em	
compreender	o	desenvolvimento	integral	da	criança.	

Logo,	podemos	pensar	que	a	primeira	linguagem	da	criança	não	é	a	falada,	mas	é	a	do	brincar,	
então	por	que	a	excluir	do	seu	processo	de	aprendizagem?	Notamos	que	as	brincadeiras	promovem	o	
desenvolvimento	afetivo,	emocional,	psicomotor,	social	e	cultural	dos	indivíduos,	possibilitando	tam-
bém	socialização	e	autoconhecimento,	ou	seja,	grandes	potencializadores	no	processo	de	aprendiza-
gem.	Este	processo	se	daria	de	forma	mais	agradável	se	o	fizéssemos	de	forma	lúdica	e	prazerosa.	Sem	
contar	que,	ao	observar	as	brincadeiras	e	interações	os	professores	têm	a	possibilidade	de	conhecer	
melhor	os	educandos	com	os	quais	estão	trabalhando	e	pensarem	novas	estratégias	para	o	ensino-
-aprendizagem	destes.	

É	 também	 importante	 refletir	 sobre	 a	 relevância	 de	 rever	 as	 brincadeiras	 que	 são	 utilizadas	
na	escola	e	se	elas	de	fato	contribuem	para	a	 liberdade	do	educando	ou	são	colocadas	como	mais	
uma	forma	de	controle	de	corpos,	Oliveira	(2016,	p.14),	citando	Kishimoto	evidencia	que	“o	espaço	do	
brincar	no	contexto	da	educação	infantil	requer	concepções	de	criança	e	de	educação	que	valorizem	
a	expressão	e	deve	fazer	parte	desde	os	cursos	de	formação	inicial	dos	educadores”.	As	DCNEI’s	ex-
plicitam	em	seu	11º	artigo	que	as	práticas	pedagógicas	devem	garantir	as	seguintes	experiências	na	
Educação	Infantil	“o	relacionamento	e	a	interação	das	crianças	com	diversificadas	manifestações	de	
música,	artes	plásticas	e	gráficas,	cinema,	fotografia,	dança,	teatro,	poesia	e	literatura”	

Por	isso,	valorizamos	o	espaço	da	livre	expressão	no	âmbito	escolar.	As	DCNEI’s	confirmam	a	im-
portância	das	diversas	linguagens	para	o	desenvolvimento	pleno	dos	educandos	na	Educação	Infantil	e	
trazem	grande	embasamento	para	os	atuantes	da	área	repensarem	suas	práticas.

A EXPRESSÃO CORPORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
É	urgente	reconhecer	o	corpo	na	Educação	Infantil	como	o	potencializador	de	muitas	linguagens	

e	saber	que	todas	essas	podem	ser	compreendidas	e	exploradas.	É	relevante	frisar	que	as	expressões	
corporais	podem	ser	grandes	contribuidoras	para	o	despertar	de	potencialidades,	abrindo	um	leque	
de	possibilidades	a	serem	exploradas,	estimulando	o	desenvolvimento	integral	do	educando,	possibi-
litando	que	o	sujeito	desperte	sua	autoestima,	suas	percepções	sensoriais,	as	relações	interpessoais,	
a	autonomia.	Pois,	a	partir	do	momento	em	que	percebemos	estes	pontos,	temos	a	possibilidade	de	
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contribuir	para	os	princípios	éticos,	políticos	e	estéticos	contemplados	nas	DCNEI’s	 (2010),	que	res-
saltam	a	importância	de	as	práticas	pedagógicas	na	Educação	Infantil	considerarem	a	sensibilidade,	a	
liberdade	de	expressão,	as	identidades,	singularidades,	entre	outros.	Por	isso,	concordamos	com	Silva	
(2012)	quando	afirma	que:

Ao	defender	a	ideia	de	cultura	corporal	e	suas	articulações	[...],	estou	me	referindo	aos	diversos	co-
nhecimentos	repletos	de	conteúdos	culturais	e,	ao	mesmo	tempo,	linguagens	ou	formas	de	expressão	
do	corpo	no	âmbito	da	cultura	corporal,	tais	como:	dança,	luta,	artes	plásticas	[...]	isto	é,	manifestação	
das	expressões	corporais	e	de	produção	de	vida	material	e	imaterial	(SILVA,	2012,	p.225)	

Pois,	contudo,	entendemos	que	as	crianças	querem	e	têm	o	direito	de	se	sentir	participantes	do	
seu	próprio	processo,	exercendo	os	direitos	de	se	expor	e	se	colocar	da	maneira	que	desejam.

As	DCNEI’s	abordam	o	seguinte	conceito	de	criança:

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.	 (DCNEI’s,	
2010, p.12)

Logo,	voltamos	a	frisar	a	importância	de	se	tecer	novas	práticas	pedagógicas	com	o	intuito	de	
alcançar	de	forma	respeitosa	estes	indivíduos	tão	singulares,	reconhecendo	suas	potencialidades.	Vale	
ressaltar	que,	cada	sujeito	tem	suas	particularidades,	então	acreditamos	que	o	tema	engloba	a	explo-
ração	de	novos	horizontes	para	a	reformulação	uma	educação	engessada	e	que	tende	a	enquadrar	
todos os sujeitos. 

Fonseca	e	Faria	(2012)	resumem	muito	bem	este	pensamento	quando	dizem	que:

Educar	pode	ser,	assim,	um	exercício	de	despojamento	e	de	coragem.	O	que	se	quer	é	uma	escola	que	
não	puna	o	diferente,	mas	que	busque	enxergar	nele	uma	janela	para	o	novo.	[...]	O	nosso	compromis-
so	como	educadores	é	oferecer	caminhos	para	que	o	aluno	realize	o	melhor	de	suas	possibilidades,	
buscando	superar	a	si	mesmo,	e	não	ao	outro.	(FONSECA;	FARIA,	2012,	p.298)

Este	trabalho	de	autonomia	e	afirmação	de	identidade	pode	ser	colocado	em	ação	quando	evi-
denciamos	para	as	crianças	que	o	corpo	delas	é	único	e	capaz	de	apresentar	muitas	linguagens	e	que	
ele	pode	ser	livre	no	espaço	escolar	e	quando	a	escola	compreende	que	é	possível	estar	comprometida	
com	um	corpo	que	deve	e	pode	se	expressar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao	considerar	as	questões	abordadas,	torna-se	clara	a	urgência	de	revisão	das	práticas	pedagó-

gicas	realizadas	nos	âmbitos	escolares.	Tais	práticas	devem	ser	pautadas	no	respeito	às	individualida-
des	do	educando,	desta	forma,	as	crianças	podem	ser	compreendidas	a	partir	de	suas	potencialidades.

As	DCNEI’s	contribuem	para	o	início	da	leitura	de	um	novo	olhar,	trazendo	como	eixos	norteado-
res	da	Educação	Infantil	as	interações	e	brincadeiras	e	apresentando	a	criança	como	sujeito	histórico	
e	de	direitos,	que	contribui	para	o	seu	próprio	processo	de	formação,	precisando	ter	o	seu	tempo	de	
desenvolvimento	pessoal	respeitado.	

Junto	 aos	 autores	 trazidos	no	 texto,	 compreende-se	 a	 importância	 das	 práticas	 corporais	 se	
fazerem	presente	no	cotidiano	escolar	e	a	importância	de	se	prezar	as	dimensões	inseparáveis,	brin-
car-cuidar-educar,	oferecendo	de	forma	plena	os	direitos	das	crianças.	
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Perante	 estas	 características	 o	 traço	 singular	 deste	 estudo	 é	 a	 possibilidade	 de	 oferecer	 às	
crianças	novas	formas	de	ser	e	estar	no	mundo	e	na	escola,	pensando	na	expressão	corporal	como	
forma	de	desenvolvimento	de	suas	relações	interpessoais,	de	sua	autonomia,	de	sua	liberdade	e	de	se	
reconhecerem	enquanto	autores	do	seu	processo	de	aprendizagem.
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O	TRABALHO	COMO	PRINCÍPIO	EDUCATIVO	NA	ESCOLA	DO	CAMPO1

A	luta	e	defesa	da	escola	pública	no	Brasil	vem	sendo	uma	das	principais	pautas	na	atualidade,	
pois	certamente	a	escola	como	lugar	de	socialização	e	produção	de	conhecimento	não	é	boa	referên-
cia	para	o	pensamento	neoconservador.	À	vista	disso,	construir	espaços	que	dialogam	com	a	criação	
e	imaginação	no	âmbito	da	coletividade	é	um	problema	para	o	pensamento	hegemônico	capitalista.

As	escolas	do	campo,	no	caso	as	do	MST,	são	construídas	com	 luta	desde	a	coletividade	das	
comunidades	Sem	Terra	e	com	projeto	educativo	que	dialoga	com	a	realidade	do	campo	e	de	mundo.	
Portanto,	pensar	a	escola	do	campo	é	pensar	um	espaço	onde	o	trabalho,	a	coletividade	e	a	luta	social	
se	fazem	presente	cotidianamente.	Pois	resistir	e	defender	as	conquistas	da	luta	pela	terra	e	o	projeto	
de	reforma	agrária	popular	é	compromisso	de	toda	comunidade,	incluindo	as	crianças.

Foto	1:	Brincadeira	na	casinha	de	bambu	feita	em	oficina	para	uso	coletivo	das	crianças.

 

Fonte: Acervo da Região Zona da Mata.

1	 O	presente	 trabalho	 foi	 realizado	 com	apoio	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	 de	Nível	 Superior	 –	Brasil	 (CAPES)	
–	Código	de	Financiamento	001.	Contou	com	fomento	do	CNPq,	Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico,	
da	CAPES,	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	e	da	FAPERJ,	Fundação	Carlos	Chagas	Filho	de	Amparo	à	
Pesquisa	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.
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Foto	2:	Aula	de	mudas	do	assentamento	no	viveiro.

Fonte: Acervo da Região Zona da Mata.

O	Assentamento	Denis	Gonçalves,	no	município	de	Goianá,	Estado	de	Minas	Gerais,	teve	sua	
ocupação,	na	Fazenda	Fortaleza	de	Sant’Anna,	no	dia	25	de	março	de	2010.	Aproximadamente	cem	
famílias	ocuparam	este	 latifúndio,	que	 tem	sua	história	marcada	pela	escravidão	e	exploração	dos	
trabalhadores.	Desde	a	primeira	mística	–	ritual	que	rememora	os	motivos	pelos	quais	seguimos	em	
luta	–,	na	entrada	da	terra	ocupada,	iniciou-se	a	ressignificação	daquele	lugar,	que	foi	consagrado	e	ho-
menageado	com	o	nome	de	um	lutador	do	MST,	Denis	Gonçalves.2	O	latifúndio	ocupado	teve	a	imissão	
na	posse	do	Instituto	Nacional	de	Colonização	e	Reforma	Agrária	(INCRA)	no	dia	16	de	maio	de	2013.

Desse	processo,	137	famílias	conquistaram	um	lugar	para	habitar,	semear,	viver	e	educar	dig-
namente	as	mais	de	cinquenta	crianças,	de	seis	meses	a	doze	anos	de	idade,	na	terra	que	hoje	é	livre,	
graças	à	luta	pela	terra	e	o	movimento	popular.

Como	a	concentração	da	terra,	o	conhecimento	no	Brasil	também	sempre	foi	reserva	de	poder	
da	elite,	desde	pelo	menos	a	Modernidade,	quando	as	corporações	de	artes	e	ofícios	vão	dando	lugar	
às	escolas,	responsáveis	por	separar	os	conteúdos	propícios	a	uma	e	outra	classe,	de	acordo	com	os	
lugares	sociais	que	se	queria	que	fossem	ocupados	(CIAVATTA,	2005).	Dessa	forma,	historicamente,	
a	educação	geral	foi	despendida	às	elites,	enquanto	as	classes	populares	recebiam	uma	educação	de	
caráter	preparatório	para	o	mundo	do	trabalho.	Daí	se	estrutura	o	dualismo	entre	formação	propedêu-
tica	e	formação	profissional.	

No	Brasil,	algumas	tentativas	foram	mobilizadas	com	o	intuito	de	superar	essa	lógica	dual	de	edu-
cação	–	como	a	discussão	da	politecnia,	por	exemplo,	levada	à	cabo	no	contexto	da	LDB	de	1996.	No	
entanto,	a	luta	política	travada	pelo	embate	entre	as	alternativas	de	aprendizagem	operacional	versus 
intelectual	segue	em	jogo	até	hoje,	marcando	a	tentativa	do	resgate	do	ser	humano	como	sujeito	integral.

É	importante	que	se	compreenda	que	a	história	da	dualidade	educacional	coincide	com	a	história	
da	luta	de	classes	no	interior	do	sistema	capitalista.	“A	luta	contra	isso	é,	portanto,	uma	luta	contra	he-
gemônica.	É	uma	luta	que	não	dá	tréguas	e	que	só	pode	ser	travada	pela	coletividade”	(RAMOS,	2008).

É	pensando	na	continuidade	da	luta	que	as	coletividades	que	se	unem	em	torno	de	pautas	conver-
gentes	e	estruturam	modelos	de	educação	que	fazem	frente	à	lógica	capitalista	e,	contemporaneamente,	

2	 Denis	foi	um	menino	morador	do	primeiro	Assentamento	da	região,	Olga	Benário.	Denis	foi	atropelado	no	ano	de	2009	e	veio	a	óbito.
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neoliberal.	Essa	estruturação	se	pauta	na	diferença	entre	uma	pedagogia	burguesa	e	uma	pedagogia	
que,	com	Benjamin	(2012),	chamaremos	de	antiburguesa,	ou	contra-hegemônica.	

A	burguesia	constrói	uma	pedagogia	isolando	da	cultura	aquilo	que	é	importante	à	criança	saber	
para	continuar	o	“legado”,	posto	que	na	família	burguesa,	essa	criança	é	mirada	pela	perspectiva	do	
herdeiro.	Nessa	pedagogia,	os	conteúdos	fundamentais	são	retirados	da	cultura	–	tal	qual	a	própria	
criança,	 que	 é	 idealizada,	 abstratizada,	 objetificada,	 isolada	 para	 ser	 preparada	 para	 o	 futuro.	 Na	
pedagogia	comunista	investigada	por	Benjamin	–	e	o	teatro	surge	como	forma	estética	que	recria	a	
realidade	problematizando-a,	colocando-a	em	discussão	–	o	cerne	do	processo	educativo	se	localiza	
nos	 sentidos	que	a	experiência	 suscita	para	a	 criança	que	a	 vive.	Afinal,	 que	 sentido	 faz	para	essa	
criança	interpretar	artificialmente	uma	árvore?	No	teatro	proletário	de	Asja	Lacis	e	Brecht	(BENJAMIN,	
2012),	as	ações	têm	contexto,	convocam	ao	chão	do	lugar	de	classe.	É	precisamente	por	conta	desse	
lugar	que	os	discursos	resultam	insuficientes	para	as	crianças,	porque	a	pedagogia	acontece	na	carne,	
no cotidiano, no viver, no agir. 

No	contexto	da	luta	pela	terra,	a	luta	por	escola	e	por	uma	pedagogia	libertadora	a	partir	do	
pensamento	da	escola	do	trabalhado,	se	sustenta	como	um	dos	elementos	fundantes	desse	processo,	
essencial	como	a	auto-organização	dos	estudantes.	Os	estudantes	são	o	motor	que	movimenta	a	esco-
la	e	a	energia	substancial	para	o	desenvolvimento	de	uma	práxis	social,	com	o	objetivo	da	formação	do	
coletivo	infantil,	para	o	mundo	da	arte,	da	cultura,	do	trabalho	como	princípio	educativo	e	da	coletivi-
dade	tendo	como	tarefa	principal	nesse	processo	pedagógico	aprender	a	lutar	e	construir.

Na	orientação	do	pedagogo	russo,	Moisey	M.	Pistrak	(2009,	p.	126),	são	três	coisas	básicas	para	
alcançar	essas	habilidades	fundamentais	na	construção	da	escola	do	trabalho,

1)	habilidade	de	trabalhar	coletivamente,	habilidade	de	encontrar	o	seu	lugar	no	trabalho;	
2)	habilidade	de	abraçar	organizadamente	cada	tarefa;	
3) capacidade para a criatividade organizativa.

Ou	seja,	aprender	na	coletividade	a	tomar	decisões	e	aceitá-las	como	decisão	do	conjunto,	com-
preender	a	 importância	das	tarefas,	pois	no	caso	da	auto-organização,	o	trabalho	necessário	é	 feito	
pela	coletividade	no	sentido	de	aprender	e	valorizar	aquela	atividade	que	foi	chamada	de	“doméstica”,	
e	destinado	as	mulheres,	da	autossuficiência	na	produção	de	hortaliças,	frutas	entre	outras	produções.	
É	tarefa	da	escola	proporcionar	uma	variedade	de	atividades,	considerando	a	criatividade	organizativa	
dos	estudantes	e	as	iniciativas	que	deve	compor	o	fazer	pedagógico	da	escola	e	da	comunidade.	Na	com-
preensão	de	que	essa	formação	não	prepara	para	vida,	mas	sim	para	vida	toda	(PISTRAK,	2009,	p.	126).

Esse é o sentido da educação omnilateral	–	termo	que	vem	do	latim,	cuja	tradução	literal	signifi-
ca	“todos	os	lados	ou	dimensões”.	Uma	educação	pensada	sob	esses	pressupostos	enfoca	a	formação	
humana	em	todas	as	dimensões	da	vida,	como	o	trabalho,	a	ciência	e	a	cultura,	

O	trabalho	compreendido	como	realização	humana	inerente	ao	ser	(sentido	ontológico)	e	como	práti-
ca	econômica	(sentido	histórico	associado	ao	respectivo	modo	de	produção);	a	ciência	compreendida	
como	os	conhecimentos	produzidos	pela	humanidade	que	possibilita	o	contraditório	avanço	produ-
tivo;	e	a	cultura,	que	corresponde	aos	valores	éticos	e	estéticos	que	orientam	as	normas	de	conduta	
de	uma	sociedade	(RAMOS,	2008).

A	formação	integrada	entende,	então,	que	a	emancipação	humana	se	faz	na	totalidade	das	re-
lações	sociais	onde	a	vida	é	produzida.	Como	formação	humana,	o	que	se	busca	é	garantir	o	direito	a	
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uma	formação	completa	para	a	leitura	do	mundo	e	para	a	atuação	como	cidadão.	Junto	disso,	busca	
também	responder	às	necessidades	do	mundo	do	trabalho	permeado	pela	presença	da	ciência	e	da	
tecnologia	como	forças	produtivas,	geradoras	de	valores.

Marx,	ao	criticar	a	burguesia,	propõe	uma	fórmula	que	a	transcende	(NOSELLA,	2007),	de	modo	
que	seu	projeto	educacional	supera	a	dicotomia	entre	produção	intelectual	e	produção	de	mercado-
rias,	pois	nem	o	 trabalho	braçal	dispensa	o	cérebro,	nem	o	 trabalho	 intelectual	dispensa	o	esforço	
muscular	nervoso,	a	disciplina,	os	tempos	e	os	movimentos.	Assim,	para	Marx,	o	trabalho	é	funda-
mentalmente	interação	dos	homens	entre	si	e	com	a	natureza	(fruir	e	consumir),	nesse	sentido,	são	
também	trabalho.	A	questão	da	fruição	é	tarefa	necessária	na	escola,	segundo	o	autor,	 justamente	
pelas	proporções	que	o	consumismo	tomou	na	atualidade.	Educar	para	a	fruição	adequada	e	igualitária	
é	educar	para	essa	relação	homem-natureza-sociedade).	Por	isso,	a	escola	não	burguesa	é	a	escola	que	
educa	os	homens	a	dominar	e	humanizar	a	natureza,	em	colaboração	com	os	outros	homens	(é	um	
projeto	agregador	em	todos	os	sentidos).

Para	nós,	precisa-se,	justamente,	resgatar	essa	dimensão	de	vida	que	Marx	atribui	ao	trabalho,	
pois	muito	se	enfocou	a	questão	da	produção,	esquecendo-se	da	dimensão	do	trabalho	como	produ-
ção	de	vida,	comunicação	e	fruição	(NOSELLA,	2007).	E	isso	justamente	porque,	no	contexto	atual,	em	
que	o	mundo	é	a	grande	sala	de	aula,	encontrar	as	formas	adequadas	de	interagir	com	os	semelhantes	
e	com	a	natureza	é	um	desafio	tremendo.

O	 trabalho	que	 transforma	o	 ser	na	 relação	homem	natureza	do	qual	Marx	escreve	é	visível	
quando	observamos	as	crianças	do	assentamento	realizando	determinadas	atividades.	Um	exemplo	é	
o	espaço	do	viveiro,	que	é	o	lugar	onde	os	adultos	trabalham	na	produção	de	mudas	para	refloresta-
mento	de	áreas	degradadas	dos	assentamentos.	Para	as	crianças	ter	aula	em	local	aberto,	ter	o	contato	
com	a	terra,	sair	das	paredes	da	escola,	torna-se	´prazeroso	e	importante,	pois	elas	compreendem	que	
apesar	de	ser	um	trabalho,	ele	é	feito	de	forma	lúdica.	Com	isso,	ajudam	a	cuidar	do	espaço,	embelezar	
e	estão	aprendendo	que	não	é	um	trabalho	que	explora	mas	que	educa.	

A	BRINCADEIRA	COMO	ELEMENTO	CONTRA-HEGEMÔNICO	NA	SOCIEDADE	DE	
CLASSE

Foto	3:	Crianças	brincando	com	pedaços	de	tijolos.

Fonte: acervo da Região Zona da Mata
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A	brincadeira,	o	brincar	e	a	construção	alternativa	do	brinquedo	na	sociedade	de	classe	é	con-
tra-hegemônico.	A	brincadeira	como	apropriação	humana	está	presente	na	vida	de	crianças	e	adultos	
ao	 longo	da	história	da	humanidade.	Diversas	são	as	pesquisas	que	 localizam	os	primeiros	estudos	
sobre	 jogos	e	brincadeiras	na	Roma	e	Grécia	Antigas,	com	o	propósito	de	ensinar	as	 letras.	Fontes	
históricas	ajudam	a	perceber,	por	exemplo,	que	os	gregos	jogavam	o	peão	contemporâneo	na	Grécia	
há	milhares	de	anos.	As	bonecas	também	aparecem,	nesse	contexto,	como	fontes	que	possibilitam	
pensar	o	brincar	de	crianças	na	antiguidade,	bem	como	o	significado	dos	brinquedos	para	elas,	uma	
vez	que	tais	objetos	tenham	sido	encontrados	em	túmulos	das	crianças.	Não	é	apenas	na	Europa	que	
tais	objetos	figuram.	Nas	ruínas	Incas	do	Peru,	arqueólogos	encontraram	também	muitos	brinquedos.	
Esses	 fragmentos	de	história	nos	ajudam	a	pensar	a	 infância	em	contextos	muito	diversos	dos	que	
presenciamos	contemporaneamente.	No	entanto,	algo	parece	atravessar	as	eras	e	se	sustentar	como	
sentido	próprio	da	infância	–	enquanto	categoria	que	vai	se	alterando	de	acordo	com	as	singularidades	
de	cada	tempo	e	espaço	–,	e	é	justamente	no	que	sustenta,	que	nos	move	a	destacar	sempre	o	lúdico	
como	dimensão	do	ser	criança.	

Partindo	desse	contexto	histórico,	nos	implica	a	necessidade	de	pensar	a	brincadeira	para	a	clas-
se	trabalhadora,	que	figura	quase	sempre	como	atividade	de	resistência,	considerando	a	relação	que	o	
brinquedo	capitalista	estabelece	na	atualidade	com	as	crianças.	Nesse	sentido,	proporcionar	espaços	
e	alternativas	frente	às	investidas	do	capital,	é	recolocar	em	discussão	–	e	em	ato	–	o	fortalecimento	
da	brincadeira	como	elemento	da	vida	e	da	liberdade,	buscando	projetar	uma	sociedade	que	caminha	
para	a	emanciapação	desde	a	infância.

É	nesse	universo	da	brincadeira,	que	as	crianças	Sem	Terrinha	em	todo	Brasil,	vem	reafirman-
do	o	desejo	de	estar	com	outras	crianças	para	as	mais	elevadas	produções	e	criações,	destacando	a	
simbiose	das	brincadeiras	com	a	arte	e	a	cultura.	A	brincadeira	proporciona	amplitude,	dimensão	de	
espaço,	contato	com	a	terra,	com	o	ar,	com	a	possibilidade	extensão	do	vôo,	de	transgressão	da	ordem	
vigente...	ou	seja,	como	caminho	que	vai	se	fazendo	em	sua	própria	feitura,	construindo	possibilidades	
no	desenrolar	do	fio	de	suas	potencialidades.

A	relação	da	criança	com	o	assentamento	no	campo	das	descobertas,	da	alegria	de	poder	des-
vendar	os	mistérios	do	território	conquistado,	da	responsabilidade	em,	ao	mesmo	tempo,	estar	organi-
zada	como	criança	e	participar	da	vida	do	assentamento,	do	acampamento,	nos	permite	construir	uma	
percepção	outra	das	crianças.	É	nesse	percurso	que	o	MST	vem	reafirmando	uma	compreensão	do	
lugar	da	infância	da	classe	trabalhadora,	ao	mesmo	tempo	indicando	a	possibilidade	de	construir	alter-
nativa	frente	às	investidas	destrutivas	do	capital	na	formação	das	crianças.	Com	as	palavras	sabias	de	
Galeano	(2018),	“muita	magia	e	muita	sorte	têm	as	crianças	que	conseguem	ser	crianças”.	Certamente,	
a	grandiosidade	dessa	realização	está	no	processo	coletivo,	na	coletividade	que	as	crianças	constroem	
e	da	qual	participam	ativamente.	
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Crianças no Assentamento do MST

Foto 4: Dimensões da criatividade e criação coletiva nas brincadeiras 
infantis no assentamento Dênis Gonçalves.

Foto:	acervo	Regional	Zona	da	Mata

Desde	 a	 ocupação,	 percebe-se	 que	 as	 crianças	 têm	 uma	 organização	 própria	 e	 pertença	 ao	

Movimento.	Na	beira	da	estrada,	eram	notáveis	as	brincadeiras	de	roda	e	outras	brincadeiras	coletivas,	

bem	como	a	participação,	junto	aos	pais,	nas	tarefas	realizadas	no	acampamento.

As	crianças	participam	ativamente	dos	encontros	regionais	e	estaduais	dos	Sem	Terrinha,	o	que	

vai	lhes	dando	a	autonomia	de	se	auto-organizarem	e	entenderem	os	seus	direitos	–	principalmente	o	

do	brincar.	Mesmo	com	pouca	idade,	o	que	percebemos	no	contato	direto	é	que	elas	sabem	que	sofrem	

cotidianamente	o	descaso	do	Estado	burguês	capitalista.	Ficar	na	beira	da	estrada	sem	água,	sem	acesso	

a	terra	e	lutando	para	construção	de	escola,	lhes	confere	indícios	para	a	construção	dessa	percepção.	

Uma	pedagogia	que	lhes	toca	na	pele,	no	cotidiano.	Um	aprendizado	que	chega	pela	via	da	existência.	

O	Assentamento	Dênis	Gonçalves	tem	uma	área	de	4683	ha,	com	muitas	belezas	naturais,	como	

cachoeiras,	montanhas,	tocas,	áreas	de	preservação	permanente,	além	de	uma	vasta	fauna	e	flora.	

Como	dizem	os	Sem	Terrinha:	“um	lugar	bom	de	se	viver!”,	embora	tenha	marcas,	ainda	visíveis,	de	

um	 sistema	opressor	 e	 escravagista.	 É	nessa	 terra,	 hoje	 livre	do	 coronelismo	e	da	escravidão,	 que	

as	crianças	do	Assentamento	transformam	o	espaço	com	cores	que	ressignificam	a	vida	sofrida	em	

alegria	e	descobertas,	pelo	viés	da	imaginação.

O	brincar	no	assentamento	está	relacionado	com	a	natureza,	que	oferece	muitas	possibilidades,	

estimulando	a	criatividade.	Além	disso,	ela	também	se	relaciona	com	o	trabalho,	que	dá	materialidade	

à	vida	das	crianças.	No	assentamento,	elas	estudam,	brincam	e	trabalham.	Muitos,	na	fase	dos	10	a	

12	anos,	 contribuem	na	produção,	 indo	para	as	 feiras	e	 fazendo	quitutes	 junto	com	os	pais,	o	que	

demarca	a	família	enquanto	coletividade	da	qual	cada	indivíduo	faz	parte	e,	por	isso	mesmo,	se	engaja	

nos afazeres da casa.

Hoje,	algumas	crianças	estudam	na	Escola	Estadual	de	Ensino	Fundamental	e	Médio	do	assenta-

mento.	E	é	nesse	espaço	que	temos	feito	algumas	observações	de	suas	brincadeiras	e	as	relações	que	

são	estabelecidas	no	trabalho	pedagógico,	entendendo	que	a	escola	faz	parte	da	vida	do	assentamento.	
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Com	isso,	a	produção	material	da	vida	das	famílias	assentadas	compõe	a	matriz	pedagógica	da	escola,	

considerada	um	lugar	de	movimento	e	de	vida.

A	brincadeira,	nesse	contexto,	 tem	sido	exercício	que	vem	desenvolvendo	as	crianças	para	a	

vida,	 nos	 fazendo	 repensar,	 como	educadoras	populares,	 o	 lugar	onde	 vivemos	 como	um	 lugar	de	

construção	de	sonhos,	de	sonhos	de	um	mundo	melhor.	É	visível	a	ausência	de	estrutura	física	e	mate-

rial	na	escola	do	assentamento,	a	precariedade	das	instalações,	dos	materiais	pedagógicos,	etc.,	mas	

com	isso	não	vence	o	movimento	de	construção	da	escola	do	campo	que	colocamos	em	prática	à	base	

de	muita	disposição	–	das	crianças,	dos	educadores	e	da	comunidade.	Sabemos	que	uma	escola	boa,	

pública,	de	qualidade	e	laica	é	direito	de	cada	criança.	Nesse	sentido,	o	espaço	escola,	como	parte	do	

assentamento,	vem	desenvolvendo	atividades	com	as	crianças,	considerando	a	coletividade	infantil	e	

suas	potencialidades.

Foto	5:	Oficina	de	máscara	de	balão.

Fonte: Acervo da Região Zona da Mata. 

Foto 6: Oficina de pintura realizada pela professora Elisangela Carvalho, no Centro Guimarães Rosa.

Fonte: Acervo da Região Zona da Mata.

Como	dissemos,	as	brincadeiras,	 como	cerne	da	educação	das	 crianças	na	escola	do	campo,	

têm	potencializado	o	desenvolvimento	de	corpos	mentes.	Como	exemplos,	podemos	citar	as	ativida-

des	artísticas	no	campo	da	música	e	da	poesia,	da	capoeira,	das	atividades	de	mutirão	na	escola,	das	

brincadeiras	diversas	nas	aulas	de	educação	física,	da	agroecologia	e	das	artes.	Todas	as	disciplinas	da	
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escola	têm	valorizado	a	dimensão	do	brincar	e	do	trabalho	como	elemento	formador.	Considerando	as	
poucas	estruturas	da	escola,	existe	a	necessidade	de	pensar	estratégias	no	campo	pedagógico,	dimen-
sionando	o	campo	das	artes	em	função	de	melhorar	o	espaço	físico,	mas	também	com	a	compreensão	
de	que	arte	possibilita	um	melhor	desenvolvimento	cognitivo,	afetivo	e	emocional	da	criança.

Quanto	à	 relação	espacial	das	 crianças	com	o	assentamento,	a	escola	e	o	próprio	movimen-
to	coletivo,	destacamos	como	sua	presença	dá	vida	ao	assentamento,	pois	participam	dos	espaços	
sempre	com	muita	alegria,	ainda	que	se	modo	 responsável	e	 relativamente	autônomo.	Gostam	de	
brincar	e	reivindicam	esse	espaço	como	direito,	entendendo	a	brincadeira	como	algo	sério	e	importan-
te.	Brincam	com	a	natureza,	plantam	mudas,	ajudam	no	trabalho	do	campo	porque	o	trabalho	nessa	
perspectiva	não	é	alienado/explorado	e	sim	é	algo	para	a	produção	da	vida.	

Foto	7:	Oficina	de	percussão.	Encontro	Sem	Terrinha,	2011.

Fonte: Acervo da Região Zona da Mata.

Foto	7:	Brincadeira	na	beira	da	MG.

Fonte: Acervo da Região Zona da Mata.

As	crianças	Sem	Terrinha,	como	crianças	filhas	da	classe	trabalhadora,	desde	muito	cedo,	apren-
dem	que	precisam	se	posicionar	na	luta	para	sobreviver,	mas	nunca	esquecem	a	dimensão	do	brincar,	
que	traz	a	necessária	desmecanização	do	corpo,	além	da	descoberta	do	simples,	do	resgate	cultural	e	
do	caminho	para	a	produção	da	própria	vida.
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CONSIDERAÇÕES
A	possibilidade	de	as	crianças	da	classe	trabalhadora	viverem	uma	infância	de	direitos	garan-

tidos,	 está	 atrelada	ao	 compromisso	dos	poderes	públicos	em	permitir	 e	 reconhecer	as	 formas	do	
trabalho	político	e	pedagógico,	considerando	a	questão	do	trabalho	como	principio	educativo	e	sua	
potencialidade	criativa	na	produção	da	vida.	

É	o	reconhecimento	dessa	criatividade	coletiva	e	organizativa	das	crianças,	que	reivindicamos	a	
construção	de	tempos	e	espaços	que	propiciem	esse	lugar	de	organização	desde	a	infância,	onde	elas	
possam	ser	ouvidas	e	respeitadas	em	suas	ideias,	reclamações	e	proposições...	Permitir	que	elas	sejam	
crianças,	criadoras	de	suas	 fantasias	e	de	 imaginações	coletivas	é	pré-requisito	para	a	 fundação	de	
práxis	outras,	das	quais	tanto	precisamos.	

Esse	é	apenas	um	caminho	sugerido	que	parte	de	experiências	concretas	para	o	trabalho	com	
a	 infância,	mas	o	objetivo	principal,	na	 luta	de	classes,	é	a	organização	da	classe,	 incluindo	nela	as	
crianças,	que	devem	ser	 consideradas	na	 construção	do	projeto	 socialista.	 E	para	essa	 construção,	
reafirmamos	que	brincar,	na	sociedade	de	classes,	é	um	ato	contra-hegemônico.

BIBLIOGRAFIA

BENJAMIN,	Walter.	Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação.	São	Paulo:	Duas	cidades,	
2002.

______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 8ª Ed. São 
Paulo:	Brasiliense,	2012.

CARVALHO,	Elisangela	das	Dores.	Uma Prática Educativa Vivenciada Por Crianças do Campo, Desafios 
e Possibilidades: Sem Terrinha, Sim Senhor, Sem Terrinha Com Amor.(Monografia	 em	 Educação).
UFMG, 2010

CARVALHO,	 Elisangela	 das	 Dores;	 RAMOS,	Márcia	Mara.	 A	 ocupação	 da	 infância	 no	MST.	 Resumo	
expandido.	Anais do colóquio Internacional das Crianças e Territórios de Infância.	 Publicado	 em	
30/05/2018.

CIAVATTA,	Maria.	A	formação	integrada:	a	escola	e	o	trabalho	como	lugares	de	memória	e	de	identidade.	
In:	 CIAVATTA,	 Maria;	 FRIGOTTO,	 Gaudêncio;	 RAMOS,	 Marise.	 (Org.).	 Ensino Médio Integrado: 
concepção	e	contradições.	São	Paulo:	Cortez,	2005.

FRIGOTTO,	Gaudêncio.	Educação	Omnilateral.	 In:	CALDART,	Roseli	Salete	et	al	(Orgs.).	Dicionário da 
Educação do Campo.	São	Paulo:	Expressão	Popular,	2012.

KRAMER,	Sônia.	Infância,	cultura	contemporânea	e	educação	contra	a	barbárie.	Texto	apresentado	na	
Conferência	realizada	no	Seminário	Inrernacional	OMEP,	“Infância-Educação Infantil:	reflexões	para	o	
inicio	do	século”.	Brasil,	julho	de	2000.

NOSELLA,	 Paolo.	 Trabalho	 e	 perspectivas	 de	 formação	 dos	 trabalhadores:	 Para	 além	 da	 formação	
politécnica.	Revista	Brasileira	de	Educação,	v.	12,	n.	34,	2007.	Disponível	em:	<http://www.scielo.br/
pdf/rbedu/v12n34/a11v12>.	Acesso	em:	21	jul.	2019.

PISTRAK,	Moisey	M..	(org.)	A Escola Comuna.	São	Paulo:	Ed.	Expressão	Popular,	2009.

RAMOS, Marise. Concepção do Ensino Médio Integrado.	 [s.l],	p.1-30,	2008.	Disponível	em:	<http://
tecnicadmiwj.files.wordpress.com/2008/09/texto-concepcao->.	Acesso	em:	21	jul.	2019.

VIGOTSKI,	 Lev	 Semionovitch.	 Imaginação e criação na infância.	 Tradução:	 Zoia	 Prestes	 e	 Elizabeth	
Tunes.	São	Paulo:	Expressão	Popular,	2018.



546

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

O	LIVRE	BRINCAR	NA	CONSTRUÇÃO	DE	UM	LUGAR	
SEU	–	AS	BRINCADEIRAS	DE	CASINHA

Maria Cristina S. Muniz
ISERJ 

crissotomuniz@gmail.com

Nubia	de	Oliveira	Santos	
UFRJ 

nubiasantos.fe.ufrj@gmail.com

Esse	texto	traz	uma	reflexão	sobre	a	importância	da	mediação	lúdica	atenta	e	dialógica,	a	partir	
do	olhar	sobre	o	livre	brincar	das	crianças	na	brincadeira	de	casinha,	em	uma	experiência	de	observa-
ção	no	Laboratório	Lúdico	Brinquedoteca	do	Instituto	Superior	de	Educação	do	Rio	de	Janeiro	(ISERJ).	
Nesse	sentido,	busca-se	uma	maior	convergência	entre	o	sensível	e	o	 inteligível	em	nossas	práticas	
educativas. 

A	observação	da	criação	de	casinhas	que	acontece	no	livre	brincar	das	crianças	tem	nos	insti-
gado	a	investigar,	partindo	da	ideia	da	afirmação	do	sentimento	de	pertença	e	descoberta	de	si,	que	
novos	sentidos	podem	se	revelar	nesse	movimento	que	ora	se	recolhe	ou	se	encolhe	e	ora	se	expande	
em	diferentes	atuações	e	cenários.	

Nosso	referencial	parte	da	teoria	crítica	da	cultura	que	busca	olhar	o	livre	brincar	como	expe-
riência	estética	de	expressão	criativa	do	ser,	possibilidade	de	emergência	da	voz	e	desejo	em	diálogo	
com	a	cultura.	

Um	desafio	que	nos	provoca	ir	ao	encontro	do	desenvolvimento	como	liberdade	entendendo	a	
pedagogia	como	um	fazer	formativo	que	se	projeta	para	uma	presença	material	ou	simbólica,	geradora	
de	imagens,	prática	e	poética,	que	pode	restituir	o	lugar	da	experiência	estética	como	conhecimento,	
reafirmando	assim	a	importância	da	sustentação	da	ambivalência	objetividade/subjetividade.	

A	liberdade	de	quem	brinca	e	a	escuta	e	olhar	atento	de	quem	observa	de	forma	participante,	
considerados	fundamentos	para	promover	a	experiência	política	de	exercício	de	si	na	construção	de	
um	lugar	seu,	constituem	nosso	campo	de	trabalho	a	partir	das	interações	lúdicas	vividas	com	crianças	
do	1º	e	2º	anos	dos	Anos	Iniciais	do	Ensino	Fundamental	no	laboratório	brinquedoteca	do	ISERJ.

O	laboratório	brinquedoteca	tem	como	objetivo	potencializar	o	exercício	de	observação	investi-
gativa	do	“olhar	menino”,	expressão	apropriada	de	Lydia	Hortélio1 a dizer que a gente só vai entender 
criança, o ser humano, se a gente olhar menino, um	olhar	que	é	 jogo	de	aprender	abrindo-se	a	um	
estado	de	meninice.	Winnicott	(1975)	define	a	observação	atenta	como	aquela	que	nem	invade	nem	
abandona,	pois	seu	olhar	está	dentro	da	relação.	Quando	refletimos	sobre	a	observação	atenta	do	
brincar	e	da	capacidade	imaginativa	é	recorrente	a	questão	levantada	sobre	a	serventia	da	brincadeira,	
especialmente	a	de	faz	de	conta	na	construção	do	conhecimento,	mas	a	questão	sobre	a	necessidade	
de	ter	olhos	para	ver	isso	que	acontece	na	brincadeira	também	se	faz	presente.	

1	 Depoimento	 da	 etnomusicóloga	 e	 educadora	 Lydia	 Hortélio	 no	 documentário	 “MITÃ”,	 2013.	 https://www.youtube.com/
watch?v=RJoQU-ENPqg
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Para	Cruz,	(2005),	a	criança	se	prepara	para	vida	social	e	adulta,	assimilando	a	cultura.	Sua	edu-
cação	e	sua	socialização	dar-se-ão	através	da	aquisição	de	elementos	culturais.	Dentre	esses	elemen-
tos	a	autora	cita	as	brincadeiras	de	casinhas.	Sobre	as	crianças	brincando	de	casinha	a	autora	afirma:

Elas	trazem	motivos	da	vida	adulta,	representam	papeis	sociais,	do	modo	simbólico,	em	contato	com	
atitudes,	comportamentos,	valores	e	instituições	de	caracterizam	o	indivíduo	como,	pertencendo	a	
certa	comunidade,	contribuindo	para	preservar,	perpetuar	atualizar	modelos	de	sentir,	pensar	ou	de	
agir	tradicionais	deste	patrimônio	cultural	(p.80)

Também	segundo	Martins	(2004)	as	regras	presentes	nessas	brincadeiras	de	casinha	 inserem	
as	crianças	no	funcionamento	de	diferentes	instâncias	da	cultura,	auxiliando-a	a	se	relacionar	com	a	
norma	social	e	a	compreender	os	diferentes	“personagens”	com	os	quais	convive.

EXPERIÊNCIA	ESTÉTICA,	OBSERVAÇÃO	ATENTA,	BRINCADEIRA	DE	CASINHA.
Walter	Benjamin	(2002)	em	seu	programa	de	um	teatro	infantil	proletário	dá	pistas	dizendo	que	

de maneira verdadeiramente revolucionária atua o sinal secreto do vindouro, o qual fala pelo gesto 
infantil	(p.115).	Revolucionária	porque	irradia não apenas as forças mais poderosas, mas também as 
mais atuais	 (idem),	 descortinando	uma	 visão	 do	 contemporâneo	 em	 seu	 gesto.	Neste	 programa	o	
devir	que	fala	pelo	gesto	nasce	na	improvisação	que	deve	predominar	no	teatro	feito	pelas	crianças,	
onde	o	que	importa	é	menos	a	encenação	do	que	as tensões que se resolvem em tais encenações (p. 
114).	 A	 observação	 atenta	 busca	 esse	 sinal	 de	 um	mundo	próprio	 e	 de	 sua	 verdade,	 possibilidade	
do	professor	contribuir	para	libertar	os	gestos	espontâneos	em	seu	desenvolvimento	por	diferentes	
formas	de	expressão	–	 teatral,	pictural,	musical,	dançante,	 formas	que	encontram	na	 improvisação	
do	jogo	teatro	sua	fonte,	onde	se	constituem	e	emergem	os	gestos.	Segundo	Benjamin	ao	cercear	seu	
papel	moralizador	o	adulto	libera	imensas	forças	para	o	verdadeiro	gênio	da	educação:	a	observação.	

Não	serve	para	nada	um	amor	pedagógico	que	jamais	é	levado	pela	observação	da	própria	vida	infantil	
a	abdicar	do	ímpeto	e	prazer	que	sente	...	em	corrigir	a	criança,	baseado	em	presumível	superioridade	
intelectual	 e	moral...	Mas	 à	 observação	 –	 somente	 aqui	 começa	 a	 educação	 –	 toda	 ação	 e	 gesto	
infantil	transformam-se	em	sinal...	sinal	de	um	mundo	no	qual	a	criança	vive	e	dá	ordens	(BENJAMIN,	
2002, p. 115)

Aqui,	atuando	com	os	adultos	como	poderosas	forças	educativas	de	renovação	e	atualização,	as	
crianças	nos	ajudam	a	ver	novas	possibilidades	e	desenvolver	uma	observação	não	para	corrigir,	mas	
para	compreender.	Possibilidades	que	emergem	da	liberdade	da	fantasia	infantil,	ali	onde	a	infância	
realiza-se	no	jogo.

Nesse	sentido,	a	atividade	criadora	pode	ser	pensada	em	sua	dimensão	política	onde	a	ação	indi-
vidual	subjetiva	é	elemento	que	se	funda	nas	relações	sociais.	A	imaginação	infantil,	mais	do	que	praze-
rosa,	constitui	formas	de	convívio	com	a	realidade,	e	mais,	forma	de	se	posicionar	no	mundo	(ARENDT,	
2014).	Questões	que	nos	implicam	em	uma	lógica	de	mutualidade,	de	um	agir	com	o	outro,	dependendo	
do	quanto	nos	permitimos	viver	essa	parceria,	aproximando-nos	de	um	espaço	social	comum.	

Consideramos,	por	este	caminho,	que	contracenar	com	as	crianças,	ouvi-las	com	atenção	e	mes-
mo	provocar	um	diálogo	como	espaço	não	hierarquizado,	é	praticar	uma	pedagogia	politica	que	busca	
a	potencialidade	das	relações	sociais	desencadeadas	nesses	encontros.	Para	Arendt	(2014)	a	política	
é	esse	desejo	de	formar	teia	de	relações	onde	a	liberdade	não	é	soberania,	mas	condição	da	natureza	
plural	dessa	teia.	Uma	das	consequências	da	perda	do	sentido	do	que	é	comum	seria	 justamente	a	
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prevalência	do	sentido	único,	a	normatização	da	vida	conformada	segundo	critérios	uniformes	que	se	
prestam	a	determinação	estatística.	A	experiência	no	espaço	social	comum,	ao	prover	uma	realidade	
partilhada,	uma	relação	objetiva	com	o	mundo	comum	das	coisas,	cuida	por	assim	dizer	da	própria	
continuidade	da	vida	humana	enquanto	historia	e	memoria.	

A	criação	aconteceria	nesse	fluxo	de	continuidade.	Com	a	experiência	do	faz-de-conta,	a	criança	
pode	lançar	mão	do	real	e	do	imaginário,	sempre	envolvida	numa	condição	de	regras	(Vygotsky,	1994),	
como	ao	criarem	a	casa	que	precisa ter teto, parede e chão,	como	reivindicaram	as	crianças,	para	em	
algum	outro	momento	subverter	essa	lógica,	pois	agora a casa é	um	avião,	nossa	casa	voadora	pra	ir	
mais	longe. E	assim,	vão	trazendo	esse	novo	radical	colocando	em	questionamento	nossos	esquemas	
de	percepção,	provocando	a	reconsiderar	a	verdade	de	nossos	conhecimentos	prévios	e	a	buscar	uma	
relação	mais	horizontal	na	acolhida	e	escuta	desse	outro	em	sua	singularidade,	revelando-se	aí	o	cará-
ter	político	de	uma	educação	que	se	abre	à	transformação,	ao	(re)nascimento.	

Brincando	a	criança	constrói	a	sua	compreensão	sobre	a	realidade	e	aprofunda	o	seu	conhecimento	
sobre	 as	 dimensões	da	 vida	 social.	 Inicia-se	no	processo	de	 representação	 simbólica,	 em	que	um	
símbolo	está	no	lugar	da	coisa.	E	esse	trânsito	pelo	mundo	simbólico	é	essencial	ao	desenvolvimento,	
uma	vez	que	liberta	o	ser	humano	do	seu	tempo	e	espaços	imediatos.	Ao	transitar	por	dimensões	
passadas,	presentes,	futuras,	imaginárias	e	desejadas,	descola	sua	ação	mental	dos	objetos	percep-
tualmente	presentes.	(MARTINS,	2004,	p.50)

O DESPERTAR DA QUESTÃO...
Cruz	(2004)	afirma	que	a	brincadeira	de	casinha	é	uma	necessidade	da	espécie	humana,	que	nas-

ce	imatura	e	que	necessita	de	abrigo	e	aconchego	para	completar	o	seu	processo	de	desenvolvimento.	
Para	a	autora,	a brincadeira propicia vivência da relação do exercício maternal e paternal, criando seus 
próprios territórios, como um exercício de rememoração do processo da espécie humana. (p.150). 

No	que	se	refere	às	observações	abordadas	neste	texto,	a	brincadeira	de	casinha,	algo	recor-
rente	entre	as	crianças,	parece	que	se	potencializa	com	as	estruturas	de	bambu	que	foram	criadas	na	
sala	e	na	área	externa	da	brinquedoteca,	ações	do	projeto	Canteiro	de	Obras	(FAPERJ/GPICC/UERJ)	em	
parceria	com	professor	Vicente	Barros,	designer	e	professor	de	Artes	(PUC-RIO)2.	A	metodologia	para	
o	desenvolvimento	desses	brinquedos	é	baseada	na	 interação	dos	 saberes	entre	o	designer/artista	
e	os	parceiros	de	projeto.	Por	meio	da	convivência	com	a	ação	cotidiana	é	estabelecida	uma	relação	
de	experimentação	e	aprendizagem,	em	uma	aproximação	maior	entre	a	criação	e	o	uso	dos	objetos.	
Assim,	o	professor	Vicente	Barros	trouxe	os	bambus	e	fomos	fazendo	e	desfazendo	estruturas	a	partir	
desse	processo	onde	os	elementos	de	criação	estão	na	capacidade	de	observar	e	de	se	envolver,	tro-
car,	interagir	e	dialogar,	dando	forma	a	um	objeto	que	deve	traduzir	um	universo	real	ou	imaginário	do	
viver	cotidiano,	onde	o	processo	de	construção	da	forma	é	também	o	processo	de	construção	de	si	e	
do	outro	por	meio	da	convivência.3 

2	 O	projeto	 Canteiro	 de	Obras	 (2014	 e	 2016)	 teve	 como	objetivo	 principal	 refletir	 a	 experiência	 escolar	 da	 passagem	das	 crianças	
da	 Educação	 Infantil	 para	 os	 primeiros	 anos	 do	 Ensino	 Fundamental	 através	 de	 ações	 coordenadas	 pelo	 Laboratório	 Lúdico	
– Brinquedoteca/ISERJ.

3	 As	fotos	que	trazemos	nesse	artigo,	com	exceção	de	uma	que	informamos	mais	a	frente,	foram	feitas	pelos	professores	que	atuam	
com	seus	alunos	na	brinquedoteca	ISERJ.	Optamos	por	não	colocar	legenda/título	nas	mesmas,	avaliando	a	melhor	fluidez	do	texto.	
Seria	muito	difícil	trazer	os	nomes	das	crianças,	de	tanto	tempo	e	turmas	envolvidas,	mas	asseguramos	ter	direito	às	imagens,	as	quais	
são	publicadas	também	em	nosso	blog.
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A	princípio	pensamos	que	seria	uma	estrutura	mais	para	escalar,	e	quando	as	crianças	começa-
ram	a	usar	muito	o	interior	dos	bambus,	fizemos	um	“ninho”	com	cordas	que	às	vezes	era	o	esconderijo 
da aranha	e	mais	servia	para	subir	e	descer	do	que	propriamente	para	ali	ficar	aninhado,	como	havía-
mos	pensado.	Assim,	as	brincadeiras	nessa	estrutura	foram	ganhando	outros	sentidos	e	motivações	
junto	às	crianças,	pois	passaram	a	usa-la	não	só	para	“dar uma chegada no	céu”	como	disse	o	menino,	
mas	também	para	enraizar	na	terra,	quando	começaram	a	transformá-la,	com	os	panos	enrolados	a	
sua	volta,	na	casa.	

E	aos	poucos	essa	brincadeira	foi	acontecendo	cotidianamente,	com	as	crianças	já	entrando	na	
brinquedoteca	buscando	os	materiais,	muitas	vezes	em	grupos	com	seus	papéis	sociais	definidos	para	
ocupar	as	casinhas,	que	agora	podiam	ser	de	múltiplas	formas.	Uma	dessas	formas	eram	os	acampa-
mentos,	onde	deitados	só	nos	panos	ora	viajavam,	ora	dormiam	aconchegados	em	família.	Foi	uma	
imagem	assim	que	despertou	o	olhar	adulto	a	se	interrogar	sobre	essa	recorrência	e	motivação,	quan-
do	uma	foto	(foto	da	esquerda)	ali	era	muito	parecida	a	outra	(foto	da	direita)	tirada	vinte	anos	atrás	
em	outra	escola,	também	em	uma	brinquedoteca...4 

4	 A	Brinquedoteca	Saci	do	CIEP	de	Ipanema,	onde	a	profa.	Cristina	Muniz	iniciou	seu	trabalho	em	brinquedoteca	e	as	pesquisas	sobre	o	
livre	brincar	na	escola.
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Para	Renata	Meirelles	 (2007),	as casinhas são um espaço habitado por essências, segredos e 
liberdades infantis.	Como	ninhos,	refúgios escondidos e seguros, que protege a intimidade de quem os 
habita	(p.141),	essa	autora	aproxima	os	passarinhos	e	as	crianças	em	suas	tantas	e	diversas	formas	de	
construir seus refúgios. 

Pelo	conceito	de	espaço habitado, Santos	(2014)	indica	a	compreensão	do	espaço	como	instância	
social,	lugar	onde	a	história	do	homem	se	realiza	plenamente,	onde	se	exprimem	suas	ações,	paixões,	
poderes,	forças	e	fraquezas.	Também	para	H.	Lefebvre	(2001)	o	habitar	constitui	a	apropriação,	visão	
que	coloca	foco	no	uso	e	não	em	algo	abstrato	e,	sobretudo	expropriado	de	significado	e	vida	social.	
Há	nesse	processo	segundo	este	autor	uma	dimensão	material	contida	nas	relações	de	produção	e	
uma	dimensão	de	essência	na	qual	estão	as	representações	simbólicas	que	mantêm	as	relações	sociais.	
Observamos	em	nossas	brincadeiras	de	casinha	o	quanto	estão	misturadas	essas	dimensões,	formas	
do	fazer	infantil	mergulhado	no	entrelaçar	da	matéria	e	dos	sentidos	relacionais.	

Habitar,	 para	 a	 fenomenologia	 de	 Heidegger	 (1978)	 é	 o	 traço	 fundamental	 do	 ser-homem.	
Habitar	no	sentido	de	ser	e	estar	sobre	a	terra,	onde	o	construir	é	permanecer,	experiência	cotidiana	e	
fundamental	do	homem,	aquilo	que	é	-	o	habitual.	O	autor	tratou	essa	questão	do	habitar	no	contexto	
da	 reconstrução	da	Alemanha	no	pós-guerra.	 Para	esse	 filósofo	era	 fundamental	 pensar	o	 sentido	
do	habitar	antes	da	reconstrução,	indagando	esse	fenômeno	originário	do	ser	no	mundo,	como	uma	
busca	da	essência	do	habitar,	do	aprender	a	habitar.	

Como	diz	Saramago	(2011):

(...)	Para	Heidegger,	a	palavra	“habitar”	–	ou	“habitação”	–	não	concerne	propriamente	à	moradia,	ou	
à	casa	–	”o	não	sentir-se	em	casa”	diz	respeito	a	um	fenômeno	bem	mais	originário,	ontologicamente	
determinante	e	anterior	a	qualquer	consideração	sobre	as	diferentes	formas	de	abrigo	criadas	pelo	
homem.	(p.74)

Seria	essa	a	busca	empreendida	pela	criança	em	sua	imensa	energia	movida	na	construção	das	
casinhas?	Um	movimento	incessante,	como	o	observado	pela	professora,	ao	dizer	que	passam	o	tempo	
mais	construindo	as	casinhas	do	que	brincando	nelas?	Ou	essa	seria	de	 fato	a	brincadeira,	a	busca	
pela	experiência	essencial,	originária?	A	busca	da	casa	por	não	sentir-se	em	casa	parece	revelar	como	
afirma	Saramago	(2011),	uma	tensão	intrínseca	ao	habitar: o homem habita mergulhado na estranheza, 
de tal maneira que qualquer forma de familiaridade, ou do “sentir-se em casa” são apenas modos de 
encobrimento desta arraigada e inescapável condição. (idem) 
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O lar é nosso ponto de partida. À medida que crescemos o mundo se torna mais estranho... É	
com	essas	palavras	de	T.S.	Eliot	que	Winnicott	(2011)	nos	apresenta	seu	livro	“Tudo	começa	em	casa”.	
Seguindo	seu	pensamento,	aproximamos	a	ideia	de	estranheza	ao	princípio	de	realidade	–	entre	a	ca-
pacidade	que	temos	de	criar	o	mundo	e	o	fato	de	sua	existência	independente	de	nossa	criação	–	este	
princípio	nos	afronta,	como	diz	Winnicott,	e	assim	entre	a	submissão	ao	mundo	e	nossa	onipotência	
em	cria-lo	nos	desenvolvemos	nesse	complexo	processo	que	por	isso	mesmo	precisa	ser	criativo,	pois	
para poder ser, e para ter o sentimento de que é, deve-se ter a predominância do fazer-pelo-impulso 
sobre o fazer –reativo (p.	23),	nos	alerta	o	autor.	

Vamos	assim	observando	diversas	formas	de	habitar.	Algumas	mais	mergulhadas	talvez	na	estra-
nheza,	como	a	imagem	do	menino	que	não	só	fica	enroscado	ali	na	casinha	como	às	vezes	entra	com	
todo	corpo	num	cesto	ainda	menor	como	a	experimentar	a	contenção.	Ou	não	ousar	a	expansão?	Sua	
corporeidade	e	seus	movimentos	mais	contidos,	que	pouco	se	dispõem	aos	outros	nas	brincadeiras,	
pode	nos	 remeter	a	 imagem	da	concha	que	Bachelard	 (1954)	 traz	em	sua	poética	do	espaço,	uma	
imagem	que	não	se	lança	para	frente,	mas	gira	sobre	si	mesma.	C.	G.	Jung	(1964),	em	seus	estudos	
sobre	os	arquétipos	–	para	ele	uma	tendência	instintiva	de	todos	os	homens	que	pode	se	manifestar	
como	fantasias	–	traz	a	representação	do	corpo	humano	como	uma	casa,	nosso	primeiro	abrigo,	nosso	
primeiro	gesto.	

E	o	que	ele	está	a	dizer,	o	gesto	do	menino?	Não	sabemos,	assim	como	desconhecemos	a	ma-
nifestação	de	tantos	outros	comportamentos,	mas	que	deixamos	acontecer	em	sua	 livre	expressão	
tentando	dialogar	com	uma	atenção	que	deve	preceder	de	qualquer	intenção	ainda.	Pois	que	os	ges-
tos	espontâneos	vividos	na	liberdade	do	livre	brincar	podem	remeter	a	profundezas	difíceis,	mesmo	
inacessíveis	de	nosso	ser.	Porém,	se	como	diz	Winnicott	(2011)	o	viver	criativo	é	parte	de	nossa	ex-
periência	de	vida	–	mesmo que o indivíduo tenha um equipamento criativo pobre, a experiência pode 
ser criativa...no sentido de que sempre há algo novo e inesperado no ar (p. 37) - esse fazer indica que 
estamos	vivos.	

Assim,	enfrentar	a	estranheza	ou	a	afronta	do	princípio	de	realidade	é	o	que	observamos	no	
brincar	e,	aqui,	também	nas	muitas	formas	de	brincadeiras	de	casinha.	Em	um	encontro	trouxemos	a	
música	“A	casa”	de	Vinícius	de	Morais	e	ouvimos	as	contestações	que	mencionamos	acima	-	não tia, 
casa tem que ter tudo chão parede teto quarto e televisão!	Aqui,	pelas	tantas	falas	que	trazem	a	TV, a 
pipoca, o quarto, a cama e o sofá,	e	pelas	tantas	coisas	que	carregam	para	suas	casinhas	vemos	esse	
jogo	dialético	de	povoamento	esvaziamento	que	conforma	nossa	luta	pelo	enraizamento	no	mundo,	
pelo	permanecer,	pelo	“de	–	morar-se”.	Várias	crianças	perguntadas	sobre	suas	casas	trazem	muito	o	
quarto	e	a	cama.	E	como	fazem	camas,	as	primeiras	providências	para	as	casinhas!
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Certo	dia,	não	era	casinha,	iam	acampar.	Isso	durou	muitos	encontros	até	que	uma	dessas	casas	-	
acampamento	virou	um	avião	e	convidaram	o	adulto	para	viajar.	Era	uma	casa,	mas	voava.	Era	um	avião	
casa	onde	dormíamos	(sempre	tem	esse	momento),	eram	servidos	lanches,	e	às	vezes	nós	pousávamos	
–	Suíça,	Paris	e	Nova	York!	O	adulto	provocava	as	crianças	dizendo	que	não	dava	para	ir	tão	rápido	de	um	
lugar	a	outro	e	elas	então	corriam	e	aceleravam	o	avião,	até	que	uma	criança	chamou	o	adulto	e	disse	
em	segredo:	na realidade não dá, mas aqui na brincadeira a gente faz, como	alertando	que	precisamos	
permitir	nos	surpreender.	Winnicott	(2011)	finaliza	sua	palestra	sobre	a	criatividade	dizendo:

(...)	caso	vocês	não	tenham	possuído	ou	tenham	perdido	a	capacidade	de	se	surpreender	em	suas	ex-
periências	na	vida,	não	vai	ser	falando	que	vou	poder	ajudá-los...	mas	é	importante	que	saibamos	de	
outras	pessoas	(especialmente	crianças	que	estejam	sob	nossa	responsabilidade)	que	experimentar	o	
viver	criativo	é	sempre	mais	importante	do	que	“	se	sair	bem”	(p.	38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessas	tantas	interações	lúdicas,	as	crianças	expressam	seus	desejos,	querem	casa	para	morar	

sozinhas,	com	a	família,	próxima	da	vizinhança	e	mesmo	casas	“só de vampiros!”	Ou	outras	bem	afasta-
das	para	se	esconder,	muitas	vezes	livrar-se	da	presença	do	adulto	ali	como	disse	o	menino	escondido	
já	passando	da	hora	de	ir	embora:	“assim a professora não me vê e eu posso morar aqui”. 

Embora	haja	uma	associação	ao	elemento	feminino	quando	se	fala	em	casa	-	a	mãe,	terra,	Gaia	
-	observamos	que	essa	associação	não	se	confunde	com	a	participação	ou	não	dos	meninos	que	se	
envolvem	e	constroem	suas	casas,	assim	como	as	meninas	saem	delas	com	seus	“tabletes”	em	mãos	
para	trabalhar	deixando	os	filhos	na	escola.	Observa-se	toda	uma	organização	que	muitas	vezes	nos	
escapa	à	observação	como	quando	tiramos	os	retalhos	de	madeira	do	caminho,	julgando	que	estives-
sem	atrapalhando	a	entrada	da	casa	e	o	menino	reclama	que	destruímos	sua	ponte	de	acesso.	E	aí	
percebemos,	num	relampejo,	como	a	desordem	criativa	das	crianças	pode	reavivar	em	nós	memórias	
que	se	baseiam	em	outros	princípios	ordenadores.	Recordações	de	experiências	corporais	embrioná-
rias	onde	a	casa	ocupa	lugar	de	continente,	contenção	e	proteção.	Vemos	todo	um	empenho	e	beleza	
na	forma	ordenada	de	criação	desses	lugares	que	muitas	vezes	nos	surpreende	mesmo,	enriquecendo	
nosso	encontro	dialógico	com	as	crianças	e	nosso	próprio	viver	criativo.	São	ritmos	de	expansão	e	con-
tração,	um	trabalho	de	grandes	construções	até	pequenos	detalhes	como	a	beleza	dos	pratinhos	bem	
arrumados	numa	pausa	para	fazer	a	refeição	e	continuar	o	trabalho.	Um	cosmos	de	ritmos,	sujeitos	
envolvidos	em	diferentes	papéis	e	tarefas,	um	caleidoscópio	de	muitas	criações	que	demanda	tempos	
de	percepção	afinados	com	esses	 tantos	movimentos	e	suas	 intensidades.	Percepção	mais	acurada	
que	permite	aprofundar	o	entendimento	do	que	vem	a	ser	uma	experiência	de	infância,	no	sentido	de	
apropriação	da	vivência	pela	memória,	de	abertura	para	aprendizagens	inesperadas,	mas	também	de	
acesso	ao	entendimento	da	aprendizagem	sem	instrução,	um	modo	de	aprender	criativo	instaurador	
de	novas	lógicas.	
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FURB

O EFEITO DAS PRIMEIRAS PALAVRAS: INICIANDO A CONVERSA
Caro	leitor,	apresentamos	neste	texto	o	recorte	de	uma	dissertação	de	mestrado.	O	que	você	vai	

conhecer	neste	texto	é	uma	possibilidade	de	observar,	interrogar	e	formar	diálogos	sobre	a	documen-
tação	pedagógica	de	um	espaço	público	de	educação	infantil.	

Construímos	 a	 pesquisa	 de	mestrado	 em	 diálogo	 com	 os	 integrantes	 do	 grupo	 de	 pesquisa	
Políticas	 de	 Educação	 na	 Contemporaneidade,	 da	 Linha	 Educação,	 Cultura	 e	 Dinâmicas	 Sociais,	 do	
Programa	de	Pós-Graduação	em	Educação	–	Mestrado	em	Educação	(PPGE),	da	Universidade	Regional	
de	Blumenau,	Santa	Catarina.

Tendo	como	proposição	a	documentação	pedagógica	de	um	Centro	de	Educação	Indantil	(CEI),	
algumas	crianças	aparecem	nas	diferentes	linguagens	do	jornal,	que	é	uma	documentação	pedagógica.	
O	jornal	nesse	CEI	é	produzido	anualmente	pelos	professores	e	a	gestão.	O	jornal	é	a	sistematização	e	
sintetização	do	Livro	da	vida,	que	comunica	as	vivências	deste	espaço	de	educação	infantil	de	forma	
mais	ampla	que	o	jornal.	O	local	escolhido	foi	o	CEI	Emília	Piske,	Blumenau,	Santa	Catarina.	

A	partir	de	uma	leitura	dos	jornais	elaborados	pelo	seu	coletivo,	nossa	pergunta	de	pesquisa	é:	
qual	currículo	está	acontecendo	no	Centro	de	Educação	Infantil	Emília	Piske,	de	Blumenau/SC?	Temos	
como	objetivo	geral	analisar,	através	de	5	edições	de	um	jornal	elaborado	pelo	CEI	Emília	Piske,	de	
Blumenau/SC,	os	movimentos	de	um	currículo	no	CEI	a	partir	de	uma	documentação	pedagógica.	

O	jornal	do	CEI	Emília	Piske,	possui	um	teor	comunicativo	e	informativo,	contendo	a	seleção	de	
alguns	acontecimentos	anuais	desse	espaço.

A	primeira	edição	foi	em	2006	e	desde	lá	o	jornal	está	na	proposta	pedagógica	da	instituição.	
Para	a	análise	foram	escolhidos	cinco	edições:	1ª	edição,	2006;	3ª	edição,	2008;	5ª	edição,	2010;	8ª	
edição,	2013;	e	10ª	edição,	2015.	Estas	edições	 foram	selecionadas	após	uma	primeira	análise	por	
apresentarem	diferentes	linguagens.	A	partir	das	diferentes	linguagens	foram	elencadas	duas	reverbe-
rações:	currículo	e	criança.	Os	principais	autores	que	contribuem	para	compreendermos	a	infância,	a	
documentação	pedagógica,	as	linguagens	e	o	currículo,	são	Carla	Rinaldi,	Luciana	Esmeralda	Ostetto,	
Manuel	Jacinto	Sarmento,	Márcia	Gobbi,	Tomaz	Tadeu	da	Silva.	

A	 partir	 dos	 dados,	 analisamos	 a	 existência	 de	 um	 currículo	 em	movimento	 no	 CEI	 Emília	
Piske	por	meio	das	linguagens	existentes.	Os	movimentos	deste	currículo,	expressos	no	documento	
analisado,	demonstraram	um	cuidado	com	a	 criança	e	evidenciaram	as	mudanças	nas	 formas	de	
trabalhar	com	elas.	
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BREVE	CONTEXTUALIZAÇÃO	SOBRE	O	SENTIMENTO	DA	INFÂNCIA,	A	
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CRIANÇA E ELA COMO ATOR SOCIAL 

A	infância,	tal	qual	a	escola,	nem	sempre	existiu.	Para	dialogar	com	o	sentimento	e	a	institucio-
nalização	da	infância,	o	historiador	e	autor	Philippe	Ariès1	(1981),	que	através	de	documentos	históricos	
(quadros,	monumentos...),	ficou	evidente	que	a	palavra	“infância”	foi	uma	invenção	da	modernidade.	
A	participação	da	criança	era	integrada	ao	mundo	dos	adultos.	A	“infância”	começou	a	ter	seu	espaço,	
segundo	Sarmento	(2004),	com	o	Renascimento,	porém	sua	autonomia	foi	somente,	a	partir	do	Século	
das Luzes. 

Com	isso,	o	sentimento	de	infância	começou	a	aflorar,	e	com	ela	apareceram	dois	sentimentos	
da	 infância.	Segundo	Ariès	(1981),	o	primeiro	sentimento,	a	paparicação.	O	segundo	sentimento	foi	
a	moralização	da	infância.	Momento	este,	que	se	iniciou	um	processo	de	afastamento	da	criança	da	
família,	uma	espécie	de	“quarentena”	(ARIÈS,	1981).	As	crianças	tornaram-se	reféns	da	escola	e	de	um	
processo	de	escolarização.	Desse	modo,	a	infância	tornou-se	uma	categoria	social:	a	preparação	para	
a	vida	plena.	

A	infância	esta	permeada	de	cultura,	as	“culturas	da	infância”	(SARMENTO,	2003).	Estas	culturas,	
nada	mais	é	que	a	capacidade	“das	crianças	construírem	de	forma	sistematizada	modos	de	significa-
ção	do	mundo	e	de	acção	intencional,	que	são	distintos	dos	modos	adultos	de	significação	e	acção”	
(SARMENTO,	2003,	p.53-54).	Nestas	significações,	a	criança	potencializa-se	como	como	ator	social	que	
está	inserida	em	um	espaço,	do	qual	faz	dele	um	constructo	da	sua	história.

O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O	início	das	discussões	sobre	currículo	foram	nos	anos	de	1920	nos	Estados	Unidos.	Nesta	discus-

sões,	questionamentos	como	“O	que	ensinar?”,	“O	que	é	importante?”	foram	fortíssimos	nas	teorias	
tradicionais.	O	foco	desta	teoria	estava	“ensino”,	na	“aprendizagem”,	na	“avaliação”,	na	“metodologia”,	
na	“didática”,	na	“organização”,	no	“planejamento”,	na	“eficiência”	e	nos	“objetivos”.	Diante	disto,	a	
escola	seria	um	artefato,	e	o	indivíduo	uma	parte	da	engrenagem	(KLIEBARD,	2011).	

As	 teorias	 críticas	 de	 um	 currículo,	 apresentaram	 como	 conceitos	 principais	 a	 “ideologia”,	 a	
“reprodução	cultural”	e	a	“social”,	o	“poder”,	a	“classe	social”,	o	“capitalismo”,	as	“relações	sociais	de	
produção”,	a	“conscientização”,	a	“emancipação”	e	a	“libertação”,	o	“currículo	oculto”	e	a	“resistên-
cia”.	Todos	estes	conceitos,	originaram	um	questionamento	fundamental	nesta	teoria:	“Por	que	esse	
conhecimento	e	não	outro?”.

Estas	 teorias	 tinham	como	característica	 forte	a	escola	 funcionando	 ideologicamente	através	
do	currículo.	As	teorias	críticas	se	importam	em	compreender	o	que	o	currículo	faz	com	o	indivíduo.	
(SILVA, 2015, p.30). 

Um	currículo	das	teorias	pós-críticas	se	voltam	para	a	problemática:	“O	que	o	currículo	faz	de	
nós?”.	Os	conceitos	que	implicavam	nesta	teoria,	segundo	Silva	(2015)	seriam:	“identidade”,	“alterida-
de”,	“diferença”,	“subjetividade”,	“significação”,	“discurso”,	“saber-poder”,	“representação”,	“cultura”,	
“gênero”,	“raça”,	“etnia”,	“sexualidade”	e	“multiculturalismo”.	

1	 Tem-se	conhecimento	das	críticas	à	obra	de	Philippe	Ariès,	com	relação	à	 invenção	da	 infância	como	algo	estritamente	moderno	
(KOHAN, 2005). 
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Todos	estes	conceitos	estão	 relacionados	a	um	currículo	que	não	pode	ser	analisado	sem	as	
relações	de	poder.	O	poder	neste	cenário,	não	tem	um	centro,	ele	está	espalhado	por	toda	a	rede	social	
(SILVA,	2015).	Este	poder	que	está	implicado	ao	currículo	e	produz	um	sujeito,	e	segundo	Silva	(1995,	
p.194),	“se	ao	produzir	o	currículo,	somos	também	produzidos,	é	porque	podemos	ser	produzidos	de	
formas	muito	particulares	e	específicas”,	como	um	artefato	político	(SILVA,	2015).	.

AS	POSSIBILIDADES	DO/NO	CURRÍCULO	NA/DA	EDUCAÇÃO	INFANTIL	
Quando	pensamos	em	um	currículo	para/na	educação	infantil	é	estar	implicado	com	propostas	

que	valorizem	as	crianças	no	cotidiano,	além	de	pensa-las	como	um	componente	da	proposta	curricular.	

No	Centro	de	Educação	Infantil,	a	materialidade	ou	o	que	denominamos	de	“currículo	formal”	
estão	 expressos	 no	 Projeto	 Político-Pedagógico	 (PPP)	 da	 instituição.	 A	 proposta	 curricular	 de	 uma	
instituição,	é	um	documento	que	apresenta	o	trabalho	que	o	espaço	educativo	tem	como	intenção	
desenvolver	com	as	crianças	e	com	todo	o	público	da	instituição.

Quando	pensamos	em	construir	e	produzir	um	currículo	na	educação	infantil	seria	imprescin-
dível	ver/ler/ouvir	o	mundo,	conhecer	as	pluralidades,	as	culturas,	multiplicar	as	linguagens,	e	tentar	
ver	o	que	não	vemos	(OLIVEIRA,	2010).	Neste	ínterim,	se	possibilita	a	convivência,	a	interação	entre	
crianças	e	adultos,	no	compartilhamento	e	ampliação	dos	saberes	e	conhecimento	de	diferentes	natu-
rezas (BRASIL, 2009). 

Ter	um	documento	que	apresente	o	que	a	instituição	vem	criando,	é	para	Rinaldi	(2017,	p.45)	
uma	forma	de	“capturar	as	subjetividades	que	interagem	dentro	de	um	grupo”.	Nestas	interações,	que	
um	currículo	pós-crítico	pulsa,	vive,	muda.	

Ter	uma	documentação	pedagógica	que	possa	estar	viva	e	comunicando,	é	perceber	um	currículo	
como	uma	forma	na	construção	do	conhecimento,	da	vida	e	dos	processos	que	o	espaço	vai	tomando.

AS DIFERENTES LINGUAGENS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
As	linguagens	são	potencializadoras	de	diferentes	significações	no	espaço	da	educação	infantil.	

Elas	intensificam	movimentos,	enriquecem	oportunidades	e	dão	sentido	as	interações,	num	formato	
de	escuta	entre	os	atores	sociais,	o	que	possibilita	ouvir	e	serem	ouvidas,	numa	verdadeira	troca	nas	
diferenças (RINALDI, 2017). 

Segundo	Leite	(2004)	a	criança	é	protagonista	de	todo	o	processo	de	experimentação,	criação	
e	invenção.	Elas	“pensam	metaforicamente	e	expressam	seu	conhecimento	do	mundo	valendo-se	das	
muitas	linguagens	criadas	e	recriadas	na	cultura	em	que	estão	inseridas”	(OSTETTO,	2011,	p.28).	

As	linguagens	e	a	interação	das	crianças	possibilitam	a	elas,	 individual	ou	coletivamente,	co-
nhecer	o	mundo	e	expressar	a	realidade,	e,	para	os	adultos,	são	possibilidade	de	escutar	a	criança	em	
suas	experimentações.	

A TRAJETÓRIA DA PESQUISA: A METODOLOGIA EM FOCO
A	pesquisa	 é	 de	 cunho	documental	 e	 utilizamos	 um	documento	 (o	 jornal)	 de	 um	espaço	 de	

educação	infantil	público.	
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Foram	lidos	11	edições,	que	apresentavam	o	projeto	geral,	o	projeto	de	turma	e	diferentes	mo-
vimentos	que	aconteciam	no	CEI.	Todos	os	movimentos	envolviam	múltiplas	linguagens.	O	que	mais	
pulsava	na	documentação,	era	as	 linguagens.	A	partir	desta	 leitura,	 foram	escolhidas	cinco	edições	
dos	jornais,	que	são:	1ª	edição	2006,	3ª	edição	2008,	5ª	edição	2010,	8ª	edição	2013,	10ª	edição	2015.	

Na	primeira	busca,	em	 todas	as	 cinco	edições	dos	 jornais,	 apareceram	dezenove	 linguagens:	
linguagem	escrita,	linguagem	plástica,	linguagem	da	música,	linguagem	cultural,	linguagem	da	dança,	
linguagem	étnica,	linguagem	do	teatro,	linguagem	da	pesquisa,	linguagem	estética,	linguagem	da	natu-
reza,	linguagem	circense,	linguagem	do	circo,	linguagem	do	desenho,	linguagem	visual,	linguagem	oral	
e	escrita,	linguagem	do	cinema,	linguagem	da	fotografia,	linguagem	do	corpo,	linguagem	do	espaço.	

Dentre	todas	estas	linguagens,	quatro	(4)	linguagens	tiveram	maior	destaque	no	jornal:	lingua-
gem	escrita,	linguagem	da	natureza,	linguagem	da	música,	linguagem	plástica.	A	partir	destas	quatro	
linguagens,	foi	possível	elencarmos	duas	reverberações:	criança	e	currículo	Será	apresentado	um	re-
corte	de	cada	reverberações	e	as	linguagens	destacadas.

A CRIANÇA E A LINGUAGEM ESCRITA
A	linguagem	escrita	foi	uma	das	linguagem	que	mais	se	destacou	nas	cinco	edições	do	jornal.	

Essa	linguagem	se	articula	e	se	movimenta	pelo	espaço	através	de	diferentes	tipos	de	escrita	como	a	
culinária,	a	poesia,	o	conto,	as	revistas,	etc.	O	espaço	também	propicia	momentos	para	o	manuseio	dos	
livros,	para	a	leitura	e	a	escrita,	como	mostra	a	Foto	1:

Foto	1:	Diferentes	escritas:	receita,	livros	na	biblioteca	e	o	manuseio

Fonte:	JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2006;	2008

Os	dados	do	jornal	apresentam	que	a	linguagem	escrita,	em	conexão	com	o	planejamento	do	
adulto	com	diferentes	movimentos	para	as	crianças	no	cotidiano,	dá	sentido	ao	conhecimento,	à	co-
municação,	à	sensação,	à	manifestação	de	sentimentos.	O	que	possibilita	a	“ampliação	dos	repertórios	
vivenciais	 e	 culturais	 das	 crianças”	 (OSTETTO,	 2011,	 p.30)	 e	 a	 ampliação	 do	 olhar	 dos	 adultos	 que	
participam	dessa	interação.	A	interação	que	os	jornais	permite	interpretar	é	fundamental	para	que	as	
crianças	criem	sua	identidade	e	construam	sua	cultura	no	espaço	da	educação	infantil.

CRIANÇA E LINGUAGEM PLÁSTICA
Outra	das	linguagens	mais	vivenciadas	no	CEI	Emília	Piske	é	a	linguagem	plástica.	Ela	está	envolvi-

da	com	invenções,	criações,	sensações,	opiniões,	sensibilidade	e	cultura	(KOLB-BERNARDES;	OSTETTO,	
2016).	Nessa	linguagem	muitas	coisas	podem	acontecer,	como	pesquisas	sobre	os	diferentes	artistas,	
pintura	com	cavaletes,	criação	de	tintas,	conhecimento	de	diferentes	tipos	de	papeis,	pintura	em	pé,	
sentado,	deitado	e	o	contato	com	diferentes	possibilidades	de	tinta.	
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No	CEI	a	linguagem	plástica	é	envolvida	por	materiais	que	dão	cores,	e	está	implicada	em	su-
portes	para	que	obras	sejam	criadas	e	para	isso,	o	adulto	propulsor	desta	proposta,	também	expande	
a	possibilidade	da	criança	conhecer	diferentes	texturas	como	o	 isopor,	o	papel	pardo,	o	papelão,	o	
plástico	e	o	tecido.

Outro	dado	interessante	é	o	que	mostra	a	Figura	2:	crianças	que	interagem	com	diferentes	su-
portes.	Em	uma	das	fotografias	a	criança	interage	com	cavaletes,	enquanto	na	outra,	tem	a	experiência	
com	pisos	e	tintas.

Figura	2:	Os	suportes	na	linguagem	plástica

Fonte:	JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2006;	2008.

Interpretamos	a	partir	da	imagem,	da	interação	das	crianças,	que	no	CEI,	os	movimentos	coti-
dianos	estão	conectados	com	uma	forma	de	agir,	no	qual	preocupam-se	em	ampliar	as	vivências	e	as	
experiências	cotidianas	das	crianças	e	também	do	adultos.	Segundo	Rinaldi	(2017,	p.163),	“esse	am-
biente	[da	educação	infantil]	é	uma	arquitetura	orientada	pelo	processo,	que	incentiva	a	comunicação	
e	é,	ele	próprio,	uma	comunicação”.	Na	5ª	edição	do	jornal	(JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2010,	p.5)	
as	crianças	“Contam	que	amam	explorar	as	tintas	percebendo	as	misturas,	descobertas,	as	sensações	
provocadas	em	seu	corpo,	‘eu	estou	todo	colorido’!.	

Dentre	o	diferente,	fica	visível	a	variedade	de	materiais	utilizados	e	sua	ligação	com	o	processo	
criativo,	que	assim	pode	acontecer	e	é	sustentado	pela	criança	e	sua	vontade	de	criar,	descobrir,	inovar.	

CRIANÇA E LINGUAGEM DA MÚSICA
A	música	 também	 foi	 uma	 das	 linguagens	mais	 presentes	 nas	 edições	 dos	 jornais.	 Segundo	

Gobbi	(2010),	a	música	orienta	a	refletir	sobre	o	mundo,	o	que	para	as	crianças	é	fundamental	para	a	
construção	do	seu	cotidiano.	Todos	estes	movimentos	auxiliam	na	construção	de	novas	experiências.	

No	cotidiano	da	educação	infantil,	ao	trabalhar	diferentes	gêneros	musicais,	espaços	cantados	e	
dançados,	são	compartilhados,	pois	as	músicas	em	sua	inteireza	acolhe	o	pensamento,	o	sentimento,	
a	razão,	a	emoção	e	a	sensibilidade	(OSTETTO,	2009).	

Na	3ª	edição	do	jornal	(JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2008),	na	turma	dos	pequenos	artistas,	as	
crianças	tiveram	a	oportunidade	de	conhecer	a	cantora	Nana	Toledo.	Na	proposta	pensada	para	esta	
turma,	 as	 crianças	assistiram	a	danças,	ouviram	músicas	 “tocadas pela professora [para] ampliar o 
repertório cultural das crianças” (JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2008,	p.2).	Na	mesma	edição	do	jornal,	
o grupo Encantado, ficou	surpreso	e	encantado	com	os	diferentes	sons,	dos	bichos,	das	“folhas, água, 
vento, pessoas...” (JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2008,	p.3).

Destas	breves	colocações,	podemos	perceber	que	as	propostas	voltadas	à	música	neste	espaço	
de	educação	infantil	leva	em	conta	as	músicas	que	possuem	qualidade,	letras	diferenciadas,	ritmos	e	
sons diversos. 
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CRIANÇA E LINGUAGEM DA NATUREZA
Outra	linguagem	encontrada	e	com	maior	destaque	nos	jornais,	foi	a	linguagem	da	natureza.	É	

uma	linguagem	bastante	vivenciada	no	CEI:	a	colheita,	o	plantio,	o	contato	com	os	animais,	as	brinca-
deiras	realizadas	no	barranco,	nas	árvores,	na	areia	e	nos	bosques.

Na	8ª	edição	do	jornal	(JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2013,	p.3),	está	relatado	que	a	turma	dos	
Curiosos “exploraram ao máximo este espaço... subindo nas árvores, dominando os limites do corpo 
nas subidas e descidas do barranco e transformando cada cantinho do bosque, do jardim e do parque 
em um espaço onde floresce a imaginação: as plantas são florestas e em meio a elas grandes animais 
surgem neste faz de conta”. No	CEI,	há	um	lugar	de	sociabilidade,	interação	entre	as	crianças	e	o	espaço	
do	qual	fazem	parte.	

Foto 3: O corpo na natureza

Fonte:	JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2010

O	corpo	passa	a	ser	uma	linguagem	viva	em	contato	com	a	natureza,	como	mostra	a	Foto	3.	
O	corpo	tem	um	papel	fundamental	na	vida	das	crianças,	pois	ajuda-a	construir	sua	identidade,	e	ao	vi-
ver	os	espaços	propiciados	para	estar	na	natureza,	é	convidada	a	pensar	“metaforicamente	e	expressar	
seu	conhecimento	do	mundo	valendo-se	das	muitas	linguagens	criadas	e	recriadas	na	cultura	em	que	
estão inseridas” (OSTETTO, 2011, p.28). 

A	partir	 dos	 recortes	 feitos	 podemos	 afirmar	 que	 a	 criança,	 ao	 ter	 contato	 com	a	 natureza,	
está	inteiramente	conectada	a	uma	prática	voltada	para	a	sensibilidade,	buscando	novas	expressões	
e significados. 

CURRÍCULO E A LINGUAGEM ESCRITA
Esta	linguagem	está	presente	para	mostrar	como	se	reverbera	um	currículo,	dentro	de	um	pla-

nejamento	dos	adultos	para	a	criança.	Esta	linguagem	mostra	que	é	possível	realizar	muitas	coisas	a	
partir	de	diferentes	propostas,	uma	delas	foi	a	construção	de	uma	biblioteca	no	espaço	do	CEI	Emília	
Piske.	Foi	na	1ª	edição	do	Jornal	do	CEI	Emília	Piske	(2006,	p.2)	num	texto	intitulado:	“viajando através 
da imaginação”, mostrando	“o sonho de uma biblioteca no Centro de Educação Infantil Emília Piske”. 
Só	possível	com	a	ajuda	do	coletivo,	professores	e	outros	funcionários.	Construir	um	espaço	para	que	
as	crianças	pudessem	ter	acesso	as	literaturas,	amplia	o	repertório	delas	e	dos	adultos	em	relação	a	
diversidade	literária.	

A	construção	da	biblioteca	possibilitou	o	contato	com	a	linguagem	oral,	visual	e	escrita,	além	de	
estar	em	contato	com	diferentes	literaturas	e	tipos	textuais.	
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Foto 4: Os movimentos da literatura no espaço

Fonte:	JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2008

Observando	as	fotografias	e	textos	dos	jornais,	como	evidencia	a	Foto	4,	fica	visível	que	é	um	
currículo	construído	no	coletivo.	As	propostas	do	CEI	no	cotidiano	buscam	dar	conta	de	mostrar	para	
a	criança	o	mundo	e	suas	possibilidades.	

CURRÍCULO E A LINGUAGEM PLÁSTICA
A	linguagem	plástica	é	explorada	de	diferentes	maneiras	no	cotidiano	do	CEI	Emília	Piske.	As	pro-

postas	são	voltadas	para	o	conhecimento	das	crianças	e	das	suas	vivências.	

Através	dos	dados	observados	nos	 jornais,	a	 instituição	vem	criando	propostas	para	garantir	
“processos	de	criação	em	que	os	questionamentos,	a	busca	criativa	por	diferentes	materiais,	o	respeito	
pelo	trabalho	individual	e	coletivo,	estejam	presentes”	(GOBBI,	2010,	p.1).	

As	experimentações	fazem	parte	de	um	processo	criativo,	e	uma	delas	é	a	partir	de	diferentes	
materiais	e	objetos,	como	apresenta	a	Foto	5:	

Foto	5:	Diversos	materiais	utilizados	pelas	crianças

Fonte:	JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2013

Diante	dos	dados,	um	currículo	que	está	atrelado	as	linguagens	plástica,	está	ambientizado	com	
as	experimentações,	as	vivências,	o	conhecimento,	e	facilmente	identificado,	avaliado	e	ressignificado	
a cada prática do CEI.

CURRÍCULO E LINGUAGEM DA MÚSICA
A	linguagem	da	música	está	envolvida	no	cotidiano	do	CEI	Emília	Piske	como	forma	de	favorecer	

a	comunicação,	ampliando	desse	modo	o	repertório	da	comunidade	que	habita	o	CEI.	Segundo	Ostetto	
(2004)	tem	uma	diferença	entre	a	música	em	geral	e	a	música	considerada	como	uma	linguagem,	essa	
propicia	conhecimento	e	aprendizado	no	espaço	da	educação	 infantil.	E	é	 justamente	desta	 forma,	
como	uma	linguagem,	que	a	música	é	tratada	no	CEI,	o	que	mostra	a	Foto	6:	
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Foto 6: O movimento musical da turma do batuque 

 

Fonte:	JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2010

Ao	perceber	a	vontade	das	crianças,	os	adultos	já	foram	introduzindo	novas	propostas	no	cotidia-
no,	que	dessem	conta	da	curiosidade	do	grupo.	Segundo	as	DCNEI	(BRASIL,	2009,	p.21),	tais	propostas	
promovem	“o	relacionamento	e	a	interação	das	crianças	com	diversificadas	manifestações	de	música”.	

Os	dados	dos	jornais	mostra	a	intenção	do	CEI	em	oportunizar	as	crianças	este	contato	com	dife-
rentes	repertório,	diferentes	instrumentos,	a	construção	deles.	Ao	mesmo	tempo	que	se	amplia	o	reper-
tório	musical,	de	escuta	pelas	crianças,	se	amplia	a	do	adulto	também,	que	está	no	cotidiano	com	elas.	

O CURRÍCULO E A LINGUAGEM DA NATUREZA
Ao	se	pensar	como	um	currículo	pode	estar	relacionado	a	natureza,	confirmamos	que	no	CEI,	

ele	está	explicitamente	imbricado	com	relações	de	corpo,	de	descoberta,	de	vivências.	Um	currículo	
da	natureza,	é	proposto	através	de	propostas	onde	o	corpo	é	o	elemento	principal	necessário,	para	a	
criança	experimentar.	

Estar	em	contato	com	a	 linguagem	da	natureza	no	CEI	Emília	Piske,	é	estar	em	constante	 in-
teração.	É	uma	ação	educativa	(RINALDI,	2017),	é	a	construção	da	vida.	E	nesta	construção	da	vida,	
o	contato	no	espaço	vai	além	de	plantas,	árvores,	pois	a	existência	de	animais	também	é	levado	em	
conta	nas	práticas	cotidianas.	A	Foto	8	evidencia	está	exploração:

Foto	8:	O	contato	com	os	elementos	da	natureza

Fonte:	JORNAL	DO	CEI	EMÍLIA	PISKE,	2013;	2008

Observando	os	dados	dos	jornais,	é	fácil	identificar	como	a	linguagem	da	natureza	está	presente	
nas	propostas	da	 instituição.	Levam	em	conta	não	somente	a	 importância	da	natureza	na	vida	das	
crianças	e	dos	adultos,	mas	a	importância	do	corpo	estar	em	contato	com	a	lama,	com	as	folhas,	com	
os	animais.	É	uma	busca	incansável	pela	experiência.	É	um	currículo	que	está	sempre	em	mudança,	em	
um	constante	processo	de	aprendizagem	(RINALDI,	2017).	
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CONSIDERAÇCÕES FINAIS
Ao	visualizar	as	quatro	 linguagens,	 criança	e	currículo	 foi	possível	perceber	como	as	práticas	

cotidianas	contribui	para	que	o	CEI	Emília	Piske	esteja	em	constante	mudança.	As	linguagens	expres-
sam	um	currículo	e	uma	criança,	que	por	sua	vez	põe	em	funcionamento	as	 linguagens.	Todo	esse	
movimento	acontece	pela	criança,	nas	suas	brincadeiras	e	interações	diárias.	

Dentro	de	todas	essas	possibilidades,	a	criança	busca	na	imaginação	elementos	para	potencia-
lizar	suas	ações,	como	também	seus	modos	de	criar	e	recriar	o	espaço,	potencializando	sua	cultura,	
tornando-se	ator	social	nas	suas	ações	e	com	isso	vai	constituindo	e	formando	sua	identidade.	

A	 relação	 entre	 currículo,	 criança	 e	 linguagens	 acontece	 pela	 disponibilidade	 que	 os	 adultos	
possuem	em	ampliar	o	repertório	das	crianças	a	partir	das	linguagens.	E	elas,	expressam	um	currículo	
e	uma	criança	que	estão	em	constante	movimento	e	construção.	Além	das	linguagens	expressarem	tais	
reverberações,	o	espaço	expressa	uma	criança	e	um	currículo.	
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INTRODUÇÃO
O	 presente	 artigo	 resulta	 de	 uma	 pesquisa	 de	mestrado	 que	 tem	 por	 objetivo	 conhecer	 as	

vivências	constituídas	por	um	grupo	de	bebês	por	meio	da	dinâmica	 interativa	estabelecida	com	o	
meio	social,	no	contexto	do	berçário	em	uma	Escola	Municipal	de	Educação	Infantil	de	Belo	Horizonte.	
Assim,	atentou-se	para	o	modo	como	ocorrem	tais	processos	interacionais	e	a	produção	de	sentidos	
construídos	nas	aproximações.	Nesse	artigo	optamos	por	apresentar	os	pressupostos	teóricos	e	me-
todológicos	que	serviram	de	base	para	a	pesquisa.	Dessa	forma,	na	escrita	desse	trabalho	incluímos	
algumas	situações	ocorridas	no	campo	como	forma	de	revelar	a	relevância	da	abordagem	etnográfica	
nas	pesquisas	com	crianças,	além	de	apresentarmos	como	o	conceito	de	vivência	(perejivánie)	tem	sido	
compreendido	na	comunidade	cientifica.	Será	apresentado,	também,	um	evento	interativo	como	eixo	
do	processo	analítico	e	que	revela	a	constituição	das	vivências	pelos	bebês. 

A	pesquisa,	em	nível	de	mestrado,	esteve	vinculada	a	um	Programa	de	Pesquisa	mais	amplo,	que	
se	encontra	em	andamento,	denominado:	“Infância	e	escolarização-	Bebês:	participação,	amizades,	
cognição	e	cultura1”.	Este	Programa	busca	acompanhar	duas	turmas	de	crianças	ao	longo	de	toda	sua	
trajetória	na	Educação	Infantil	por	meio	de	uma	abordagem	etnográfica.	Em	sua	Fase	I,	o	Programa	
tem	como	propósito	“compreender,	a	partir	de	diferentes	perspectivas	(famílias,	professoras	e	bebês),	
as	 formas	 de	 inserção	 e	 participação	 dos	 bebês	 nas	 práticas	 educativas”	 (NEVES	 e	GOMES,	 2016).	
O	trabalho,	portanto,	inseriu-se	na	primeira	fase	do	Programa	de	Pesquisa,	trazendo	elementos	que	
possam	elucidar	um	dos	aspectos	do	objetivo	geral,	qual	seja,	o	de	compreender	quais	são	os	limites	
e	as	possibilidades	para	a	constituição	humana	desses	bebês	em	um	ambiente	 institucional	que	os	
atende	ao	longo	de	dez	horas	diárias.	

A	pesquisa	 foi	 realizada	 com	uma	perspectiva	etnográfica,	 em	um	grupo	de	13	bebês,	 com	
idades	entre	10	meses	a	1	ano	e	2	meses,	durante	seis	meses.	Os	dados	foram	construídos	por	meio	
de	registros	fílmicos,	fotográficos,	anotações	no	diário	de	campo	e	entrevistas	semiestruturadas	com	
os	adultos.	

1	 Coordenado	pelas	professoras	Vanessa	Ferraz	Almeida	Neves,	Maria	de	Fátima	Cardoso	Gomes	e	Maria	Inês	Mafra	Goulart.	As	pes-
quisas	desenvolvidas	por	este	Programa	inserem-se	no	Grupo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Psicologia	histórico-cultural	na	Sala	de	Aula	
(GEPSA)	e	no	Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	Infância	e	Educação	Infantil	(NEPEI),	ambos	da	Faculdade	de	Educação/UFMG.
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A	TEORIA	HISTÓRICO-CULTURAL	E	O	CONCEITO	DE	VIVÊNCIA	(PEREJIVÁNIE)	
PARA	A	COMPREENSÃO	DAS	VIVÊNCIAS	DOS	BEBÊS

Como	um	bebê	se	torna	um	ser	humano?	Ao	refletirmos	sobre	tal	questionamento,	encontra-

ríamos	perspectivas	teóricas	que	defendem	que	é	pelo	viés	biológico,	ou	seja,	pelo	fluxo	dos	estágios	

do	desenvolvimento	(Piaget).	Por	meio	da	Psicologia	Histórico-Cultural,	elaborada	por	Vigotski	e	seus	

colaboradores,	entendemos	que	a	constituição	humana	está	intrinsecamente	relacionada	aos	aspec-

tos	biológicos,	culturais,	sociais	e	históricos	que	nos	demarca	e	nos	constitui	em	um	processo	dialético	

de	humanização.	

A	Teoria	Histórico-Cultural	elucida	que	o	desenvolvimento	humano	é	permeado	pela	cultura	e	

construído	por	meio	das	relações	sociais	estabelecidas	entre	os	indivíduos,	em	um	movimento	em	que	

se	reconhece	a	história	e	a	cultura	de	uma	sociedade:	

Desde	os	primeiros	dias	 do	desenvolvimento	da	 criança,	 suas	 atividades	 adquirem	um	 significado	
próprio	num	sistema	de	comportamento	social	e,	sendo	dirigidas	a	objetivos	definidos,	são	refratadas	
através	do	prisma	do	ambiente	da	criança.	O	caminho	do	objeto	até	a	criança	e	desta	até	o	objeto	
passa	através	de	outra	pessoa.	 Essa	estrutura	humana	 complexa	é	o	produto	de	um	processo	de	
desenvolvimento	 profundamente	 enraizado	 nas	 ligações	 entre	 história	 individual	 e	 história	 social	
(VIGOTSKI, 1989, p. 33).

Vigotski	defende,	ainda,	a	tese	do	duplo	nascimento	do	ser	humano	afirmando	que	a	inserção	

na	cultura	“implica	o	novo	nascimento:	o	cultural,	uma	vez	que	só	o	nascimento	biológico	não	dá	conta	

da	emergência	dessas	funções	definidoras	do	humano”	(Vigotski,	apud	PINO,	2005,	p.	47).	Com	isso,	a	

criança,	desde	a	mais	tenra	idade,	somente	se	constituirá	como	ser	humano	por	meio	do	outro	e	das	

relações	sociais	que	estabelece	ao	longo	de	sua	vida.

Todavia,	ao	pensarmos	no	fluxo	de	desenvolvimento,	precisamos	analisá-lo	na	relação	dialética	

com	o	meio	social	e	com	as	demais	pessoas.	Ou	seja,	na	unidade	indivisível	{pessoa	|	meio	sociocultu-

ral}	nomeada	por	vivência	(perejivánie).

O	conceito	de	vivência	(perejivánie) foi	apresentado	por	Vigotski	como	um	dos	conceitos-chave	

para	entender	o	papel	do	meio	no	desenvolvimento.	A	palavra	perejivánie faz parte do cotidiano russo 

e deriva do par de verbos perejivát e perejit, oriundos do verbo jit, que	significa	viver.	Cabe	esclarecer	
que	os	verbos	russos	se	agrupam	em	pares	e	possuem	definições	semelhantes.	Sua	diferença	reside	

nos	aspectos	verbais:	perfectivo	e	imperfectivo.	As	derivações	se	relacionam	a	ideia	de	viver/sofrer	

através	de,	ou	seja,	denota	que	você	viveu	e/ou	que	tem	vivido	uma	situação	delicada.	Observa-se,	

com	isso,	que	as	ações	vivenciadas	apresentam	finalização	incerta.	Essa	particularidade	inconclusiva	

que	o	termo	expressa	é	um	elemento	ineliminável	de	perejivánie (TOASSA,	2009).	Dessa	forma,	para	

Vigotski,	o	conceito	de	perejivánie	é	utilizado	para	definir	as	vivências	que	nos	marcam.	

Nesse	sentido,	a	vivência	(perejivánie) é uma unidade indivisível constituída entre pessoa e meio 
social, compreendida como:

A	vivência	é	uma	unidade	na	qual,	por	um	lado,	de	modo	indivisível,	o	meio,	aquilo	que	se	vivencia	
está	representado	–	a	vivência	sempre	se	liga	àquilo	que	está	localizado	fora	da	pessoa	–	e,	por	outro	
lado,	está	representado	como	eu	vivencio	isso,	ou	seja,	todas	as	particularidades	da	personalidade	e	
todas	as	particularidades	do	meio	são	apresentadas	na	vivência,	tanto	aquilo	que	é	retirado	do	meio,	
todos	os	elementos	que	possuem	relação	com	dada	personalidade,	como	aquilo	que	é	retirado	da	
personalidade,	todos	os	traços	de	seu	caráter,	traços	constitutivos	que	possuem	relação	com	dado	
acontecimento	(VIGOTSKI,	1933-1934/	2010,	p.	686).	
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Assim,	na	 vivência	 estão	presentes	os	 elementos	do	meio	 e	da	personalidade.	 É	 importante	

acrescentar	que	o	meio	não	pode	ser	compreendido	como	um	elemento	estático	e	invariável,	uma	vez	

que: 

Deve	ser	compreendido	como	variável	e	dinâmico.	Então,	o	meio,	a	 situação	de	alguma	 forma	 in-
fluencia	a	criança,	norteia	seu	desenvolvimento.	Mas	a	criança	e	seu	desenvolvimento	se	modificam,	
tornam-se	outros.	E	não	apenas	a	criança	se	modifica,	modifica-se	também	a	atitude	do	meio	para	
com	ela,	e	esse	mesmo	meio	começa	a	influenciar	a	criança	de	uma	nova	maneira	(VIGOTSKI,	1933-
1934/	2010,	p.	691).

Nessa	perspectiva,	os	processos	de	apropriação	dos	elementos	do	meio,	de	vivenciar	tais	situa-

ções,	são	processos	em	constantes	modificações.	Essas	transformações	provocam	as	neoformações	e,	

consequentemente,	possibilitam	novos	desenvolvimentos.	Faz-se	necessário	esclarecer	o	que	é	uma	

neoformação.	Para	isso,	Toassa	(2009,	p.	234)	elucida	que	são	consideradas	“uma	espécie	de	guia	para	o	

processo	de	desenvolvimento,	em	torno	da	qual	se	agrupam	as	outras	formações	parciais	relacionadas	

a	facetas	isoladas	da	personalidade,	podendo	mudar	de	lugar	(e	importância)	no	desenvolvimento”.	

As	significações	demarcam	as	neoformações	à	medida	que	afetam	a	forma	do	sujeito	se	relacionar	

com	dada	situação.	Uma	vez	que,	as	vivências	são,	em	sua	essência,	fonte	de	vínculos	afetivos	e,	com	

isso,	os	sentidos	construídos	determinam	os	modos	particulares	dos	sujeitos	agirem	(TOASSA,	2009).

Dessa	forma,	a	vivência	(perejivánie)	configura-se	como	uma	unidade	indissolúvel	{pessoa	|	meio	

sociocultural},	onde	se	estabelece	uma	relação	dialética	entre	o	externo	e	o	interno,	o	individual	e	o	

coletivo,	o	afeto	e	o	intelecto.	Com	isso,	quando	indivíduos	diferentes	se	encontram	perante	a	mesma	

circunstância,	um	campo	de	sentidos	se	instaura,	proporcionando	vivências	(perejivánies) distintas que 

afetam	diferentemente	a	cada	um	deles,	criando	um	potencial	para	aprendizagens	também	diversas.	

Do	mesmo	modo,	como	na	pesquisa	realizada,	em	que	os	bebês	e	adultos	no	contexto	do	berçário,	

também	constituíram	vivências	(perejivánies) diferentes	para	as	situações	vividas	naquele	local.	

No	intuito	de	conhecer	como	o	termo	vivência	tem	sido	compreendido	pela	comunidade	cientí-

fica,	realizamos	um	levantamento2	dos	trabalhos	que	discutem	sobre	as	vivências	na	Educação	Infantil.	

O	levantamento	foi	realizado	nos	anais	das	reuniões	ocorridas	entre	2000	a	2017	da	Associação	

Nacional	de	Pós-graduação	e	Pesquisa	em	Educação	(ANPEd),	por	meio	de	busca	nos	trabalhos	digita-

lizados	pertencentes	aos	GT	7	-	Educação	de	crianças	de	0	a	6	anos	e	GT	20	-	Psicologia	da	educação.	

Para	a	busca	utilizamos	os	descritores:	“vivência	-	educação	infantil”.	Em	um	total	de	254	trabalhos	

apresentados	ao	longo	das	dezesseis	reuniões,	no	GT	7	encontramos	somente	um	trabalho	que	apre-

sentava	como	palavra-chave	o	conceito	de	vivência	na	Educação	Infantil.	No	GT	20,	onde	há	a	maior	

tradição	de	estudos	referentes	ao	desenvolvimento	humano,	em	um	montante	de	202	trabalhos,	so-

mente	um	estudo,	referia-se	à	temática	de	nosso	interesse.	

A	partir	do	levantamento	destacamos	os	trabalhos	relacionados	à	vivência	das	crianças	de	dois	

anos	de	idade	durante	o	processo	de	inserção	no	espaço	institucional	(REIS,	2013);	as	afecções	e	as	

vivências	ocorridas	no	meio	cultural	(creche)	que	possibilitaram	a	constituição	de	bebês	e	educadoras	

como	seres	humanos	(OLIVEIRA	e	GOMES,	2017).	

2	 Convém	esclarecer,	que	 incluímos,	 também,	em	nosso	 levantamento	de	 literatura,	 as	produções	acadêmicas	 sobre	as	 interações	
sociais	dos	bebês	no	espaço	institucional.	Porém,	devido	ao	limite	deste	artigo,	optamos	por	não	realizar	a	apresentação	da	revisão	
bibliográfica	acerca	dos	processos	interativos	dos	bebês.	
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Já,	no	banco	de	teses	e	dissertações	do	Instituto	Brasileiro	de	Informação	em	Ciência	e	Tecnologia	
(IBICT),	foi	realizado	o	levantamento	durante	os	anos	2008	a	2018.	Por	meio	dos	descritores:	“pereji-
vánie	-	vivência	-	educação	infantil”.	Identificamos	estudos	relacionados	às	vivências	infantis	durante	
a	atividade	de	contação	de	histórias	(JUBÉ,	2014);	a	gênese	epistemológica	dos	conceitos	de	emoção	e	
vivência	na	obra	de	Vigotski	(TOASSA,	2009).	

Por	fim,	foi	realizado	o	levantamento	na	literatura	internacional,	nos	bancos	de	dados	Education	
Resources	Information	Center	(ERIC),	entre	2009	a	2018,	por	meio	dos	descritores:	“perezhivanie	-	in-
fants	education	-	childhood	education”.	Os	trabalhos	versavam	sobre	as	vivências,	sentidos	e	significa-
dos	expressos	pelas	professoras	da	Educação	Infantil	em	relação	ao	processo	de	educação	continuada	
e	prática	docente	(COELHO,	2016);	a	compreensão	de	perejivánie de	Vigotski	como	um	conceito	cien-
tífico	(MICHELL,	2016);	um	compêndio	das	discussões	a	respeito	do	termo	perejivánie	para	auxiliar	na	
compreensão	e	inclusão	do	vocábulo	nas	pesquisas	direcionadas	à	Educação	Infantil	(FLEER,	2016).	

Com	isso,	constatamos	que	o	estudo	referente	ao	conceito	de	vivência	(perejivánie),	especial-
mente	em	nível	nacional,	 ainda	é	precoce.	Embora,	a	 literatura	 internacional	 se	encontre	mais	de-
senvolvida	na	busca	de	compreender	o	termo	perejivánie,	percebemos	que	não	há	pesquisas	que	se	
embasam	na	categoria	vivência	como	forma	de	apreender	a	constituição	humana	das	crianças. 

BREVE	CONTEXTUALIZAÇÃO	DO	ESPAÇO	DA	PESQUISA	
A	Escola	Municipal	de	Educação	Infantil	(EMEI)	investigada	está	situada	na	região	oeste	de	Belo	

Horizonte,	possui	uma	excelente	infraestrutura	e	atendia	a	440	crianças,	na	época	da	pesquisa.	

Entretanto,	é	no	interior	da	instituição	que	se	nota	sua	diferença	das	demais	EMEI’s	pertencentes	
à	Rede	Municipal	de	Educação	de	Belo	Horizonte.	Ao	adentrar	pelos	seus	corredores,	percebe-se	um	
espaço	acolhedor,	encantador,	instigante,	repleto	de	cores	e	com	uma	vasta	materialidade	exposta.	
Diversos	móbiles	com	as	produções	das	crianças	 ficam	pendurados	pelo	 teto,	as	 imagens	 retratam	
a	síntese	dos	projetos	executados	pelas	turmas	e	uma	diversidade	de	fotos	e	objetos	que	demons-
tram	que	aquela	instituição	possui	uma	magia	que	não	se	nota	em	outra	escola	qualquer	(GOULART	e	
MARTINS,	2016).

Seus	espaços	 internos	e	externos	são	estruturados	em	ambientes	estimuladores	que	propor-
cionam	 às	 crianças	 a	 exploração	 de	múltiplos	materiais,	 com	o	 intuito	 de	 possibilitar	 um	 trabalho	
pedagógico	que	visa	ampliar	o	desenvolvimento	das	diversas	linguagens	das	crianças.	Nota-se	isso	em	
cada cenário da instituição, desde o hall	de	entrada,	os	corredores,	o	parquinho,	refeitório,	as	salas	
destinadas	às	crianças	menores	e	aos	bebês,	bem	como	os	ateliês	(GOULART	e	MARTINS,	2016).

Com	uma	proposta	inovadora	de	organização	dos	espaços	educativos,	a	instituição	investigada	
transformou	as	tradicionais	salas	de	aulas,	destinadas	às	crianças	entre	3	e	5	anos,	em	ateliês,	emba-
sada	na	prática	vivenciada	em	Reggio	Emília3,	na	qual	sua	concepção	educacional	para	as	crianças	pe-
quenas	foi	inspirada	em	Loris	Malaguzzi,	educador	e	psicólogo	italiano.	Em	2017,	época	da	pesquisa,	a	
escola	possuía	oito	ateliês:	Artes	Plásticas,	Construção,	Digital,	Faz	de	Conta,	Luz,	Pesquisa,	Reciclagem	
e	Sons.	Conforme	Goulart	 e	Martins	 (2016,	p.	 35),	 “dentro	de	 cada	ateliê	é	organizado	um	espaço	
central	reservado	para	as	rodas	de	conversa”.

3	 Reggio	Emília	é	um	município	italiano.	Sua	proposta	educacional	para	a	Educação	Infantil	tem	sido	utilizada	como	parâmetro	mundial.	
Disponível	em:	https://www.newsweek.com/school-must-rest-idea-all-children-are-different-200976.	Acesso	em:	22	jul.	2019.
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Já,	o	espaço	do	berçário,	era	estruturado	com	sala	de	estimulação,	 sala	do	sono,	banheiro	e	

solário.	Em	2017,	a	 turma	atendia	a	 treze	bebês	em	horário	 integral	 (entre	7h	e	17h20).	Eram	sete	

professoras	e	uma	auxiliar	com	diferentes	horários	na	turma.

PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA: A LÓGICA DE INVESTIGAÇÃO DEFINIDA 
Partimos	do	pressuposto	de	que,	para	conhecermos	como	os	bebês	constituem	suas	vivências	

em	espaços	coletivos	de	educação	e	cuidado,	ou	seja,	como	se	dá	o	processo	de	constituição	humana	

dessas	crianças,	precisaríamos	conviver	com	eles	no	espaço	institucional.	Como	a	maioria	dos	peque-

nos	não	havia	se	apropriado	da	linguagem	oral	e,	assim,	comunicavam	por	meio	dos	gestos,	balbucios,	

sorrisos,	toques,	olhares	e	as	expressões	que	constituem	o	ser	humano,	necessitávamos	legitimar	to-

das	as	formas	utilizadas	pelos	bebês	para	comunicar	e	expressar	para,	a	partir	disso,	compreender	as	

informações	a	respeito	das	vivências	que	eles	constituíram	no	contexto	do	berçário.	

Com	base	nessa	premissa,	a	pesquisa	baseou-se	na	perspectiva	etnográfica,	o	que	possibilitou	

aos	pesquisadores	conviver	com	os	bebês	e	adultos	no	espaço	institucional.	Tal	abordagem	possibilita	

a	permanência	contínua	do	pesquisador	em	um	grupo	social	a	 fim	de	compreender	os	significados	

das	ações	e	práticas	sociais	construídas	pelos	membros	da	comunidade	e	permitir	que	o	pesquisa-

dor	realize	uma	descrição	densa	dos	acontecimentos	culturais	do	grupo	pesquisado	(GREEN,	DIXON,	

ZAHARLICK, 2005). 

Nossa	permanência	junto	aos	bebês	e	adultos	iniciou	no	mês	de	junho	de	2017	e	finalizou	no	

mês	de	novembro	do	mesmo	ano.	Esse	período	nos	possibilitou	vivenciar	uma	diversidade	de	situações	

e	captar	os	diversos	momentos	da	vida	dessas	crianças	nesse	espaço	coletivo	de	educação	e	cuidados.

AS	VIVÊNCIAS	DOS	BEBÊS	NO	CONTEXTO	DO	BERÇÁRIO	
Finalizado	o	período	da	produção	dos	dados	realizamos	a	construção	de	uma	lógica	de	inves-

tigação	para	aproximação	dos	dados	e,	para	que	identificássemos	os	principais	elementos	para	uma	

possível	análise.	Uma	das	etapas	de	nossa	lógica	de	investigação	incluía	revisar	os	eventos	interativos	

mapeados.	A	 revisão	dos	eventos	possibilitou	na	 identificação,	dentre	outras,	de	 três	 categorias:	 i)	

aproximação	provocada	por	artefatos	 (brinquedo	ou	outro	objeto);	 ii)	aproximação	provocada	pelo	

toque	e,	iii)	aproximação	estruturada	em	forma	de	brincadeira.	Por	meio	da	constituição	de	categorias,	

observamos	e	destacamos	as	relações	estabelecidas	entre	Ícaro	e	uma	das	crianças	da	turma,	Giulia,	

que	se	apresentaram	como	um	exemplo	das	diversas	possibilidades	interacionais.	

Ícaro	atraiu	nossa	atenção	desde	nossa	imersão	em	campo.	Ele	era	o	bebê	com	mais	idade	na	

turma:	quatorze	meses.	Entretanto,	ainda	engatinhava.	Era	robusto	e	suas	aproximações	demandavam	

dos	adultos	um	cuidado	mais	atento,	pois	quando	se	aproximava	de	outra	criança,	jogava-se	sobre	a	

mesma,	sem	controle	de	sua	força,	provocando	choro.	Em	vista	disso,	as	professoras,	constantemente,	

o	advertiam:	“Ícaro, cuidado, viu”; “oh, Ícaro, você está muito forte”.	Em	diversos	momentos,	as	pro-

fessoras	buscavam	ensinar	a	ele	maneiras	mais	carinhosas	de	interagir,	nomeadas	por	“fazer carinho”.

Giulia,	em	contrapartida,	era	uma	das	menores	crianças	da	turma	pesquisada,	porém	já	anda-

va	quando	nossa	pesquisa	 teve	 início.	Observamos,	em	um	dos	momentos	da	relação	estabelecida	

entre	os	 dois	 protagonistas,	 um	 fato	que	nos	 surpreendeu	e	 contrariou	o	 que	 vinha	 acontecendo.	
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Percebemos	que	Giulia	não	chorou	quando	Ícaro,	 literalmente,	passou	por	cima	dela.	Essa	situação	
proporcionou	o	surgimento	de	novos	sentidos	para	a	aproximação	do	grupo	possibilitando,	dessa	for-
ma,	novas	vivências.	

Selecionamos	um	evento	interativo	que	revela	a	constituição	das	vivências	pelas	crianças.	Nesse	
evento	observamos	Ícaro,	aquela	criança	que	demandava	um	olhar	mais	atento	dos	adultos	para	que	
suas	interações	sociais	fossem	cuidadosas,	dispõe-se	a	cuidar	de	Giulia.	Para	situar	o	evento	seleciona-
do	no	contexto	do	dia,	apresentaremos	uma	pequena	descrição	dos	acontecimentos	ocorridos.	

ÍCARO	OFERECE	“COMIDINHA”	PARA	GIULIA
Às	13	horas	do	dia	16/11/2017,	uma	quinta-feira,	 as	 crianças	que	acordaram	 foram	 trazidas,	

pelas	professoras,	para	a	sala	de	estimulação	para	explorar	os	carrinhos.	Foi	ofertado	o	 leite	e,	em	
seguida,	uma	caixa	com	panelas	verdadeiras,	latas,	colheres	e	potes	de	plástico	foi	disposta	no	centro	
da	sala	de	estimulação.	Os	bebês	logo	se	dispuseram	a	explorar	os	objetos,	fazendo	“comidinha”	como	
um	exercício	do	jogo	simbólico	que	já	estava	surgindo	na	turma.	As	professoras	permaneciam	sentadas	
próximas	às	crianças.	Ícaro	explora	um	pote	e	uma	colher	ao	lado	de	uma	das	professoras.	Giulia	se	
aproxima	dessa	professora,	pega	alguns	objetos	sobre	o	tatame	e	coloca	dentro	de	uma	lata.	A	profes-
sora	levanta-se	para	levar	uma	das	crianças	da	turma	para	trocar	a	fralda.	

Em	seguida,	Ícaro	observa	um	pote	que	mantém	nas	mãos,	talvez	atento	às	imagens	impressas	
no	rótulo.	Ele	olha	para	Giulia,	 sentada	ao	seu	 lado	e	explora	o	pote,	mexendo	a	colher	dentro	do	
artefato.	Aproxima	sua	mão	em	direção	à	boca	de	Giulia,	oferecendo	para	a	bebê	a	“comidinha”	que	
estava	na	colher.	Em	contrapartida,	Giulia	também	explorava	os	objetos	que	mantinha	nas	mãos	e	não	
notou	quando	Ícaro	a	ofertava	“comidinha”.	Então,	Ícaro,	que	permanecia	com	o	braço	esticado	em	
direção	a	Giulia,	diz:	“papa”. 

Foto	1:	Ícaro	oferece	“comidinha”	para	a	Giulia.

Fonte: Arquivo da pesquisa.

Ela	olha	para	Ícaro	e	abre	a	boca	para	que	ele	colocasse	a	“comidinha”	em	sua	boca.	O	bebê	
retira	a	colher	da	boca	de	Giulia,	novamente	mexe	no	pote	e	coloca	a	colher	em	sua	própria	boca.	Na	
sequência,	repete	o	movimento	de	ofertar	“comidinha”	para	Giulia,	que	aceita.	Porém,	a	professora	
aproxima-se	advertindo	Ícaro	e	tocando	a	mão	da	criança.	A	professora	se	aproxima	da	auxiliar	e	a	
pede para que “passe o olho, ali”,	ou	seja,	nos	bebês	Giulia	e	Ícaro.	A	auxiliar	confirma	que	sim,	por	
meio	dos	gestos.	Giulia	faz	contato	visual	com	Ícaro.	O	bebê	também	olha	para	ela,	mas	explora	os	
objetos	em	suas	mãos	sem	ofertar	“comidinha”	para	Giulia	outra	vez.	

Esse	evento	retrata	a	potencialidade	das	vivências	constituídas	no	contexto	do	berçário	em	que	
os	bebês	aprendem	formas	de	aproximação.	Aqui,	observamos	que	 Ícaro	assume	o	papel	de	quem	
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cuida	do	outro,	nesse	caso,	sua	colega	Giulia,	oferecendo-lhe	“comidinha”.	O	bebê,	cuja	aproximação	

sempre	exigiu	cuidado	pela	falta	de	controle	de	seus	movimentos,	ajusta	sua	postura	e	sua	força	e	inte-

rage	com	Giulia	de	maneira	adequada	e	gentil.	Porém,	seu	esforço	não	é	visível	para	os	adultos,	acostu-

mados	à	sua	“falta	de	jeito”.	Assim,	ao	ser	advertido,	reconfigura	suas	ações	e	interrompe	a	interação	

com	a	colega,	afastando-se.	Esse	papel	nos	remete	às	vivências	(perejivánies)	construídas	por	 Ícaro	

que	fizeram	com	que	exercesse	a	dialética	de	aproximação/afastamento.	Por	um	lado,	desenvolve	uma	

aproximação	cuidadosa	e,	por	outro,	compreende	o	momento	do	um	afastamento	cauteloso.	Nessa	

dinâmica,	novos	sentidos	são	produzidos	por	todos	aqueles	que	participam	da	interação	(os	bebês	e	

os	adultos).	Concordamos	com	Vigotski	(1932-1933/1996)	que	na	vivência	(perejivánie)	se	manifestam	

todas	as	propriedades	que	se	constituíram	ao	longo	do	desenvolvimento.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por	meio	desse	evento,	reconhecemos	que	os	bebês,	em	seu	modo	peculiar,	comunicam	por	

meio	da	linguagem	verbal	e	não	verbal.	Além	disso,	observamos	que	a	relação	entre	os	bebês	desen-

rola-se	de	maneira	fugaz.	Dado	que,	o	evento	interativo	apresentado	durou	menos	que	um	minuto.	

Contudo,	esses	poucos	segundos	são	potentes	para	transformar	a	vivência	(perejivánie) do grupo de 

crianças.	Notamos,	ainda,	as	formas	utilizadas	pelos	bebês	para	aproximar	e	estabelecer	a	relação	com	

o	outro	(bebê	e/ou	adulto).

Consideramos,	também,	que	a	perspectiva	etnográfica	demonstrou	ser	particularmente	profí-

cua	na	pesquisa	realizada	com	os	bebês,	pois	somente	ouvir	os	adultos	que	convivem	com	eles,	por	

meio	de	entrevistas,	não	 seria	 suficiente	para	 revelar	 a	 complexidade	das	 relações	e	 vivências	das	

crianças.	Além	disso,	observamos	que	as	vivências	(perejivánies)	possibilitam	transformações	em	nos-

so	desenvolvimento	em	múltiplas	circunstâncias.	

Com	isso,	revelamos	a	riqueza	das	vivências	(perejivánies)	e	o	quanto	elas	podem	nos	dizer	sobre	

como	as	crianças	estão	se	constituindo	como	humanos	no	espaço	institucional.

REFERÊNCIAS	BIBLIOGRÁFICAS	

COELHO,	C.	M.	M.	Beyond	perezhivanie,	sense,	and	language:	An	empirical	study	of	early	childhood	
teachers’	subjective	senses.	In:	International research in early childhood education, v.7, n.1, p. 219-
237,	2016.	

FLEER,	M.	An	everyday	and	theoretical	reading	of	perezhivanie	for	informing	research	in	early	childhood	
education. In: International research in early childhood education.	v.7,	n.1,	p.	34-49.	2016.	

GOULART,	M.	I.	M.;	MARTINS,	M.	C.	O	contexto	e	a	inspiração	do	nosso	trabalho	na	UMEI	Silva	Lobo.	
In: Crianças, professoras e famílias: olhares	sobre	a	Educação	Infantil.	SILVA,	I.	O.;	LUZ,	I.	R.;	GOULART,	
M.	I.	M.	Belo	Horizonte:	Mazza	Edições,	p.	28-37,	2016.

GREEN,	 J.;	 DIXON,	 C;	 ZAHARLICK,	 A.	 A	 etnografia	 como	 uma	 lógica	 de	 investigação.	 Educação em 
Revista.	Belo	Horizonte,	v.42,	p.	13-79,	dez,	2005.

JUBÉ,	U.	R.	R.	Estudo das vivências infantis por meio da contação de história. 2014.	65	f.	Dissertação	
(Mestrado	em	Psicologia	e	Educação).	Centro	Universitário	de	Brasília.	Brasília:	DF.	2014

MICHELL,	M.	 Finding	 the	 “prism”:	understanding	Vygotsky’s	perezhivanie	as	 an	ontogenetic	unit	of	
child	consciousnes.	In:	International research in early childhood education,	v.7,	n.1,	p.	5-33,	2016.	



570

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

NEVES,	v.	F.	A.;	GOMES,	M.	F.	C.	 Infância e escolarização-bebês: participação,	amizade,	cognição	e	
cultura	 (Fase	 I).	 Belo	 Horizonte.	 2016.	 Disponível	 em:	 http://www.cnpq.br/in/web/guest/projetos-
pesquisa.	Acesso	em:	16	jun.	2019.

OLIVEIRA,	 L.	 S.;	GOMES,	M.	F.	C.	Vivências,	afecções	e	 constituição	do	humano:	um	diálogo	com	a	
creche. Anais	da	38ª	Reunião	Anual	da	ANPEd.	São	Luís.	2017.	

PINO,	A.	As marcas do humano:	às	origens	da	constituição	cultural	da	criança	na	perspectiva	de	Lev	S.	
Vigotski.	São	Paulo:	Cortez,	2005.

REIS,	L.	M.	S.	Inserção	e	vivências	cotidianas:	como	crianças	pequenas	experienciam	sua	entrada	na	
educação	infantil?	Anais	da	36ª	Reunião	Anual	da	ANPEd. Goiânia. 2013

TOASSA, G. Emoções	e	vivências	em	Vigotski:	 investigação	para	uma	perspectiva	histórico-cultural. 
2009.	348	f.	Tese	(Doutorado	em	Psicologia).	Universidade	de	São	Paulo.	São	Paulo.	2009.

VIGOTSKI,	L.	S.	Quarta	aula:	a	questão	do	meio	na	pedologia. Psicologia USP.	São	Paulo,	v.	21,	n.4,	p.	
681-701,	2010.	(Trabalho	original	publicado	entre	1933-1934).

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1989.	

VIGOTSKI, L. S. Obras escogidas IV.	Madrid:	Visor	Distribuciones,	1996.	(Trabalho	original	publicado	
entre 1932-1933).



571

A	INFÂNCIA	PELO	OLHAR	DAS	EDUCADORAS	DE	CRECHE	E	PRÉ-ESCOLA	A	PARTIR	DE	VIVENCIAS	

FORMATIVAS	NOS	CENTROS	MUNICIPAIS	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL	DE	VIÇOSA	–	MG

A INFÂNCIA PELO OLHAR DAS EDUCADORAS DE CRECHE E PRÉ-
ESCOLA A PARTIR DE VIVENCIAS FORMATIVAS NOS CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE VIÇOSA – MG

Tamires	Cristina	dos	Reis	Carlos	Alvim
tamialvimped@gmail.com 

PPGE-UFJF/LICEDH

Naise	Valéria	Guimarães	Neves
nneves@ufv.br 

UFV/PPGE-UFJF/LICEDH

Sarah Menezes Rocha
sarah.menezes@ufv.br 

UFV/LICEDH

“As crianças, esses seres estranhos dos quais nada se sabe, esses seres selvagens que não 
entendem a nossa língua”	(LARROSA,	1998,	p.67).	

Essa	citação	nos	coloca	diante	de	um	grande	desafio,	pois	nos	leva	a	(re)pensar	sobre	nossos	
saberes	em	relação	à	criança	e	à	infância	principalmente	no	campo	da	formação	de	professores	para	
a	educação	infantil.	

Larrosa	(1998),	ainda	nos	coloca	em	situação	de	desequilíbrio	cognitivo	quando	afirma	que	“a	
infância é o outro”, é o que inquieta a segurança dos nossos saberes e questiona o poder de nossas 
práticas.	Assim,	motivadas	por	desvendar	esse	“enigma”	e	acreditando	que	para	que	as	professoras	da	
educação	infantil	sejam	provocadas	a	esse	(re)pensar,	defendemos	como	necessário	uma	“escuta	em	
relação	às	professoras”	ao	longo	do	processo	de	formação.

Inferimos	que	para	as	professoras	compreenderem	a	importância	de	ouvir	as	crianças	e	respei-
tar	a	singularidade	de	cada	uma,	elas	precisam	ter	sensibilidade	para	isso	e,	portanto,	precisam	ser	
“escutadas”	também	em	suas	singularidades.

Com	base	nessa	hipótese,	 iniciamos	um	trabalho	de	 formação	continuada	que	se	consolidou	
numa	parceria	entre	o	Grupo	de	Pesquisa	“Linguagens,	Infâncias,	Cultura	e	Desenvolvimento	Humano”	
-	LICEDH	do	PPGE/UFJF	e	a	Secretaria	Municipal	de	Educação	de	Viçosa	–	MG,	 junto	a	dois	Centros	
Municipais	de	Educação	Infantil	–	CMEIs	da	cidade	de	Viçosa	com	o	projeto	intitulado:	“Com	a	voz	as	
professoras!	Reflexões	sobre	o	 fazer	docente	no	trabalho	com	os	bebês	e	as	crianças	pequenas	na	
instituição	de	educação	infantil”.

Buscamos	provocar	nestas	profissionais	reflexões	sobre	a	prática	docente	a	partir	de	evocações	
que	vão	desde	os	conceitos	e	as	memórias	de	infância	dessas	educadoras,	até	a	possibilidade	de	refle-
xões,	(re)construções	e	(re)descobertas	de	conceitos	sobre	as	múltiplas	infâncias	e	suas	práticas,	uma	
vez	que	a	infância	ora	é	vista	de	forma	singular,	ora	plural,	e	isso	nos	convida	a	pensar	sobre	as	diversas	
expressões	contempladas	em	tal	campo	(ABRAMOWICZ,	2011).	

Com	base	nessas	vivências	nos	CMEIs,	objetivamos	suscitar	nas	profissionais	envolvidas,	senti-
mentos	de	empatia	para	com	as	crianças	e	proporcionar	oportunidades	de	reconstrução	da	identidade	
docente.	Arslan	e	Iavelberb	(2006,	p.	6)	pontuam	que	“não	se	pode	ensinar	aquilo	que	não	se	conhece”,	
e	corroborando	com	este	pensar,	inferimos	que	se	quisermos	proporcionar	às	crianças	experiências	
nas	 diferentes	 dimensões	 de	 sua	 expressão,	 precisaremos	 sensibilizar	 os	 educadores	 por	meio	 de	
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atividades	em	que	estes	possam	vivenciar	as	sensações	e	os	sentimentos	pelos	quais	as	crianças	pode-
rão	ser	envolvidas.	

Quando	adentramos	no	campo	das	dimensões	expressivas	do	corpo	e	no	espaço	que	estas	de-
vem	ocupar	dentro	dos	tempos	e	espaços	das	escolas	de	educação	infantil,	faz-se	necessário	promo-
ver	reflexões	sobre	como	este	tema	é	percebido	pelos	educadores.	Acreditamos	que	uma	formação	
continuada	que	convida	professores	a	refletirem	sobre	seus	saberes	e	suas	práticas	pode	ser	um	bom	
caminho	para	que	o	“conviver”	e	o	“conversar”	com	os	bebês	e	as	crianças	pequenas	os	reaproximem	
no	sentido	de	torná-las	menos	“desconhecidas”	

As	atividades	desta	formação	continuada	estão	em	andamento	e	no	período	de	julho	de	2018	
a	julho	2019,	os	encontros	entrelaçaram	momentos	de	relaxamento,	expressão	artística	e	conversas	
temáticas	e	intencionais,	assim	como	inúmeros	momentos	de	trocas	de	experiências	e	(re)construção	
de	novas	possibilidades	de	ações	junto	ao	dia	a	dia	com	as	crianças.

Ao	longo	dos	encontros,	as	professoras,	as	auxiliares	de	sala,	as	diretoras	e	as	supervisoras	dos	
CMEIs	tiveram	oportunidade	de	vivências	e	experiências	que	foram	significativas	para	(re)inventarem	
suas	práticas	e	(re)construírem	seus	saberes.	A	partir	do	uso	de	recursos	sonoros,	possibilitamos	em	
um	dos	encontros	a	reprodução	de	alguns	áudios	de	sons	que	representam	a	infância,	como	o	som	
de	um	choro	e	o	som	de	um	pátio	escolar	repleto	de	crianças.	A	partir	disso,	questionamos	sobre	as	
memórias	de	 infâncias	das	educadoras	e	as	memórias	das	ações	docentes	que	os	sons	resgataram.	
Um	outro	momento	foi	quando	discutimos	sobre	as	“expressões	da	infância”	onde	elas	tiveram	opor-
tunidade	de	representarem	seus	saberes	sobre	essas	expressões.	Este	encontro	aconteceu	em	abril	
de	2019	onde	buscamos	problematizar	sobre	a	temática:	corpos,	infâncias	e	as	práticas	pedagógicas	
instauradas	nas	creches	municipais	de	Viçosa.

Após	conversas	a	respeito	da	temática,	sugerimos	uma	escrita,	em	que	as	professoras	relatas-
sem	suas	concepções	sobre	o	corpo	e	infância,	construído	por	cada	uma.

Dessa	forma,	a	problemática	deste	artigo	surge	a	partir	da	seguinte	questão:	quais	são	as	con-
cepções	construídas	pelas	professoras	sobre	as	expressões	da	infância	em	uma	creche	do	município	
de	Viçosa?	O	objetivo	da	pesquisa	 foi	 identificar,	 através	 dos	 relatos	 de	 experiências,	 quais	 são	 as	
concepções	de	corpo,	de	infância	e	as	práticas	docentes	produzidas	pelas	professoras,	no	que	se	refere	
às	expressões	da	infância.	

ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
Considerando	as	discussões	acerca	das	infâncias,	do	corpo,	dos	espaços,	práticas	pedagógicas	e	

formação	docente,	para	embasar	teoricamente	o	artigo,	ressaltamos	as	intervenções	de	Miguel	Arroyo	
(2012)	quando	aponta	que	ouvir	o	corpo	da	criança	é	fundamental.	Defende	a	importância	de	“trazer	
para	o	debate	os	corpos	com	destaque	para	os	estudos	da	infância	e	para	o	cotidiano	do	pensar/fazer	
político-pedagógico”	(ARROYO,	2012,	p.	34).	Já	Tiriba	(2018)	nos	provoca	quanto	ao	que	ela	denomina	
de	“emparedamento”	das	crianças	nas	Instituições	de	Educação	Infantil,	bem	como	reflexões	sobre	as	
formas	de	organização	das	rotinas,	os	modos	de	relação	entre	adultos	e	crianças.	Para	ela	precisamos	
apostar	nas	vivências	das	crianças	com	o	mundo	natural	e	possibilitar	tempo	e	espaço	para	brincadei-
ras	ao	ar	livre.
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Para	discutirmos	sobre	o	que	se	refere	ao	aprisionamento	dos	corpos	que	em	muitos	casos	se	
configura	no	“emparedamento”	das	crianças,	buscamos	 fundamentos	em	Foucault	 (2014),	ao	apre-
sentar	as	escolas	como	instituições	de	sequestro,	onde	as	mentes	dos	alunos	são	governadas	e	seus	
corpos	docilizados,	um	verdadeiro	aprisionamento	em	uma	rede	de	disciplina	e	poder.	Para	ele,	a	dis-
ciplina	está	diretamente	ligada	a	um	bom	adestramento,	portanto,	quando	cerceamos	sua	autonomia	
e	substituímos	o	brincar,	estamos	exercendo	o	poder	disciplinar.	

Para	subsidiar	nossa	reflexão	sobre	o	que	encontramos	ao	longo	do	trabalho	de	formação	con-
tinuada,	buscamos	Bakhtin	(2003),	com	suas	perspectivas	sobre	linguagem	e	enunciado	e	Garcia-Reis	
e	Magalhães	(2018),	quando	nos	revelam	que:	“A	partir	da	consideração	de	que	a	linguagem	é	uma	
forma	de	ação	no	mundo,	ao	usá-la	para	relatar	as	suas	práticas	profissionais	por	meio	da	escrita,	o	
professor	poderá	agir	sobre	seu	trabalho	e,	assim,	sobre	seu	desenvolvimento	profissional.”	(GARCIA-
REIS, MAGALHÃES, 2018, p .19). 

Quando	adentramos	nas	inúmeras	dimensões	do	corpo	e	no	espaço	que	estes	devem	ocupar	
dentro	dos	tempos	e	espaços	das	escolas	de	educação	infantil,	faz-se	necessário	promover	reflexões	
sobre	como	este	tema	é	percebido	pelas	docentes.	Refletir	por	meio	da	ação	em	um	trabalho	de	for-
mação	continuada	possibilita	que	as	educadoras	possam	compreender	o	que	Larrosa	(2002)	descreve	
ao	dizer	que	“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.	26).

O CONTEXTO DA PESQUISA 
Como	dito	anteriormente,	a	formação	continuada	para	os	profissionais	dos	CMEIs	no	município	

de	Viçosa-MG,	surge	através	de	uma	parceria	entre	a	Secretaria	de	Educação	do	município	e	o	grupo	
de	pesquisa	LICEDH/UFJF.	O	grupo	tem	buscado	estudos	voltados	para	o	campo	da	infância,	mais	es-
pecificamente,	sobre	o	atendimento	nas	instituições	educacionais	para	crianças	de	0	a	3	anos,	proble-
matizando	diferentes	questões	que	perpassam	desde	as	políticas	públicas	até	as	rotinas	instauradas	
nas creches.

A	partir	dessa	interlocução,	foi	possível	a	construção	dessa	formação	continuada,	pois	entende-
mos	assim	como	Sampaio	e	Santos	(2018),	que	ao	citar	Garcia-Reis	e	Magalhães	pontuam:	

[...]	a	construção	da	profissionalidade	docente	não	é	pontual	e	não	se	completa	com	a	conclusão	da	li-
cenciatura;	assumindo,	como	Garcia	(1992	apud	MAGALHÃES,	2001),	a	perspectiva	de	uma	“formação	
voltada	para	o	desenvolvimento	profissional	dos	professores	sempre	em	evolução	e	continuidade”	
(SAMPAIO,	SANTOS,	2018,	p.	239).

Na	busca	dessa	continuidade	docente,	a	formação	continuada	para	as	professoras	da	Educação	
Infantil	em	Viçosa	se	constitui	em	dois	Centros	Municipais	de	Educação	Infantil.	Os	participantes	dessa	
formação	são	professoras,	auxiliares	de	creche	e	coordenadoras	que	buscam,	a	partir	da	 formação	
continuada	a	construção	de	novos	saberes	e	a	reflexão	de	suas	práticas.	

Para	a	construção	deste	artigo	foram	analisados	um	total	de	onze	relatos	de	professoras	que	
versam	sobre	as	concepções	de	expressões	do	corpo	na	 infância	que	cada	uma	imprime	em	seu	
fazer docente.
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Nosso	caminho	metodológico	parte	da	pesquisa-ação	de	David	Tripp	 (2005),	que	propõe	um	

ciclo	de	ações	e	investigações	a	partir	de	autorreflexões	coletivas	sobre	a	prática	e	sobre	a	teoria,	de	

forma	contínua,	para	que	assim	o	meio	no	qual	a	pesquisa	é	realizada	possa	permitir	as	transformações	

necessárias	ao	objetivo.	As	atividades	de	formação	acorrem	por	meio	de	encontros	que	entrelaçaram	

momentos	de	relaxamento,	expressão	artística	e	conversas	temáticas	e	intencionais,	assim	como	inú-

meros	momentos	de	trocas	de	experiências	e	(re)construção	de	novas	possibilidades	de	ações	junto	ao	

dia	a	dia	com	as	crianças.	

Ao	longo	dos	encontros,	as	professoras,	as	auxiliares	de	sala,	as	diretoras	e	as	supervisoras	das	

Instituições	de	Educação	 Infantil	 que	 fazem	parte	do	projeto,	 tiveram	oportunidade	de	vivências	e	

experiências	que	foram	significativas	para	(re)inventarem	suas	práticas	e	(re)construírem	seus	saberes.	

A	partir	do	uso	de	 recursos	 sonoros,	possibilitamos	em	um	dos	encontros	a	 reprodução	de	alguns	

áudios	de	sons	que	representam	a	infância,	como	o	som	de	um	choro	e	o	som	de	um	pátio	escolar	

repleto	de	crianças.	A	partir	disso,	questionamos	sobre	as	memórias	de	 infâncias	das	educadoras	e	

as	memórias	das	ações	docentes	que	os	sons	resgataram.	Um	outro	momento	foi	a	discussão	sobre	

as	 “expressões	da	 infância”	onde	elas	 tiveram	oportunidade	de	 representarem	seus	 saberes	 sobre	

essas	expressões.	Tivemos	representações	como	dobraduras,	desenhos	e	escrita	ressaltando	expres-

sões	como	“descoberta”,	“liberdade”,	“expressão	sem	pudores”,	“brincadeira”,	“respeito	e	cuidado”,	

“sentir”,	“imaginação,	criatividade,	exploração,	movimento,	interação”,	etc.	Após	essas	discussões	so-

licitamos	que	as	mesmas	relatassem	sobre	as	experiências	e	sentimentos	vivenciados	nesse	encontro,	

principalmente	aos	sentimentos	relativos	às	expressões	que	elas	percebem	sobre	as	possibilidades	de	

vivências	corporais	que	proporcionam	as	crianças	no	dia	a	dia	da	creche	e	da	pré-escola.

Sendo	assim,	esse	relato	se	caracteriza	como	uma	ferramenta	potente	para	a	reflexão	e	a	cons-

trução	de	novos	saberes	docentes,	pois	ao	analisar	os	fragmentos	desses	relatos,	que	se	configuram	

como	enunciados,	carregam	em	seu	cerne	hipóteses,	reflexões,	concepções,	angústias	e	muitas	outras	

possibilidades	de	desdobramentos	de	determinadas	temáticas.	Corroborando	com	o	pensar	de	Garcia-

Reis	e	Magalhães	(2018)	as	professoras	através	da	análise	do	relato	de	experiência	tem	a	possibilidade	

de	confrontar	suas	práticas	de	forma	responsiva,	conforme	apontam	as	autoras:

Ao	analisar	a	sua	prática	e	pensar	sobre	ela	por	meio	da	atividade	da	escrita,	o	professor	tem	a	opor-
tunidade	de	rediscutir	posicionamentos	teóricos	e	orientações	metodológicas,	num	movimento	de	
diálogo	e	proposição	de	avanços	no	campo	do	ensino,	que	poderá	contribuir	tanto	para	a	sua	trans-
formação	 profissional-e	 para	 a	 transformação	 de	 outros	 colegas	 professores	 que	 tenham	a	 opor-
tunidade	de	ler	e	refletir	sobre	o	seu	relato-,	quanto	para	a	transformação	das	práticas	formativas	
empreendidas	nos	espaços	de	educação	formal.	(GARCIA-REIS	e	MAGALHÃES,	2018,	p.22).	

Em	 vista	 disso,	 compreendendo	 a	 importância	 dessa	 ferramenta,	 é	 que	 buscamos	 realizar	 a	

análise	de	fragmentos	desses	relatos	produzidos	pelas	professoras,	na	sessão	seguinte	vamos	nos	de-

bruçar	na	busca	de	compreender	as	concepções	de	expressões	do	corpo	e	se	tal	concepção	reflete	nas	

práticas	das	professoras	presentes	em	uma	creche	do	município	de	Viçosa.

Sabendo	da	potência	das	falas,	foram extraídos	alguns	trechos	dos	relatos	de	experiência	dessas	

professoras	que	nos	proporcionou	um	olhar	diferenciado	para	entender	o	que	se	manifestou	nos	re-

gistros.	Portanto,	para	preservar	a	identidade	das	docentes	e	a	credibilidade	do	trabalho	de	formação	

continuada,	utilizamos	pseudônimos	nos	trechos	que	trazem	as	falas	das	mesmas. 
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COM A PALAVRA AS PROFESSORAS!
Reafirmando	o	compromisso	com	a	educação	brasileira,	ressaltamos	a	urgência	de	problema-

tizar	diferentes	questões	no	campo	da	educação,	diante	dos	ataques	vivenciados	no	governo	vigente,	
dar	voz	as	professoras	é	um	ato	de	resistência,	pois	são	sujeitos	que	podem	dizer	com	propriedade,	as	
dimensões	educacionais	vivenciadas	em	seus	cotidianos.	

Dizer	sobre	as	expressões	do	corpo	na	infância	não	é	algo	simples,	requer	uma	sensibilidade	e	
acima	de	tudo,	uma	responsividade,	modo	como	cada	um	responde	ao	lugar	que	ocupa	e	ao	responder	
assumem	uma	responsabilidade	na	existência,	(Bakhtin	2003).	Essas	professoras	assumem	a	respon-
sabilidade	de	dizer	sobre	algo	que	as	passam	enquanto	sujeitos	de	suas	histórias	e	profissionalidade.	
É	a	partir	disso	que	temos	a	possibilidade	de	ressignificar	as	concepções	e	as	práticas	docentes	e	ao	
mesmo	 tempo	de	 colocar-se	em	estado	de	 surpresa,	de	arrebatamento	positivo	ou	negativo	a	um	
determinado	tema.	É	um	movimento	estético	segundo	Bakhtin,	algo	essencial	ao	fazer	docente.	Ao	
evidenciar	a	fala	dessas	professoras	a	respeito	de	suas	concepções	sobre	as	expressões	do	corpo	na	
infância,	buscamos	sem	dúvida,	tecer	possibilidades	de	um	(re)pensar	do	fazer	docente.

Dessa	forma,	os	excertos	abaixo	traduzem	algumas	concepções	de	corpo/infância	que	as	profes-
soras	produzem	no	cotidiano	de	sua	prática	docente:

Percebe-se que a criança que fomos era uma criança com um corpo que não podia falar, se expressar 
ou movimentar. Nosso corpo era regido por regras, sanções e punições. Com isso nos tornamos adultos 
limitados, envergonhados e como medo de arriscar, de tentar o novo por muitas vezes. Sabendo que 
passamos por tudo isso e sendo o profissional que somos, entendemos que o corpo da criança ou até 
mesmo do adulto não deveria ser limitado. Ele deve ser respeitado, escutado e libertado para fazer o 
que se quer fazer e não o que querem que ele faça. (Prof.	Girassol)
Vivemos em uma sociedade onde existe regras e obrigações. Somos ensinados desde criança qual rou-
pa vestir, qual religião seguir, determinado brinquedo é só de menina etc. Em casa aprendemos uma 
forma e nem sempre questionamos. O estilo de vida que levamos nem sempre nos agrada, mas é o 
que a maioria entende como certo. Os pais sempre compram bonecas para as meninas sem perguntar 
se elas realmente preferem esse tipo de brinquedo somente. E a assim vamos podando nossos corpos 
desde cedo, sem questionar se realmente estamos felizes com o que nos é imposto pela sociedade. 
(Prof.	Azaleia)

As	questões	sobre	a	infância	e	o	corpo	se	revelam	presentes	nos	trechos	acima,	evidenciando	
como	a	relação	com	o	corpo	para	essas	docentes	é	pautado	nas	regras	impostas	pela	sociedade,	nas	
determinações	que	modelam	e	disciplinam	o	corpo.	E	é	isso	que	aponta	Foucault	quando	diz	que:	“A	
disciplina	fabrica	assim	corpos	submissos	e	exercitados,	corpos	‘dóceis’.	A	disciplina	aumenta	as	forças	
do	corpo	(em	termos	econômicos	de	utilidade)	e	diminui	essas	mesmas	forças	(em	termos	políticos	de	
obediência)”.	(2014,	pp.	135-136).

Destaca-se	ainda,	que	mesmo	com	a	convicção	que	os	corpos	são	docilizados	em	prol	de	uma	
sociedade	“bem	alicerçada”	a	professora	compreende	a	importância	de	um	olhar	sensível	para	esse	
corpo,	suscita	a	relevância	de	se	ter	liberdade	para	fazer	o	que	se	quer	fazer.	Essa	reflexão	possibilita	
a	construção	de	uma	prática	docente	receptiva	as	questões	do	corpo.	Portanto,	corroborando	com	o	
pensar	de	Tiriba	(2018)	que	nos	evidencia	a	magnitude	que	é	dizer	sim	as	vontades	do	corpo	entende-
mos	que:

Para	desenvolver	metodologias	de	trabalho	comprometidas	com	a	educação	de	pessoas	que	sejam	
sujeitos	de	seus	corpos	e	de	seus	movimentos,	antes	de	qualquer	coisa,	seria	necessário	assumi-las	
como	sujeitos	dos	espaços	onde	vivem	e	convivem.	Pois	as	crianças	vão	construindo	conhecimento,	
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valores,	afetos	a	partir	de	sua	experiência	com	o	mundo.	Experiência	vivida	num	universo	de	corpos	
que	tocam,	olham,	cheiram,	comem	e	escutam.	(TIRIBA,	2018,	pp.	248-249)

Precisamos	compreender	esses	sujeitos	como	corpos/infâncias	de	direitos,	 sensíveis	em	suas	
singularidades.	As	múltiplas	infâncias	e	os	múltiplos	corpos	se	fazem	presentes	nas	diversas	instâncias	
da	sociedade,	onde	os	corpos-infâncias	quilombolas,	indígenas,	do	campo,	da	periferia	e	muitos	ou-
tros,	precisam	ter	visibilidade	e	não	podem	ser	mais	precarizados.	(ARROYO,	2012).

Na	continuidade	da	análise,	no	fragmento	seguinte,	a	professora	relata	sobre	sua	infância,	sobre	
como	o	brincar	possibilita	descobertas	que	transitam	em	suas	memórias	na	atualidade	e	como	que,	ao	
ser	tornar	adulta,	sua	liberdade	foi	sendo	cerceada,

hoje descobri que as marcas na minha pele revelam o quanto fui livre para brincar [...] A felicidade 
se resume em sujar de terra para pegar tatu-bolinha e fazer de comidinha para as minhas bonecas e 
amigas[...] Ah que saudades da minha infância! Ainda hoje continuo a brincar, porém a inocência se 
foi e a vergonha e os pudores dominam a minha liberdade. Com o passar dos anos alguns danos se 
acumularam e o lugar que habito a tanto tempo se transformou e enrijeceu.	(Prof.	Jasmim) 

Mesmo	continuando	a	brincar,	como	a	professora	Jasmim	expõe,	esse	brincar	não	é	mais	livre	
e	vem	carregado	de	angústias,	o	brincar	da	infância	já	não	é	mais	possível,	ele	é	substituído	por	um	
brincar	amedrontado,	pois:

Os	movimentos	de	liberdade	e	expressividade	das	crianças	assustam	os	adultos;	talvez	porque,	numa	
sociedade	marcada	por	controle	e	racionalidade,	perderam	o	contato	com	as	sensações,	as	conquis-
tas	de	que	são	fruto	e	caminham	juntos	com	a	liberdade	e	a	expressividade:	como	é	difícil	deixarmo-
-nos	alegrar,	afetar,	libertar	das	amarras,	ao	império	do	relógio,	ao	tempo	da	produção	(TIRIBA,2018,	
p.246).

Na	direção	de	(re)pensar	o	fazer	docente,	os	fragmentos	abaixo	nos	revelam	que	as	professoras	
se	tornam	responsáveis	pelos	seus	atos	e	falas,	entendendo	a	importância	de	refletir	sobre	sua	prática:

Viemos de uma criação diferente, onde temos várias marcas do passado, na qual reproduzimos nos 
dias atuais. Às vezes sem perceber, nós enquanto educadores aprisionamos as crianças com os nossos 
costumes. Percebo que devemos fazer a diferença, não repetindo o que “todo mundo faz”. Na teoria 
é muito fácil dizermos que a criança tem liberdade de expressão. Mas na prática muita das vezes 
agimos no automático, como se a criança fosse um robô. É necessário que haja uma transformação 
verdadeira e que velhos hábitos sejam abandonados. Quero fazer a diferença na minha sala e nas 
outras dependências da escola. Mas tenho muito que aprender, porque a cada dia o desafio fica maior 
[...]	(Prof.	Tulipa)	
Muitas vezes em nossa prática pedagógica somos como o tempo, ofertamos marcas em nossos edu-
candos, ficamos aprisionados nesses velhos costumes, nessa cultura.	(Prof.	Margarida)
Sorte a minha por ser cercada de crianças e escolher a cada dia mudar minha realidade no ato de 
educar e cuidar. (Prof.	Rosa)

A	partir	da	análise	desses	excertos,	podemos	inferir	que	a	concepção	de	corpo/infância	se	faz	
presente	na	fala	e	reverberam	nas	práticas	docentes,	tomando	como	pressuposto	já	mencionado	de	
que	as	expressões	do	corpo	na	infância	se	origina	em	um	processo	de	relações	sociais	que	marcam	a	
subjetividade	de	cada	ser.	Podemos	compreender	que	ao	buscar	no	passado,	na	própria	 infância,	a	
concepção	de	corpo	se	configura	como	um	ato	de	confrontação	com	a	contemporaneidade,	surgindo	
assim,	uma	possível	ressignificação	de	suas	concepções.	Atrelado	a	 isso,	a	prática	docente	se	torna	
passível	de	mudança,	de	transformação	nos	velhos	hábitos	oriundos	da	escola.

Diante	desses	medos	e	angústias,	o	fazer	docente	se	torna	um	grande	desafio,	por	isso	refletir	
sobre	sua	prática	pode	ser	uma	potente	possibilidade	para	a	busca	de	alternativas	que	valorizem	o	
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contato	com	a	natureza,	com	o	brincar	livre,	e	o	entendimento	que	o	desenvolvimento	de	uma	criança	
está	para	além	das	paredes	das	escolas,	está	em	buscar	um	sujeito	que	experienciará	o	mundo,	terá	
consciência	de	si	e	do	outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao	procurarmos	compreender	as	concepções	de	corpo/infância	dando	voz	as	professoras	de	

uma	creche	do	município	de	Viçosa-MG,	buscando	identificar	se	essas	concepções	reverberam	em	suas	
práticas	docentes	as	análises	dos	relatos	escritos	pelas	próprias	docentes,	nos	possibilitou	perceber	a	
relação	existente	entre	o	brincar,	o	corpo	e	a	infância	que	se	configuram	como	alicerce	para	a	prática	
cotidiana	na	instituição	de	educação	infantil,	a	partir	das	ideias	formuladas	a	respeito	da	temática.

Os	relatos	delas	possibilitaram	profundas	reflexões	sobre	como	suas	ações	na	prática	docente	
está	carregada	de	suas	vivências	na	infância.	Isso	envolve	a	maneira	como	foram	experienciaram	situa-
ções	com	as	expressões	de	seus	próprios	corpos	na	infância.	

Foi	significativo	perceber	o	quanto,	para	elas,	esse	universo	infantil	é	desafiante	e	para	algumas,	
desconhecido.	Um	fato	marcante	ao	longo	das	falas	foi	o	uso	de	termo	como	“sensibilidade”	do	adulto	
para	com	as	crianças.	Isso	pode	revelar	uma	disponibilidade	das	profissionais	em	perceber,	de	maneira	
diferenciada,	as	experiências	de	cada	criança	com	suas	particularidades.	

Fica	evidente	que	as	relações	de	poder	existentes	na	sociedade,	impactam	significativamente	no	
modo	de	vida	e	na	atuação	profissional	das	professoras	como	as	questões	disciplinares,	as	regras	es-
tipuladas	e	até	as	punições	atravessam	o	cotidiano	pessoal	e	escolar.	Entretanto	a	partir	da	análise	foi	
possível	perceber	também	que,	apesar	desse	cerceamento,	existem	possibilidades	de	transgressões,	
de	uma	escuta	atenta	para	os	desejos	do	corpo,	para	o	livre	brincar	e	para	a	construção	de	infâncias	e	
sujeitos	mais	sensíveis	ao	outro.	Conseguimos	inferir	que	a	partir	desse	olhar	atento	para	as	demandas	
das	 expressões	 do	 corpo	na	 infância,	 as	 professoras	 têm	a	 oportunidade	de	 refletir	 e	 ressignificar	
sua	prática,	compreendendo	as	infâncias	e	os	corpos	presentes	no	âmbito	educacional	tornando-os	
visíveis	e	não	mais	precarizados.

Dentro	desse	panorama,	nos	foi	possível	elucidar	as	concepções	e	práticas	das	professoras	de	
creche	do	município	de	Viçosa,	que,	por	sua	vez,	nos	possibilitou	levantar	questões	relevantes	quanto	
à	infância,	o	brincar,	a	relação	com	o	corpo	e	o	fazer	docente.
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PRESSUPOSTO LUDICO E A CRIANÇA COMO UM SER CRIATIVO E DE 
AUTONOMIA	DENTRE	SUAS	POSSIBLIDADES

O	artigo	parte	do	pressuposto	lúdico	de	que	as	crianças	não	costumam	“obedecer	passivamen-
te”	aos	que	os	adultos	estabelecem	para	eles,	e	para	elas	apesar	dos	adultos	acharem	ter	o	controle	
predominante	quase	que	em	todo	o	tempo.

Para	 Larrosa,	 esse	pressuposto	 é	 evidenciado	de	diferentes	 formas	 e	momentos.	 Em	 “Notas	
sobre	a	experiência	e	o	saber	da	experiência”,	somos	inseridos	ao	que	para	ele	seria	o	sentido	de	expe-
riência.	Nessa	obra	palavras	foram	exploradas	e	trabalhadas	de	maneira	intimista.	Através	de	analises	
identificamos	que	Larrosa	diz	que	tais	experiências	são	de	cada	um	e	que	terceiros	não	tem	o	poder	de	
toma-las,	tampouco,	controla-las.	O	mesmo	serve	para	as	crianças,	por	mais	que	os	adultos	achem	ter	
esse	“suposto	controle”,	não	são	capazes	de	anular	as	experiências	vividas	pelos	“pequenos”.

Na	citação	a	seguir	podemos	ver	o	desdobramento	de	experiência	e	como	é	originada.	

“Poderíamos	dizer,	de	início,	que	a	experiência	é,	em	espanhol,	“o	que	nos	passa”.	Em	português	se	
diria	que	a	experiência	é	“o	que	nos	acontece”;	em	francês	a	experiência	seria	“ce	que	nousarrive”;	em	
italiano,	“quelloche	nos	succede”	ou	“quelloche	nos	accade”;	em	inglês,	“thatwhatis	happening	tous”;	
em	alemão,	“wasmirpassiert”.	A	experiência	é	o	que	nos	passa,	o	que	nos	acontece,	o	que	nos	toca.	
Não	o	que	se	passa,	não	o	que	acontece,	ou	o	que	toca.	A	cada	dia	se	passam	muitas	coisas,	porém,	ao	
mesmo	tempo,	quase	nada	nos	acontece.	Dir-se-ia	que	tudo	o	que	se	passa	está	organizado	para	que	
nada	nos	aconteça”.	–	Larrosa,	em	“Notas	sobre	a	experiência	e	o	saber	da	experiência”.	

Seguimos	o	estudo	trazendo	pontos	de	vista	que	caracterizam	a	criança	como	um	ser	criativo.	

A	criança	é	um	ser	criativo	a	ponto	de	criar	saídas	nas	quais	os	adultos	não	tem	acesso,	pois	a	
visão	infantil	possui	uma	confiança	própria	de	que	algo	dará	certo.	

Uma	das	maiores	virtudes	das	crianças	é	esse	“feeling”	de	que	vai	dá	certo	e	nada	irá	impedi-las.	
A	criatividade	está	nos	“planos	infalíveis”	e	nas	saídas	inusitadas	de	fuga	e	sobrevivência	em	situações	
de guerra descritas nesse artigo. 

Como	afirma	o	pressuposto	lúdico	difundido	por	Larrosa,	o	impacto	nas	emoções,o	que	está	sendo	
vivido	por	cada	um,	mais	a	capacidade	(o	diferencial	infantil)	de	imaginar	dá	gás	à	bravura	desses	sujeitos.

A	partir	do	contato	com	as	obras	da	bibliografia	escolhida	e	outros	relatos,	tais	como	os	da	pro-
dução	cinematográfica	de	Roberto	Rosselini,	“Roma,	cidade	aberta”	no	qual	o	ponto	de	vista	infantil	
é	explicitado	e	de	fato	centralizado,	colocando	em	pauta	a	pratica	da	autonomia	defendida	também	
inclusa	no	titulo	do	tópico.	

SINOPSE:	O	filme	conta	a	história	de	Giorgio	Manfredi	(Marcello	Pagliero),	conhecido	como	“o	
engenheiro”,	ele	é	um	militante	comunista	que	lidera	ações	de	resistência	à	ocupação	Alemã.	Após	
ser	descoberto	pela	Gestapo,	ele	se	refugia	na	casa	do	camarada	Francesco	(Francesco	Grandjacquet),	
neste	meio	tempo	ele	planeja	uma	forma	de	entregar	uma	grande	quantia	em	dinheiro	para	outros	
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militantes,	para	o	financiamento	de	ações	do	comitê	e	para	a	subsistência.	Francesco,	o	anfitrião,	está	
de	casamento	marcado	com	a	viúva	Pina	(Anna	Magnani,	memorável),	que	espera	um	filho	seu,	ela	
é	corajosa	e	ousada	e	está	tão	envolvida	com	a	militância	quanto	o	noivo,	seu	filho	Piccolo	Marcello	
(VitoAnnichiarico)	personifica	o	lado	lúdico	e	utópico	da	resistência,	ele,	que	é	apenas	uma	criança,	
já	tem	plantada	em	seu	coração	a	semente	da	luta	pela	liberdade,	tal	semente	representa	um	fio	de	
esperança	de	que	um	futuro	melhor	seja	possível.	

O	 contexto	da	 época	é	 a	 Itália	 dos	 anos	 40,	 com	os	distintos	 lados	da	 guerra,	 pensamentos	
opostos	e	dor.	Os	lados	são	bem	claros:	a	resistência	e	os	nazistas.	A	dor	está	com	a	população,	que	
sofre	a	consequência	de	tudo,	sem	muito	que	fazer	(CUNHA,	Rodrigo).

Destacamos	as	crianças,	símbolo	máximo	da	inocência	perdida,	hora	estão	jogando	bola,	hora	
estão	explodindo	bombas	contra	os	nazistas	testificando	a	autonomia	e	o	fato	de	que	a	sociedade	teve	
que	enxerga-las	como	potenciais	transformadores	de	suas	nações.	As	crianças	explodem	bombas	e	
atacam	os	inimigos	tendo	parcelas	grandiosas	de	participação	politica.	

Imaginem	se	essas	fossem	como	o	senso	comum	reproduz,	seres	totalmente	dependentes	de	
cuidados,	“estorvo”	em	momentos	críticos,	sem	maturidade	(basicamente	 incapazes	de	entender	o	
que	está	acontecendo	ao	seu	redor)?

O	desfecho	não	teria	ocorrido,	onde	um	padre	apoiou	a	fuga	dessas	inúmeras	crianças	e	suas	
táticas	de	guerra.	O	padre	notou	o	potencial	de	ação	e	de	resiliência	infantil.	

Imagem	1:	Cena	do	filme	“Roma,	cidade	aberta”	de	Roberto	Rosselini.

Fonte:	Ubaldo	Arata	

Imagem	2:	Cena	do	filme	“Roma,	cidade	aberta”	de	Roberto	Rosselini.

Fonte:	Ubaldo	Arata
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O VALOR DA INFANCIA NA CONSTITUIÇÃO HUMANA
Rousseau	mudou	a	forma	como	o	ocidente	percebia	a	infância.	Em	seu	contexto	decisivo	atribuiu	

valores	a	infância	e	a	colocou	no	patamar	de	etapa	fundamental	na	constituição	humana.	A	criança	sai	
da	posição	daquele	que	não	fala	para	a	condição	de	igualdade.	

Princípios	de	uma	educação	natural	foram	apresentados	por	ele	nessa	obra	mais	famosa	no	qual	
contem	diversos	conceitos	atuais	para	a	época.	Rousseau	casa	com	a	ideia	de	Larrosa	ao	permitir	a	
experiência	da	criança,	seu	local	de	fala	não	anulando	suas	necessidades	de	direitos. 

Algumas	de	suas	citações	que	prezam	o	período	da	infância.	

“A	educação	do	homem	começa	no	momento	do	seu	nascimento,	antes	de	falar,	antes	de	entender,	
já	se	instrui”.	–	Rousseau,	em	“Emilio	Da	Educação”.	
“Nunca	se	conseguirá	ser	sábio	se	primeiro	não	se	foi	traquinas.”	–	Rousseau,	em	“Emilio	Da	Educação”.	

Para	 ele,	 a	 criança	 deveria	 ser	 entendida	 em	 sua	 complexidade,	 ou	 seja,	 por	 suas	 próprias	
características.

Para	Rousseau,	quem	separa	o	adulto	da	criança	é	a	educação.	Seu	principal	foco	é	a	valorização	
da	criança	como	criança	e,	para	ele,	a	educação	é	o	principal	meio	de	valorizá-la.	Ela	deve	ser	tratada	
como	criança,	porém	não	em	excesso,	pois	o	excesso	para	ele	é	“manha”.	

Devemos	por	limites	nas	crianças,	mas	não	em	seu	pensar,	no	falar,	no	ato	de	produzir	conheci-
mento	é	disso	que	esse	artigo	tem	a	intenção	de	tratar.	A	frase	em	que	a	educação	do	homem	começa	
ao	nascer	desfaz	o	conceito	de	que	para	se	obter	experiência	é	necessário	tornar-se	adulto.	

O	momento	de	nosso	nascimento	conta	como	uma	experiência	de	vida	única	e	é	a	partir	dele	
que	daremos	inicio	ao	aprendizado,	tendo	os	primeiros	contatos	com	o	mundo.	

Em	Emílio,	Rousseau	faz	uma	critica	fortemente	a	educação	tradicional	da	época,	pois	esta	era	
muito	presa	a	razão,	muito	técnica	e	muito	impositiva.	Esse	modelo	de	educação	que	temos	que	com-
bater.	Tecnicista,	com	intenções	prontas	de	por	muros	para	encarcerar	o	espírito	de	descoberta	dos	
alunos.	

Rousseau	passou	a	ser	considerado	o	pai	da	educação	por	ser	visto	como	quem	realmente	leva	
a	sério	a	criança	e	reconhece	a	importância	desse	estágio.	

O	valor	da	infância	na	constituição	humana	deve	ser	dado	por	ser	um	processo	de	formação	de	
valores,	formação	de	opinião,	de	desenvolvimento	do	corpo	e	de	lembranças	que	levaremos	para	a	
posteridade. 

Opiniões	 devem	 ser	 levadas	 em	 conta	 desde	 cedo.	O	 aluno	da	 educação	 infantil	 precisa	 ser	
estimulado	a	isso	para	desenvolvimento	próprio,	além	de	quebrar	de	uma	vez	por	todas	a	imagem	de	
inferioridade.

De	conformidade	com	as	sentenças	ditas,	Pinto	e	Sarmento	afirmam	que	a	infância	é	parte	da	
sociedade	(1997,	p.25)	e	salientam:

“Que	olhar	das	crianças	permite	revelar	fenômenos	sociais	que	o	olhar	dos	adultos	deixa	na	penum-
bra	ou	obscurece	totalmente.	Assim,	interpretar	as	representações	sociais	das	crianças	pode	ser	não	
apenas	um	meio	de	acesso	à	infância	como	categoria	social,	mas	às	próprias	estruturas	e	dinâmicas	
sociais	que	são	desocultadas	no	discurso”.
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EDUCAÇÃO EMANCIPADORA E DE DEMOCRACIA
A	visão	autoral	de	democracia	e	emancipação	contida	nesse	artigo	é	de	que	a	criança	tem	seu	

lugar	de	decisão,	de	organização,	percepção	de	mundo	e	empatia	com	a	realidade.	Tornando-se	assim	
válido	e	de	relevância	a	política	como	tema	a	ser	debatido	desde	cedo	na	sala	de	aula.	Tendo	a	base	
teórica	de	Saviani	um	dos	grandes	teóricos	da	Educação	para	nos	respaldar	disso.

Sua	obra	“Escola	e	Democracia”	nos	trousse	as	primeiras	contribuições	por	ser	a	favor	de	uma	
educação	emancipadora	onde	é	colocada	a	democracia	para	refletir	a	relação	de	poder	entre	os	domi-
nantes	e	os	dominados	independentes	de	faixa	etária	sendo	possível	questionar	a	função	da	escola	e	
da	educação.	O	saber	em	sala	de	aula	na	Educação	Infantil	seguiria	a	direção	de	que	os	pequenos	são	
capazes	de	refletir	e	opinar	a	respeito	do	assunto.	Defendendo	essa	capacidade	Saviani	propôs	uma	
educação	emancipadora	com	base	na	democracia,	levando	em	consideração	os	diferentes	aspectos	da	
sociedade,	da	história	e	dos	momentos	políticos.	[Escola	e	Democracia,	1999]

Segundo	 a	 análise	minuciosa	 da	 obra	 discorrida	 a	 respeito	 da	 importância	 como	 intelectual	
considerando	seu	comprometimento	teórico	e	de	ação	política	na	luta	por	uma	educação	para	além	
da	lógica	do	capital.	“Escola	e	Democracia”	é	o	espelho	do	pensamento	de	Saviani	no	qual	ele	propõe	
que	olhemos	a	educação	escolar	como	espaço	de	luta	tornando-se	um	dos	principais	autores	para	o	
desenvolvimento	pedagógico,	social	e	político.

A	educação	emancipadora	disseminada	nessa	pesquisa	é	a	que	os	conteúdos	devem	está	con-
textualizado	a	partir	da	realidade	dos	alunos,	promovendo	a	inclusão	social	de	todos	sem	que	nenhum	
se	perca	pelo	caminho.

Por	fim	citamos	Saviani	por	sua	tentativa	de	esclarecimento	da	situação	da	Educação,	pelo	me-
nos	para	uma	melhor	compreensão	de	sua	relação	levando	em	consideração	os	diferentes	aspectos	da	
sociedade,	da	história	e	dos	momentos	políticos.

GUERRA DO VIETNÃ 
Na	guerra	do	Vietnã	crianças	estavam	presentes	e	tiveram	que	se	organizar	para	manter	sua	

sobrevivência,	desde	alimentação	a	esquemas	de	fuga	e	higiene	como	relatou	José	Hamilton	Ribeiro	
e	 outros	 correspondentes	 da	 guerra.	 Organização	 semelhante	 a	 Segunda	 guerra	 mundial	 na	 qual	
Svetlana	retrata	em	“As	últimas	testemunhas”,	que	havia	crianças	conscientes	da	ocasião.

Analisando	a	narrativa	de	ambas	as	suas	obras	[O	gosto	da	guerra,	2005]	e	o	[Reporte	do	século,	
2006]	encontramos	evidencias	de	que	crianças	estavam	sendo	atingidas	e	 feridas	nesse	cenário	de	
caos	e	barbárie	instalada.

Uma	das	descobertas	desse	artigo	é	de	que	hospitais	estavam	cuidando	das	vitimas	quando	
levadas	ao	pronto	socorro.	

Foi	o	caso	de	Kim-Thiem,	uma	menina	de	14	anos	que	todo	dia	gritava	de	desespero	na	ala	do	
hospital	na	hora	do	curativo	de	seus	ferimentos.	Kim	foi	baleada	em	várias	partes	do	corpo	quando	
andava	pela	rua	e	se	assustou	com	uma	operação	de	soldados	de	guerra,	a	mesma	correu	em	direção	
a	sua	casa,	mas	antes	que	conseguisse	chegar	ao	seu	destino,	eles	reagiram.	
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No	mesmo	hospital	 também	havia	 o	menino	Van-Thanh,	 de	 6	 anos,	 baleado	no	pé	 em	uma	
confusão	qualquer	não	descrita,	mas	provavelmente	por	ação	de	soldados.	O	menino	não	tinha	pai	
nem	mãe	conhecidos,	o	que	podemos	raciocinar	através	do	cenário	de	perdas	incalculáveis	que	eles	
podem	ter	desaparecido	ou	sido	mortos	durante	a	guerra.

Das	crianças	atingidas	brutalmente	uma	se	tornou	destaque	mundial,	protagonista	de	um	dos	
registros	mais	impactantes	em	uma	guerra.

Kim	Phuc,	aos	9	anos	de	idade,	que	correu	sem	roupas	e	queimada	após	um	ataque	a	bomba,	em	
meio	a	crianças	e	soldados.	Kim	teve	um	terço	de	seu	corpo	profundamente	queimado	pela	bomba	de	
Napalm	arma	tática	que	adere	de	maneira	irreversível	à	pele	humana.

Imagem 3: Os civis sul-vietnamitas, entre os poucos 
sobreviventes de dois dias de combates intensos. 

Fonte:	AP	Photo/	Horst	Faas

Imagem 4: Mãe vietnamita carrega suas três crianças. 

Fonte:	AP
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Imagem	5:	Foto	icônica	mostra	menina	vietnamita	nua	após	o	bombardeio	de	sua	vila.

Fonte:	Nick	Ut/AP

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
O	espírito	coletivo	infantil	foi	uma	das	virtudes	em	destaque	na	analise	dos	relatos	da	Segunda	

guerra	mundial,	o	que	colocava	as	crianças	a	um	passo	a	frente	ao	que	estava	acontecendo	ao	seu	redor.	

Svetlana	diz	em	sua	obra	que	as	crianças	conseguiram	manterem-se	humanas	e	mais	cooperati-
vas	umas	com	as	outras,	apesar	de	ingênuas.	

Lendo	 a	 obra	 e	 em	 situações	 individuais	 descritas	 podemos	 compreender	 o	 termo	 ingênua	
comumente	associado	a	 criança	não	para	desmerecê-la	e	 sim	para	 frisar	o	 fato	de	que	eles	e	elas	
não	sabiam	de	tudo	o	que	estava	acontecendo,	tampouco,	entendendo.	Aí	retornamos	a	questão	da	
autonomia	infantil	dentre	suas	possibilidades.

O	que	eles	sabiam	é	que	estavam	em	uma	guerra	e	que	pessoas	iriam	ser	mortas,	seus	pais	e	
suas	mães.	A	forma	com	que	essas	crianças	foram	se	organizando	as	fizeram	gradativamente	obterem	
consciência	da	ocasião.

A	 seguir	 veremos	uma	citação	que	nos	 transporta	para	o	 sentimento	mórbido	e	 sombrio	de	
culpa	por	essas	crianças.

“Compreendemos	os	horrores	da	guerra,	suas	leis	implacáveis	escritas	com	sangue.	Mas	as	crianças,	
vidas	 em	 flor,	 o	 desabrochar	 do	desabrochar,	 essas	 almas	 inocentes,	 beleza	 da	 vida	 (...)	 elas,	 que	
não	fizeram	mal	a	ninguém	(...)	sofrem	pelos	pecados	dos	pais	(...)	Fomos	incapazes	de	protegê-las	
da	fera.	O	coração	sangra,	e	o	pensamento	congela	de	horror	diante	de	pequenos	corpos	banhados	
de	sangue,	os	dedos	retorcidos	e	rostinhos	deformados	(...)	São	testemunhas	mudas	de	sofrimentos	
humanos	indescritíveis.	Esses	olhos	pequenos,	congelados	e	mortos	(...)	censuram	a	nós,	os	vivos.”	–	
Cpt.	Pavel	Kovalenko	
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Outras	crianças	viraram	alvo	da	ideologia	nazista.	Adolescentes	alemães	negros	foram	esteriliza-
dos,	crianças	deficientes	sofreram	eutanásia,	crianças	da	etnia	Romani	(ou	ciganas)	foram	mortas	com	
suas	famílias	e	crianças,	especialmente	polonesas	e	soviéticas,	foram	enviadas	para	trabalhar	como	
escravas	em	campos	de	trabalho	para	fazendas	e	indústrias.

Crianças	 com	 uma	média	 de	 idade	 de	 dez	 a	 quatorze	 anos	 foram	 empregadas	 diretamente	
em	combate	em	diferentes	países,	normalmente	por	 guerrilheiros	ou	 resistências	 clandestinas.	 Em	
Varsóvia,	durante	o	levante	de	1944,	homens,	mulheres	e	crianças	lutaram	pelo	Armia Krajova contra 
os	nazistas	até	o	levante	ser	suprimido.	Hoje,	em	Varsóvia,	é	possível	encontrar	um	monumento	ao	
“Pequeno	insurgente”,	homenageando	as	crianças	que	lutaram	no	levante,	e	sendo	inspirada	no	garoto	
de	codinome	Antek,	que	morreu	lutando	no	conflito	aos	treze	anos	de	idade.	(RODRIGUES,	Icles).	

Imagem 6: Crianças soviética durante um ataque aéreo nazista, 
nos	arredores	de	Minsk,	Belarus,	24/06/1941

Fonte:	Yaroslavtsev

Imagem 7: Crianças se protegendo num abrigo anti-bomba durante a 
Segunda guerra mundial, fascinados e com medo ao mesmo tempo.

Fonte:	tudointeressante.com.br
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Imagem	8:	Pequenos	combatentes	conhecidos	pela	propaganda	do	
regime promovida por Estaline, como as crianças da guerra.

Fonte:	englishrussia	

O ENSINO DE POLITICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

”O	desenvolvimento	integral	depende	tanto	dos	cuidados	relacionais,	que	envolvem	a	dimensão	afe-
tiva	e	dos	cuidados	com	os	aspectos	biológicos	do	corpo,	como	a	qualidade	da	alimentação	e	com	os	
cuidados	com	a	saúde,	quanto	da	forma	como	esses	cuidados	são	oferecidos	e	das	oportunidades	de	
acesso	a	conhecimentos	variados”.	–	BRASIL,	1998,	p.24

Muitos	educadores	e	pessoas	de	diversas	áreas	por	décadas	têm	ignorado	a	criança	e	o	poder	de	
percepção	infantil.	Anulando	assim	o	olhar	dos	“pequenos”	em	meio	aos	desastres	atuais	e	problemas	
de	governo.	Como	vimos	no	plano	de	fundo	de	guerra,	as	crianças	se	articularam	e	tiveram	que	assumir	
papéis	que	nem	de	longe	passava	pela	cabeça	dos	adultos.

Como	falar	de	política	para	crianças?	Ainda	é	a	pergunta	que	ecoa	e	infelizmente	sem	respos-
tas	 para	 diversos	 lugares	 do	mundo.	 Como	 explicar	 quem	 foi	 Josef	 Stalin,	 Benito	Mussolini,	 Adolf	
Hitler, Augusto	Pinochet	e Emílio	Garrastazu	Médici	para	uma	criança?	Simples,	não	escondendo	nada	
a	elas.	Deixando	de	lado	a	visão	de	uma	única	infância	inocente,	melindrosa	e	intocável.	Como	contar	
que	todos	esses	governantes	 tiveram	em	comum	a	barbárie	e	governos	responsáveis	por	censurar,	
ordenar	milhares	de	prisões	e	ceifar	centenas	de	vidas	em	nome	de	uma	intenção	nem	sempre	popu-
lares?	Não	silenciando,	tampouco,	menosprezando	sua	capacidade	de	argumento	e	raciocínio.	

Por	séculos	adultos	tem	definido	o	que	são	coisas	de	criança	e	não	estamos	aqui	dizendo	que	
não	o	tem.	O	propósito	é	respeitar	as	crianças	como	sujeitos	políticos,	onde	elas	se	sintam	pertencen-
tes	aos	seus	países	e	possam	contribuir	com	diretrizes,	decisões	etc.	

A	carência	de	materiais	para	que	escolas	e	professores	que	queiram	seguir	pelo	caminho	da	
democracia	é	desanimador.	Livros	de	cada	personagem	político	deveriam	ser	criados	de	maneira	ami-
gável,	infantil	e	o	mais	importante	que	os	falem	a	verdade.	Não	prego	a	propagação	de	uma	ideologia	
ou	preferência	partidária.	Todas	as	opções	devem	ser	expostas	para	que	os	sujeitos	possam	ter	ciência	
do	que	são	e	possam	escolher	em	um	futuro	próximo.	
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Uma	das	funções	da	escola	é	formar	os	alunos	no	trato	com	as	normas,	o	que	é	um	processo	

de	construção	permanente,	que	se	faz	na	interação	entre	os	sujeitos	e	que	necessita	da	orientação	

dos	educadores,	atentos	às	relações	que	acontecem	na	escola	e	às	normas	que	nela	circulam,	sejam	

as	ditas	ou	as	não	ditas,	bem	como	as	que	são	de	fato	aplicadas	ou	as	que	estão	apenas	no	papel.	A	

outra	função	primordial	é	a	de	formar	desde	a	educação	infantil	cidadãos	inseridos	na	realidade	e	não	

prendê-los	somente	a	conhecimentos	tecnicistas	ignorando	a	luta	e	as	questões	de	classe.	

Independente	de	sua	formação,	os	adultos	não	devem	nos	dias	de	hoje	prenderem	o	pensamen-

to	critico	e	de	independência	de	uma	criança	em	uma	bolha.	

Vimos	que	há	sustentação	teórica	rica	para	colocarmos	a	educação	infantil	para	fora	do	velho	e	

ultrapassado	“Jardim	da	infância”	e	para	isso	não	precisamos	passar	por	cima	de	suas	especificidades.	

Esse	processo	é	semelhante	ao	aprendizado	dos	conteúdos	das	áreas	em	que,	para	uma	aprendizagem	

significativa,	os	alunos	precisam	atribuir	sentido.	Trata-se	de	desenvolver	autonomia	de	pensamento	

e	reflexão,	capacidade	necessária	também	para	reconhecer	o	direito	do	outro	e	interagir	com	base	no	

respeito	mútuo.	

Prezamos	o	brincar,	a	imaginação,	o	mágico	e	as	características	que	difere	um	adulto	de	uma	

criança.	Acreditamos	em	uma	educação	emancipadora	onde	vozes	possam	ser	ouvidas.	

Juntando	todos	esses	aspectos	podemos	facilmente	entender	que	as	crianças	devem	estar	in-

seridas	nas	mudanças	sociais	e	ter	acesso	ao	passado	histórico	e	seus	reais	acontecimentos	para	com-

preender	o	presente	onde	tomará	decisões.	Sem	visibilidade	crianças	foram	violentamente	obrigadas	

a	se	posicionarem	politicamente	em	uma	época	não	muito	distante.	Na	Segunda	Guerra	Mundial	e	na	

Guerra	do	Vietnã.	Os	autores	José	Hamilton	Ribeiro	e	Svetlana	Aleksiévitch	falam	respectivamente	em	

suas	obras	retratando	cenários	de	caos	onde	as	crianças	tiveram	que	lutar	arduamente	pela	sobrevi-

vência.	Muitas	delas	os	pais	morreram	e	ficaram	órfãs	no	meio	da	barbárie	instalada.

CONCLUSÃO: 
O	artigo	trouxe	argumentos	que	foram	solidados	através	de	referenciais	teóricos	e	pesquisas	a	res-

peito	da	visão	exposta	fixando	a	ideiade	que	a	política	deve	ser	incluída	nos	saberes	da	educação	escolar.

Para	os	próximos	estudos	podemos	deixar	as	seguintes	perguntas:

Quais	os	impactos	causados	com	essa	iniciativa	de	mudança?

Como	fica	o	pensamento	infantil	após	a	descoberta	da	autonomia	intelectual?
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1.	INTRODUÇÃO
Na	cidade	existem	diversos	tipos	de	infância.	Enquanto	algumas	crianças	brincam,	outras	tra-

balham	e	por	isso	elas	possuem	percepções	diferentes	sobre	o	conceito	de	espaço.	A	partir	disso,	o	
presente	trabalho	tem	o	objetivo	de	fazer	uma	reflexão	sobre	o	significado	das	cidades	na	visão	dessas	
crianças,	qual	a	sua	 relação	com	as	diferentes	 infâncias	e	como	ela	se	dá,	pois	embora	as	mesmas	
possuam	algum	entendimento	sobre	esse	espaço,	ele	não	foi	projetado	pensando	nelas.

Vale	 lembrar	 que	 os	 espaços	 urbanos	 como	 conhecemos	 hoje	 foram	 originados	 dos	 antigos	
burgos,	que	eram	voltados	primordialmente	para	atividades	comerciais	e	por	conta	disso	não	foram	
pensados	 lugares	 voltados	para	o	desenvolvimento	 corporal,	 intelectual	ou	que	 integrasse	as	 crian-
ças	no	convívio	social.	Porém	atualmente	elas	ocupam	grande	parte	das	cidades,	estão	presentes	em	
shoppings,	escolas,	parques	e	isso	trouxe	uma	visibilidade	que	as	tornou	alvo	de	atividades	capitalistas	
como	promoção	de	empresas	através	do	marketing	seja	ele	televisivo	ou	através	de	cartazes	e	outdoors.

Na	primeira	seção	é	feita	uma	revisão	bibliográfica	sobre	o	conceito	de	cidade	e	como	as	
crianças	se	encaixam	dentro	dele,	além	de	uma	breve	discussão	sobre	as	políticas	públicas	voltada	
para	a	infância,	abordando	as	chamadas	Cidades	Educadoras	e	se	a	existência	dos	espaços	públi-
cos	nas	cidades	é	suficiente	para	que	haja	um	bom	desenvolvimento	da	criança.	Na	segunda	seção	
faremos	uma	discussão	sobre	o	papel	das	crianças	na	sociedade,	como	elas	ocupam	seu	espaço	
nas	cidades	através	do	brincar	e	como	se	dá	a	atual	dinâmica	da	brincadeira	para	as	crianças	e	o	
papel	do	brinquedo	na	mesma.

Logo	em	seguida,	trata-se	da	importância	do	brincar	em	ambientes	naturais	que	propiciam	maior	
esforço	e	criatividade	das	crianças	quando	elas	possuem	maior	contato	com	a	natureza,	podendo	em	
alguns	casos	ser	uma	forma	de	tratamento	para	stress	ou	transtornos	causados	pelas	cobranças	da	
sociedade	que	buscam	fazer	as	crianças	atingir	padrões	de	perfeição	que	tendem	a	ser	cada	vez	mais	
rigorosos.	Por	fim,	busca-se	conectar	toda	a	discussão	teórica	realizada	nos	tópicos	anteriores	com	
uma	pesquisa	de	campo	realizada	durante	um	mês	no	Parque	Estadual	da	Chacrinha	no	Rio	de	Janeiro,	
concluindo	com	uma	reflexão	sobre	a	importância	da	brincadeira	livre	em	um	ambiente	natural	para	o	
desenvolvimento	físico,	mental	e	social	da	criança.
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2.	REVISÃO	BIBLIOGRÁFICA	SOBRE	A	CIDADE

2.1.	Cidade	pra	quem?

Crianças	são	estimuladas	a	observar	e	pensar	o	mundo	em	sua	volta	e	tirar	conclusões	sobre	o	

que	é	bom	ou	ruim	em	cima	daquilo	que	é	observado	e	o	que	elas	podem	fazer	para	melhorar	aquilo	

que	elas	acreditam	que	pode	ser	melhorado.	A	partir	desta	percepção	é	importante	realizar	uma	dis-

cussão	em	cima	do	espaço	de	convivência	da	criança,	ou	seja,	é	necessário	que	respondamos	algumas	

perguntas	como:	O	que	são	as	cidades?	Como	se	organizam?	Como	elas	são	utilizadas	pelas	crianças?	

As	cidades	foram	feitas	para	as	crianças?

Respondendo	a	primeira	pergunta,	SIMMEL	(2009)	diz	que	“A	cidade	constitui-se	da	totalidade	

de	seus	efeitos,	que	ultrapassam	o	seu	imediatismo.	Só	esse	é	o	seu	âmbito	real,	no	qual	se	exprime	

o	seu	ser”.	Através	desse	referencial,	podemos	colocar	a	cidade	como	um	espaço	de	 interação	que	

proporciona	algum	tipo	de	mudança	nas	crianças.	Durante	o	século	XIX,	o	único	espaço	destinado	ás	

crianças	era	a	escola	que	tinha	como	função	primordial	prepara-las	para	a	vida	adulta.	Porém	nesse	

mesmo	período	—	em	especial	na	Europa	e	no	Brasil	—	começava-se	a	criar	uma	preocupação	com	

a	interação	da	criança	na	sociedade	e	consequentemente	no	seu	lugar	nas	cidades,	e	a	partir	disso	

iniciou-se	um	processo	de	criação	de	um	lugar	específico	para	a	convivência	das	crianças	nas	cidades.

No	entanto,	para	que	se	crie	esses	espaços	de	convivências	é	necessário	compreender	que	as	

cidades	são	criadas	em	torno	dos	recursos	que	a	sustentam,	o	que	responde	a	nossa	segunda	per-

gunta.	Inicialmente	as	cidades	eram	criadas	pertos	dos	recursos	naturais	e	minerais	que	eram	aquilo	

que	gerava	a	produção	necessária	para	a	subsistência	da	sociedade.	Com	a	difusão	do	capitalismo	as	

mudanças	nos	processos	produtos	e	os	progressos	técnicos	gerados	pelas	Revoluções	Industriais	sub-

sequentes,	levaram	a	uma	reorganização	das	cidades	e	do	fluxo	migratório	das	pessoas	que	passaram	

a	se	aglomerar	nos	espaços	urbanos,	 levando	a	conclusão	na	qual	as	cidades	são	organizadas	para	

facilitar	os	interesses	capitalistas	que	não	são	voltados	para	o	desenvolvimento	da	criança.

Nas	cidades	as	crianças	possuem	um	papel	de	obediência,	dado	uma	hierarquia	onde	existe	o	

adulto	que	por	ter	mais	tempo	de	vida	e	experiência	possui	mais	conhecimento	e	por	isso	tem	uma	

posição	de	ordem	enquanto	a	criança	por	ter	menos	vivência	e	experiência	acaba	sendo	submetida	às	

ordens	dos	adultos.	Com	o	passar	do	tempo,	é	mais	comum	que	crianças	passem	a	ocupar	mais	espaço	

nas	cidades	seja	indo	à	escola,	brincando	em	praças,	andando	em	shoppings	ou	até	trabalhando.

Sendo	assim	é	necessário	que	comece	a	se	pensar	em	uma	forma	de	organização	da	cidade	no	

intuito	de	integrar	a	criança	e	dar	a	ela	um	sentimento	de	pertencimento	à	sociedade,	pois	a	partir	

disso	ela	 começa	a	 criar	 ligamentos	 com	a	 cidade	e	 a	 sociedade	e	mesmo	que	 inconscientemente	

passam	a	perceber	o	que	é	aquele	espaço	social	o	que	ele	representa,	começando	desde	de	cedo	a	

exercer	sua	cidadania.

2.2	Políticas,	infância	e	cidades	educadoras

Conforme	as	crianças	passaram	a	ocupar	diferentes	funções	na	sociedade,	a	forma	como	elas	

são	vistas	também	se	alterou	de	modo	passou	a	ser	objetivo	do	poder	público	relacionar	a	cultura	
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urbana	com	a	infantil.	Arriès	chama	essa	mudança	de	função	e	visão	com	relação	à	criança	de	sen-
timentos	da	infância.	O	autor	afirma	que	com	o	passar	do	tempo	a	sociedade	acaba	por	enxergar	a	
criança	de	forma	diferente.	Outrora	ela	era	enxergada	como	um	miniatura	de	um	adulto	(inclusive	em	
algumas	sociedades	essas	crianças	já	eram	comprometidas	em	casamento	políticos	ou	iam	batalhar	
em	guerras),	atualmente	a	criança	é	vista	como	um	ser	incapaz	que	necessita	de	proteção.

As	políticas	públicas	são	fundamentais	para	que	as	crianças	possam	ter	uma	boa	relação	com	o	
espaço.	Dentro	delas	destaca-se	a	criação	das	chamadas	Cidades	Educadoras.	O	projeto	busca	com-
preender	que	as	diferenças	existentes	nas	cidades	sejam	elas	políticas,	espaciais	ou	temporais	funcio-
nam	como	agentes	que	apoiam	o	desenvolvimento	do	potencial	humano.	No	Brasil	existem	cidades	
que	 permitem	 aos	 indivíduos	 (principalmente	 crianças	 e	 adolescentes)	 vivenciarem	 sua	 cidadania,	
porém	o	Rio	de	Janeiro	não	é	classificado	como	uma	Cidade	Educadora.

Para	que	uma	cidade	se	torne	educadora,	é	necessário	uma	série	de	mudanças,	que	começam	
pela	reformulação	das	políticas	públicas	que	passam	por	quatro	pontos	principais:	(i)	Participação	e	
controle	social:	As	crianças	tendem	a	se	engajar	mais	nas	atividades	sociais	quando	são	convidadas	
a	pensar	em	soluções	para	os	problemas	da	cidade,	estimulando-a	a	exercer	 sua	cidadania	e	 favo-
recendo	seu	senso	de	coletividade;	 (ii)	Necessidade	das	escolas	se	reconhecerem	como	agentes	de	
transformação	do	território:	A	escola	é	um	agente	fundamental,	pois	quando	assume	o	território	como	
local	de	pesquisa,	currículo	e	estudo,	ela	se	mostra	aberta	para	comunidade	e	atua	em	prol	da	mesma.	
Sendo	assim,	ela	cria	no	aluno	a	consciência	de	que	o	saber	não	se	encontra	apenas	nas	dependências	
da	escola,	mas	sim	em	toda	a	cidade	que	o	cerca,	fazendo	o	compreender	que	o	aprendizado	dele	com	
a	cidade	e	para	a	cidade	é	algo	que	ele	vai	levar	para	a	vida	toda;	(iii)	Intersetorialidade:	Instrumento	
entre	instituições,	pessoas	e	saberes	que	permite	a	utilização	eficiente	dos	recursos	públicos	e	que	as	
políticas	públicas	possam	atender	melhor	àqueles	as	quais	elas	estão	sendo	destinadas;	(iv)	Acesso	aos	
bens	culturais	da	cidade:	A	constante	frequência	dos	cidadãos	aos	espaços	da	cidade	como	praças,	tea-
tros,	praias,	hospitais,	museus,	teatros,	etc,	cria	uma	noção	maior	sobre	como	a	sua	cidade	é	formada	
e	assim	como	esses	locais	se	conectam	para	a	formação	da	cidade.

As	políticas	infantis	só	foram	constituídas	no	Brasil	com	a	Constituição	de	1988	no	artigo	277	
e	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA)	que	é	a	principal	lei	que	abriga	o	direito	à	infância	foi	
criada	em	1990.

2.3	Espaços	públicos	na	cidade

De	acordo	com	o	arquiteto	Luiz	Guilherme	Rivera	de	Castro “...	Nos	espaços	das	cidades,	na	
mídia	ou	na	internet,	é	a	esfera	da cidadania	e	da	expressão	política	das	forças	sociais,	inclusive	da-
quelas	que	pretendem	a	despolitização	das	relações	humanas.	No	plural,	o	termo	“espaços	públicos”	
compreende	os	lugares	urbanos	que,	em	conjunto	com	infraestruturas	e	equipamentos	coletivos,	dão	
suporte	à	vida	em	comum:	ruas,	avenidas,	praças,	parques.”	A	partir	daí	vemos	a	vital	 importância	
dos	espaços	públicos,	pois	sem	eles	as	cidades	se	resumiriam	a	espaços	de	construção	voltados	para	
moradia	e	para	atividade	comercial.	Sendo	assim,	podemos	considerar	como	lugares	públicos	qualquer	
espaço	amplo,	aberto	e	de	fácil	acesso	para	a	população.	Dentro	desse	conceito	encaixam-se	praças,	
praias,	parques,	ruas,	etc.	“[...]	Os	espaços	públicos,	por	sua	vez,	são	lugares	por	excelência	em	que	os	
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desconhecidos	se	concentram	e	onde	irrompem	as	características	da	vida	urbana,	onde	ela	alcança	sua	
expressão	máxima	e	onde	percebemos	tudo	o	que	a	diferencia	de	outros	tipos	de	existência	coletiva”1

Hoje,	o	único	lugar	público	nas	cidades	que	é	capaz	de	atender	as	demandas	das	crianças	é	a	
praça,	pois	ela	contém	os	meios	necessários	para	que	as	crianças	possam	exercer	o	brincar,	tais	como	
brinquedos,	quadras	de	esporte,	mesas	de	jogos,	etc.	Porém	devido	ao	acelerado	ritmo	da	sociedade	
atual	e	outros	problemas	como	a	violência,	as	crianças	estão	cada	vez	mais	se	afastando	das	praças	o	
que	é	um	problema,	pois	as	praças	incentivam	o	convívio	social,	revitalizam	uma	área	da	cidade	pouco	
acessada,	proporcionam	maior	saúde	física	e	mental	e	possuem	extrema	importância	ecológica.

Em	contraste	com	essa	visão	atual,	no	passado	a	praça	 tinha	um	papel	essencial	na	vida	em	
sociedade,	uma	vez	que	além	de	ser	um	espaço	de	integração	social,	também	funcionava	como	espaço	
de	interação	econômica	e	política,	onde	se	discutiam	as	principais	questões	sociais,	como	exemplo	na	
Grécia	e	na	Roma	antiga	onde	as	praças	públicas	eram	palcos	de	discussões	políticas	e	funcionavam	
como	mercados	onde	mercadorias	eram	compradas	e	trocadas.

A	praça	é	um	 local	de	alívio	das	pressões	sociais,	onde	as	crianças	podem	por	um	momento	
deixar	de	lado	as	diferenças	sociais,	econômicas	e	culturais	e	permitir	passar	por	novas	experiências	
que	as	ajudam	a	conhecer	a	si	mesmas	e	ao	próximo.	É	necessário	compreender	que	mesmo	com	o	
avanço	da	tecnologia	e	a	facilidade	de	processamento	de	informações,	é	fundamental	que	as	crianças	
frequentem	os	espaços	públicos	e	possam	na	prática	aprender	sobre	o	coletivo,	cidadania	e	o	convívio	
em	sociedade.	Além	disso,	a	importância	das	praças	se	dá	na	autoafirmação	das	crianças,	uma	vez	que	
elas	conseguem	ter	sua	voz	ouvida	e	passam	a	deixar	de	lado	a	ideia	de	sua	vulnerabilidade	em	relação	
ao	mundo,	validando	que	ela	além	de	reproduzir	também	consegue	produzir	conhecimento	e	cultura,	
além	de	valorizar	a	brincadeira	livre	e	a	relação	estabelecida	entre	o	local	e	as	brincadeiras	que	ajudam	
no	desenvolvimento	da	infância	e	aprendizagem	da	criança	acerca	do	público.

3 UMA INFÂNCIA DE OPORTUNIDADES: A DÁDIVA DE DESFRUTAR DA 
NATUREZA

3.1	A	importância	da	natureza	no	brincar

Nessa	seção	iremos	abordar	um	elemento	fundamental	no	brincar,	mas	que	infelizmente	acaba	
por	ser	deixado	de	lado.	A	natureza	está	presente	em	todos	os	aspectos	da	sociedade,	pensando	nela	
em	sua	 forma	mais	 tangível,	 concluiríamos	que	a	natureza	é	constituída	de	árvores,	 rios	e	 flores	e	
mesmo	que	em	pouca	quantidade	podemos	ver	que	ela	constitui	os	espaços	assim	demarcados	como	
cidades.	Devido	a	uma	exagerada	 superproteção	por	parte	dos	 adultos,	 acaba-se	 tendo	a	 ideia	de	
que	não	se	deve	manter	contato	com	a	natureza	e	isso	acaba	gerando	uma	lacuna	fundamental	no	
desenvolvimento	da	criança.

Durante	a	infância,	o	contato	com	a	natureza	é	primordial,	uma	vez	que	ele	melhora	o	convívio	
em	sociedade	e	proporciona	para	as	crianças	experiências	enriquecedoras	que	elas	vão	levar	consigo	
para	o	resto	da	vida.	É	muito	comum	hoje	em	dia	pessoas	adultas	relembrarem	de	passeios	em	campos,	
ruas,	rios	e	lagos	realizados	durante	a	infância.	“A	natureza	–	o	sublime,	o	inclemente	e	o	belo-	oferece	

1	 (BAUMANN,	2001,	p.	67)
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algo	que	a	rua,	a	comunidade	fechada	ou	o	jogo	de	computador	não	tem.	A	natureza	apresenta	aos	
jovens	algo	muito	maior	do	que	eles	são,	e	oferece	um	ambiente	onde	facilmente	contemplam	infinito	
e a eternidade.”2

Quando	questionadas,	as	crianças	indicam	que	preferem	realizar	brincadeiras	ao	ar	livre,	pois	
esses	lugares	proporcionam	maiores	possibilidades	de	exercício	da	sua	imaginação,	uma	vez	que	as	
constantes	mudanças	na	natureza	permite	que	elas	possam	desfrutar	melhor	dessa	experiência	e	até	
correlaciona-las	 com	as	 dinâmicas	 do	 seu	próprio	 dia-a-dia.	 Segundo	 LOUV	 (2017),	 estudos	 suecos	
indicam	que	crianças	que	brincam	em	áreas	livres	possuem	suas	brincadeiras	interrompidas	por	menos	
tempo	que	as	crianças	que	brincam	em	playgrounds	construídos	em	áreas	urbanas.	Consequentemente,	
crianças	que	praticam	o	brincar	ao	ar	livre	conseguem	desenvolver	melhor	não	só	as	suas	capacidades	
físicas,	como	também	as	suas	capacidades	linguísticas,	simbólicas	e	criativas.

O	arquiteto	Simon	Nicholson	(1990)	formulou	a	chamada	teoria	das	partes	soltas,	onde	ele	argu-
menta	que	a	sociedade	é	muito	criativa,	porém	apenas	crianças	com	melhores	condições	econômicas	
conseguem	potencializar	essa	criatividade.	A	teoria	se	baseia	no	fato	que	objetos	se	interligam	mesmo	
sendo	diferentes	e	estando	em	diferentes	partes	do	território,	possibilitando	para	as	crianças	o	auge	
da	imaginação	e	da	criatividade,	uma	vez	que	essa	interligação	de	objetos	proporciona	um	momento	
de	invenções	e	descobertas	para	as	crianças.

Em	Belo	Horizonte,	o	projeto	“Na	Pracinha”	começou	com	um	grupo	de	mães	que	procura-
vam	lugares	na	cidade	para	que	seus	filhos	pudessem	brincar.	Após	a	criação	do	blog,	e	do	primeiro	
encontro	do	grupo,	o	projeto	se	tornou	fundamental	para	a	dinâmica	da	cidade.	No	Rio	de	Janeiro,	
foi	criado	o	projeto	“Papo	de	Pracinha”,	onde	um	grupo	de	pesquisadoras	da	infância	de	duas	univer-
sidades	públicas	criaram	um	blog	para	compartilhar	com	a	comunidade	pesquisas	e	reflexões	sobre	
a	infância	e	com	o	tempo	foi	possível	planejar	novas	experiências	sobre	o	brincar	para	as	crianças.	
Esses	projetos	mostram	que	com	vontade	e	planejamento	consegue-se	fazer	uma	grande	diferença	
na vida das crianças.

3.2	Um	medicamento	simples,	puro	e	natural

Atualmente	algumas	crianças	acabam	por	adquirir	o	que	os	especialistas	chamam	de	“síndrome”	
ou	“déficit”	por	conta	do	excesso	de	informações	e	responsabilidades	que	são	jogadas	em	cima	das	
crianças	na	sociedade	atualmente.	Porém,	por	conta	das	fortes	cobranças	e	expectativas	da	sociedade	
com	relação	às	crianças,	o	imediatismo	e	comparação	de	resultados	faz	as	pessoas	terem	percepções	
equivocadas	 de	 que	 determinadas	 crianças	 taxadas	 com	 algum	 “problema”	 terem	um	 rendimento	
menor	do	que	o	esperado.

A	natureza,	por	ser	um	ambiente	mais	suave	e	livre	dessas	pressões,	faz	que	as	pessoas	con-
sigam	desfrutar	melhor	o	seu	 tempo,	 intercalando	o	consciente	com	a	 realidade.	Algumas	crianças	
de	fato	merecem	uma	atenção	especial	e	nesses	casos	a	natureza	é	 fundamental	pois	ela	 funciona	
como	remédio,	pois	ela	permite	que	o	indivíduo	possa	se	conhecer	melhor	e	buscar	alternativas	para	
conseguir	se	incluir	na	sociedade.

2 LOUV, Richard. (2017. p. 118)
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Além	disso,	os	espaços	naturais	funcionam	como	válvula	de	escape	para	as	pressões	da	vida	em	
sociedade,	por	isso	inclusive	que	a	maioria	das	pessoas	acaba	viajando	para	zonas	litorais	ou	rurais	em	
busca	de	refúgio.	No	livro	A última criança da Natureza (2017),	Louv	relata	que	jovens	que	buscam	se	
livrar	de	vícios	utilizam	a	natureza	como	forma	regeneração,	pois	ela	permite	que	eles	se	modifiquem	
e	reflitam.	Ainda	nesse	livro,	no	capítulo	intitulado	Déficit do Transtorno da Natureza, o autor aborda 
transtornos	físicos	e	mentais	que	as	crianças	desenvolvem	por	falta	de	contato	com	a	natureza.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi	 realizada	 uma	pesquisa	 durante	 o	 período	de	 um	mês	 no	 Parque	 Estadual	 do	 Chacrinha	

localizado	na	Zona	Sul	do	município	do	Rio	de	Janeiro	buscando	 interligar	 todo	o	conteúdo	teórico	
desse	trabalho	com	informações	empíricas.

O	parque	é	uma	Unidade	de	Conservação	ambiental	que	busca	preservar	os	ecossistemas	na-
turais	e	atualmente	passa	por	um	processo	de	reflorestamento.	O	lugar	é	bastante	frequentado	por	
crianças,	pois	além	da	proximidade	das	escolas	ao	entorno,	o	local	dispõe	de	uma	boa	infraestrutura	
com	brinquedos	e	quadras	de	esporte,	além	de	ser	a	única	Unidade	de	Conservação	com	banheiros	
apropriados para crianças.

Durante	o	período	de	pesquisa,	foi	observado	como	as	crianças	interagiam	com	o	meio	brincan-
do	com	galhos,	pedras,	folhas,	areia,	observavam	os	animais	e	buscavam	compreender	a	dinâmica	do	
ecossistema.	O	parque	é	um	local	muito	familiar,	muitos	pais	compareciam	ao	parque	e	relembravam	
de	ir	lá	durante	a	sua	infância	onde	brincavam	e	se	divertiam,	lamentando-se	dos	filhos	não	terem	a	
mesma	oportunidade.	Outro	ponto	de	destaque	é	a	interação	entre	as	crianças	e	suas	famílias,	em	um	
ambiente	onde	adultos	e	crianças	se	tratam	de	forma	igual	sem	a	hierarquia	observada	nos	moldes	
sociais.	Crianças	de	todas	as	idades	compartilham	o	espaço,	desde	aquelas	que	correm,	até	aquelas	
que	ainda	não	aprenderam	nem	a	andar	sendo	elas	o	pilar	principal	da	convivência	no	parque.

O	reconhecimento	do	indivíduo	passa	sobretudo	pelo	contato	com	natureza	que	proporciona	a	
sensação	de	ser	parte	de	um	todo	e	principalmente	a	experiência	de	um	melhor	autoconhecimento.
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INTRODUÇÃO
Nasci	mulher,	sou	mulher,	do	sexo	biológico	feminino,	do	gênero	feminino,	de	corpo,	alma	e	co-

ração	feminino,	portanto	social	e	emocionalmente	considero-me	uma	mulher.	Porém,	sou	uma	mulher	
que	gosta	de	rosa	e	de	azul,	que,	quando	criança,	gostava	de	brincar	de	boneca	e	de	jogar	bola.	Nos	
termos	de	Butler	(2003,	p.	19-20),	“A	crítica	feminista	deve	também	compreender	como	a	categoria	
das	“mulheres”,	o	sujeito	do	feminismo,	é	produzida	e	reprimida	pelas	mesmas	estruturas	de	poder	por	
intermédios	das	quais	se	busca	a	emancipação”.

Posteriormente,	no	ciclo	do	meu	desenvolvimento,	já	fui	adolescente,	fase	em	que	vivenciei	uma	
gravidez	não	planejada	e	tornei-me	mãe,	agora	sou	mãe	de	uma	adolescente.

Hoje	sou	uma	mulher	adulta	e	aprecio,	mas	desconheço	a	autoria	da	seguinte	frase:	“seja a mu-
lher que você precisava ter por perto quando você era uma menina”.	Na	minha	adolescência,	gostaria	
de	ter	tido	mais	orientação	educacional	sobre	as	transformações	no	corpo,	na	mente	e	nos	sentimen-
tos.	Essa	é	uma	entre	as	diversas	justificativas	que	me	fizeram	ter	interesse	por	uma	pesquisa	sobre	as	
questões	e	relações	de	gênero,	com	atenção	especial	ao	feminino.

O	pesquisador	 Juarez	Dayrell	 (2003)	 considera	 que	 são	 várias	 as	 imagens	 que	 interferem	na	
maneira	de	compreender	os	jovens	e	uma	das	mais	arraigadas	é	sua	condição	de	transitoriedade,	na	
qual	o	jovem	é	futuro,	um	“vir	a	ser’.

Como	futura	pedagoga	e	como	mulher,	mãe,	filha,	neta,	irmã	e	amiga	de	mulheres,	sinto	a	neces-
sidade	de	abordar	sobre	esse	tema,	com	atenção	para	as	adolescentes	do	sexo	feminino	na	construção	
do	discurso	e	práticas	a	respeito	dos	direitos	das	mulheres.	Assim,	a	pergunta	central	que	eu	pretendo	
responder	com	essa	pesquisa	que	está	em	desenvolvimento	é:	quais	são	as	ideias	e	práticas	de	um	
grupo	de	adolescente	moradoras	do	bairro	de	Ramos	sobre	as	questões	de	gênero?

Chama-me	muito	a	minha	atenção	a	diferença	na	forma	de	criação	de	meninas	e	meninos,	inde-
pendente	da	classe	social	e	do	lugar	em	que	se	vive.	Há	uma	hierarquia	e	divisão	daquilo	que	pertence	
ao	menino	e	o	que	pertence	à	menina,	seja	na	vestimenta,	brincadeira	ou	comportamento,	sabemos	
que	o	sexo	biológico	interfere	na	educação,	e	a	criação	direcionada	para	cada	gênero,	depende	muito	
da	cultura	e	da	sociedade.	Para	Jane	Felipe	(2018,	p.	4),	as	questões	de	gênero	não	são	da	ordem	do	
natural,	mas	“são	tramados	a	partir	das	expectativas	históricas,	sociais	e	culturais,	que	vão	se	transfor-
mando	ao	longo	do	tempo	e	podem	variar	consideravelmente	de	cultura	para	cultura”.

Algo	que	também	me	motivou	a	falar	sobre	as	questões	de	gênero	foi	para	estudar	a	violência	
de	gênero,	pois	a	cada	dia	se	 torna	mais	visível	os	casos	de	 feminicídio	no	Brasil.	Acompanho	com	
preocupação	os	casos	e	a	forma	banal	como	esse	assunto	é	tratado	na	mídia	e	nas	conversas	informais.

A	impressão	que	tenho,	ao	ouvir	que	mais	uma	mulher	foi	assassinada,	é	que	a	questão	parece	
mais	 uma	 fofoca,	 algo	 que	 não	 é	 da	 nossa	 conta,	 visto	 que	 não	 conhecemos	 essa	 pessoa,	 apenas	
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comentamos,	porque	esta	sendo	noticiado.	Então	passei	a	me	questionar:	– Como as adolescentes tem 

recebido estes noticiários?

Mas	como	 revelado	pelo	 Instituto	de	Pesquisa	Econômica	Aplicada	 (IPEA)	e	Fórum	Brasileiro	

de	Segurança	Pública	(FBSP),	por	meio	do	documento	“Atlas	da	Violência	2016”,	13	mulheres	são	as-

sassinadas	por	dia	no	Brasil.	“Isso	significa	dizer	que,	no	ano	em	que	o	Brasil	comemorava	a	Copa	do	

Mundo	e	se	exibia	ao	mundo	como	nação	cordial	e	receptiva,	4.757	mulheres	foram	vítimas	de	mortes	

por agressão”.

Na	adolescência	fui	vítima	de	violência	de	gênero,	aos	14	anos	de	idade	e	cursando	o	1º	ano	

do	Ensino	Médio,	em	uma	escola	pública	localizada	no	bairro	de	Bonsucesso,	na	Zona	Norte	do	Rio	

de Janeiro, sofri bullying	por	ser	moradora	de	uma	comunidade	rival	de	onde	se	localizava	a	escola.	

Justo	nessa	fase,	quando	queremos	ser	aceitos,	eu	fui	muito	mal	recebida	naquela	escola	e,	para	ser	

aceita	no	grupo,	nessa	época	iniciei	um	namoro	com	um	rapaz	que	era	veterano	e	respeitado	na	es-

cola,	esse	relacionamento	era	mais	como	forma	de	proteção	do	que	por	amor.	Quando	me	dei	conta	

dessa	situação,	terminei	o	relacionamento,	e	ele	não	aceitou	e	me	ameaçou.	Além	disso,	marcou	um	

encontro	comigo	e	levou	um	grupo	de	mulheres	para	me	agredir.	Com	apenas	14	anos	de	idade	eu	já	

precisava	lutar	como	uma	garota,	não	no	sentido	literal	dessa	palavra	e	sim	no	sentido	figurado,	que	

envolve	força	e	resistência.	Ainda	que	essa	situação	possa	ser	compreendida	considerando	questões	

sociais	e	estruturais,	também	gosto	de	dizer	que	graças	à	Deus	e	à	minha	família	que	me	acompanhou	

nesse	encontro,	 porque	a	diretora	da	escola,	 que	estava	 ciente	desses	 acontecimentos,	 alertou	a	

minha	mãe	do	perigo	que	eu	estava	correndo,	e	eles	me	auxiliaram	para	que	nenhuma	violência	física	

ocorresse	comigo.

Por	conta	disso,	fui	transferida	para	uma	escola	 localizada	na	Penha,	também	Zona	Norte	do	

Rio	de	Janeiro	e	novamente	a	adaptação	foi	muito	difícil.	Mais	uma	vez	não	tive	uma	boa	recepção,	

mas	dessa	vez	o	motivo	não	era	por	ser	moradora	de	área	rival,	pois	a	facção	criminosa	dominante	da	

área	dessa	escola	era	a	mesma	que	dominava	a	comunidade	da	minha	residência.	Confesso	que	até	

hoje	eu	me	pergunto	os	motivos	reais	por	eu	também	não	ter	sido	bem	aceita	naquela	escola,	penso	

nas	possibilidades	e	avalio,	entre	muitas,	que	entrei	no	meio	do	ano,	fui	transferida	de	outra	escola	

por	problemas,	os	grupos	de	amizades	já	estavam	formados,	eu	era	uma	adolescente	bonita,	loira	e	

usava	muito	a	cor	rosa.	Essas	são	algumas	das	expectativas	acerca	do	gênero	acionadas	diariamente,	

exigindo	um	comportamento	correlacionado	se	 se	nasce	com	pênis	ou	vulva,	a	partir	dos	quais	 se	

constituem	as	masculinidades	ou	feminilidades	(Felipe,	2018).

Nessa	escola	sofri	violência	simbólica,	limparam	o	quadro	com	a	minha	blusa	da	escola,	enquan-

to	eu	trocava	de	roupa	em	uma	aula	de	Educação	Física,	e	pela	falta	de	receptividade	mais	uma	vez	

eu	precisei	mudar	de	escola	e	novamente	senti	as	amarguras	causadas	pelas	questões	de	gênero,	algo	

que	nessa	época	eu	nem	sabia	que	existia.	Foi	também	nessa	época	que	espontaneamente	comecei	a	

frequentar	a	igreja	evangélica,	pois	até	então	eu	frequentava	a	igreja	católica	a	convite	da	minha	mãe,	

a	espiritualidade	me	ajudou	a	enfrentar	os	dilemas	da	adolescência.

Quando	eu	estava	em	minha	3ª	escola,	 cursando	o	1º	 ano	do	Ensino	Médio,	 essa	 localizada	

em	Brás	de	Pina,	também	Zona	Norte	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro	conheci	pessoas	incríveis,	que	me	

acolheram,	e	me	ajudaram	nessa	fase	da	adolescência,	amizades	que	me	acompanham	até	hoje.
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Essa	foi	a	experiência	que	eu	vivi	na	minha	adolescência,	uma	fase	tão	complexa	e	marcada	por	
outras	dificuldades	e	virtudes,	como,	por	exemplo,	o	falecimento	do	meu	pai,	a	conclusão	do	Ensino	
Médio	e	o	nascimento	da	minha	filha.	Norbert	Elias	e	John	Scotson	(2000)	consideram	que	tanto	ado-
lescentes	quanto	crianças	têm	que	buscar	tateantemente	sua	identidade	individual,	seu	valor	e	seu	
orgulho	pessoal.	No	entanto,	crianças	e	adolescentes	que	crescem	estigmatizadas	têm	dificuldade	em	
escapar	da	sua	posição,	o	que	influencia	no	desenvolvimento	da	sua	autoimagem,	em	seu	sentimento	
de	identidade	e	orgulho	em	sua	relação	com	os	semelhantes.

Na	infância,	geralmente	são	os	pais	quem	escolhem	pelos	filhos	e	na	adolescência	 inicia-se	o	
poder	de	escolha.	A	chegada	a	fase	da	adolescência	é	um	momento	da	vida	que	traz	transformações	
biológicas,	psicológicas	e	sociais,	que	resultam	em	mudanças	no	poder	de	escolha,	interações,	desejo	
de	ser	aceito,	manifestação	da	sexualidade	e	identificações	entre	pares,	questões	que	atuam	na	forma-
ção	da	personalidade	até	a	independência	econômica.	“O	aumento	da	responsabilidade	aparece	como	
a	grande	mudança	ocorrida	com	o	final	da	adolescência	(…)	que	vem	associada	ao	fim	das	coisas	boas	
e	perda	de	situação	prazerosa”	(OZELLA,	AGUIAR,	2008,	p.	1006).

A	adolescência	é	esse	período	de	passagem	da	criança	para	a	entrada	na	vida	adulta,	na	qual	
tanto	o/a	jovem	como	a	sociedade	têm	expectativas	quanto	ao	seu	futuro.	Além	disso,	é	um	período	
com	mudanças	corporais,	em	decorrência	da	puberdade,	que	as	questões	vinculadas	aos	relaciona-
mentos	afetivos	se	afloram,	tudo	na	adolescência	se	torna	um	grande	drama	sem	fim.

Dessa	forma,	tratar	das	questões	de	gênero,	entre	elas	a	violência	de	gênero	com	adolescentes	é	
muito	importante,	pois	é	sabido	que	as	relações	entre	sexos	são	desiguais	e	de	domínio,	configuradas	
por	relações	de	poder.	O	gênero	teoriza	a	prática	e	busca	compreender	um	sistema	de	relações	basea-
do	nas	diferenças	percebidas	entre	sexos,	não	tem	o	caráter	fixo	e/ou	apenas	uma	oposição	binária	
(SCOTT, 1995).

Diante	da	minha	história	de	vida	e	por	 ser	mãe	de	uma	adolescente,	acredito	 ser	 importan-
te	saber	como	esse	assunto	é	entendido	por	um	grupo	de	adolescentes	que	estão	formando	a	sua	
personalidade,	iniciando	vários	tipos	de	relacionamentos	e	formando	opiniões	acerca	da	sexualidade,	
sexo	e	gênero,	questões	que	os/as	acompanharão	pelo	resto	da	vida.	Assim,	pretendo	identificar	de	
que	forma	elas	já	se	deparam	com	as	relações	de	poder	que	envolve	os	gêneros	e	se	elas	encontram	
alguma	dificuldade	na	vida	por	questões	de	gênero.	Entendo	que	essa	é	uma	questão	que	demanda	
debate	e	esclarecimentos	constante	sobre	direitos,	reconhecimentos	e	leis.	Portanto,	nessa	pesquisa,	
considerarei	o	que	as	adolescentes	pensam,	sabem,	discursam	e	praticam	considerando	seus	cotidia-
nos	e	o	que	está	posto	na	lei.

Sendo	assim,	essa	pesquisa,	de	iniciação	científica,	visa	conhecer	a	percepção	de	um	grupo	de	
adolescentes	do	sexo	feminino	sobre	as	questões	de	gênero,	com	atenção	especial	para	a	violência	de	
gênero.	Minha	proposta	é	pesquisar	6	meninas	que	se	inserem	no	círculo	de	amizade	da	minha	filha,	
com	idades	entre	12	e	14	anos,	estudantes	de	escolas	públicas	e	privadas,	e	moradoras	do	bairro	de	
Ramos,	Zona	Norte	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro.

Para	esse	estudo,	pretendo	aprofundar-me	nos	conceitos	de	geração,	jovens	que	experienciam	
os	mesmos	problemas	históricos	concretos	(MANNHEIM,	1992;	QVORTRUP,	2010)	e	gênero	(SCOTT,	
1995;	BUTLER,	2003),	buscando	compreender	de	modo	pormenorizado	como	se	articulam	os	conceitos	
de	adolescência,	relações	de	poder	e	violência	de	gênero.	Assim	tenho	como	objetivo	dessa	pesquisa,	
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iniciada	em	2018,	compreender	e	verificar	as	ideias	e	práticas	desse	grupo	de	adolescentes	a	respeito	
das	questões	de	gênero	e	o	que	conhecem	sobre	as	leis	de	proteção	ao	gênero	feminino.

Com	esse	trabalho	pretendo	traçar	um	comparativo	entre	teorias	e	práticas	no	que	se	refere	as	
questões	de	gênero.	Também	será	objetivo	dessa	pesquisa	identificar	se	alguma	delas	sofrem	ou	já	
sofreram	violência	de	gênero	ou	se	conhecem	alguém	que	esteja	passando	por	esse	tipo	de	situação.

Qvortup	(2010)	analisa	a	infância	como	uma	categoria	geracional	ampla,	considera	que	dentro	
da	infância	temos	uma	diversidade	etária	e	infâncias.	No	Brasil,	o	Estatuto	da	Criança	e	Adolescência	
(BRASIL,	1990)	indica	que	a	infância	abrange	crianças	e	adolescentes.

A	historiadora	Scott	(1995)	trata	de	gênero	como	mudanças	nas	relações	sociais	que	correspon-
dem	a	mudanças	nas	representações	de	poder,	mas	que	não	são	sempre	unidirecionais.	Nesse	sentido,	
gênero	implica	4	elementos	inter-relacionados:

• símbolos	culturalmente	disponíveis	que	evocam	representações;

• conceitos	normativos	que	expressam	interpretações	dos	significados	dos	símbolos,	que	ten-
tam	limitar	e	conter	suas	possibilidades	metafóricas;

• concepções	políticas	e	referência	às	instituições	e	à	organização	social;

• identidade	subjetiva:	como	é	construída	(SCOTT,	1995)

Portanto,	para	Scott	(1995)	gênero	é	um	elemento	constitutivo	das	relações	sociais	baseados	em	
diferenças	percebidas	entre	os	sexos	e	também	deve	ser	compreendido	como	uma	forma	primária	de	
significação	das	relações	de	poder.

Entendo,	assim,	que	qualquer	relação	social	esta	pautada	com	as	questões	de	gênero,	por	exem-
plo,	quando	se	afirma	uma	representação	que	a	mulher	deve	ser	mais	carinhosa	e	o	homem	é	mais	
bruto,	mesmo	que	se	saiba	que	nem	sempre	é	assim,	pois	dentro	do	campo	 feminino	e	masculino	
existem	vários	tipos	de	personalidades	e	identidades.

Também	entendo	que	diante	dessas	relações	de	poder	é	preciso	educar	meninas	e	mulheres	
–	amiga,	filha,	irmã,	mãe	ou	uma	mulher	desconhecida	–	para	que	seja	criado	uma	rede	de	conheci-
mento	e	de	proteção	considerando	as	questões	de	gênero	e	seus	direitos.	Pois	acredito	que	proteger	é	
ter	afinidade	e	empatia	pelo	outro,	é	entender	que	em	briga	entre	marido,	namorado,	amigos	e	mulher	
deve-se	meter	a	colher.	Dessa	forma,	falar	sobre	as	questões	de	gênero	é	muito	importante	para	a	so-
ciedade	como	um	todo,	pois	os	jovens	precisam	preparar-se	para	aprender	a	lidar	com	a	diversidade	de	
personalidades	entre	os	gêneros.	O	objetivo	é	descontruir	essa	noção	de	poder	(Simone	de	Beauvoir).

Sou	graduada	em	Gestão	de	Recursos	Humanos	e	graduanda	em	Pedagogia,	e	hoje	como	aluna	
de	um	curso	de	educação,	entendo	o	quanto	é	importante	abordarmos	essas	questões	e	conhecermos	
como	pensam	essas	adolescentes,	percebermos	como	elas	se	consideram	como	sujeito	de	direito	e	
identificarmos	as	relações	de	poder	e	violência	impostas	na	relação	entre	sujeitos	de	sexos	diferentes.	
É	sabido	que	existem	vários	tipos	de	violência	contra	a	mulher,	como,	por	exemplo,	física,	sexual,	psi-
cológica,	simbólica	e	econômica/patrimonial	e	é	preciso	conhecê-las	e	divulgá-las	para	que	mulheres	
e	homens,	meninas	e	meninos,	 as	 adolescentes	e	os	 adolescentes,	 idosos	e	 idosas	 saibam	quando	
sofrem	ou	empregam	esses	tipos	de	violências.	Segundo	a	capítulo	II,	artigo	7º,	da	Lei	Maria	da	Penha	
Federal	nº	11.340/200,	aprovada	em	07	de	agosto	de	2006,	que	dispõe	sobre	mecanismos	para	coibir	
a	violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher,os	tipos	de	violência	estão,	indicados	:
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a	violência	física,	entendida	como	qualquer	conduta	que	ofenda	sua	integridade	ou	saúde	corporal;
a	violência	psicológica,	entendida	como	qual-	quer	conduta	que	lhe	cause	dano	emocional	e	diminui-
ção	da	autoestima	ou	que	lhe	prejudique	e	perturbe	o	pleno	desenvolvimento	ou	que	vise	degradar	
ou	controlar	suas	ações,	comportamentos,	crenças	e	decisões,	mediante	ameaça,	constrangimento,	
humilhação,	manipulação,	 isolamento,	vigilância	constante,	perseguição	contumaz,	 insulto,	chanta-
gem,	 ridicularização,	exploração	e	 limitação	do	direito	de	 ir	e	vir	ou	qualquer	outro	meio	que	 lhe	
cause	prejuízo	à	saúde	psicológica	e	à	autodeterminação;
a	violência	sexual,	entendida	como	qualquer	conduta	que	a	constranja	a	presenciar,	a	manter	ou	a	
participar	de	relação	sexual	não	desejada,	mediante	intimidação,	ameaça,	coação	ou	uso	da	força;	
que	a	induza	a	comercializar	ou	a	utilizar,	de	qualquer	modo,	a	sua	sexualidade,	que	a	impeça	de	usar	
qualquer	método	contraceptivo	ou	que	a	force	ao	matrimônio,	à	gravidez,	ao	aborto	ou	à	prostitui-
ção,	mediante	coação,	chantagem,	suborno	ou	manipulação;	ou	que	limite	ou	anule	o	exercício	de	
seus	direi-	tos	sexuais	e	reprodutivos
a	 violência	 patrimonial,	 entendida	 como	 qual-	 quer	 conduta	 que	 configure	 retenção,	 subtração,	
destruição	parcial	ou	total	de	seus	objetos,	 instrumentos	de	trabalho,	documentos	pessoais,	bens,	
valores	e	direitos	ou	recursos	econômicos,	incluindo	os	destinados	a	satisfazer	suas	necessidades;
a	 violência	moral,	 entendida	 como	 qualquer	 conduta	 que	 configure	 calúnia,	 difamação	 ou	 injúria	
(BRASIL,	2006,	p.	15)

Por	fim,	um	conceito	que	será	tratado	nessa	pesquisa	é	o	de	feminicídio,	que	é	o	termo	usado	
para	denominar	assassinatos	de	mulheres	 cometidos	em	 razão	do	gênero.	No	Brasil,	 o	decreto	 Lei	
13.104,	de	9	de	março	de	2015,	foi	alterado	acrescentar	ao	Código	Penal	que	passa	a	prever	o	femini-
cídio	como	circunstância	qualificadora	de	crime	de	homicídio	(BRASIL,	2015).

O	gênero	feminino	já	se	depara	com	a	violência	de	gênero	na	infância?	E	o	que	as	adolescentes	
pensam	sobre	isso?	Essas	são	algumas	das	perguntas	que	eu	pretendo	responder	com	essa	pesquisa	
científica.	Assim	para	responder	essas	questões	considero	essa	uma	pesquisa	qualitativa,	pois	 farei	
um	estudo	de	caso,	através	de	observação,	participação	no	cotidiano	dessas	adolescentes,	conversas	
informais	em	formato	de	entrevistas	pelas	redes	sociais	com	as	adolescentes	e	acompanhamento	das	
suas	postagens.	Pretendo	entender	como	elas	pensam	sobre	as	questões	aqui	apresentadas.	Também	
faço	trocas	com	meus	pares	no	espaço	acadêmico,	o	que	me	ajuda	a	conhecer	mais	sobre	um	tema	que	
precisa	estar	constantemente	em	debate.

Pretendo	identificar	quais	são	as	práticas	utilizadas	pelas	adolescentes,	além	de	verificar	princi-
palmente	o	que	elas	pensam	sobre	essas	práticas	e	o	que	elas	gostariam	que	fosse	melhorado,	essas	
informações	são	de	suma	importância	para	o	nosso	desenvolvimento	social.	Também	gostaria	de	saber	
a	opinião	das	meninas	sobre	gênero	quanto	à	academia	e	a	religião,	como	o	machismo	linguístico	e	a	
submissão	feminina	bíblica.

A	hipótese	deste	trabalho	é	que	as	ideias	e	práticas	a	respeito	dos	direitos	das	mulheres	devem	
ser	informadas	para	as	mulheres	e	discutidas	por	elas	mesmas,	pois	são	elas	quem	sofrem	as	conse-
quências	e	ninguém	melhor	do	que	elas	para	opinar	sobre	a	proteção.

Ao	olhar	para	o	passado,	não	muito	distante,	deparo-me	com	 letras	de	músicas	de	cantores	
conceituados	que	empregam	a	violência	de	gênero,	por	exemplo:

Na	subida	do	morro	me	contaram,
Que	você	bateu	na	minha	nega
Isso	não	é	direito	Bater	numa	mulher	que	não	é	sua
Moreira	da	Silva	e	Ribeiro	da	Cunha.	Na subida do morro, 1958.
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Outro	exemplo:
Mas	se	ela	vacilar,
vou	dar	um	castigo	nela
Vou	lhe	dar	uma	banda	de	frente
Quebrar	cinco	dentes	e	quatro	costelas.

Zeca	Pagodinho	e	outros.	Faixa amarela, 1997.

Esses	tipos	de	canções	com	letras	de	violência	de	gênero	não	são	coisas	do	passado,	são	letras	
que	tratam	de	violência	física,	psicológica	e	econômica.

Considero	 relevante	 cultivarmos	 a	 coragem	 nas	 nossas	 filhas	 e	 em	 outras	 jovens	 sendo	 um	
exemplo	para	elas.	Se	elas	virem	as	suas	mães	e	outras	mulheres	nas	suas	vidas	seguindo	em	frente	
apesar	do	medo,	elas	vão	saber	que	é	possível.	Essa	colocação	para	mim	é	muito	verdadeira,	pois	eu	
segui	em	frente	apesar	do	medo,	e	desejo	ser	um	bom	exemplo	de	superação	para	a	minha	filha	e	para	
outras jovens.

Nós	mulheres	lutamos	muito	para	chegar	até	aqui,	conquistamos	o	direito	ao	voto,	deixamos	
de	ser	consideradas	civilmente	incapazes,	conseguimos	igualdade	de	direitos	perante	aos	homens	em	
determinadas	áreas,	conseguimos	aprovar	leis	como	Maria	da	Penha,	Feminicídio	e	hoje	somos	maioria	
na	academia,	não	podemos	regredir,	pelo	contrário,	devemos	avançar	cada	vez	mais,	sem	perder	a	
nossa	essência	feminina	que	é	algo	admirável	e	belo.
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1.	INTRODUÇÃO1

As	emoções	pertencem	a	um	meio	diferente	do	meio	puramente	físico;	é	outro	plano	em	que	elas	
fazem	sentir	seus	efeitos.	Sua	natureza	resulta	expressamente	de	um	traço	que	lhes	é	essencial:	sua	
extrema	contagiosidade	de	indivíduo	a	indivíduo.	Elas	implicam	relações	interindividuais;	dependem	
de	relações	coletivas;	o	meio	que	lhes	corresponde	é	o	dos	seres	vivos.	(WALLON,	1971,	p.	122)

Quando	 falamos	de	afetividade,	nos	 remetemos	a	 sensibilização,	emoções	entre	pessoas	em	
objetivo	de	acolhimento,	demonstração	de	importância	do	olhar	e	escuta.	Mas	isso	acontece	a	partir	
da	interação	social,	pois	ao	se	tratar	da	Educação	Infantil	nesse	processo,	as	crianças	constroem	no-
vos	horizontes	juntas,	em	grupo	e	ao	professor	coletivamente.	Este	artigo	pretende	discutir	o	tema	
AFETIVIDADE	E	COLETIVIDADE:	CONSTRUINDO	RELAÇÕES.	Desenvolvido	a	partir	dos	estudos	e	vivên-
cias	das	autoras	como	bolsistas	do	Projeto	de	Pedagogia	do	Programa	Institucional	de	Bolsa	de	Iniciação	
à	Docência	(PIBID)	da	Universidade	Federal	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	(PibidUnirio)	que	se	realiza	
no	Centro	de	Referência	em	Educação	 Infantil	Realengo	 (CREIR)	do	Colégio	Pedro	 II.	Apresentamos	
esse	texto	expondo	nossas	reflexões,	embasamento	teórico	e	legislativo	que	envolve	a	importância	
do	coletivo	e	quais	seus	meios	para	a	Educação	Infantil.	Nossa	atuação	para	chegar	até	a	conclusão	
de	escolha	de	tema	se	iniciou	devido	a	vista	de	uma	turma	que	apresentava	dificuldades	em	estreitar	
laços.	E	como	proposto	pelo	programa,	PIBID,	pesquisamos	e	praticamos	na	área	sob	supervisão.	Logo	
o	método	é	predominantemente	indutivo	pois	nos	baseamos	nas	experiências	partilhando	vivências	
e	observando	suas	naturezas.	Além	do	método	indutivo,	usamos	do	comparativo,	visto	que	a	reflexão	
remete	ao	que	as	crianças	constroem	socialmente.	Considerar	o	incremento	do	sentido	de	coletividade	
na	Educação	Infantil,	implica	olhar	sob	a	perspectiva	da	criança,	ter	atenção	a	influência	da	relação	dela	
com	as	demais	e	com	o	professor,	além	de	saber	que	o	afeto	tem	impacto	direto	para	com	o	grupo.

Nosso	intuito	é	afirmar	o	papel	da	escola	e	do	educador	como	mediadores	dos	aprendizados,	
das	descobertas,	das	vivências	coletivas	desses	diferentes	universos,	promovendo	trocas,	rompendo	
paredes	que	separam	as	crianças,	procurando	entender,	a	partir	de	análise	e	argumentando	porquê	de	
alguns	grupos	terem	dificuldade	em	trabalhar	coletivamente	como	turma,	com	as	crianças	se	restrin-
gindo	a	se	relacionar	com	dois	ou	três	colegas	apenas,	de	forma	tão	seletiva.

1	 ¹Disponível	em:	<http://eduinfantilcp2.blogspot.com/p/infancia-e-educacao-infantil.html>
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2.	CONCEITOS
Os	conceitos	de	criança	e	infância	não	podem	ser	definidos	a	partir	de	um	único	ponto	de	vista	ou	

a	partir	de	apenas	um	contexto	vivenciado	em	alguma	ocasião	que	define	padrões	de	comportamento	
com	estereótipos	aos	diferentes	grupos.	Existem	inúmeras	infâncias	e	crianças	que	se	constroem	den-
tro	de	diferentes	universos,	culturas,	famílias	trazendo	experiências,	sensações,	preferências	que	nas	
suas	particulares	e	individuais	características	as	tornam	singulares.	Na	Educação	Infantil,	um	dos	seus	
objetivos	e	princípios	ver	e	tratar	a	criança	como	um	cidadão	de	direitos	estabelecidos	por	lei	que	ela	é,	
e	além	disso,	assegurar	que	esse	indivíduo	é	entendido	não	só	como	reprodutor,	mas	como	construtor	
de	uma	cultura	dinâmica,	que	a	todo	tempo	está	se	modificando.

A	criança	não	é	apenas	alocada	em	um	sistema	de	relações	que	é	anterior	a	ela	e	reproduzido	eter-
namente,	mas	atua	para	o	estabelecimento	e	a	efetivação	de	algumas	relações	sociais	dentre	aquelas	
que	o	sistema	lhe	abre	e	possibilita.(COHN,	2005,	p.28).

Ainda	sobre	a	relação	da	criança	com	a	cultura,	a	autora	afirma:

Quando	a	cultura	passa	a	ser	entendida	como	um	sistema	simbólico,	a	ideia	de	que	as	crianças	vão	
incorporando-a	gradativamente	ao	aprender	“coisas”	pode	ser	revista.	A	questão	deixa	de	ser	apenas	
como	e	quando	a	cultura	é	transmitida	em	seus	artefatos	(sejam	eles	objetos,	relatos	ou	crenças),	mas	
como	a	criança	formula	um	sentido	ao	mundo	que	rodeia.	Portanto,	a	diferença	entre	as	crianças	e	
os	adultos	não	é	quantitativa,	mas	qualitativa;	a	criança	não	sabe	menos,	sabe	outra	coisa.	(COHN,	
2005, p.33).

3. A ESCOLA
O	Projeto	Político	e	Pedagógico	do	Colégio	Pedro	II	propõe	potencializar	o	desenvolvimento	am-

plo	e	considerar	a	interação	com	o	outro	a	fim	de	dar	oportunidades	a	múltiplas	aprendizagens,	este	
desafio	está	portanto	presente.	Para	discutir	o	tema	em	foco,	lançamos	mão	da	observação	analítica,	
das	conversas	com	os	docentes	da	escola	e	em	nossos	encontros	semanais	do	programa	de	iniciação	
a	docência	em	diálogo	com	o	 referencial	 teórico	do	campo	dos	estudos	da	 infância	e	da	Educação	
Infantil.	Nisso	aprendemos	a	desenvolver	o	papel	de	registro	com	olhar	sensibilizado	e	registrar	com	
noção	de	que	dependendo	do	olhar	na	execução	do	 registro	para	a	 construção	de	conhecimentos	
sobre	crianças	e	infâncias	pode	eles	podem	tanto	potencializar	quanto	invisibilizar,	como	descrito	por	
GUEDES,	A.	O;	FERREIRA,	M.	D	(2018)

Sendo	assim,	encaramos	e	analisamos	o	trabalho	individual	e	as	particularidades	de	cada	criança	
também	como	um	processo	importante	no	desenvolvimento	que	na	Educação	Infantil	a	ser	observado	
e	isso	tem	oportunidade	de	ser	incrementado,	pois	é	nesse	momento	que	a	criança	é	capaz	de,	através	
da	experimentação,	se	auto	conhecer,	criando	assim	suas	particularidades	e	preferências.

A	 criatividade	que,	 em	essência,	 traduz	 a	 espontânea	atividade	de	experimentação	que	o	 ser	hu-
mano	pratica	no	seu	relacionamento	com	o	mundo	em	que	vive	e,	encontra-se	no	cerne	da	singular	
individualidade	 de	 cada	 um,	 durante	 a	 infância	 atravessará	 um	 período	 de	 importante	 definição.	
(SAKAMOTO, 2008)
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Mas	além	do	trabalho	 individual,	é	 importante	para	a	 formação	do	 indivíduo	saber	trabalhar	
coletivamente.	A	turma	que	acompanhamos	se	destacava	pela	divisão	em	pequenos	grupos	ou	duplas	
entre	eles,	que	pareciam	pouco	 interessadas	em	atividades	que	envolvessem	toda	a	turma.	Muitas	
vezes	as	crianças	se	agrupavam	pelas	preferências	referentes	ao	gênero.	Havia	uma	certa	dificuldade	
em	 convencê-los	 que	 algumas	 atividades	 teriam	 um	melhor	 proveito	 se	 praticadas	 coletivamente.	
Afinal,	a	educação	infantil	é	uma	etapa	importante	para	a	formação	do	indivíduo,	tanto	na	fase	infantil	
quanto	na	adulta,	pois	este	está	em	tempo	integral	sendo	participante	ativo	de	uma	sociedade	em	que	
trabalhar,	estudar,	pegar	um	ônibus	ou	simplesmente	caminhar	pela	rua,	envolve	lidar	com	pessoas.

Um	episódio	ilustra	bem	essa	questão:	as	professoras	orientaram	a	todas	as	crianças	a	refazerem	
uma	amarelinha	que	estava	desgastada	no	chão,	e	quando	elas	foram	pintar,	se	dividiram	espontanea-
mente	entre	meninos	e	meninas	para	exercer	uma	atividade	que	era	comum	a	todos.	Além	disso,	as	
meninas	entre	elas	mesmas	e	os	meninos	entre	eles	mesmos	tinham	recorrentes	desentendimentos.	
A	 professora	 interveio,	mediando	os	 conflitos	 e	 incentivando	 a	 turma	 a	 se	 escutar	 e	 trabalhar	 em	
harmonia.

Muitos	pais	ao	botarem	seus	filhos	na	escola	pensam	em	vê-los	já	escrevendo,	lendo	e	fazendo	
contas,	na	Educação	 Infantil.	Mas	tanto	nas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	educação	 Infantil	
(2009),	 quanto	 no	 Projeto	 Político	 Pedagógico	 do	 CREIR	 (2017),	 esse	 momento	 da	 vida	 escolar	 é	
compreendido	como	responsável	pelo	trabalho	de	incentivo	à	autonomia,	ao	cuidado,	a	exploração,	
a	socialização,	a	curiosidade	e	a	 interação	com	o	outro.	Dentro	do	PPP	da	escola,	encontramos	um	
trecho	da	DCNEI	que	afirma	como	eixo	norteador	da	educação	infantil	que	“possibilitem	situações	de	
aprendizagem	mediadas	para	a	elaboração	da	autonomia	das	crianças	nas	ações	de	cuidado	pessoal,	
auto-organização,	saúde	e	bem-estar”.	O	CREIR	se	empenha	em	promover	experiências	como	o	lanche	
coletivo,	por	exemplo.	Ele	é	feito	uma	vez	na	semana,	sendo	uma	criança	por	vez,	a	responsável	por	
levar	o	lanche	que	será	partilhado.

Além	disso,	o	CREIR	tem	um	hino	criado	pelas	crianças	do	grupamento	3	—	que	na	época	referia-
-se	a	grupo	de	5	anos	—	mediados	pelos	professores	Wasti	e	Ronaldo	em	2014	que	trata	sobre	valor,	
amizade,	coletividade	e	afeto	diretamente	ligados	aos	valores	da	escola	e	ao	enfoque	principal	do	tema	
tratado neste artigo:

Somos	amigos,	somos	um	time
Pedro	II	está	no	meu	coração
[...]
Amigos	pra	sempre,	a	gente	vai	ficar	por	perto
Amigos	pra	sempre,	nada	vai	nos	separar	(Hino	do	CREIR,	2014)
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Imagem	1:	Hino	da	Educação	Infantil

Fonte:	Blog	da	Educação	Infantil	do	Pedro	II¹

Essa	 canção	é	motivada	pela	proposta	e	 costuma	 ser	 efetiva.	O	PPP	assegura	 isso	 visto	que	
também	na	DCNEI	encontramos:

Art.	7º	Na	observância	destas	Diretrizes,	a	proposta	pedagógica	das	instituições	de	Educação	Infantil	
deve	garantir	que	elas	cumpram	plenamente	sua	função	sociopolítica	e	pedagógica:
[...]
III	-	possibilitando	tanto	a	convivência	entre	crianças	e	entre	adultos	e	crianças	quanto	a	ampliação	de	
saberes	e	conhecimentos	de	diferentes	naturezas;(DCNEIs,	2009)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste	momento,	em	que	crianças	estão	tendo	seu	primeiro	contato	com	a	escola	e	com	um	

ambiente	diferente	do	familiar,	elas	precisam	de	cuidado,	afeto	e	ouvidos	abertos	e	dispostos	a	escutar	
suas	histórias	já	construídas	e	as	que	começam	a	se	construir.	Esse	acolhimento	e	cuidado,	onde	não	
há	hierarquia	entre	professores/	adultos	e	crianças.	É	uma	forma	de	educação	para	liberdade,	onde	
ocorrem	encontros	e	aprendizagens	sobre	si,	o	outro	e	o	mundo.	Porque	não	haveria	como	agregar	
juntos	seus	valores	e	confiança	sem	esses	fatores.	Krueger	assegura	que

A	escola,	por	ser	o	primeiro	agente	socializador	fora	do	círculo	familiar	da	criança,	torna-se	a	base	da	
aprendizagem	se	oferecer	todas	as	condições	necessárias	para	que	ela	se	sinta	segura	e	protegida.	
Portanto,	não	nos	restam	dúvidas	de	que	se	torna	imprescindível	a	presença	de	um	educador	que	
tenha	consciência	de	sua	importância	não	apenas	como	um	mero	reprodutor	da	realidade	vigente,	
mas	sim	como	um	agente	transformador,	com	uma	visão	sócio-crítica	da	realidade.	(KRUEGER,	2002)

A	partir	disso,	é	possível	pensar	na	Educação	Infantil	como	um	espaço	promotor	de	relações	de	
sociabilidade,	que	fortalecem,	estreitam	o	sentido	de	coletividade	vivenciada	pelos	grupos	e	que	as	
afetividade	e	coletividade	trabalham	em	cooperação.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este	trabalho	tem	por	objetivo	apresentar	um	recorte	de	uma	pesquisa	realizada	com	bebês	de	

4	e	18	meses	de	idade,	em	uma	creche	do	município	de	Juiz	de	Fora-	MG,	evidenciando	a	potência	de	
suas	interações.	Estudar	os	bebês	na	perspectiva	histórico-cultural	é	desbravar	e	encontrar,	nas	linhas	
e	entrelinhas,	aquilo	que	os	autores	quiseram	dizer	em	determinada	época,	para	conseguir	trazer	os	
elementos	que	contribuem	para	as	nossas	pesquisas	na	atualidade.	É	ler	buscando	a	coerência	do	que	
foi	produzido	pelos	autores,	compreendendo	o	contexto	e	os	elementos	que	constituem	essas	teorias.	
Isso	nos	provoca	a	romper	com	determinadas	concepções,	reforçando	os	princípios	da	historicidade,	
da	transformação	e	do	processo	constante	de	mudanças	dentro	de	uma	unidade.	

Nesse	sentido,	a	perspectiva	histórico-cultural	contribui	para	pensarmos	o	bebê	como	um	ser	
humano	complexo	que	se	constitui	em	um	processo	histórico	de	humanização.	Assim,	o	desenvolvi-
mento	deve	ser	compreendido	em	sua	totalidade,	a	partir	de	crises	e	rupturas,	dentro	da	unidade	que	
conserva	os	aspectos	do	todo.	Ao	considerarmos	o	bebê	dessa	forma,	estamos	contribuindo	para	a	
construção	de	suas	condições	de	humanidade,	em	seus	elementos	biológicos,	históricos	e	culturais,	
reforçando	sua	condição	de	sujeito	no	fluxo	da	história	humana	(VIGOTSKI,	2007,	WALLON,	2007).

Apesar	da	dependência	explícita	do	bebê,	é	na	vivência	com	seus	pares	de	idade,	com	adultos,	
signos,	palavras	e	instrumentos,	que	potencializamos	sua	situação	social	de	desenvolvimento,	contri-
buindo	com	seus	processos	de	enraizamento	no	mundo.	Nesse	contexto,	a	creche	se	constitui	como	
uma	das	possibilidades	de	contexto	de	enriquecimento	cultural	desses	sujeitos.

A	abordagem	qualitativa	que	alicerça	este	trabalho	exige	um	exercício	do	olhar	que,	sendo	pro-
cessual	 e	 contínuo,	dirigido	ao	 todo,	observa	as	partes,	 sem	desmerecer	o	 conjunto	de	elementos	
constituintes	da	totalidade	observada.	Além	disso,	prevê	“(...)	que	os	fenômenos	psíquicos	não	podem	
ser	considerados	e	estudados	como	meros	objetos,	mas	como	processos	em	mudança”	(PINO,	2005,	
p.64),	em	constante	processo	de	crises	e	transformações.	

Segundo	Freitas	(2003,	p.	27),	pode-se	dizer	que,	na	pesquisa	qualitativa,	“procura-se,	portanto,	
compreender	os	sujeitos	envolvidos	na	investigação,	para,	através	dele,	compreender	também	o	seu	
contexto.”	Só	a	partir	dessa	compreensão,	é	possível	interpretar	e	falar	de	um	determinado	campo.

Mais	do	que	descrever,	tivemos	o	objetivo	de	compreender	as	relações	tecidas	entre	bebês	no	
interior	do	berçário.	Dirigimos	o	foco	aos	processos	interacionais	entre	bebês,	nunca	negando	o	papel	
do	adulto	e	das	suas	relações	com	os	bebês,	mas,	buscando,	dentro	de	um	grande	contexto,	os	en-
contros	e	os	desencontros	de	uma	dada	realidade,	selecionada	de	acordo	com	o	objetivo	do	trabalho.	
Nessa	perspectiva,	os	princípios	da	pesquisa	de	cunho	etnográfico	nos	auxiliaram	e	deram	sustentação	
na	constituição	do	campo.	
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Faz-se	necessário	pensar	os	bebês	como	sujeitos	ativos	e	atuantes	nos	ambientes	de	que	parti-
cipam,	demarcando	a	importância	de	serem	pensados	estudos	e	ações	voltados	para	esse	público	que,	
apesar	da	pouca	idade,	apresenta	muitas	potencialidades	e	modos	próprios	de	interagir	e	atuar.	

Um	dos	cuidados	que	tive	durante	a	permanência	no	campo	foi	tentar	me	esquivar	da	grande	
cilada	encontrada	na	pesquisa	com	bebês,	qual	seja,	imprimir	um	olhar	adultocêntrico,	que	enxerga	
bebês	e	crianças	pequenas	por	aquilo	que	lhes	falta.	Nesse	movimento,	foi	necessário	abandonar	os	
estereótipos	e	adentrar	no	mundo	deles,	sabendo	que	o	olhar,	marcante	e	 intenso	dos	bebês,	traz,	
para	o	adulto	e	para	os	outros	bebês,	possibilidades	de	diálogo,	de	troca,	de	aprendizados	e	de	muitas	
interrogações.

Nesse	sentido,	às	vezes,	foi	preciso	abandonar	o	diário	de	bordo	temporariamente	e	me	misturar	
nas	redes	de	comunicação	dos	bebês,	não	para	descrevê-la,	mas	para	tentar	compreender	e	encontrar	
o	 fio	 condutor,	os	 caminhos,	os	olhares	 silenciosos,	os	 toques,	os	gritos	agudos,	o	 choro	 soluçado,	
marcas	quase	imperceptíveis	ao	olhar	racionalizado	do	adulto,	incluindo	o	meu.	Encontro,	nas	palavras	
de	Freitas	(2003),	o	meu	movimento	na	pesquisa:

Deste	lugar	no	qual	se	situa,	é	que	dirige	o	seu	olhar	para	a	nova	realidade.	Olhar	que	se	amplia	na	
medida	em	que	interage	com	o	sujeito.	É	nesse	jogo	dialógico	que	o	pesquisador	constrói	uma	com-
preensão	da	realidade	 investigada	transformando-a	e	sendo	por	ela	 transformado	(FREITAS,	2003,	
p.  37).

O	olhar	ganha	protagonismo	como	forma	de	ligação	e	de	compreensão	de	uma	dada	realidade,	
nesse	caso,	do	berçário	pesquisado	e	dos	participantes	da	pesquisa.	Há,	na	creche,	múltiplas	vozes	que	
atravessam	o	seu	cotidiano.	Podemos	chamar	de	vozes	do	macro	e	do	microcontexto	agindo	todo	o	
tempo	no	processo	de	interação	dos	bebês.

Participaram	da	pesquisa	8	bebês	frequentes,	5	meninas	e	3	meninos.	É	imprescindível	destacar	
que	foram	consideradas	todas	as	interações	manifestadas	entre	os	bebês	no	cotidiano	da	creche.	Como	
fora	mencionado,	os	bebês	foram	escolhidos	como	foco	da	pesquisa,	devido	ao	fato	de	existirem	lacu-
nas,	no	que	diz	respeito	às	suas	vivências	nos	contextos	de	educação	coletiva,	nesse	caso,	na	creche.

A	observação	por	si	só,	em	seu	sentido	dicionarizado,	parece	distante	e	até	um	pouco	fria,	quan-
do	 falamos	de	humanos	em	 interação,	principalmente	de	bebês.	Não	há	como	 fazer	pesquisa	 com	
eles,	com	esse	pensamento.	Nenhuma	observação	daria	conta,	se	não	estivéssemos	sustentados	pelo	
nosso	olhar,	marcado	por	todas	as	nossas	construções	ideológicas	e	epistemológicas.	No	entanto,	só	
podemos	dizer	isso	porque	estivemos	com	eles	e	questionando-nos	se	a	pesquisa	é	com	ou	sobre	eles.	
Freitas	(2003,	p.	33)	acrescenta	que	a	observação,	na	teoria	histórico-cultural,	constitui-se	como	um	
encontro	de	muitas	vozes,	por	meio	de	“discursos	verbais,	gestuais	e	expressivos”.	

Focamos	as	observações	nas	interações	entre	os	bebês,	buscando	compreender	como	se	davam	
as	trocas	entre	eles.	Em	muitos	momentos,	ficávamos	próximas	e	interagíamos	com	os	bebês	e,	em	
outros,	sentávamo-nos	mais	afastadas,	evitando	interferir	nas	interações.	Observamos	as	interações	
em	diferentes	momentos	da	rotina	do	berçário,	entrada,	saída,	higiene,	repouso,	alimentação,	brinca-
deiras,	explorações	livres	pela	sala	de	atividade	e	atividades	dirigidas	pelas	professoras.	Cabe	ressaltar	
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que as atividades dirigidas1	foram	em	número	muito	reduzido	e	não	se	configuraram	como	atividade	
para	efeito	de	análise.

Permanecemos	na	creche	durante	 seis	meses,	 indo	 semanalmente	à	 instituição	em	períodos	
alternados	–	manhã	e	tarde,	4	horas	por	dia,	totalizando	aproximadamente	100	horas	de	observação,	
interação	e	registro	fotográfico.	Além	das	notas	produzidas,	utilizamos	também,	como	forma	de	pro-
dução	de	dados,	a	fotografia,	recurso	importante	no	registro	de	ricos	momentos	de	interações	entre	
os	bebês.	

Desse	modo,	a	fotografia	foi	utilizada	como	instrumento	e	como	recurso	de	registro	e	apreen-
são	das	interações	vivenciadas	pelos	bebês,	analisando-as	em	articulação	com	os	registros	produzidos	
nas	notas	de	 campo.	A	 fotografia,	 apesar	de	 ser	um	 recorte	da	 realidade,	permite	 compreender	a	
totalidade,	adentrando	na	pesquisa	como	algo	fluido,	que	auxilia	na	reflexão	e	na	compreensão	dessa	
realidade	tão	nova	aos	meus	olhares	de	pesquisadora.

Analisamos	as	fotografias	como	discurso	e	produção	humana,	assumindo	o	risco	de	que	analisar	
é	interpretar,	sendo,	portanto,	um	olhar	possível,	dentre	outros,	para	esse	campo.	Esse	instrumento	
foi,	então,	processo	e	produto	de	um	campo,	que	caminhou	em	três	ângulos:	a)	da	lente	da	câmera	
posicionada	e	acionada	pelas	pesquisadoras	(olhar/fotografia);	b)	dos	encontros/diálogos/interações	
entre	bebês	registrados	pela	câmera	e	c)	da	análise	teórica.

OS	BEBÊS	NA	PERSPECTIVA	HISTÓRICO-CULTURAL
Segundo	Vigotski	(2006),	toda	atividade	humana	é	orientada	por	uma	atividade	guia	que	varia	de	

acordo	com	a	situação	social	do	desenvolvimento,	podendo	ser	compreendida	como	a	predominância	
de	ações	em	cada	período	de	vida	do	ser	humano,	sendo	transformada	ao	longo	do	desenvolvimento	
e	das	situações	de	aprendizagem.	

No	primeiro	ano	de	vida	do	bebê	humano,	a	atividade	guia	está	voltada	para	a	comunicação,	
para	o	estabelecimento	de	 relações	e	para	 a	 criação	de	 vínculos	 com	seus	 cuidadores	e	 com	seus	
pares.	Essa	atividade	garante	não	só	a	sobrevivência	dos	bebês,	mas	também	sua	inserção	no	amplo	
cotidiano	de	relações	que	eles	terão	ao	longo	da	sua	vida.	Ela	sustentará	suas	necessidades	biológicas	
e	culturais,	garantindo	que	o	bebê	estabeleça	e	faça	parte	de	sua	cultura.

Já	no	 final	do	 segundo	ano	de	vida,	a	atividade	guia	 se	desloca	para	a	 relação	deles	com	os	
artefatos	do	mundo,	deixando	a	comunicação	como	atividade	secundária,	que	não	deixa	de	existir,	mas	
passa	a	ocorrer	em	outro	plano.	O	foco	do	bebê	e	da	criança	pequena	passa	a	ser	a	estrutura	das	coisas	
e	dos	artefatos	culturais,	como	brinquedos	e	objetos	variados,	deslocando	sua	atenção	para	formas,	
cores	e	texturas	(VIGOTSKI,	2006).

Quando	observamos	os	bebês	em	ambientes	coletivos,	é	possível	notar	como	as	trocas	entre	
os	pequenos	acontecem	em	um	movimento	de	compartilhamento	de	significações.	Ou	seja,	ao	imitar	
o	bebê	que	aponta,	o	outro	bebê	está	produzindo	novas	significações	e,	com	isso,	provocando	novas	
transformações.	É	a	partir	disso	que	as	práticas	sociais	vão	sendo	construídas	e	enraizadas	entre	os	
pequenos (VIGOTSKI, 2007).

1	 Denomino	de	atividades	dirigidas	aquelas	para	além	das	atividades	de	banho,	alimentação	e	higiene	que	 também	são	atividades	
planejadas.
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Para	Vigotski	(2007),	o	aprendizado	desperta	vários	processos	internos	de	desenvolvimento	que	
são	capazes	de	operar	somente	nas	relações	com	o	Outro,	das	quais	emerge	o	conceito	de	mediação	
simbólica,	definido	por	Pino	(2005,	p.	32)	como	“toda	a	 intervenção	de	um	terceiro	‘elemento’	que	
possibilita	a	interação	entre	os	‘termos’	de	uma	relação”.	Por	isso,	um	bebê	pode	ser	o	mediador	entre	
outro	bebê	e	o	objeto,	entre	aquilo	que	o	bebê	ainda	não	consegue	fazer	sozinho,	mas	que	vai	ser	
capaz	de	realizar	ao	longo	do	processo	de	desenvolvimento.	

A	mediação	se	materializa	a	partir	da	Zona	de	Desenvolvimento	Iminente	-	ZDI.	

Para	Vigotski	(2007,	p.	100),	“o	aprendizado	humano	pressupõe	uma	natureza	social	específica	
e	um	processo	através	do	qual	 as	 crianças	penetram	na	 vida	 intelectual	 daqueles	que	as	 cercam”.	
Propomos,	 neste	 trabalho,	 um	exercício	 de	 ampliação	desse	 conceito,	 de	 forma	que	 ele	 possa	 ser	
pensado	na	relação	entre	bebês.	Os	estudos	de	Vigotski	não	enfatizaram	a	reflexão	da	ZDI	nessas	rela-
ções	específicas.	Ao	tomá-la	como	categoria	importante	para	pensarmos	o	desenvolvimento	infantil,	
utilizamos	os	construtos	teóricos	da	perspectiva	histórico-cultural	para	fazer	uma	contextualização	do	
conceito,	pensando	nas	interações	entre	bebês.

A	ZPI,	quando	instaurada	entre	os	bebês	e	as	crianças	pequenas,	coloca	o	adulto	em	um	plano	
importante.	O	adulto	é	essencial	na	criação	das	condições	para	que	as	zonas	aconteçam.	 Isso	quer	
dizer	que	o	adulto	pode	ser	o	potencializador	de	interações,	criador	de	situações	de	aprendizagens	e	
ZDI,	consolidando	possibilidades	de	aprendizagem	e	de	desenvolvimento	entre	pares.	

Ao	possibilitar	a	partilha	dos	espaços	pelos	bebês,	o	compartilhamento	de	brinquedos,	a	parti-
cipação	de	atividades	coletivas,	a	exploração	de	cantos	e	espaços	da	sala	e	fora	dela,	ao	permitir	que	
interajam,	que	brinquem	e	façam	juntos	suas	atividades	diárias,	podemos	potencializar	e	favorecer	a	
criação	de	ZDI	entre	bebês.	Dessa	forma,	com	os	pequenos	não	é	preciso	ter	um	bebê	mais	experiente	
e	outro	menos,	já	que	o	processo	de	aprendizagem/desenvolvimento	ocorre	entre	eles,	em	um	proces-
so	mútuo	de	trocas	e	ressignificações,	desde	que	possibilitemos	suas	interações.

Se	toda	ação	nossa	no	mundo	possibilita	pequenas/grandes	transformações,	nos	bebês	isso	se	
intensifica,	pois	estão	ávidos	por	(re)ler,	(re)significar	e	apreender	o	mundo.	Ou	seja,	quanto	mais	ela-
borado	for	o	cenário,	mais	propício	será	para	a	instauração	de	zonas	de	desenvolvimento,	reforçando	
o	potencial	de	criação	do	humano	desde	a	mais	tenra	idade.	

No	campo	da	creche,	os	bebês	podem	ser	mediadores	no	processo	de	aprendizado	e	de	de-
senvolvimento	uns	dos	outros.	O	 foco	estaria	não	no	que	 já	 foi	 consolidado,	mas	naquilo	que	está	
em	processo	de	construção.	Tal	mediação	só	pode	ser	conquistada	a	partir	das	linguagens,	que,	nos	
bebês,	quando	a	fala	(oral)	ainda	não	está	presente,	aparece	de	outro	modo.	Dentre	essas	linguagens,	
podemos	destacar	o	choro,	o	riso,	as	expressões	faciais,	as	gargalhadas,	os	olhares,	os	gestos,	os	mo-
vimentos	e	os	silêncios.

Para	Vigotski	 (2007,	p.	09),	a	 linguagem	“tem	um	papel	essencial	na	organização	das	funções	
psicológicas	 superiores”.	 As	 crianças,	 desde	bem	pequenas,	 utilizam	 suas	 linguagens	 para	 interagir	
e	para	desenvolver	ações	cada	vez	mais	complexas.	Com	 isso,	a	 interação	se	torna	 instrumento	de	
apropriação	e	de	transformação	do	meio	em	que	os	bebês	vivem.	

Portanto,	a	construção	da	consciência	de	si	é	fruto	do	modo	como	compartilhamos	nosso	olhar	com	o	
olhar	do	outro,	criando,	desta	forma,	uma	linguagem	que	permite	decifrar	mutuamente	a	consciência	
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de	si	e	do	outro	no	contexto	das	relações	sociais,	históricas	e	culturais.	 (SOUZA	e	ALBUQUERQUE,	
2012, p. 113).

Na	creche,	ambiente	coletivo	de	vivências,	mas	também	oportuno	campo	de	estudo	e	observa-
ção	de	bebês,	percebemos	o	grande	papel	desempenhado	pelas	interações	entre	eles	e	com	os	adultos	
próximos.	É	por	meio	delas	que	os	bebês	estabelecem	vínculos,	comunicam	seus	sentimentos,	gostos	
e	desgostos,	bem	como	agem	no	ambiente,	tornando-o	propício	ao	seu	desenvolvimento.	A	partir	das	
significações	dadas	pelo	outro,	o	bebê	passa	a	compreender	e	a	criar	novas	formas	de	comunicação,	
originando,	 assim,	 um	 conjunto	 cada	 vez	maior	 de	possibilidades	 de	 interação.	Dessa	 forma,	 com-
preendemos	como	interação	toda	e	qualquer	relação	entre	dois	ou	mais	sujeitos	que,	por	meio	das	
linguagens,	compartilham	sentidos	e	experiências	em	determinado	contexto.

Em	muitos	estudos	na	área	da	Educação	Infantil,	é	comum	encontrarmos	uma	centralidade	na-
quilo	que	é	concreto,	palpável,	que	pode	ser	comprovado,	como	um	desenho,	uma	fala	verbal,	ou	seja,	
aquilo	que	permite	ao	pesquisador	possuir	bases	mais	“sólidas”	para	formular	suas	hipóteses.	Mas,	na	
ausência	do	verbo,	como	se	faz	para	ouvirmos	os	bebês?	Como	afirma	Barbosa	(2010,	p.02),

Os	bebês	possuem	um	corpo	onde	afeto,	intelecto	e	motricidade	estão	profundamente	conectados	
e	é	a	 forma	particular	como	estes	elementos	se	articulam	que	vão	definindo	as	singularidades	de	
cada	indivíduo	ao	longo	de	sua	história.	Cada	bebê	possui	um	ritmo	pessoal,	uma	forma	de	ser	e	de	
se	comunicar.

No	berçário,	cuja	 riqueza	de	 relações	permite	aos	bebês	estabelecerem	muitas	 interações,	é	
notório	perceber	que	eles	estabelecem	vínculos,	cuidam,	brincam,	acalentam,	 trocam	carinhos,	es-
tranham-se	e	resolvem	seus	próprios	conflitos	sem,	necessariamente,	precisar	da	intervenção	direta	
do	adulto.	Assim,	estamos	sempre	na	emergência	do	novo,	da	criação	de	novas	vivências	e	da	trans-
formação	dialógica	do	meio,	possibilitando	neoformações	e,	por	conseguinte,	novas	possibilidades	de	
desenvolvimento.	No	entanto,	o	meio	não	se	encerra	em	si	mesmo,	dando-se	a	partir	de	um	conjunto	
de	elementos	entrelaçados	pelas	relações	que	os	sujeitos	estabelecem	em	cada	faixa	etária	(VIGOTSKI,	
2010).	Como	destacado	pelo	mesmo	autor,

Aos	poucos	o	mundo	distante	começa	a	se	ampliar	para	a	criança,	mas	no	começo	também	se	trata	
de	um	mundo	muito	pequeno,	o	mundo	do	quarto,	o	mundo	do	parque	mais	próximo,	da	rua.	Com	os	
passeios,	seu	mundo	aumenta	e	cada	vez	mais,	novas	relações	entre	a	criança	e	as	pessoas	que	a	cir-
cundam	se	tornam	possíveis.	Depois	o	meio	se	modifica	por	força	da	educação,	que	o	torna	peculiar	
para	a	criança	a	cada	etapa	de	seu	crescimento:	na	primeira	infância,	a	creche;	na	idade	pré-escolar,	o	
jardim	de	infância;	na	escolar,	a	escola.	Cada	idade	possui	seu	próprio	meio,	organizado	para	a	criança	
de	tal	maneira	que	o	meio,	no	sentido	puramente	exterior	dessa	palavra,	se	modifica	para	a	criança	a	
cada	mudança	de	idade.	(VIGOTSKI,	2010,	p.	683)

Nessa	perspectiva,	 o	meio	 é	 algo	 fluido,	 adquirindo	novos	 elementos	 e	 novas	 possibilidades	
de	desenvolvimento,	de	acordo	com	a	faixa	etária	do	bebê	e	da	criança,	deslocando	os	objetivos	e	as	
intencionalidades	a	partir	do	crescimento	cultural/biológico	do	sujeito.	Se,	ao	nascer,	o	meio	ofertado	
ao	bebê	é	reduzido,	com	o	passar	dos	meses,	vai	sendo	ampliado,	permitindo-lhe	o	alargamento	desse	
campo	de	percepções,	ações	e	interações.

Vigostki	(2010)	acrescenta,	ainda,	que,	mesmo	que	o	meio	permaneça	inalterado,	as	próprias	
transformações	oriundas	da	criança	dariam	um	novo	significado	a	esse	meio,	que	passaria	a	desempe-
nhar	um	outro	papel	nas	vivências	da	criança.	“Dessa	forma,	não	é	esse	ou	aquele	elemento	tomado	
independentemente	da	criança,	mas,	sim,	o	elemento	interpretado	pela	vivência	da	criança	que	pode	
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determinar	sua	influência	no	decorrer	de	seu	desenvolvimento	futuro”	(Ibid,	p.	684).	Ou	seja,	o	que	
devemos	considerar	são	os	elementos	do	meio	em	relação	aos	sujeitos	e	não	os	fatores	como	se	fos-
sem	objetos	externos	da	relação.

No	caso	da	creche,	considerando-a	como	um	meio	fecundo	de	aprendizados,	tais	relações	são	
intensificadas	pelo	maior	 número	de	 interações	que	o	bebê	 vivencia	 em	 suas	práticas	 sociais	 com	
adultos	e	outros	bebês.	Os	bebês,	desde	bem	pequenos,	estão	abertos	ao	processo	de	interação	com	
os	adultos,	bem	como	com	outros	bebês	com	quem	compartilham	experiências	na	creche.	Por	isso,	
é	relevante	abrirmos	o	campo	de	visão,	ampliando	o	olhar	para	perceber	a	variedade	de	emoções,	
linguagens,	 expressões	 e	 potencialidades	 dos	 bebês,	 compreendendo	que	 fazer	 pesquisa	 com	eles	
implica	vivenciar	diferentes	experiências.	

Isso	quer	dizer	que,	 ao	 interagirem,	estão	produzindo	 relações	de	 comunicação	e	mediação,	
contribuindo	para	a	construção	de	novas	significações,	entre	e	para	eles.	Por	serem	diferentes,	criados	
por	 famílias	 diversas,	 com	histórias	 e	modos	próprios	 de	 conceber	 cada	 fase	do	desenvolvimento,	
esses	bebês	chegam	à	creche	com	vivências	diferentes,	com	linguagens	e	habilidades	distintas,	daí	a	
relevância	de	pensarmos	as	interações	entre	eles,	como	evidenciado	a	seguir2.

Foto	1 Foto	2

 

Fonte:	Banco	de	dados	da	pesquisa	(retiradas	pela	própria	autora).

Foto 3 Foto 4

 

Fonte:	Banco	de	dados	da	pesquisa	(retiradas	pela	própria	autora).

2	 	As	famílias	assinaram	o	Termo	de	Consentimento	Livre	e	Esclarecido	e	autorizaram	o	uso	das	imagens.	Ainda	sim	optamos	por	reduzir	
a	nitidez	para	preservar	os	bebês	participantes	da	pesquisa.
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Foto	5 Foto 6

Fonte:	Banco	de	dados	da	pesquisa	(retiradas	pela	própria	autora).

Foto 7 Foto	8

Fonte:	Banco	de	dados	da	pesquisa	(retiradas	pela	própria	autora).

As	interações	aconteceram	em	uma	tarde,	depois	do	repouso,	quando	os	bebês	estavam	sen-
tados	no	colchão	de	estimulação,	explorando	alguns	objetos.	Nesse	momento,	havia	duas	professoras	
na	sala	de	atividades	trocando	as	fraldas	dos	outros	bebês.	É	preciso	destacar,	na	cena	analisada,	que,	
apesar	de	isso	não	aparecer	nas	imagens,	os	bebês	1,	3	e	4	já	se	deslocam	com	habilidade,	andando	
e	se	 levantando	com	facilidade,	diferentemente	da	bebê	2,	que	engatinha	e	se	desloca	com	menos	
habilidade,	 ficando	mais	 tempo	no	colchão	de	estimulação,	o	que	não	 limita	 suas	vivências,	 já	que	
permanece	atenta	e	observando	tudo	à	sua	volta.

Nessa	cena,	os	bebês	ficam	em	torno	de	25	minutos	juntos,	entre	aproximações	e	deslocamen-
tos.	Podemos	perceber	o	quanto	os	bebês	permanecem	juntos,	sem	a	intervenção	direta	de	um	adulto	
por	um	tempo	considerável,	revelando	que	eles	possuem	atenção	e	fazem	uso	dela	a	todo	momento.

É	possível	notar	um	círculo	de	interação,	em	que	cada	bebê	vai	tomando	sua	posição,	seja	ob-
servando,	seja	apresentando	objetos	ou	gesticulando.	Eles	ficam	por	um	bom	tempo	trocando	objetos,	
olhares	e	balbucios,	em	um	diálogo	intenso	e	observável.	

Os	objetos	chamam	a	atenção	dos	bebês.	Como	nos	diz	Vigotski	(2006),	nessa	fase	do	desenvolvi-
mento,	eles	estão	imersos	em	um	processo	de	exploração	do	mundo	e	dos	artefatos	presentes	nele.	Com	
facilidade,	notamos	que	alguns	objetos	chamam	mais	atenção,	seja	pela	cor,	pelo	barulho	ou	pelo	interesse	
de	cada	bebê.	Além	dos	brinquedos,	os	bebês	se	encantam	por	outros	objetos,	fazendo	deles	objetos	do	
brincar,	como	no	caso	do	episódio	acima,	no	qual	os	bebês	observam	a	chupeta	na	mão	do	bebê.

Os	 bebês	 com	menos	 idade	 ainda	 utilizam	 os	 brinquedos	 de	 formas	 variadas.	 Por	 exemplo,	
a	panelinha	não	era	usada,	nessa	situação,	como	um	objeto	para	fazer	comida,	mas	era	explorada,	

Bebê	2

Bebê	1 Bebê	4

Bebê	3

Bebê	2

Bebê	4

Bebê	3

Bebê	2

Bebê	4
Bebê	3

Bebê	2

Bebê	4

Bebê	3



614

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

manuseada	e	observada	pelos	bebês,	que	pegavam,	soltavam	e	trocavam	entre	eles.	Essa	troca	entre	
os	bebês	nos	indica	que	a	construção	do	conhecimento	e	do	aprendizado	ocorre	entre	eles,	mesmo	
antes	de	adquirirem	a	linguagem	oral.	Nesse	episódio,	a	“palavra”	não	aparece,	mas	as	outras	lingua-
gens	emergem	e	promovem	as	interações,	por	meio	de	balbucios,	intensos	olhares,	expressões	faciais	
e	gestuais,	como	no	caso	da	bebê	4,	que,	em	diferentes	momentos,	estica	seu	braço	demonstrando	seu	
interesse	em	pegar	o	objeto	da	mão	do	colega.	

A	 partir	 da	 observação	 da	 cena	 e,	 posteriormente,	 das	 fotografias,	 podemos	 inferir	 que	 as	
interações	tecidas	nesse	e	em	muitos	outros	momentos	observados	podem	estimular	a	construção	
de	zonas	de	desenvolvimento	iminente,	em	que	os	bebês	vão	enraizando	aprendizados,	a	partir	das	
experiências	vivenciadas	entre	pares.	Nesse	sentido,	um	bebê	auxilia	o	outro	na	construção	de	novas	
vivências,	impulsionando	o	desenvolvimento.	

Barbosa	e	Richter	 (2015,	p.	82)	 ressaltam	que	“os	bebês	nascem	 ‘falando’,	brincando	e	 ‘con-
versando’	com	qualquer	um	através	das	múltiplas	 linguagens:	do	olhar,	do	gesto,	do	toque”.	Nessa	
perspectiva,	o	bebê	nasce	 inserido	em	um	processo	 intenso	de	 interlocução	que	vai	 se	ampliando	
ao	 longo	de	 seu	 crescimento.	Na	 creche,	 como	no	 caso	observado,	passa	a	 interagir	 com	diversos	
interlocutores,	professoras,	profissionais	da	creche,	crianças	e	bebês,	e	precisa	exercer	cada	vez	mais	
seu	potencial	comunicativo	e	interacional.	Ele	vai	estabelecendo	interações,	criando	relações	de	afetos	
e	diálogos	com	os	adultos	e	outros	bebês.

Nessa	cena,	a	interação	demarca	que	algo	está	sendo	construído	entre	os	bebês,	um	novo	sen-
tido,	uma	nova	forma	de	ver	determinado	objeto,	uma	nova	forma	de	se	comunicar	com	o	outro	e	
outras	formas	de	se	colocar	no	mundo.	“Na	interação	com	o	outro,	nas	inúmeras	possibilidades	que	o	
outro	lhe	aponta,	ela	imprime	as	marcas	do	humano	e	constrói	sentidos	nas	linguagens”	(BARBOSA	E	
RICHTER,	2015,	p.	93).	Isso	aponta	para	o	papel	que	a	interação	entre	bebês	traz	para	os	processos	de	
desenvolvimento	das	crianças	pequenas.	São	interações	no	mesmo	campo	geracional,	com	as	mesmas	
potencialidades	e	formas	de	comunicação.	

Podemos	destacar	também	que,	“nesse	processo,	o	brinquedo	aparece	como	importante	promotor	
de	desenvolvimento,	constitui-	se	numa	atividade	em	que	a	criança	aprende	a	atuar	numa	esfera	cognitiva	
que	depende	de	motivações	internas”	(HORN,	2015,	p.111)	e	externas	em	um	movimento	dialógico.	O	brin-
quedo	é,	assim,	um	 instrumento	cultural	oferecido	aos	bebês,	que,	brincando	e	explorando,	produzem	
conhecimentos	diversos,	de	acordo	com	as	características	do	objeto,	do	modo,	onde	e	com	quem	se	brinca.	

Diante	 disso,	 emerge	 a	 importância	 de	 oferecermos	materiais	 e	 brinquedos	 aos	 bebês,	 com	
diferentes	tamanhos,	texturas,	sons	e	molduras,	além	de	possibilitar	a	experiência	com	diferentes	ar-
ranjos	espaciais,	em	ambientes	variados	e	com	elementos	da	natureza,	ainda	pouco	explorados	com	os	
bebês	da	creche	pesquisada,	pelo	ideário	higienista	que	ainda	circunda	a	instituição.	Observamos,	em	
diferentes	ocasiões,	expressões	como:	“os	bebês	não	podem	se	sujar”,	“não	podem	ficar	descalços”,	
“não	podem	ficar	no	chão”,	“não	podem	sair	da	sala	de	atividade”,	revelando	uma	concepção	que	pode	
limitar	suas	vivências.

Dessa	forma,	os	bebês	transformam	e	se	apropriam	da	cultura,	também	nas	interações	entre	
eles,	constituindo	uma	rede	de	aprendizados	e	relações	na	construção	de	novas	significações	no	in-
terior	da	creche,	demonstrando	claramente	a	potência	dos	bebês	para	interagirem,	bem	como	suas	
habilidades	sociocomunicativas.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Este	 trabalho	 não	 concentrou	 atenção	 nas	 interações	 de	 bebês	 e	 adultos.	 No	 entanto,	 não	

perdemos	de	vista	que	os	dados	produzidos	são	importantes	exatamente	por	revelar	aos	adultos	res-
ponsáveis	pela	educação/cuidado	na	creche	a	potencialidade	dessas	interações	e	das	linguagens	com-
partilhadas	entre	os	bebês.	Nessa	perspectiva,	é	fundamental	dar	visibilidade	aos	bebês	nos	espaços	
em	que	eles	transitam,	sendo	importante	fortalecer	as	políticas	públicas	e	os	programas	voltados	para	
atender	à	Educação	Infantil	no	Brasil,	que	deve	ser	valorizada	como	primeira	etapa	da	Educação	Básica,	
reconhecida	em	suas	especificidades	e	legitimada	no	campo	educacional.

Nesse	 sentido,	 estamos	pensando	que	o	 espaço	que	os	bebês	ocupam	na	 teia	 social	 e	 legal	
vai	fortalecer	a	consolidação	dos	seus	direitos	e	das	crianças	pequenas	à	creche,	às	brincadeiras,	às	
interações	com	seus	pares	e	com	adultos	(com	formação	qualificada	para	compreenderem	as	especifi-
cidades	dessa	faixa	etária)	e	às	experiências	de	mundo	potencializadas	na	creche.
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“Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um orvalho e sua ara-
nha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore”. (Manoel de Barros, 2010)

O	presente	texto	tem	por	objetivo	compartilhar	nossas	impressões	sobre	como	escutar	as	crian-
ças	durante	a	prática	docente	pode	contribuir	com	o	processo	de	tornar-se	professora,	a	partir	das	
experiências	que	vamos	vivenciando	juntas.	Ele	se	baseia	em	anotações	em	caderno	de	campo	sobre	o	
trabalho	realizado	com	crianças	de	uma	escola	de	educação	infantil	federal	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro	
(3-4	anos)	e	de	uma	escola	da	rede	municipal	de	Petrópolis	(4-5	anos).	

A	metodologia	 para	 essa	 escrita	 deu-se	 nas	 seguintes	 etapas.	 A)	 questionamentos:	 quais	 os	
espaços	físicos	ocupados	pelas	crianças?	Qual	a	relação	entre	professores	e	crianças	nestes	espaços?	
Como	as	crianças	vivenciam	os	espaços	fora	do	“emparedamento”	da	sala	de	aula?	Como	a	natureza	
potencializa	a	criança?	Como	o	encontro	com	as	crianças	modifica	a	nossa	prática?	B)	registros	escritos,	
de	vídeo	e	fotográficos	das	experiências.	C)	Busca	de	aprofundamentos	teóricos,	reflexões	e	revisão	
permanente	da	prática	que	nos	permitiu	escrever	esse	texto	que	conta	as	nossas	histórias	como	pro-
fessoras	diante	da	educação	que	acreditamos

Entrelaçamos	teoria	e	prática	na	área	da	Educação	 Infantil	de	uma	forma	viva,	possibilitando	
a	criação	de	novas	ações	pedagógicas	que	englobam	a	exploração	dos	espaços,	o	contato	com	a	na-
tureza	e	a	valorização	das	potencialidades	das	crianças.	Esses	três	elementos	são	centrais	em	nosso	
cotidiano.	Valorizamos	a	vida	e	a	educação	de	mãos	dadas	com	a	estesia.	Acreditamos	que	o	contato	
com	a	natureza	nos	torna	mais	sensíveis	e	potencializam	o	encontro	entre	crianças	e	professores	no	
ambiente	escolar	promovendo	a	descoberta	das	possibilidades	de	aprender	que	os	espaços	oferecem.	
Acreditamos	na	Educação	como	forma	de	liberdade.	De	acordo	com	Tiriba	(2018,	p.215)	isso	exige	de	
nós	“um	esforço	de	desconstrução	dos	pressupostos	ontológico,	epistemológico	e	antropológico	que	
orientam	a	visão	de	mundo	ocidental,	e,	portanto,	os	currículos	escolares”.	Abrir-se	para	o	potencial	de	
ser	criança	nos	faz	ir	além,	transcender	conteúdos	para	conhecer	a	nós	mesmos.	

Entendemos	que	este	é	um	caminho	para	nos	descobrirmos	educadoras	capazes	de	nos	envolver	
com	os	processos	das	crianças	e	nos	tornar	dispostas	a	conhece-las.	Construir	junto,	desafiando	uma	
formação	que	na	maioria	das	vezes	não	permite	que	exerçamos	o	potencial	de	agente	de	transforma-
ção	social	que	existe	em	todos	nós.	
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Nosso	relato	de	experiência	apresenta	também	propostas	onde	as	atividades	permitem	uma	escuta	
e	olhar	sensíveis	para	a	expressão	corporal	das	crianças	durante	seu	processo	de	desenvolvimento,	por-
que,	como	diz	TIRIBA (2001, pág.67): “A confiança no próprio corpo está relacionada à confiança na vida”. 

O	caderno	de	campo	e	o	portfólio	digital	 são	os	 registros	que	alimentam	este	estudo.	Neles	
escrevemos	e	refletimos	sobre	nossas	vivências,	compreendendo	a	importância	de	sermos	também	
pesquisadoras,	que	escrevem	sobre	a	própria	prática,	refletem	sobre	ela	e	criam	sua	concepção	de	
educação	na	relação	com	as	crianças.	Nesse	sentido,	nos	aproximamos	da	pesquisa	–	ação	que	“pre-
tende	fundamentalmente	reduzir	a	distância	entre	teoria	e	prática.”	(Dionne,	p.31,	2007)

Nossos	planejamentos	são	flexíveis	e	passíveis	de	modificação,	a	partir	das	ferramentas	que	a	
curiosidade	infantil	nos	traz	pelas	vias	do	imprevisto	e	do	espontâneo.

“Os mestres não têm como ignorá-los (corpos) e perceber que os espaços escolares ficaram dema-
siado estreitos para os corpos infantis e adolescentes tão explosivos porque tão precarizados. Nossas 
disciplinas não conseguem mais controlá-los nem os entender. Na escola os corpos se entendem? São 
entendidos ou obrigados a esquecer-se de tão silenciados, ocultados e controlados?”	(ARROYO,	2012)

BRINCAR	E	APRENDER	EM	CONTATO	COM	A	VIDA
Eu	sou	Raianne,	minha	prática	acontece	em	uma	escola	de	Educação	Infantil	do	governo	federal,	

trabalho	em	regência	compartilhada	com	duas	professoras	e	um	professor.	Larrosa	(2001,	p.21)	nos	
chama	atenção	para	“o	que	nos	passa,	o	que	nos	acontece,	o	que	nos	toca.	Não	o	que	se	passa,	não	o	
que	acontece,	ou	o	que	toca.	A	cada	dia	se	passam	muitas	coisas,	porém,	ao	mesmo	tempo,	quase	nada	
nos	acontece.”	Poucas	vezes	pensamos	sobre	nós	diante	das	crianças.	Aqui	vou	relatar	as	experiências	
que	me	marcaram,	o	que	diariamente	me	fazem	refletir	sobre	o	que	é	ser	professora.	

No	primeiro	semestre	de	dois	mil	e	dezenove,	o	grupo	4	 (de	crianças	de	 três	e	quatro	anos)	
optou	por	empreender	em	uma	viagem	pela	cidade.	Em	meio	ao	projeto	institucional	sobre	o	Rio	de	
Janeiro,	fizemos	pesquisas	com	as	famílias,	o	interesse	por	mapas,	ônibus,	trens	e	espaços	ao	ar	livre	
nos	permitiu	caminhar	com	o	grupo	em	nosso	projeto	“Viagens	pelo	Rio	de	Janeiro”	A	escolha	por	esse	
nome	aconteceu	a	partir	da	observação	das	crianças	que	comentavam	sobre	os	lugares	que	iam	com	
as	famílias,	além	de	nossas	brincadeiras	de	ônibus,	trem	e	BRT.	Após	brincarmos	de	diferentes	ma-
neiras,	das	crianças	serem	motoristas	e	pilotos	de	avião,	em	uma	roda	de	conversas	uma	das	crianças	
mencionou	que	iria	viajar	para	o	Pará	na	casa	da	avó	outra	criança	neste	momento	nos	disse	que	faz	
uma	viagem	para	chegar	à	escola	e	que	viajávamos	juntos	em	nossas	brincadeiras,	o	grupo	concordou	
com	essa	colocação	e	assim	surgiram	as	viagens	pelo	Rio	de	Janeiro.	Nessa	perspectiva,	o	olhar	sensível	
para	as	crianças	nos	possibilita	cotidianamente	repensar	o	nosso	modo	de	agir,	através	da	maneira	
como	os	interesses	das	crianças	nos	movem,	de	forma	a	ampliar	o	nosso	repertório.

No	decorrer	do	semestre	nos	relacionamos	com	obras	de	artistas	plásticos,	diversas	brincadei-
ras	coletivas,	lanches	ao	ar	livre,	brincadeiras	com	terra	água	e	lama,	contação	de	histórias	e	leituras	
de	livros.	Tivemos	contato	com	mapas	e	brincadeiras	de	caça	ao	tesouro	e	as	crianças	pesquisaram	
com	 as	 famílias	 os	 espaços	 da	 cidade	 que	 elas	 gostam	 de	 frequentar.	 A	 partir	 dessas	 atividades,	
descobrimos	que	o	grupo	4	gosta	de	brincar	nas	praças	de	seus	bairros,	ganhando	assim	um	novo	
nome,	o	grupo	da	praça.	Novamente	a	observação	com	as	crianças	pequenas	é	 fundamental	para	
escolhermos	os	nossos	caminhos.
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Em	nossas	viagens	pela	cidade,	veio	o	interesse	de	conhecer	as	aranhas,	fazer	festa	para	receber	
a	Bruxa,	colher	folhas	no	pátio,	montar	fogueiras	com	gravetos	e	fazer	bolos	de	lama	para	o	Lobo	Mal.	
As	crianças	nos	trazem	os	elementos	que	já	conhecem	e	nós	vamos	junto	com	elas,	ampliando	seus	
recursos	e	abrindo	outras	possibilidades.

Diariamente	vamos	para	o	pátio	da	nossa	escola,	um	lugar	em	que	as	árvores,	a	grama	e	a	terra	
nos	convidam	a	experienciar	o	espaço,	seja	correndo,	caminhando,	observando	as	formigas,	borbole-
tas,	lagartas	e	passarinhos	ou	na	casinha	criando	narrativas.	Não	temos	um	tempo	definido	para	estar	
ao	ar	livre.	Não	vemos	esse	tempo	como	uma	recompensa	ou	uma	forma	do	professor	descansar	das	
crianças.	Para	nós,	esse	é	um	lugar	de	encontros,	no	qual	somos	convidadas	a	brincar	junto.	É	o	lugar	
em	que	conhecemos	e	aprendemos	em	contato	com	a	vida.	Élise	Freinet	explicita	como	o	“principal	
móvel	educativo:	o	desejo	de	aprender	e	educar-se,	a	necessidade	de	viver.”	(FREINET,1977,	p.43)

Vivendo	descobrimos	o	mundo	a	nossa	volta!	Numa	manhã	de	segunda	–	feira,	as	crianças	fala-
vam	que	o	caminho	para	a	escola	estava	diferente. “Olha! Olha! O que aconteceu com a nossa creche?” 
No	dia	anterior,	a	ventania	havia	deixado	rastros	por	toda	a	cidade	e	em	nossa	escola	não	era	diferente.	
Havia	folhas	e	galhos	para	além	do	que	costumamos	encontrar	nas	segundas.	Não	podíamos	ir	para	o	
pátio	naquele	momento,	estavam	limpando	o	espaço,	mas	as	crianças	subiram	nas	cadeiras	e	olharam	
o	mundo	lá	fora,	pela	janela.	Isso	possibilitou	narrativas	a	cerca	do	acontecimento,	cada	criança	trouxe	
a	sua	versão	a	partir	do	que	vivenciou	com	sua	família;	e	na	escola	conseguimos	juntos	conversar	sobre	
o	assunto	olhando	as	folhas	ao	chão.	

Destaco	também	a	roda	em	volta	da	fogueira.	Em	ritmo	de	festas	juninas,	as	crianças	começaram	
a	falar	sobre	o	tema.	“É	preciso	um	acendedor”,	“tem	gravetos”,	“é	amarela”	“pula	fogueira	iá,	iá...pula	
fogueira	iô,	iô”.	Após	escutarmos	atenciosamente	o	desejo	por	fogueiras,	convidamos	as	crianças	para	
fazer	uma	em	nosso	pátio.	Desceram	a	rampa	correndo,	pegaram	pedras,	folhas	e	gravetos.	As	crianças	
montaram	a	fogueira	e	em	volta	dela	fizemos	uma	roda,	todo	o	grupo	participou,	sorrindo,	cantando	e	
se	movimentando	em	um	corpo	que	transbordava	alegria.	Os	aventureiros,	é	assim	que	parte	do	grupo	
de	crianças	se	intitula,	trazem	referências	de	um	desenho	e	a	partir	delas	criam	suas	aventuras	pela	
escola.	É	comum	que	eles	procurem	objetos	perdidos,	animais	ou	quem	destruiu	a	casinha.	Cada	dia	
dessa	brincadeira	aparece	um	elemento	novo	a	ser	encontrado	pelos	aventureiros.	Eles	se	deparam	
com	grandes	desafios,	até	mesmo	com	bruxas,	que	segundo	eles	deixam	suas	vassouras	pelo	pátio	da	
instituição.

Nosso	grupo	faz	bolos	de	chocolate	semanalmente.	Ingredientes	como	terra,	água	e	folhas	são	
os	principais	para	nossos	confeiteiros.	Numa	sexta-feira,	disponibilizamos	bacias	e	colheres	de	pau.	
A	imaginação	das	crianças	é	aflorada	a	todo	instante.	Uma	delas	foi	até	o	outro	lado	do	pátio	buscar	
“açúcar	na	colher”	(uma	terra	de	cor	mais	clara).	Nesse	momento	fomos	convidados	a	assistir	à	apre-
sentação	das	crianças	do	grupo	cinco	(4	-5	anos).	Elas	apresentaram	a	história	dos	três	porquinhos.	
Após	a	apresentação	voltamos	a	fazer	nossos	bolos	e	aí	surgiu	um	ingrediente	surpresa:	“pimenta”	
Sim!	Elas	prepararam	“bolo	de	pimenta	para	o	Lobo	Mal”	e	essa	passou	a	ser	uma	nova	receita	do	
nosso grupo.

As	vivências	descritas	trazem	a	possibilidade	de	aprender	a	ser	professor/a	a	partir	da	escuta	
sensível	aos	desejos	das	crianças.	Nesse	sentido	“toda a educação deve principiar pela aproximação da 
alegria”	(FREINET,	1977,	p.89P).	Estar	alegre	nos	potencializa,	nos	permite	lutar	pelo	que	acreditamos.	
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Lea	Tiriba	escreveu	em	2018	um	livro	que	se	intitula	Educação	Infantil	como	direito	e	alegria,	é	este	
o	direito	que	defendo	como	professora,	ele	abre	as	portas	para	todos	os	direitos	das	crianças.	Para	
sermos	felizes	é	preciso	estar	em	relação.	Não	uma	relação	que	aprisiona,	mas	sim,	que	liberta,	que	
permite	sonhar,	lutar	e	criar,	no	contato	com	os	elementos	naturais	que	estão	do	lado	de	fora	da	sala.	
Nós	professoras	e	crianças,	somos	simultaneamente	seres	culturais,sociais	e	pertencentes	ao	mundo	
natural.	Com	Tiriba	(2014,	p.117)	“nos referimos à natureza como vida que se expressa em todos os 
seres, coisas e fenômenos”.

No	constante	trabalho	de	autorreflexão	da	prática,	busco	usar	o	brincar	de	forma	livre,	para	que	
possam	sentir	a	vida	em	sua	beleza	mais	plena,	deixando	falar	a	natureza	que	existe	dentro	de	nós,	na	
busca	pela	alegria,	pelos	encontros	comigo,	com	o	outro	e	com	o	ambiente	que	nos	cerca. Possibilitar	
para	as	crianças	o	contato	com	a	natureza	é	permitir	estreitar	os	laços	de	afeto	com	aquilo	que	somos.	
Por	esse	motivo,	na	maioria	das	vezes,	exploramos	o	pátio	da	nossa	escola,	seja	 livremente	ou	por	
meio	do	planejamento	docente.	Assim,	este	lugar	torna-se	também	o	espaço	para	vivenciar	a	rotina.	
Em	alguns	dias	de	sol,	aproveitamos	para	tomar	um	banho	de	chuveirão	e	mangueira	coletivamente.	
Embaixo	das	árvores	do	pátio	costuma	ser	o	local	que	usamos	para	fazermos	nosso	lanche	pela	ma-
nhã,	um	piquenique	literário	com	suco	e	frutas.	Buscamos	a	partir	do	diálogo	com	Tiriba	(2018	p.225)	
“caminhos	para	além	da	realidade	que	existe,	procuramos	reinventar,	na	medida	de	nossos	sonhos	e	
possibilidades,	o	cotidiano	de	crianças	e	adultos.”	Enfim,	o	lado	de	fora	é	o	NOSSO	lugar!

AS EXPERIÊNCIAS DO CORPO NA CRIAÇÃO DE NOVOS OLHARES
Eu	sou	a	Mariana,	educadora	física.	Minha	prática	acontece	em	uma	escola	da	rede	municipal	

de	Petrópolis,	entre	2018	e	2019.	Geralmente	nos	reunimos	em	roda	para	conversar	um	pouco,	nos	
sentirmos	presentes	e	nos	encontrarmos	para	dar	um	“Oi”,	com	calma.	Gosto	de	começar	perguntan-
do	como	eles	estão	se	sentindo	e	o	que	gostariam	de	fazer.	É	nesse	momento,	que,	a	partir	do	que	
escuto	e	sinto,	vou	colhendo	“material”	para	possivelmente	inserir	em	algum	momento	das	atividades.	
Estamos	na	maior	parte	das	vezes	no	pátio	e	claro	que	as	crianças	estão	agitadas,	mas	procuramos	
seguir	esse	ritual	como	ponto	de	partida.	Trabalho	com	poucos	materiais,	muitas	vezes	com	o	próprio	
corpo	no	espaço	do	pátio,	com	folhas,	galhos,	com	o	abacateiro	(única	árvore	que	nos	faz	companhia)	
e	 com	os	animais	que	aparecem	para	nos	 visitar	 tais	 como:	 tucano,	pássaros,	 lagartas,	besouros	e	
formigas.	Pyorsky	(2016)	reforça	a	importância	do	nosso	caminhar	junto	à	natureza	quando	fala	que	

(...)	a	materialidade	do	brincar,	quando	se	constitui	de	substâncias	materiais	pouco	científicas,	de-
compostas,	desmanchadas	pelo	tempo,	ou	provenientes	da	natureza,	tem	o	poder	de	desemoldurar	
a	imaginação.	Permite	que	a	criança	crie,	com	maior	liberdade,	sua	experiência.	Devolve	seu	ritmo,	
ecoa	e	realiza	seu	destino	natural:	pulsar,	reunir	e	expandir,	abrir-se	para	o	mundo.	

É	verdade	que	a	alegria	que	vejo	estampada	na	cara	de	Gabriel	quando	abre	os	braços	e	finge	
voar	não	tem	a	minha	direção.	Todos	os	movimentos	de	seu	corpo	brotam	do	que	ele	leva	dentro,	de	
seus desejos. 

Depois	do	tempo	de	encontro,	convido-os	para	participar	da	atividade	que	planejei.	Como	exem-
plo,	posso	trazer	o	dia	em	que	começamos	imitando	os	bichos.	Primeiro	era	eu	quem	falava	o	nome	do	
bicho,	mas	depois	propus	que	fossem	eles	a	escolher	em	que	iríamos	nos	transformar.	Entre	rugidos	
de	 leões,	 caras	 engraçadas	 de	macaco	 e	 as	 línguas	 balançantes	 das	 cobras,	 nos	 divertimos	muito!	



620

II Congresso de Estudos da Infância
POLITIZAÇÕES E ESTESIAS

Logo	comecei	a	desenhar	 linhas	no	chão	com	giz.	Retas,	sinuosas,	 irregulares...	Círculos,	 triângulos,	
retângulos...	Eles	começavam	a	passar	sobres	elas	das	mais	diversas	formas.	Primeiro	sozinhos	e	logo	
um	saía	de	cada	ponta	e	se	encontravam	pelo	meio,	onde	davam	a	língua	um	para	o	outro	e	sorriam.	
Eu	não	disse	o	que	teriam	que	fazer,	deixei	que	experimentassem,	que	seus	corpos	interagissem	com	
as	linhas	e	as	figuras.	Depois	eu	apresentei	os	nomes	das	figuras	e	disse:	-	Todo	mundo	para	dentro	
do	círculo!	E	eu	corria	para	o	círculo	e	eles	vinham	atrás.	E	assim	segui	durante	um	tempo	com	as	
outras	figuras.	Logo	eu	só	falava:	-	Todo	mundo	para	dentro	do	triângulo!!	Mas	eu	já	não	corria	junto.	
E	assim	podia	verificar	se	eles	sabiam	diferenciar	as	formas	geométricas.	Com	as	linhas,	se	eu	percebia	
que	eles	andavam	de	frente	eu	apenas	reforçava:	-	Olha	que	legal	a	Érica	andando	de	frente!	–	Olha	o	
Pedro	andando	para	trás!!	Cuidado	para	não	bater!!!!	E	depois	deixava	que	brincassem	sozinhos.	Entre	
criações	deles	e	reproduções	do	que	eu	havia	feito,	eles	riam	e	aprendiam	brincando	e	sem	esse	tal	de	
“certo	ou	errado”.	

Em	um	próximo	momento,	costumo	deixar	que	brinquem	livremente.	Algumas	vezes	vou	me	
inserindo	nas	propostas	de	atividades	que	trazem.	Eles	me	convidam	para	brincar	de	pique	ou	para	ser	
algum	personagem	das	histórias	que	inventam.	Chamam	para	ver	algo	que	encontraram	no	chão,	ge-
ralmente	uma	folha	ou	um	bichinho	e	também	gostam	muito	de	brincar	de	esconde-esconde.	Outras	
vezes,	não	participo	diretamente	da	atividade.	Fico	apenas	observando	a	 interação	entre	eles	e	 só	
interfiro	se	realmente	entender	que	pode	machucar,	que	alguém	está	sendo	excluído	ou	que	eles	não	
estão	sabendo	dividir	o	material	ou	o	espaço	uns	com	os	outros.	

Ao	final	do	encontro	nos	reunimos	de	novo	para	um	relaxamento	guiado	ou	ficamos	olhando	o	
céu.	Demora	um	tempo	até	que	a	gente	consiga	mudar	um	pouco	a	nossa	frequência.	Primeiro	eles	
falam,	logo	ficam	calados,	mas	aí	alguém	começa	a	rir	e	então	todos	riem	junto.	Tento	fazer	com	que	
percebam	o	som	do	vento,	de	algum	passarinho,	da	batida	de	seus	corações,	ou	peço	que	ponham	
as	mãos	em	suas	barrigas	e	percebam	encher	e	esvaziar	o	umbigo	subir	e	descer...E	aos	poucos	con-
seguimos	um	pouco	de	quietude.	Nem	todos	conseguem	ficar	de	olhos	fechados,	mas	tudo	bem.	É	o	
possível	de	cada	um	e	eu	também	entendo	que	proponho	uma	atividade	com	a	qual	não	estão	acostu-
mados.	É	assim	que	nos	despedimos.	Acho	importante	que	o	corpo	seja	estimulado	a	se	movimentar,	
mas	também	a	descobrir	formas	de	acalmar-se.

O	 corpo	 tem	muitas	 possibilidades	 de	 ser,	 mas	 também	 convido	 as	 emoções	 para	 estarem	
conosco,	porque	é	 importante	que	possamos	nos	experimentar	 inteiros	durante	o	nosso	encontro.	
Criatividade,	imaginação,	desenvolvimento	corporal,	autonomia,	interação	com	eles	mesmos,	com	o	
ambiente	e	com	as	outras	crianças,	etc...	Esses	são	os	elementos	que	tento	ter	em	mente	quando	com	
os	pequenos.	Meu	contato	com	eles	amplia	meu	olhar	que	já	não	segue	mais	teorias	prontas.	Uma	
base	teórica	me	guia,	mas	o	material	mais	precioso	é	o	que	eu	tenho	naquele	momento,	vindo	direta-
mente	do	mundo	que	habita	cada	criança.	Cada	vez	que	chego	na	escola,	minha	criança	acorda	para	
brincar	dentro	do	meu	corpo	de	adulta.	Pyorsky	(2016)	me	ajuda	a	entender	essa	sensação	mostrando	
que	o	brincar	enche	de	alegria	a	dureza	do	mundo	adulto. 

POR	MAIS	EMPATIA	E	SENSIBILIDADE	NA	FORMAÇÃO	DOCENTE
Nossas	práticas	querem	mostrar	como	o	universo	de	um	professor	pode	se	expandir	quando	

ele	se	permite	viver	à	docência	aberto	às	colaborações	que	as	crianças	trazem,	explorando	espaços	
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variados	e	entendendo	que	educação	que	realmente	gera	aprendizados	e	faz	crescer	é	aquela	onde	

construímos	nossos	saberes	juntos.

É	muito	triste	quando	nos	deparamos	com	crianças	silenciadas	ou	sob	um	controle	excessivo	que	

quase	lhes	tira	a	infância.	Bruno	Martins,	em	seu	livro	Oprimidos da Pedagogia (2014p.33) nos traz essa 

reflexão:	“Substituímos	o	trabalho	infantil	na	indústria	pelo	trabalho	infantil	nas	escolas,	desenhadas	

tal	qual	uma	fábrica,	uma	linha	de	produção	que	introduz	conhecimentos	de	forma	ordenada	para	um	

resultado	final	padronizado.	E	a	isso	chamamos	educação”.

Queremos	descobrir	outras	formas	de	viver	esse	processo	de	aprender.	Não	queremos	simples-

mente	reproduzir	como	nos	velhos	tempos	em	que	a	ordem	e	a	rigidez	nos	faziam	confundir	medo	com	

respeito.	Isso	é	massacrar	a	criatividade,	paralisar	a	imaginação	e	silenciar	o	espontâneo.

Com	Arroyo	(2012)	percebemos	melhor	os	desafios	dessa	educação	que	tem	sua	base	calcada	

na escuta do outro: 

(...)dos	 corpos-vidas	 das	 crianças	 e	 adolescentes	 que	 chegam	 às	 escolas	 públicas	 vêm	 apelos	 que	
exigem	ser	ouvidos.	A	escola,	a	pedagogia	e	à	docência	não	podem	mais	ignorar	os	corpos	infantis	e	
adolescentes.	Dá	sua	presença	vem	indagações	que	nos	interrogam.	Ignorá-los	tem	sido	uma	forma	
de	tentar	inutilmente	ignorar	suas	indagações	desestabilizadoras	do	pensamento	social	e	pedagógico.

Refletir	sobre	o	que	estamos	fazendo	é	essencial	para	traçar	os	caminhos,	rever	metodologias,	

avaliar	o	interesse	das	crianças	sobre	o	que	estamos	propondo	e	também	perceber	se	estamos	fazen-

do	um	trabalho	em	conjunto	com	as	crianças	ou	somente	algo	que	atende	os	nossos	próprios	desejos.	

Valorizar	as	práticas	dos	professores	é	muito	importante.	Afinal,	não	é	fácil	ser	educador	em	um	país	

que	investe	pouco	em	educação.	Nos	dias	de	hoje,	muitos	professores	e	professoras	adoecem	em	meio	

a	uma	experiência	que	deveria	ser	prazerosa.	Por	isso,	é	preciso	incentivá-los	a	experimentar	outras	

possibilidades	 junto	às	 crianças,	onde	sintam	o	apoio	da	equipe	gestora	e	acreditem	em	caminhos	

possíveis	que	possam	trazer	mais	leveza	à	sua	prática.

Em	síntese,	escrevemos	sobre	lugares	diferentes,	porém	descobrimos	que	havia	pontos	seme-

lhantes	 em	nossas	 práticas	 e	 reflexões,	 principalmente	o	 apoio	da	 instituição	 às	 nossas	 iniciativas.	

Como	temos	uma	base	referencial	que	se	aproxima	e	entendemos	o	quanto	conquistamos	o	lugar	de	

professoras	na	relação	com	as	crianças,	decidimos	compartilhar	nossas	experiências	onde	abandona-

mos	a	hierarquia	e	nos	lançamos	ao	desafio	de	descobrir	formas	de	construir	com	as	crianças,	tendo	o	

diálogo	e	a	escuta	de	seus	gestos	como	pilares	dos	nossos	encontros.	

A	dialogicidade	verdadeira,	em	que	os	sujeitos	dialógicos	aprendem	e	crescem	na	diferença,	sobre-
tudo	no	respeito	a	ela,	é	a	forma	de	estar	sendo	coerentemente	exigida	por	seres	que,	inacabados,	
assumindo-se	como	tais,	se	tornam	radicalmente	éticos.”	(FREIRE,	p.59,2015).

Vivenciar,	 criar,	 abrir-se.	 Por	 uma	 relação	 educador-educando	 que	 liberte	 ambos,	 criança	 e	

adultos,	de	atuações	reprodutoras,	da	pressão	do	resultado	e	dos	conteúdos	mecanizados.	Queremos	

encontrar	caminhos	onde	o	afeto	seja	permitido	e	o	ser	criança	não	seja	impedido	de	se	desenvolver	

dentro	de	sua	própria	natureza.

“A ética da empatia aprendida na infância vai se estender à vida adulta”. Assim	como	todos	os	

conhecimentos	significativos	que	contribuam	para	a	formação	de	um	ser	autônomo	e	solidário,	que	

respeitem	a	infância	e	o	direito	da	criança	de	participar	de	seu	próprio	processo	de	desenvolvimento.
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[...]	buscamos	um	processo	de	formação	que	seja	também	processo	de	desconstrução-reconstrução	
permanente	das	relações	humanas	que	permeiam	a	produção	de	cada	grupo,	pois	a	qualidade	das	
relações	que	se	estabelecem	na	escola	é	que	determinará	a	qualidade	do	que	é	aprendido.	Por	isso	
a	necessidade	de	abrirmos	espaços	para	que	se	expresse	a	 realidade	relacional-material	 cotidiana	
das	escolas,	de	maneira	que	todas	nos	tornemos	capazes	de	ler,	compreender,	intervir,	se	posicionar	
nessa	realidade:	nas	falas,	nos	atos,	nos	gestos,	no	olhar,	no	feito	e	no	não	feito,	no	dito	e	no	não	dito.	
(TIRIBA, 2018, p.251)

Uma	formação	mais	sensível	aos	anseios	das	crianças	é	urgente.	Medicar,	gritar	e	punir	não	são	
soluções	aceitáveis	quando	se	trata	de	ajudar	uma	criança	a	lidar	com	suas	emoções.	Corpo	e	mente	
são	indissociáveis.	Não	há	como	pensar	uma	prática	para	um	corpo	separado	de	seu	sentir.

Somos	professoras	a	partir	das	trocas	de	olhares	e	da	escuta	sensível	para	as	expressões	de	nos-
sos	pequenos	grandes	curiosos,	cheios	de	vontade	de	explorar	o	mundo.	E	juntos,	buscamos	descobrir	
os	caminhos	e	os	lugares	que	nos	possibilitam	esse	conhecer	com	alegria,	a	partir	de	um	corpo	livre	e	
brincante e através da vida.
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INTRODUÇÃO
Este	estudo	é	o	resultado	da	reflexão	sobre	um	encontro	de	formação	continuada	realizada	na	

rede	de	ensino	do	Município	do	Recife1.	A	proposta	de	formação	se	estrutura	a	partir	de	ciclos	de	te-
máticas	aprofundadas,	dirigido	aos	profissionais	das	instituições	de	Educação	Infantil	da	rede	pública.	

O	 ciclo	 tem	como	 tema	geral	 do	ano	 “As	Culturas	da	 Infância:	o	brinquedo,	 a	brincadeira,	o	
corpo	e	as	múltiplas	linguagens	expressivas	como	possibilidade	de	conhecer	o	mundo”.	A	partir	deste	
tema,	se	discute	temáticas	mensais.	No	mês	de	abril,	período	onde	realizou-se	a	análise,	o	encontro	
teve	como	tema	em	aprofundamento:	Infância	e	Cultura	e	utilizou	como	eixo	de	discussão	o	brincar	
enquanto direito das crianças.

A	proposta	desse	estudo	foi	analisar	as	concepções	do	brincar	expressas	nas	falas	dos	(as)	profes-
sores	(as)	nos	momentos	de	formação,	a	partir	da	perspectiva	teórica	dos	Estudos	Sociais	da	Infância.

No	texto,	apresentamos	o	contexto	da	formação	continuada	que	foi	objeto	deste	estudo;	alguns	
marcos	legais	em	relação	ao	brincar	na	Educação	Infantil;	a	relação	entre	os	Novos	Estudos	Sociais	da	
Infância	com	a	educação	e	o	brincar;	apresentamos	a	metodologia	do	estudo;	os	resultados	e	discus-
são	e	por	fim	às	considerações	e	reflexões	acerca	das	possibilidades	e	desafios	enfrentados	pelas	(os)	
professoras	(es)	da	Educação	Infantil.	

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO RECIFE
O	 tema	destes	 encontros	 foi	 fruto	 de	 pesquisa	 de	 interesse	 com	as/os	 professoras	 (es)	 des-

ta	etapa	de	ensino.	A	intenção	é	fortalecer	a	prática	pedagógica,	através	do	processo	de	Formação	
Continuada	 na	 perspectiva	 de	 garantir	 a	 implementação	 dos	 princípios	 norteadores	 da	 Educação	
Infantil,	orientados	pelas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	e	pela	Política	de	Ensino	do	Recife.

A	ideia	da	formação	é	mobilizar	as/os	professoras	(es)	para	o	envolvimento	cotidiano	junto	às	
crianças	nas	 creches	e	CMEIS	que	 transcenda	a	experiência	de	 cuidados,	 configurando	estes	espa-
ços	com	aprendizagens	significativas	através	de	vivências	lúdicas	que	considerem	o	desenvolvimento	
como	resultado	da	aprendizagem,	um	processo	de	formação	pessoal,	que	abrange	as	esferas	cognitiva,	
psicomotora,	afetiva,	moral,	ética,	política,	social,	cultural,	entre	outras.

A	Política	de	Ensino	do	Recife	para	Educação	Infantil	(RECIFE,	2015),	tendo	com	suporte	teórico	
o	pensamento	de	Wallon	no	qual	ele	destaca	o	processo	de	desenvolvimento,	as	interações	que	se	es-
tabelecem	entre	o	sujeito	e	o	ambiente	à	sua	volta,	os	aspectos	físicos	do	espaço,	o	círculo	de	convívio	

1	 O	trabalho	foi	orientado	pela	professora	Dra.	Patrícia	Maria	Uchôa	Simões.
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social,	as	 linguagens	e	os	elementos	próprios	de	cada	cultura,	como	importantes	para	o	estabeleci-
mento	do	contexto	para	o	desenvolvimento	do	indivíduo.	

Ainda,	para	Wallon	(2008),	não	só	o	corpo,	mas	também	as	emoções	da	criança	merecem	aten-
ção	dentro	da	sala	de	aula,	pois	têm	um	papel	preponderante	no	desenvolvimento	humano.	Dessa	for-
ma,	considera	a	pessoa	como	um	todo	e	propõe	um	estudo	integrado	do	desenvolvimento,	abarcando	
os	domínios	afetivo,	cognitivo	e	motor.

Nessa	perspectiva,	a	formação	do	(a)	professor	(a)	da	Educação	Infantil	tem	o	compromisso	de	
favorecer	a	compreensão	destes	aspectos	considerados	fundamentais,	na	intenção	de	promover	um	
avanço	do	conhecimento	acerca	de	como	se	dá	as	aprendizagens	pela	criança	e	sensibilizar	através	
de	 subsídios	 teóricos	que	convença	as/os	profissionais	da	Educação	 Infantil,	da	 importância	destas	
aprendizagens	serem	produzidas	de	 forma	 integral,	 tendo	o	brincar	como	principal	 instrumento	da	
aprendizagem,	levando	em	consideração	que	as	experiências	sensoriais	vivenciadas	na	infância,	pro-
duzem	aprendizagens.	

Estas	experiências	adquiridas	ao	longo	da	vida	são	processadas	pelo	cérebro	e	transformadas	
em	conhecimento.	Estes	conhecimentos	vão	alicerçar	as	formas	de	interação	social,	relação	interpes-
soal	e	conhecimento	do	mundo.

MARCOS	LEGAIS	E	O	DIREITO	AO	BRINCAR
É	brincando	que	as	crianças	descobrem	e	aprendem	sobre	as	coisas	do	mundo.	O	brincar	passa	

de	geração	para	geração,	tornando-se	uma	oportunidade	de	resgate	dos	valores	fundamentais	do	ser	
humano,	sendo	uma	forma	de	comunicação,	de	aprendizagem	e	de	recuperação	do	patrimônio	cultura	
dos	diferentes	lugares.

O	direito	de	brincar	está	previsto	em	vários	documentos	internacionais	e	nacionais.	Na	Convenção	
sobre	os	Direitos	da	Criança	que	foi	adotada	pela	Assembleia	Geral	da	ONU,	em	20	de	novembro	de	
1989,	e	traz	em	seu	Art.	31,	por	exemplo,	o	direito	de	brincar	está	estabelecido	quando	se	afirma	que	
a	criança	tem	o	direito	de	participar	ativamente	da	vida	cultural,	artística,	recreativa	e	de	lazer	do	país.	

No	Brasil,	a	Constituição	Federal	de	1988	(Art.	227)	e	o	Estatuto	da	Criança	e	Adolescente	(ECA)	
de	1990	(Artigos	4º	e	16)	também	afirmam	esse	direito.	No	Art.	16	do	ECA	o	brincar	está	diretamente	
relacionado	ao	direito	à	liberdade	e	a	participação.	

No	âmbito	da	Educação	Infantil	percebe-se	que	os	principais	documentos	brasileiros	que	orien-
tam	esta	etapa	de	ensino	também	apontam	em	seus	textos	a	importância	do	brincar	para	o	desenvol-
vimento	integral	das	crianças	(seria	bom	colocar	as	referências	dos	documentos).

Um	desses	 documentos	 é	 o	 Referencial	 Curricular	Nacional	 para	 a	 Educação	 Infantil	 (RCNEI)	
publicado	pelo	MEC	em	1998.	Nesse	documento	há	uma	extensa	defesa	do	brincar	nesta	etapa	de	
ensino,	ao	afirmar	que	é	na	brincadeira	que	as	crianças	expressam	o	domínio	da	linguagem	simbólica.	
Para	brincar,	as	crianças	apropriam-se	de	elementos	da	realidade,	mas	os	transformam,	a	partir	de	sua	
imaginação.

O	RCNEI	 (BRASIL,	 1998)	 também	orienta	 às	 ações	 pedagógicas	 que	 serão	orientadas	 pelos	
(as)	professores	(as)	da	Educação	Infantil,	e,	portanto,	terão	objetivos	didáticos,	daquelas	cuja	ação	
parte	espontaneamente	das	crianças.	Nesse	sentido,	o	documento	aponta	que	é	necessário	que	os	
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(as)	professores	(as)	tenham	consciência	da	importância	dos	dois	momentos	e	da	diferença	entre	as	
duas	ações.

Outro	marco	legal	é	o	documento	das	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	Educação	Infantil	
(DCNEI)	publicado	em	2010	que	em	consonância	com	o	documento	da	ECA	aponta	nos	objetivos	da	
proposta	pedagógica	alguns	dos	direitos	das	crianças,	sendo	um	deles	o	direito	à	brincadeira.	O	do-
cumento	aponta	ainda	a	brincadeira	como	um	dos	eixos	que	devem	nortear	a	proposta	curricular	da	
educação	infantil	(BRASIL,	2010).

A	criança	como	sujeito	histórico	e	de	direitos	que	nas	interações,	relações	e	práticas	cotidianas	
que	 vivencia,	 constrói	 sua	 identidade	pessoal	 e	 coletiva	 (DCNEI,	 2010)	 tem	no	brincar	o	 aporte	de	
construção	do	seu	desenvolvimento	e	aprendizagem	tomando	como	referência	a	possibilidade	de	ima-
ginar,	fantasiar,	desejar,	observar,	experimentar,	narrar,	questionar,	e	assim,	construir	sentidos	sobre	a	
natureza	e	a	sociedade,	produzindo	cultura.

O	mais	recente	dos	documentos	legais	publicado	é	a	Base	Nacional	Comum	Curricular	(BNCC),	
que	após	três	versões,	teve	sua	publicação	homologada	em	2017.	O	texto	da	etapa	da	educação	infantil	
final	foi	muito	criticado,	visto	que,	as	duas	versões	anteriores	apresentavam	uma	proposta	mais	coe-
rente	com	as	necessidades	atuais	das	crianças	(BRASIL,	2017).	

Ainda	que	possam	existir	críticas	em	relação	à	BNCC,	este	documento	também	ressalta	a	impor-
tância	do	brincar.	O	texto	aponta	que	a	brincadeira	e	a	interação	devem	ser	os	eixos	estruturantes	da	
proposta	curricular	da	Educação	Infantil,	também	citados	e,	dessa	forma,	o	brincar	aparece	como	um	
dos	direitos	de	aprendizagem	e	desenvolvimento	das	crianças:

Brincar	 cotidianamente	de	diversas	 formas,	 em	diferentes	 espaços	e	 tempos,	 com	diferentes	par-
ceiros	 (crianças	 e	 adultos),	 ampliando	 e	 diversificando	 seu	 acesso	 a	 produções	 culturais,	 seus	 co-
nhecimentos,	sua	imaginação,	sua	criatividade,	suas	experiências	emocionais,	corporais,	sensoriais,	
expressivas,	cognitivas,	sociais	e	relacionais.	(BRASIL,	2017,	p.	38)

Nos	documentos	orientadores	da	política	de	ensino	do	município	do	Recife,	o	brincar	é	aponta-
do	como	um	elemento	essencial	da	criança,	que	compõe	todas	as	dimensões	do	ser	humano,	de	modo	
especial	na	infância,	visto	como	uma	linguagem	utilizada	para	se	expressar,	descobrir	o	mundo	e	como	
interação	com	seus	pares	(RECIFE,	2015,	p.	38).

Ainda	que	o	brincar	seja	um	direito	previsto	nos	marcos	legais,	muitas	vezes	ele	não	se	efetiva	
no	 cotidiano	das	 crianças.	As	 dificuldades	 são	muitas:	 falta	 de	 espaços	 adequados,	 principalmente	
nas	cidades;	a	falta	de	segurança;	o	escasso	contato	com	a	natureza;	ou	o	uso	excessivo	da	tecnologia	
acaba	limitando	as	condições	e	oportunidades	das	crianças	brincarem.	

Nas	 escolas	 de	 Educação	 Infantil,	 apesar	 de	 também	 existir	 a	 legislação	 e	 documentos	 com	
orientações	específicas	sobre	a	questão,	existe	dificuldade	expressada	pelos	profissionais	das	escolas	
que	dificultam	os	momentos	de	brincadeiras,	como	por	exemplo:	os	espaços	 inadequados;	 falta	de	
materiais	e	equipamentos;	grande	quantidade	de	estudantes	por	turma;	e	a	sobrecarga	de	demandas	
educacionais	determinadas	pelas	redes	de	ensino.

OS	ESTUDOS	SOCIAIS	DA	INFÂNCIA,	A	EDUCAÇÃO	E	O	BRINCAR
Ter	como	base	os	Novos	Estudos	Sociais	da	 Infância	 significa	dizer	que	entendemos	a	 insufi-

ciência	presente	em	perspectivas	essencialistas	e	compreensões	com	base	no	determinismo	biológico	
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para	explicar	a	infância.	Desta	forma,	consideramos	a	corrente	teórica	que	entende	a	infância	como	
construção	social	e	cultural,	plural	e	diversa	(CORSARO,	2011;	PROUT,	2010;	SARMENTO,	2005).

Nesse	sentido,	compreende	a	infância	como	categoria	estrutural	da	sociedade,	afirma	a	pers-
pectiva	de	infância	não	fragmentada	e	interdisciplinar	(QVORTRUP,	2010;	SARMENTO,	2005;	2013).

Este	olhar	possibilita	a	superação	de	uma	ideia	homogeneizada	de	infância,	como	se	houvesse	
apenas	uma	possibilidade	desta	ser	vivenciada,	sendo	então	pressuposto	a	existência	de	infâncias, no 
plural,	considerando	a	possibilidade	de	que	crianças	em	diferentes	contextos	vivenciam	suas	infâncias	
de	formas	diferentes:

A	sociologia	da	infância	tem	vindo	a	assinalar	a	presença	destas	variações	intrageracionais	e	recusa	
uma	 concepção	 uniformizadora	 da	 infância.	 Não	 obstante,	 considera,	 para	 além	 das	 diferenças	 e	
desigualdades	sociais	que	atravessam	a	infância,	que	esta	deve	ser	considerada,	no	plano	analítico,	
também	 nos	 factores	 de	 homogeneidade,	 como	 uma	 categoria	 social	 do	 tipo	 geracional	 própria.	
(SARMENTO, 2005, p. 371)

Corsaro	(2011)	apresenta	a	concepção	de	criança	como	ator	social	que	produz	cultura	na	inter-
-relação	com	os	mundos	infantis	e	adultos,	desta	forma,	a	criança	é	concebida	como	sujeito	de	direito,	
o	qual	se	deve	ouvir	a	fala,	e	não	somente	falar	sobre	ela.

Esta	concepção	de	infância	e	de	criança	também	baseia	a	perspectiva	de	Educação	Infantil	con-
siderada	neste	trabalho,	pois	se	localiza	na	ideia	de	educação	como	direito	da	criança	pequena,	sendo	
esta	educação	baseada	em	dois	âmbitos:	o	cuidar	e	o	educar.	Esta	especificidade	diferencia	a	etapa	
da	Educação	Infantil	de	todas	as	outras	etapas	de	ensino	(ABRAMOWICZ,	2003;	NASCIMENTO,	2011).

A	Educação	 Infantil	 vem	 superando	a	 visão	higienista	 e	 afirmando	a	 concepção	do	educar	 e	
cuidar,	isto	trouxe	para	as	instituições	a	possibilidade	de	se	configurar	como	um	espaço	de	sistemati-
zação	de	conhecimento	que	aproximados	da	realidade	social	das	crianças,	priorizem	a	construção	de	
novas	 formas	de	sociabilidade	e	de	subjetividade,	compreendendo	a	criança	como	ser	competente	
para	interagir	e	produzir	cultura	no	meio	em	que	se	encontra.

Ancorada	nas	diretrizes	curriculares	nacionais	a	proposta	pedagógica	da	Educação	Infantil	tem	a	
responsabilidade	de	se	comprometer	com	a	ludicidade,	a	democracia,	a	sustentabilidade	do	planeta	e	
com	o	rompimento	de	relações	de	dominação	etária,	socioeconômica,	étnico-racial,	de	gênero,	regio-
nal,	linguística	e	religiosa	(BRASIL,	2006).

Torna-se,	portanto,	fundamental	adotar	a	perspectiva	de	descolonização	dos	Estudos	da	Infância	
proposto	por	Abramowicz	e	Rodrigues	(2014),	que	busca	uma	abordagem	da	experiência	social	e	indivi-
dual	singular,	que	descentralize	os	modelos	e	lugares	hegemônicos	que	centralizam	sentidos,	normas,	
estéticas	e	saúde	dominantes	e	que	se	constitua	para	além	da	lógica	do	capital.

Quando	tratamos	do	âmbito	do	educar	na	Educação	Infantil	não	podemos	desconsiderar	o	ca-
ráter	educativo	presente	na	brincadeira.	Considera-se	a	importância	do	brincar	na	Educação	Infantil	
na	perspectiva	de	Brougère	(2008)	que	aponta	a	brincadeira	como	um	espaço	social,	que	não	surge	
espontaneamente	e	sim	de	uma	aprendizagem	social,	pressupondo	uma	dimensão	simbólica	aceita	e/
ou	construída	pelos	que	participam	dela.

Neste sentido, torna-se evidente o caráter de participação ativa das crianças na ação de brin-
car,	visto	que	sem	sua	construção	ou	aceitação	da	brincadeira	esta	deixa	de	existir,	de	acordo	com	
Brougère (2008, p. 97):
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Uma	atividade	de	aprendizagem,	controlada	pelo	educador,	toma	o	aspecto	de	brincadeira	para	se-
duzir	a	criança.	Porém,	a	criança	não	toma	a	iniciativa	da	brincadeira,	nem	tem	o	domínio	de	seu	con-
teúdo	e	de	seu	desenvolvimento.	O	domínio	pertence	ao	adulto,	que	pode	certificar-se	do	valor	do	
conteúdo	didático	transmitido	dessa	forma.	Trata-se	de	utilizar	o	interesse	da	criança	pela	brincadeira	
a	fim	de	desviá-la,	de	utilizá-la	para	uma	boa	causa.	Compreendemos	que	aí	só	existe	brincadeira	por	
analogia,	por	uma	remota	semelhança.	

Isto	não	significa	dizer	que	em	alguns	momentos	da	rotina	as	(os)	professoras	(es)	das	escolas	

de	Educação	Infantil	não	devem	realizar	atividades	lúdicas	e	jogos	que	tenham	objetivos	pedagógicos	

ou	 voltados	 para	 o	 desenvolvimento	 infantil,	mas	 é	 preciso	 conhecer	 a	 diferença	 entre	 os	 jogos	 e	

brincadeiras	espontâneos,	 imaginados	e	organizados	pelas	próprias	crianças,	daqueles	planejados	e	

controlados	pelas	(os)	professoras	(es).

Wajskop	(2012,	p.	34)	partindo	da	concepção	socioantropológica,	apresenta	a	mesma	compreen-

são	e	evidencia	um	caráter	educativo	presente	na	brincadeira	considerando-a	como	“[...]	 fato	social,	

espaço	privilegiado	de	 interação	 infantil	 e	 de	 constituição	 do	 sujeito-criança	 como	 sujeito	 humano,	

produto	e	produtor	de	história	e	cultura”,	apresentando,	desta	forma,	um	papel	educativo	fundamental.	

Ampliando	um	pouco	mais	o	olhar	sobre	o	lúdico,	Kishimoto	(2008)	entende	o	brincar	como	uma	

ação	livre,	sem	hora	para	acontecer,	iniciada	e	conduzida	pela	criança,	que	garanta	a	experiência	do	

prazer,	não	exija	condição	ou	produto	final,	relaxante,	envolvente,	permita	a	compreensão	de	regras,	

de	diferentes	linguagens	e	introduza	a	criança	no	mundo	imaginário,	isso	plenamente	possível	através	

da	mobilização	do	corpo.	

A	partir	dessa	perspectiva	teórica	exposta,	o	estudo	realizado	analisou	as	concepções	do	brincar	

presentes	nas	 falas	dos	 (as)	professores	 (as)	da	Educação	 Infantil	 da	Rede	Municipal	do	Recife,	 em	

momento	de	formação	continuada.

METODOLOGIA
A	proposta	 de	 formação	 continuada	 da	 Rede	Municipal	 do	 Recife	 utiliza	 como	 estratégia	 os	

ciclos	aprofundados	de	temáticas	que	têm	o	objetivo	de	ampliar	os	estudos	pedagógicos.	A	formação	

consta	de	encontros	mensais	de	5	horas,	no	período	de	março	a	novembro,	com	mediação	da	equipe	

de	formação	da	E...F...E...R...	Professor	Paulo	Freire.	Todas	(os)	professoras	(es)	do	município	participam	

desse	processo	formativo.

Os	ciclos	são	compostos	por	três	momentos	executados	pela	equipe	de	formação:	o	primeiro	é	o	

estudo	da	bibliografia,	utilizada	na	sistematização	do	trabalho;	o	segundo	momento	é	o	planejamento	

das	ações;	e	o	terceiro	momento	é	a	implementação	das	ações	junto	as	(os)	professoras	(es).

No	entanto,	este	trabalho	se	propôs	a	analisar	apenas	um	dos	momentos	da	implementação	de	

ações	junto	aos	professores	(as),	especificamente	durante	as	discussões	do	grupo	observado	compos-

to por 18 professoras, descrito a seguir.

	 O	momento	de	acolhida	foi	realizado	com	uma	proposição	ao	grupo	de	confeccionar	um	cra-

chá	com	desenho	de	personagens	que	marcaram	sua	infância	das	participantes.	Depois	da	confecção	

do	crachá,	houve	a	apresentação	 individual	e	nas	 falas	das	professoras,	 foram	observadas	algumas	

questões	relacionadas	às	infâncias	delas.	Após	essa	vivência	inicial,	foram	apresentados	pela	coorde-

nadora	da	formação	a	temática,	os	objetivos	e	a	pauta	da	formação.
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Em	seguida,	foi	proposto	que	o	grupo	de	professoras	se	dividisse	em	quatro	equipes.	As	equipes	
montaram	uma	parte	de	um	jogo	de	quebra	cabeça,	resultando	na	forma	do	mapa	do	Recife,	com	ima-
gens	de	crianças	em	contextos	socioculturais	diversos.	Cada	grupo	recebeu	um	fragmento	em	tarjas	
do	texto	de	Eduardo	Galeano:	De pernas para o ar: A escola do mundo ao avesso. Depois, foi aberto o 
debate	que	oportunizou	aos	participantes	relacionar	os	fragmentos	ao	contexto	das	imagens	contidas	
no quebra-cabeça.

A	 partir	 do	 registro	 das	 falas	 nesses	 dois	 momentos,	 foi	 realizada	 a	 análise	 de	 Conteúdo	
(BARDIN,	 1997)	 das	 concepções	de	brincar,	 utilizando	as	perspectivas	 teóricas	dos	 Estudos	Novos	
Sociais da Infância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na	apresentação	individual	dos	crachás,	as	professoras	explicitaram	a	diferença	entre	a	infância	

da	atualidade	e	a	infância	de	suas	épocas,	destacando	as	brincadeiras	em	espaços	externos,	confecção	
de	brinquedos	e	as	narrativas	orais	que	fazem	parte	de	suas	memórias	afetivas.	Ao	expressarem	os	
motivos	que	as	fizeram	escolher	os	personagens	dos	crachás	todas	as	professoras	fizeram	referência	
ao	caráter	lúdico	presente	em	suas	infâncias.

Durante	a	atividade	de	montagem	e	leitura	de	imagens	do	mapa,	as	educadoras	relacionaram	
apenas	 as	 crianças	 que	 estavam	brincando	em	espaços	 abertos	 como	aquelas	 que	 estavam	viven-
ciando	a	 infância	em	sua	plenitude,	enquanto	que	as	que	estavam	trabalhando	ou	se	relacionando	
unicamente	com	equipamentos	eletrônicos	são	privadas	do	direito	à	infância.

Em	suas	falas,	as	docentes	afirmaram	que	brincar	é	alegria,	movimento,	criatividade,	desafios,	
desenvolvimento,	 aprendizagem	 e	 imaginação.	 Entretanto,	 referente	 à	 importância	 do	 brincar	 na	
escola	as	educadoras	colocaram	as	dificuldades	que	enfrentam,	como	por	exemplo,	os	espaços	ina-
dequados,	à	cobrança	da	rede	de	ensino	por	resultados	de	alfabetização	e	imposição	de	programas	
e	projetos,	que	 sobrecarregam	a	 rotina	das	 crianças.	Outro	ponto	de	destaque	 relaciona-se	 com	a	
violência	durante	as	brincadeiras	que	afirmam	ser	um	impedimento	do	brincar	das	crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em	 suas	 falas,	 as	 professoras	 se	 aproximam	da	perspectiva	 teórica	de	Brougère	 (2008)	 e	da	

narrativa	da	BNCC	e	da	política	de	ensino	da	Rede	Municipal	do	Recife,	na	medida	em	que	relacionam	
a	vivência	do	brincar	como	sendo	constitutivo	da	infância.

No	entanto,	baseado	nas	falas	das	professoras,	 identifica-se	uma	contradição,	pois	apesar	do	
reconhecimento	da	importância	do	brincar	não	se	percebe,	nestas	falas,	a	garantia	desse	direito	para	
as	crianças,	visto	que,	em	função	das	condições	adversas	de	espaço,	da	normatização	do	comporta-
mento	das	crianças	para	controle	da	violência	e	do	tempo	sobrecarregado	pela	imposição	de	projetos	
e	programas,	com	o	objetivo	de	alfabetizar	na	educação	infantil.

Pretende-se	que	a	continuidade	dessa	investigação	ofereça	elementos	para	novas	orientações	
do	programa	de	 formação	continuada	que	apontem	possibilidades	para	as	professoras	 inserirem	o	
brincar	em	suas	práticas,	muito	além	de	uma	atividade,	como	uma	dimensão	constitutiva	da	criança	e	
da	infância	e	essencial	ao	seu	desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Somos	licenciandas	do	curso	de	Pedagogia	da	Universidade	Federal	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	

(UNIRIO)	e	integramos	o	grupo	de	pesquisa	do	PIBID	(Programa	de	Iniciação	a	docência)	edital	2018.	

O	 local	de	atuação	da	pesquisa	é	o	Colégio	Pedro	 II	no	Centro	de	Referência	em	Educação	 Infantil	

Realengo	(CREIR).

Foto	1	–	Entrada	do	Centro	de	Referência	em	Educação	Infantil	Realengo	-	CREIR

Fonte:	Blog	CREIR	(http://www.cp2.g12.br/blog/creir/historia-do-campus/).

Este	artigo	visa	relatar	a	importância	do	brincar	no	período	da	infância,	as	formas	de	expressão	

das	crianças	e	essas	demandas	imbricadas	na	Educação	Infantil.	

O	expressar	é	direito	de	todos,	na	infância	essa	comunicação	ocorre	em	tempo	real	e	integral.	

A	todo	momento	as	crianças	estão	se	expressando	e	querendo	dizer	algo.	E	como	escutar	essas	crian-

ças,	nos	momentos	como	o	da	roda,	da	alimentação,	da	higiene,	das	brincadeiras?	As	crianças,	em	

especial,	possuem	suas	múltiplas	 linguagens:	desenhos,	brincadeiras,	 corpo,	e	por	essas	 linguagens	

interagem	com	o	meio	em	que	estão	inseridas.	Este	trabalho	aborda	o	período	da	infância	os	desafios	

na	Educação	Infantil,	no	tocante,	ao	perceber	as	crianças	como	sujeitos	de	si	mesmo.

Em	meados	do	século	XVIII	e	ao	longo	do	século	XIX,	a	criança	torna-se	figura	central	no	interes-

se educativo.
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[...]	a	[criança]	começou	a	ser	vista	como	sujeito	de	necessidades	e	objeto	de	expectativas	e	cuidados	
situados	em	um	período	de	preparação	para	o	ingresso	no	mundo	dos	adultos,	o	que	tornava	a	escola	
[pelo	menos	para	os	que	podiam	freqüentá-la]	um	instrumento	fundamental	(OLIVEIRA,	2005)

Na	infância	a	criança	precisa	de	ações	que	possibilitem	o	seu	desenvolvimento	em	todos	os	âm-
bitos,	pois	esta	é	um	ser	 sócio-criativo,	que	 intervém	no	processo	de	existir	no	mundo	e	corrobora	
simultaneamente,	para	a	interação	na	sociedade.	Como	sujeito	participativo,	a	criança	desenvolve	voz	
e	vez	e	precisa	ser	ouvida.	Este	artigo	busca	também	refletir	sobre	as	experiências	vivenciadas	no	pro-
grama	do	PIBID	em	parceria	com	o	CREIR,	trazendo	a	questão	das	expressões	infantis	como	foco	central.	

A	infância	é	um	período	de	invenções,	sonhos,	limites,	a	apropriação	das	linguagens,	de	brincar,	
sorrir	e	chorar	sem	vergonha	do	que	acharão	dessas	ações.	Trata-se	de	um	momento	da	vida	onde	
busca-se	os	desafios	e	respostas	para	seus	questionamentos.	Na	infância	essa	comunicação	ocorre	a	
todo	instante.	A	questão	é	como	as	expressões	das	crianças	estão	sendo	observadas?

A	partir	de	estudos	sobre	a	história	da	Educação	Infantil,	suas	práticas	e	especificidades	e	em	
articulação	com	as	nossas	vivências	pessoais	e	profissionais	na	infância	e	nossas	experiências	no	PIBID,	
percebemos	que	no	cenário	atual	as	mudanças	são	notórias,	no	que	diz	respeito	as	relações	das	crian-
ças.	 A	 tecnologia	 está	muito	 presente	 no	 cotidiano	 infantil.	 E	 isso	 também	 influencia	 nas	 relações	
sociais	e	nas	formas	de	expressão	das	crianças	entre	si	e	para	com	o	adulto.

Entendemos	que	com	os	seus	corpos	as	crianças	também	dialogam.	Guedes	e	Vieira	(2016)	des-
tacam	a	importância	da	comunicação	do	corpo	e	de	sua	exploração	na	infância.	A	necessidade	de	falar,	
de	tocar,	de	lançar	o	corpo	ao	chão,	de	mexer	no	outro	são	expressões	muito	presentes	na	Educação	
Infantil.	As	autoras	relatam	que	o	corpo	é	uma	ferramenta	potente	para	processo	de	aprendizagem.

A	RELEVÂNCIA	DAS	BRINCADEIRAS	E	AS	POSSIBILIDADES	DE	EXPRESSÕES
O	brincar	tem	a	ver	com	uma	ação	presente	no	cotidiano	das	crianças,	e	até	mesmo	uma	neces-

sidade.	Ao	interagir	na	ação	do	brincar,	a	criança	faz	uma	ligação	com	seus	pensamentos	e	atitudes,	se	
comunica	e	se	expressa	a	todo	tempo.	O	brincar	auxilia	no	desenvolvimento	(mental,	emocional,	físico,	
social)	das	crianças.

Para	as	crianças	o	brincar	é	prazeroso	e	trata-se	de	uma	importante	forma	de	expressão,	é	uma	
prática	muito	requisitada	na	 infância.	E	nesse	momento	de	brincadeiras	as	expressões	tomam	uma	
dimensão	considerável.	Vygotsky	aborda	a	importância	dos	jogos	e	do	brincar	na	infância.	

Desde	os	primeiros	anos	da	infância	encontramos	processos	criadores	que	se	refletem,	sobretudo,	
em	seus	jogos.	O	menino	que	cavalga	sobre	um	pau	e	que	imagina	que	monta	a	cavalo,	a	menina	que	
brinca	com	sua	boneca,	e	se	crê	mãe,	os	meninos	que	brincam	de	ladrões,	de	soldados,	de	marinhei-
ros,	 todos	eles	mostram	em	seus	 jogos	exemplos	da	mais	autêntica	e	verdadeira	criação.	Verdade	
é	que,	em	seus	 jogos,	 reproduzem	muito	do	que	vêem,	porém	bem	sabido	é	o	 imenso	papel	que	
pertence	à	imitação	nos	jogos	infantis.	(VYGOTSKY,	1987,	p.	12)

De	acordo	com	a	Base	Nacional	Comum	Curricular,	existem	6	(seis)	direitos	de	aprendizagem	
como:	conviver,	brincar,	participar,	explorar,	expressar	e	conhecer-se.	E	esses	direitos,	precisam	ser	
garantidos	nos	processos	da	educação	infantil	(0	a	5	anos).	As	crianças	precisam	desses	estímulos	para	
o	seu	desenvolvimento.	E	na	brincadeira	esses	direitos	estão	muito	presentes.

O	ato	de	brincar	leva	a	criança	a	entrar	em	um	mundo	de	faz-de-conta,	onde	sua	imaginação	
alcança	vôos	extraordinários	e	necessários	para	o	desenvolvimento.	Nessas	brincadeiras	percebe-se	
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o	desenvolvimento	desses	 sujeitos	e	 suas	expressões.	 Em	várias	 situações,	 as	 crianças	 interpretam	
ações	do	seu	cotidiano,	como	o	dar	mamadeira	para	uma	boneca,	entrar	no	carro	e	fazer	de	conta	
que	está	dirigindo,	dar	broncas	nos	bonecos,	enfim,	parecem	reeditar	experiências	presentes	em	seus	
cotidianos.	Com	tudo	isso,	estão	se	expressando,	trazendo	a	tona	uma	realidade	vivenciada	por	elas.	
Ou	seja,	para	essa	comunicação	entre	a	criança	e	o	adulto	gera	a	integração	das	experiências	e	a	for-
mação	do	pensamento.	Na	brincadeira,	a	criança	reproduz	e	produz	o	que	vê	no	seu	dia-a-dia	e	traduz	
para	as	regras	contidas	nesta.	Sendo	uma	forma	de	se	comunicar,	principalmente	entre	seus	colegas.	
Um	verdadeiro	exercício	de	comunicação	e	paciência	já	que	nem	todos	brincam	da	mesma	forma	ou	
concordam	com	as	mesmas	ideias.	

Para	Bakhtin,	somos	seres	de	linguagem,	que	nos	formamos	a	partir	da	interação	com	o	outro.	
São	os	enunciados	do	outro,	que	trago	para	dentro	de	mim,	que	me	formam,	e	que	possibilitam	a	
produção	de	novos	enunciados,	que	apresento	em	réplica.	

Bakhtin	desenvolve	a	seguinte	concepção:

Só	me	torno	consciente	de	mim	mesmo,	revelando-me	para	o	outro,	e	com	a	ajuda	do	outro.	
(Bakhtin,	1992,	p.278)

Observar	as	brincadeiras	atentamente	é	uma	forma	de	ouvir	e	entender	a	criança.	Madalena	
Freire diz que:

Observar,	olhar	o	outro	e	a	si	próprio,	significa	estar	atento,	buscando	o	significado	do	desejo,	acom-
panhando	o	ritmo	do	outro,	buscando	sintonia	com	este.	A	ação	do	ver	é	buscar,	tentar	compreender,	
ler	desejos.	
Através	do	seu	olhar,	o	educador	também	lança	seus	desejos	para	o	outro.	Por	meio	da	expressão	
do	olhar,	muitas	coisas	são	percebidas	como:	a	aprovação,	reprovação,	alegria,	tristeza.	Já	na	fala	do	
educador,	também	há	o	possibilitar	a	intervenção,	o	desenvolvimento	da	criança,	a	expressão	de	seu	
desejo.	O	ato	de	ensinar,	aprender,	construir	conhecimento	é	movido	pelo	desejo	e	pela	paixão.
A	concepção	autoritária,	quando	nega,	castra	a	expressão	do	desejo	do	educando	(e	do	educador);	
quando	defende	a	passividade,	a	homogeneidade	e	doa	mecanicamente	o	conhecimento,	faz	do	edu-
cando	um	mero	repetidor	de	conhecimentos	e	de	desejos	alheios	ao	que	seu	coração	e	inteligência	
sonham.	Educa	para	a	morte,	pois	o	desejo	e	a	criação	foram	soterrados.	(Freire,	M.	2008)

Foto	2	-	Visão	das	crianças	do	CREIR,	sobre	as	aluna	do	PIBID/UNIRIO,	através	de	desenhos:

           

Fonte:	Y.	-	5	anos	sobre	a	Pibidiana	Fabiane	Morais	em	um	passeio,	M.	-	5	anos	sobre	a	Pibidiana	Bruna	
Teixeira	usando	um	vestido	azul,	D.	–	5	anos	sobre	a	Pibidiana	Victória	Vivarini	no	brinquedo	da	escola

EDUCAÇÃO INFANTIL: AS EXPERIÊNCIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO	INFANTIL	REALENGO	(CREIR)

Crianças	precisam	de	atenção,	de	um	espaço	diversificado,	amplo,	acessível,	seguro,	limpo.	Desta	
forma	as	atividades	pedagógicas	serão	melhores	desempenhadas	pelas	crianças	e	os	educadores.	No	
contexto	da	infraestrutura	o	espaço	lúdico	para	criança	é	de	extrema	importância,	as	crianças	também	
aprendem	brincando.	O	espaço	é	um	agente	formador	das	crianças,	toda	a	sua	estrutura	física	precisa	
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ser	atraente,	chamar	a	atenção	das	crianças	até	para	que	essas	se	sintam	bem,	a	vontade	nos	espaços	
e	queiram	retornar.	

A	escola	tendo	uma	boa	infraestrutura	proporcionará	um	melhor	desenvolvimento	da	criança,	
tendo	uma	sala	de	leitura,	sala	de	vídeo,	sala	de	computação,	uma	brinquedoteca,	um	parque,	salas	de	
aula	amplas,	com	pisos	adequados,	espelhos,	mesas	de	acordo	com	as	faixas	etárias.	

Sabe-se	que	as	crianças	passam	boa	parte	dos	seus	dias	dentro	das	instituições	escolares,	logo,	
o	pensar	na	sua	infraestrutura	precisa	ser	feito,	pois	o	espaço	físico	tem	a	sua	ligação	com	o	processo	
de	ensino	e	aprendizagem.

O	Centro	de	Referência	em	Educação	Infantil	Realengo,	teve	seu	início	no	ano	de	2012,	e	era	
conhecido	como	Unidade	de	Educação	Infantil	Realengo	(UEIR).	No	ano	2016,	mudou-se	de	UEIR	para	
CREIR.	No	início	professores	que	participaram	do	primeiro	concurso	público	voltado	para	a	Educação	
Infantil	(3	a	5	anos)	passaram	a	atuar	nesse	atendimento.	É	algo	razoavelmente	recente,	mas	que	tem	
tido	muito	êxito	na	educação	infantil.	Junto	aos	professores	da	educação	infantil,	que	atuam	em	bido-
cência,	estão	os	professores	das	linguagens	(Artes	Visuais,	Música,	Informática	e	Educação	Física).	Há	
também	uma	sala	de	leitura	chamada	de	“Floresta	dos	Livros”.	As	crianças	têm	a	liberdade	de	escolher	
livros	para	levarem	para	casa,	tudo	bem	organizado.

A	forma	de	ingresso	das	crianças	é	por	sorteio.	Ocorre	uma	chamada	pública	para	as	inscrições	
e	o	sorteio	ocorre	em	dia	e	hora	marcada.

O	Projeto	Político	Pedagógico	do	CREIR	propõe	ambientações	que	possibilitam	vivências	diversas	
e	significativas	com	as	crianças.	Tal	projeto,	orienta	em	como	escutar	essas	crianças,	mesmo	que	seja	
em	um	momento	como	o	da	roda,	da	alimentação,	da	higiene,	das	brincadeiras.	Na	Educação	Infantil,	
a	criança	está	na	escola	e	nesse	espaço	ocorrem	experiências	importantes	para	o	desenvolvimento.	
As	crianças	possuem	suas	múltiplas	linguagens,	e	segundo	as	DCNEI	(2009)	em	seu	artigo	9º,	as	práticas	
pedagógicas	da	Educação	Infantil	devem	promover	o	relacionamento	e	a	interação	das	crianças	com	
diversificadas	manifestações	de	música,	artes	plásticas	e	gráficas,	cinema,	fotografia,	dança,	teatro,	
poesia	e	literatura.	As	linguagens	também	realizam	práticas	integradas,	que	surgem	como	forma	de	
expressão,	de	interação	com	o	outro	e	de	afetos.	Nesse	sentido,	compreendemos	a	importância	de	
apresentar	um	reflexão	presente	do	referido	projeto	:

Podemos	prever	ACONTECIMENTOS?	Será	que	algo	pode	ser	planejado	previamente?	Há	intenciona-
lidade	nas	ações	educativas?	Instituições,	creches	e	escolas	de	Educação	Infantil	EDUCAM	crianças	e	
EDUCAM	adultos	NAS	relações	que	se	constroem	e	se	desconstroem	no	cotidiano.	O	“Nós-escola”,	
o	“Coletivoescola”,	transforma	os	sujeitos	a	cada	encontro,	em	uma	metamorfose	constante	e	infi-
nita.	Na	escola,	crianças	e	adultos	aprendem	com	todos	a	todo	momento.	APRENDEM,	também,	no	
sentido	de	DESAPRENDER	e	de	se	DESAPRENDEREM,	em	movimentos	de	apreender	e	de	desprender.	
Movimentos	de	ir	e	vir.	De	ver	e	rever.	De	ser	e	deixar	de	ser.	De	acreditar	e	de	duvidar.	Um	apren-
der	que	é	também	ENSINAR,	olhando	o	outro	em	si	e	para	si	no	outro.	(Projeto	Político-Pedagógico,	
Centro	de	Referência	em	Educação	Infantil	Realengo,	Colégio	Pedro	II,	2017)

Destacamos,	os	desafios	ligados	ao	diálogo	com	as	expressões	das	crianças,	u0ma	experiência	
vivenciada	por	nós	em	uma	determinada	atividade.	Em	uma	turma	de	4	a	5	anos	de	idade,	a	educadora,	
no	momento	da	Roda	de	conversa	da	turma,	observou	a	interação	entre	as	crianças	e	a	exploração	do	
corpo	do	outro.	Uma	menina	beijou	carinhosamente	um	colega	no	rosto,	este	por	sua	vez	a	repreen-
deu	e	informou	não	gostar	do	beijo	de	meninas.	Uma	terceira	criança	interviu,	afirmando	que	os	beijos	
não	poderiam	ser	na	boca.	Uma	quarta	criança,	um	menino,	informou	que	o	beijo	entre	meninos	era	
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permitido	e	 lambeu	a	boca	do	outro,	sendo	correspondido.	A	educadora	que	ainda	é	estudante	ao	
notar	tal	ação,	reagiu	separando-os	e	os	advertiu.	Com	a	atitude	impulsiva	da	educadora/estudante,	
nós	integrantes	do	PIBID/UNIRIO	que	temos	dentro	de	nossas	rotinas	registros	diários	dos	movimentos	
e	manifestações	dos	alunos	da	Turma	52,	após	a	devida	reflexão	sobre	o	caso	observado,	entendemos	
as	manifestações	infantis	de	maneiras	diferentes.	A	menina	que	deu	o	primeiro	beijo	agiu	com	carinho	
e	uma	tentativa	em	ser	aceita	pelo	pequeno	grupo	que	se	formava	(os	dois	meninos	e	a	outra	menina).	
A	menina	que	contextualizou	a	situação,	mostrou-se	a	favor	dos	carinhos	trocados	entre	amigos,	desde	
que,	fosse	apenas	de	maneira	afetuosa,	coerente	com	a	idade	dos	envolvidos,	alertando-os	inclusive,	
dentro	do	limite	de	seu	vocabulário,	que	tais	carinhos	deveriam	ter	conotação	fraternal	e	não	sexual.	
Por	ultimo,	os	dois	meninos	que	deram	vazão	a	curiosidade,	justificando	que	ao	pertencerem	ao	mes-
mo	gênero,	poderiam	se	beijar	livremente	e	por	consequência	desta	curiosidade,	não	se	limitaram	ao	
beijo no rosto.

Refletimos	sobre	nossas	reações	como	adultos/educadores	diante	de	expressões	como	as	que	
citamos.	Mesmo	com	nossos	estudos	acerca	das	expressões	infantis	e	das	necessidades	de	acolhê-las,	
diante	de	situações	a	que	não	sabemos	como	proceder,	pois	tocam	em	campos	também	sensíveis	e	
delicados	para	nós,	como	é	o	da	sexualidade	implícito	nessa	cena	narrada.	Assim	como	as	crianças,	os	
educadores	também	vão	aprendendo	a	lidar	com	as	mais	variadas	situações	cotidiana,	interagindo	mu-
tuamente	com	crianças	e	outros	educadores,	lendo	sobre	os	temas	que	abordam	a	educação	infantil	e	
discutindo	em	todos	os	Fóruns	pertinentes.

Faz	 parte	 das	 vivências	 diárias	 dos	 docentes	 a	 necessidade	de	 lidar	 com	 situações	 inespera-
das.	E	fazer	parte	de	um	cotidiano	infantil,	é	estar	preparado	pelo	menos	para	situações	inesperadas,	
como	a	do	caso	relatado,	porque	a	todo	momento	as	crianças	querem	desafios,	questionam.Através	
de	teorias	e	práticas,	tentamos	alcançar	mecanismos	que	nos	apóiem	na	lida	com	as	situações	mais	
inusitadas	com	a	convivência	infantil.

No	momento	atual	um	dos	desafios	é	uma	real	interação	entre	as	teorias	existentes	e	as	ações	
no	cotidiano.	Assim,	 respeitandoa	percepção	de	que	a	criança	é	um	sujeito	com	suas	 informações,	
seus	olhares	diante	de	situações.	E	a	ação	de	aprendizagem	precisa	desenvolver	sujeitos	pensantes	e	
críticos	de	ações.	

As	formas	de	atuação	com	as	crianças,	precisam	ser	diversas	e	com	características	relacionadas	
ao	aprendizado	 intelectual,	 social	e	emocional,	dirigido	ao	desenvolvimento	da	criança,	explorando	
todas	suas	potencialidades	e	desafiando	a	superar	todas	as	dificuldades.

É	claro	que	isso	vai	variar	de	acordo	com	a	condição	sócio-econômica	de	onde	essa	criança	está	
inserida,	mas	existe	um	ponto	central	onde	convergem	praticamente	todas	elas.	O	mínimo	de	acesso	
à	informação:	o	fator	tecnológico	e	a	relativa	facilidade	de	se	estar	conectado	à	internet,	principal-
mente	às	redes	sociais.	O	aumento	da	violência	urbana,	nas	grandes	capitais,	como	o	Rio	de	Janeiro,	
onde	fazemos	nossa	pesquisa,	também	interferiu	no	comportamento	infantil,	o	que	reflete	na	ação	
de	observação	do	professor.	Observamos	que	nos	 locais	 de	 classe	média	 suburbana	desta	 cidade,	
o	cenário	antigo,	que	antecede	a	década	de	90,	era	o	de	crianças	que	estimulavam	sua	capacidade	
criativa	através	de	brincadeiras	nas	ruas,	porém	a	especulação	imobiliária	predominou	nesses	locais	
e	 podemos	 ver	 atualmente	 uma	 “cultura	 de	 condomínio”,	 o	 que	 interfere	 no	 comportamento	 das	
crianças	inseridas	neste	contexto.	Atualmente	é	raro	encontrar	bairros	residenciais,	com	casas	e	vilas,	
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onde	a	cultura	de	se	encontrar	na	rua	ainda	predomine,	apesar	da	propaganda	de	violência.	Logo,	esse	

é	mais	um	estímulo	que	se	restringe	a	escola,	resgatar	brincadeiras	que	necessitem	do	espaço	livre	

e	onde	haja	a	 interação	entre	as	crianças	e	consequentemente	manter	o	olhar	atento	para	o	que	é	

manifestado	através	desta.

CONCLUSÃO
Parini	em	seu	livro	“A	Arte	de	ensinar”,	diz	que:

A	invenção	de	uma	persona	de	professor	é	um	ato	razoavelmente	consciente.	Professores	que	não	
estão	conscientes	de	seu	“eu-professor”	podem	dar	sorte.	No	entanto	a	maioria	dos	professores	com	
casos	bem-sucedidos	na	relação	com	o	aluno,	eram	profundamente	conscientes	de	que	o	modo	como	
se	apresentavam	envolve,	ou	envolveu	um	certo	momento,	o	domínio	de	uma	máscara.
Essa	apropriação	de	uma	máscara,	ou	persona	(palavra	que	vem	do	latim,	implicando	que	uma	voz	
é	algo	descoberto	por	“soar	através”	de	uma	máscara,	como	em	persona),	não	é	um	processo	fácil.	
Envolve	artifício,	e	a	arte	de	ensinar	não	é	menos	complicada	do	que	qualquer	outra.	Um	professor	
iniciante	terá	de	experimentar	um	sem-número	de	máscaras	antes	de	encontrar	a	que	se	adapte	a	ele,	
que	pareça	apropriada.	Que	funcione	para	organizar	e	incorporar	uma	voz	que	lhe	ajudem	a	ensinar.	
Deve-se	acabar	com	a	noção	tola	de	que	uma	máscara	não	é	autêntica,	de	que	há	algo	vergonhoso	em	
não	ser	você	mesmo.	A	noção	do	verdadeiro	eu	é	romântica	e	absolutamente	falsa.	Na	verdade	há	mi-
lhares	de	eus	em	cada	ser	humano.	Eis	que	se	misturam	e	alteram-se,	sofrem	mutações,	vinculam-se,	
fragmentam-se,	reúnem-se	de	novo	uma	infinidade	de	vezes	por	dia.	Esta	é	a	realidade	da	identidade	
de	todos	nós.	Um	professor	iniciante	tem	que	enfrentar	esta	realidade	desde	o	começo,	descartando	
a	ideia	de	que	há	um	profundo	e	verdadeiro	eu	que	tenha	existência	independente	e	que	possa	ser	
exposto	facilmente,	sem	medos.(	Parini,	J.,	2007)

Observamos	também	dentro	de	nossas	pesquisas	no	CREIR,	que	a	ideia	de	que	o	professor	é	o	

único	detentor	do	conhecimento,	vem	sendo	abandonada.	As	situações	de	ensino-aprendizagem,	se	

tornam	uma	contínua	conquista	das	relações	interpessoais	e	ampliação	da	prática	de	pensar	as	ações	

do	cotidiano.	No	caso	apresentado,	de	crianças	que	se	beijaram,	entendemos	que	estão	em	uma	fase	

de	conhecimento,	de	experimentação,	de	curiosidade.	

Lembrem-se	da	criança	 individual,	do	processo	de	desenvolvimento	da	criança,	do	desconforto	da	
criança,	da	necessidade	que	a	criança	tem	de	auxílio	pessoal,	simultaneamente,	é	claro,	à	lembrança	
contínua	da	importância	da	família	e	dos	vários	grupos	escolares	e	de	todos	os	outros	que	conduzem	
ao	grupo	que	chamamos	de	sociedade	(WINNICOTT,	2005,	p.	124).

E	a	criança	busca,	sempre	que	possível,	satisfazer	suas	curiosidades.	Ou	seja,	o	beijar	é	um	ato	de	

carinho,	uma	troca	de	afeto,	uma	marca	de	amizade	e	de	intimidade.	E	para	algumas	crianças	o	ato	de	

beijar	uma	outra	do	mesmo	sexo,	é	uma	demonstração	do	carinho	e	amizade	entre	elas.	E	para	alguns	

adultos	se	comportar	diante	das	expressões	infantis,	como	o	falar,	o	caminhar,	o	beijar,	o	ouvir,	a	nega-

ção,	a	aceitação	é	algo	ainda	em	processo	de	construção,	considerando	que	são	pessoas	já	formados	

com	suas	concepções	enraizadas	e	precisam	se	descontruir	para	 recriar	um	olhar	necessariamente	

observador	e	investigativo	diante	das	expressões	infantis.	No	livro	infância	e	linguagem,	Solange	Jobim	

e	Souza,	nos	faz	refletir	ao	falar	que:	

Cada	época	e	cada	grupo	social	 têm	seu	repertório	de	formas	de	discurso	que	funciona	como	um	
espelho	que	reflete	e	refrata	o	cotidiano.	A	palavra	é	a	revelação	de	um	espaço	no	qual	os	valores	
fundamentais	de	uma	dada	sociedade	se	explicitam	e	se	confrontam.	O	texto	da	criança	coloca-nos	
frente	a	frente	com	o	mundo	tal	qual	idealizado	e	construído	por	nós,	quer	seja	nos	seus	aspectos	
perversos	ou	estigmatizantes,	quer	seja	na	sua	dimensão	crítica	e	transformadora	da	ordem	estabe-
lecida.	Portanto	escutar	a	criança	é	uma	oportunidade	de	retomarmos,	a	partir	do	ângulo	dela,	um	
olhar	crítico	sobre	o	mal-estar	da	nossa	cultura.	(Souza,	S.J,1994)
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Neste	trabalho	buscamos	refletir	sobre	os	desafios	em	lidar	com	as	manifestações	expressivas	
das	crianças	e	a	necessidade	de	respeitá-las	e	observá-las	na	educação	infantil.	O	foco	deste	trabalho	
são	as	várias	formas	de	expressão.	E	por	meio	das	expressões	corporais	infantis,	a	necessidade	de	um	
olhar	atento,	da	possibilidade	e	criação	de	meios	para	que	as	crianças	na	educação	infantil,	busque	
suas	formas	de	se	relacionar	e	assim,	se	apropriem	da	autonomia.O	docente	precisa	estimular	a	criança	
a	buscar	sua	potencialidade.	

E	 na	 educação	 infantil,	 os	 eixos	 são	 interações	 e	 brincadeiras.	 Temos	 essa	 oportunidade	 de	
permitir	as	crianças	vivenciarem	esse	desenvolvimento	o	quanto	antes.	 Juntos	com	outras	crianças	
(crianças	e	crianças),	e	com	os	professores	(crianças	e	professores).	E	esse	desenvolvimento	também	é	
percebido	e	vivenciado	nas	interações	sociais	e	familiares,	influenciando	assim	o	meio.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E O ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA: INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL E INTRAPESSOAL

Victoria	Regina	Borges	Tavares	Melo	
victoriaborges.melo@gmail.com 

ISERJ

INTRODUÇÃO
As	relações	sociais	que	estabelecemos	desde	a	infância,	com	famílias,	no	ambiente	escolar	e/ou	

nas	instituições	que	freqüentamos	(igreja,	ONG’s	etc),	nos	auxiliam	no	desenvolvimento	de	competên-

cias	e	habilidades	sociais	que	se	prolongam	ao	longo	da	vida,	tais	como:	autoconhecimento	(conhecer	

a	 si	mesmo),	 saber	 se	comunicar,	 conhecer	 regras	 sociais,	 se	 relacionar	com	outras	pessoas,	e	etc.	

São	habilidades	importantes	tanto	nos	aspectos	profissionais,	como	escolar	e	pessoal.	Para	algumas	

pessoas	esse	processo	acontece	de	forma	natural	nas	interações	que	experimentam	nos	espaços	que	

freqüentam.	Porém,	para	outros	indivíduos	como	os	que	apresentam	Transtorno	do	Espectro	Autista	

esse	processo	pode	não	ocorrer	de	forma	natural.	

A	educação	infantil	possui	como	eixos	a	interação	social	e	a	brincadeira.	Atividades	lúdicas	como	

jogos	e	brincadeiras	possibilitam	as	crianças	interagirem	com	seus	pares	e	com	adultos,	permitindo	

assim	que	aprendam	regras	sociais,	comportamento	e	desenvolvam	as	relações	sociais.	

Compreendemos	que	a	educação	infantil	é	uma	fase	de	grande	importância	para	a	socialização	e	

para	o	desenvolvimento	da	criança,	ajudando-a	a	compreender	as	relações	que	estabelece	com	o	mundo	

e	consigo	mesmas,	através	da	percepção	sobre	o	que	gostam	ou	não,	sobre	como	se	sentem,	seus	sen-

timentos,	emoções,	expressões	entre	outros.	Porém,	como	acontece	esse	desenvolvimento	em	crianças	

com	Transtorno	do	Espectro	Autista	(TEA)?	Será	que	acontece	da	mesma	forma	com	todas	as	crianças	

com	o	transtorno?	Quais	os	benefícios	de	desenvolver	essas	habilidades	desde	a	educação	infantil?	

Partindo	dessas	perguntas	proponho:	 identificar	 os	 possíveis	 déficits	 relacionados	 ao	desen-

volvimento	da	 interação	 social	 em	crianças	 com	TEA;	 refletir	 sobre	a	 importância	das	 inteligências	

intrapessoais	e	interpessoais	principalmente	na	educação	infantil	para	o	desenvolvimento	de	crianças	

com	TEA;	analisar	como	o	uso	do	jogo	sociodramático	pode	contribuir	para	o	desenvolvimento	das	

inteligências	intra	e	interpessoais	em	alunos	com	autismo.	

O	presente	estudo	realiza	um	recorte	no	trabalho	de	conclusão	de	curso	apresentado	no	curso	

de	Pedagogia,	no	Instituto	Superior	de	Educação	do	Rio	de	Janeiro,	em	setembro	de	2018,	desenvolvi-

do	através	de	uma	pesquisa	de	revisão	literária	com	análise	qualitativa,	sendo	utilizado	para	a	pesquisa	

a	documentação	 indireta	com	fontes	secundárias	e	tendo	como	objetivo	conhecer	as	contribuições	

cientificas	disponíveis	sobre	a	temática	abordada.	

As	 informações	contidas	neste	trabalho	foram	pesquisadas	por	meio	de	 livros,	do	site	Scielo,	

Google	Acadêmico	assim	como	outros	matérias	disponíveis	na	 internet.	Dentre	eles	estão	disserta-

ções,	 teses,	 artigos	 científicos	e	monografias,	 tendo	como	pontos	 centrais	da	pesquisa	a	 interação	

social;	inteligências	múltiplas;	relação	interpessoal	e	intrapessoal;	transtorno	do	espectro	autista	e	o	

jogo	sociodramático.	
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
O	Transtorno	do	Espectro	Autista	está	englobado	no	grupo	de	transtornos	do	neurodesenvolvi-

mento,	pois	os	sintomas	começam	a	aparecer	no	início	do	período	de	desenvolvimento	do	indivíduo,	
normalmente	nos	primeiros	meses	da	criança.	

Segundo	 o	 DSM-V,	 esses	 transtornos	 podem	 se	manifestar	 desde	muito	 cedo	 no	 desenvol-
vimento	 da	 criança,	 sendo	 caracterizado	por	 déficits	 no	 desenvolvimento	 que	 trazem	prejuízos	 no	
funcionamento	pessoa,	 social,	 acadêmico	ou	profissional.	Variando	desde	 limitações	especificas	na	
aprendizagem	ou	no	controle	de	funções	executivas	até	prejuízos	nas	habilidades	sociais	e/ou	intelec-
tuais	(ASSOCIAÇÃO	PSIQUIÁTRICA	AMERICANA,	2014).	

Os	transtornos	de	neurodesenvolvimento	englobam	diversos	graus	do	espectro	autista.	Com	isso,	
o	TEA	inclui	outros	transtornos	com	características	semelhantes,	entre	eles	estão	o	“autismo	infantil	
precoce,	autismo	infantil,	autismo	de	Kanner,	autismo	de	alto	funcionamento,	autismo	atípico,	transtor-
no	global	do	desenvolvimento	sem	outras	especificidades	(TGD),	transtorno	de	Rett,	transtorno	desin-
tegrativo	da	infância	e	transtorno	de	Asperger”	(ASSOCIAÇÃO	PSIQUIÁTRICA	AMERICANA,2014,	p.53).

Todos	esses	transtornos	estão	relacionados	devido	a	características	que	possuem	em	comum,	
como	déficits	no	desenvolvimento	da	interação	social,	linguagem	e	comportamento,	variando	apenas	
na	gravidade	e	nas	características	próprias	de	cada	caso,	podendo	variar	dependendo	do	nível	de	de-
senvolvimento	do	indivíduo,	da	gravidade	da	condição	autista,	de	sua	idade	cronológica,	assim	como	
sua	associação	com	o	retardo	mental	ou	outras	comorbidades,	dentre	outros	aspectos.	

COMPREENSÃO SOCIAL E TEORIA DA MENTE
O	conceito	de	compreensão	social	está	relacionado	à	capacidade	de	compreender	nosso	com-

portamento	e	o	dos	outros.	Esse	conceito	está	diretamente	 ligado	com	a	teoria	da	mente,	que	em	
alguns	casos	explica	a	dificuldade	de	alguns	indivíduos	em	representar	estados	mentais.	Ao	se	falar	de	
teoria	da	mente,	deve-se	primeiro	entender	sua	definição	e	conceitos	que	a	envolvem,	como	a	meta	
representação. 

Normalmente	crianças	na	faixa	etária	de	3	a	4	anos,	tendem	a	distinguir,	na	maioria	dos	casos,	
determinadas	emoções	em	si	e	nos	demais,	pois	a	partir	de	suas	experiências	com	familiares	começam	
a	descobrir	a	relação	entre	as	emoções,	e	os	acontecimentos	que	as	provocam.	Essa	capacidade	de	
distinguir	e	atribuir	estados	mentais	a	si	e	a	outros	é	denominada	de	Teoria	da	Mente	ou	mentalismo.	

Ao	dizer	que	um	indivíduo	tem	uma	teoria	da	mente,	queremos	dizer	que	ele	atribui	estados	mentais	
a	si	mesmo	e	aos	outros	(...).	Um	sistema	de	inferências	deste	tipo	é	apropriadamente	visto	como	uma	
teoria,	primeiramente	porque	 tais	estados	não	 são	diretamente	observáveis	e,	em	segundo	 lugar,	
porque	o	sistema	pode	ser	usado	para	fazer	predições,	especificamente	sobre	o	comportamento	de	
outros	organismos.	(PREMACK;	WOODRUFF,	1978,	p.	515	apud	PAVARINI;	SOUZA,	2010,	p.614)

Assim,	indivíduos	com	autismo	ou	SA	acabam	tendo	dificuldade	em	representar	mentalmente	
situações	de	conflito,	analisar	ou	interpretar	racionalmente	as	ações	de	outras	pessoas	ou	seus	pró-
prios	sentimentos.	Eles	acabam	tendo	“[...]	dificuldades	em	usar	seus	próprios	estados	mentais	para	
refletir	como	outros	podem	estar	pensando	e	sentindo”	(HAPPÉ,	1998	apud	BEYER,	2007,	p.113).

Essa	dificuldade,	segundo	alguns	autores,	está	 relacionada	com	a	diminuição	das	habilidades	
dos	indivíduos	autistas	em	gerar	meta	representações	cognitivas.	A	meta	representação,	assim	sendo,	
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seria	segundo	CEIA	(2013,	p.37)	“a	habilidade	para	simular	a	realidade	observada,	imaginá-la	e	descre-

vê-la	de	acordo	com	a	própria	crença	sobre	o	que	as	outras	pessoas	percebem,	baseando-se	no	ponto	

de	vista	dos	outros	sobre	a	mesma	situação	entendida”.	

Ao	sintetizar	os	déficits	no	desenvolvimento	da	teoria	da	mente,	Hadwin,	Baron-Cohen	e	Howlin	

(2016,	apud	CEIA,	2013)	assinalam	algumas	características	do	desenvolvimento	emocional	em	indiví-

duos	com	TEA,	tais	como:	a	incapacidade	para:	levar	em	conta	o	que	os	outros	sabem;	iniciar	amizades	

com	compreensão	intencional;	observar	o	nível	de	interesse	de	outrem;	compreender	os	mal-enten-

didos	e	enganos;	compreender	as	razões	das	ações	dos	outros;	insensibilidade	perante	os	sentimentos	

de outras pessoas.

Os	indivíduos	autistas	entendem	com	grandes	dificuldades	as	tarefas	de	análise	e	juízos	acerca	das	
emoções	dos	outros	assim	como	raramente	conseguem	identificar	as	emoções	nos	próprios	pares.	
Por	outro	lado,	apesar	da	maioria	destes	indivíduos	serem	capazes	de	reconhecer	e	perceber	emo-
ções	simples,	assim	como	superar	tarefas	da	Teoria	da	Mente,	estes	mesmos	indivíduos	mantêm-se	
imensamente	distantes	da	percepção	das	emoções	complexas	e	da	compreensão	dos	estados	men-
tais. (CEIA, 2013, p.39)

A	 teoria	 da	mente	 é	 considerada,	 desse	modo,	 como	um	processo	 superior	 do	 cérebro	 que	

possui	o	papel	de	regulação.	Segundo	Valdez	(2007	apud	FRAGA,	2008),	a	teoria	da	mente	como	re-

guladora	das	relações	sociais	e	interpessoais,	possibilita	novas	formas	de	conceber	e	compreender	o	

mundo	social,	emocional	e	particular	em	que	os	indivíduos	vivem,	em	especial,	os	que	possuem	TEA.	

De	acordo	com	Bosa	e	Calias	(2002	apud	CEIA,	2013)	a	ausência	de	resposta	de	algumas	crianças	

autistas	pode	acontecer	devido	“a	falta	de	compreensão	daquilo	que	se	está	a	exigir	dela	própria,	ao	

invés	de	uma	atitude	de	isolamento	e	recusa	proposital”.	Assim,	a	criança	não	estaria	alheia,	a	sua	falta	

de	resposta	seria	devido	a	déficits	na	teoria	da	mente,	que	torna	difícil	sua	compreensão	sobre	o	outro	

e	sobre	a	si	mesmo,	prejudicando	sua	interação.

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS: INTERPESSOAL E INTRAPESSOAL
Howard	Gardner	ao	propor	a	teoria	das	Inteligências	identificou	oito	tipos	diferentes	de	inteli-

gências,	dentre	elas	destacam-se:	Inteligência	lingüística;	Inteligência	lógico-matemática;	Inteligência	

espacial;	Inteligência	musical;	Inteligência	corporal	e	sinestésica;	Inteligência	intrapessoal;	Inteligência	

interpessoal;	Inteligência	naturalista.	Para	o	presente	estudo,	utilizaremos	apenas	a	inteligência	inter-

pessoal	e	intrapessoal	e	sua	relação	com	a	interação	social.	

Partindo	desse	principio,	as	relações	 interpessoais,	enquanto	parte	da	 interação	social,	apre-

sentam	uma	etapa	importante	para	o	desenvolvimento	do	individuo	e	das	relações	que	ele	estabelece	

com	o	ambiente	social	em	que	vive.	Ao	abordar	sobre	os	aspectos	voltados	para	as	relações	interpes-

soais,	Matos	(2014)	comenta	que	conforme	há	o	desenvolvimento	do	individuo	o	nível	das	interações	

se	 tornam	mais	 complexos,	pois	há	a	mudança	de	contextos	que	vão	 se	 tornando	mais	 variados	e	

diversificados,	onde	novos	personagens	começam	a	serem	integrados.	

O	repertorio	social	desenvolvido	através	dos	relacionamentos	e	interações	que	a	criança	pas-

sa	a	desenvolver	 conforme	 frequenta	outros	espaço,	 contribui	para	que	haja	 a	 aquisição	de	novas	

habilidades	e	a	assimilação	de	culturas	diferenciadas,	possibilitando	assim	uma	maior	variedade	de	

conhecimentos	adquiridos	e	de	formas	de	atuação	no	ambiente	social	que	vivem.
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Segundo	Vygotsky	(1998)	as	relações	sociais	auxiliam	nas	funções	psicológicas	superiores	pois	

é	 através	dessas	 relações	que	os	 indivíduos	 aprendiam	 sobre	 sua	 cultura,	 desenvolvendo	 assim	os	

instrumentos	necessários	para	a	comunicação.	As	funções	relacionadas	ao	desenvolvimento	no	nível	

social,	primeiro	acontecem	externamente	para	poderem	se	desenvolver	internamente.

Primeiro	no	nível	 social,	 e,	 depois,	 no	nível	 individual;	 primeiro	 entre	pessoas	 (interpsicológica),e,	
depois,	no	 interior	da	criança	 (intrapsicológica).	 Isso	se	aplica	 igualmente	para	atenção	voluntária,	
para	a	memória	lógica	e	para	a	formação	de	conceitos.	Todas	as	funções	superiores	originam-se	das	
relações	reais	entre	indivíduos	humanos.	(VYGOTSKY,	1998,	p.75)

Para	Vygotsky	os	processos	de	desenvolvimento	se	davam	primeiramente	nas	ações	externas	

dos	 indivíduos	 sendo	 interpretadas	pelas	outras	pessoas	que	estão	ao	 seu	 redor	de	acordo	 com	o	

significado	 cultural	 que	 cada	 ação	 representa.	Após	 a	 interpretação	o	 indivíduo	 reflete	 sobre	 suas	

ações	e	desenvolve	processos	internos	que	são	interpretados	por	ele	próprio	a	partir	da	compreensão	

dos	códigos	compartilhados	com	o	grupo	que	pertence	(OLIVEIRA,	2010).

A EDUCAÇÃO INFANTIL E OS EIXOS NORTEADORES

Diante	da	importância	das	interações	sociais	para	o	desenvolvimento	do	aprendizado	sociocultu-

ral	do	individuo	e	da	sua	formação,	a	educação	infantil	possui	como	um	dos	eixos	principais	a	interação	

e	o	brincar..	Nessa	perspectiva	“a	interação	com	crianças	da	mesma	idade	e	de	idades	diferentes	em	

situações	diversas	é	considerada	como	um	fator	de	promoção	da	aprendizagem	e	do	desenvolvimento	

e	da	capacidade	de	relacionar-se”	(BRASIL,	1998,	p.30).

A	interação	social	proporciona	situações	diversificadas	que	servem	para	a	promoção	da	apren-

dizagem	e	do	desenvolvimento	da	criança.	O	professor	como	mediador	do	conhecimento	e	através	de	

seus	conhecimentos	pode	utilizar	 situações	de	conversa,	brincadeiras	ou	de	aprendizagens	guiadas	

para	promover	a	 troca	de	conhecimento	entre	as	crianças.	Tendo	por	base	o	Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI),	podemos	dizer	que:

A	 intervenção	do	professor	é	necessária	para	que,	na	 instituição	de	educação	 infantil,	 as	 crianças	
possam,	em	situações	de	interação	social	ou	sozinhas,	ampliar	suas	capacidades	de	apropriação	dos	
conceitos,	dos	códigos	sociais	e	das	diferentes	linguagens,	por	meio	da	expressão	e	comunicação	de	
sentimentos	e	 ideias,	da	experimentação,	da	reflexão,	da	elaboração	de	perguntas	e	respostas,	da	
construção de objetos e brinquedos etc. (BRASIL, 1998, p.30)

O	RCNEI	é	considerado	como	um	guia	de	orientação	para	os	profissionais	da	área	da	educação,	

servindo	para	discussão	de	propostas	e	projetos	voltados	para	a	educação	infantil.	A	educação	infantil	

como	uma	etapa	importante	da	escolarização	da	criança	e	para	o	seu	desenvolvimento	e	formação,	

possui	como	capacidades	a	serem	desenvolvidas	a	formação	pessoal	da	criança,	sua	autoestima,	auto-

conhecimento,	e	processos	de	construção	da	personalidade	e	identidade	e	para	isso	as	relações	que	

experimenta	e	as	vivencias	que	adquirem	enriquecem	sua	compreensão	social	e	comunicação.	

Assim,	pode-se	perceber	que	é	indiscutível	a	importância	dos	aspectos	sociais	da	interação	para	

o	processo	de	aquisição	da	linguagem,	uma	vez	que,	o	“desenvolvimento	da	comunicação	é	fundamen-

talmente	interacional,	sendo	de	grande	importância	os	comportamentos	verbais	e	gestuais”	(LEMOS;	

SALOMÃO;	AGRIPINO-RAMOS,	2014,	p.	118).
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O	ambiente	escolar	proporciona	as	crianças	um	espaço	de	trocas	sociais,	enriquecendo	assim	
seu	repertorio	de	habilidades	sociais,	emocionais	e	cognitivos.	A	interação	que	acontece	entre	indiví-
duos	com	e	sem	autismo,	acaba	trazendo	benefícios	para	ambos.	

ESTIMULANDO AS INTELIGENCIAS INTERPESSOAL E INTRAPESSOAL ATRAVÉS 
DE JOGOS SOCIODRAMÁTICOS

Os	jogos	possuem	dentre	suas	diversas	funções	a	lúdica,	que	proporcionada	descobertas,	intera-
ções	dentre	outros,	servindo	para	diversas	finalidades.	Na	educação	infantil	os	jogos	e	brincadeiras	estão	
presentes	nas	atividades	de	sala	e	na	recreação	das	crianças.	Esses	jogos	e	brincadeiras	são	realizados	
em	conjunto	com	seus	pares,	onde	jogam	um	jogo	formal	com	regras	preestabelecidas	ou	dramatizam	
situações,	utilizando	do	faz	de	conta,	assumindo	diferentes	papeis	(PAPALIA;	FELDMAN,	2013).

Dentre	os	diversos	jogos	e	atividades	lúdicas,	os	jogos	dramáticos	podem	ser	utilizados	como	
recursos	para	o	desenvolvimento	da	criança	na	educação	infantil.	Por	meio	do	jogo	sociodramático	é	
possível	auxiliar	a	criança	no	desenvolvimento	da	compreensão	social	e	na	meta	cognição,	permitindo	
assim	que	aquelas	que	possuem	dificuldade	na	teoria	da	mente,	ampliem	seu	repertorio	de	habilida-
des	e	competências	sociais.	

“Quando	as	crianças	desempenham	papéis,	elas	tentam	assumir	as	perspectivas	das	outras	pes-
soas.	Conversar	com	elas	sobre	como	os	personagens	de	uma	história	se	sentem	ajuda	no	desenvol-
vimento	do	entendimento	social”	(LILLARD;	CURENTION,	1999	apud	PAPALIA;	FELDMAN,	2013,	266).	

Desse	modo,	os	autores	Goldstein	e	Cisar	desenvolveram	roteiros	para	ensinar	crianças	com	
TEA	repertórios	de	comunicação	em	situações	sociais	de	interação.	Em	suas	investigações	utilizaram	9	
crianças	entre	3	a	5	nos,	onde	6	alunos	não	possuíam	autismo	e	3	eram	diagnosticados	com	autismo:	
Curt,	Max	e	Don.	Eles	foram	divididos	em	3	grupos	onde	cada	um	era	composto	por	2	crianças	sem	TEA	
e	uma	que	possuía	o	transtorno.	Essa	pesquisa	foi	realizada	em	três	classes	de	educação	infantil,	onde	
os	alunos	com	TEA	estavam	incluídos.	

A	utilização	de	jogos	sociodramáticos	contribuiu	para	a	melhora	do	repertório	de	habilidades	
de	 interação	 social	 das	 crianças	 envolvidas	 no	 estudo,	 principalmente	 daquelas	 que	 possuíam	 al-
gum	déficit	social,	mostrando	avanços	nas	relações	que	estabeleciam	com	seus	pares	e	com	adultos	
(GOLDSTEIN;	CISAR,	1992).	

As	pesquisas	desenvolvidas	por	Goldstein	e	Cisar	consistiam	em	utilizar	roteiros,	que	eram	dis-
tribuídos	pelo	trio	de	alunos	que	participariam	de	um	dialogo.	Cada	aluno	deveria	desempenhar	um	
papel,	apresentando	os	comportamentos	descritos	no	roteiro	conforme	o	papel	escolhido,	tendo	como	
principio	a	interação	entre	os	pares	(NICOLINO;	MALERBI,	2011).	Os	roteiros	auxiliavam	as	crianças	na	
organização	das	situações	e	ações	a	serem	realizadas.	

Cada	papel	 exigia	da	 criança	uma	 forma	diferente	de	 interação,	que	 “dependendo	das	habi-
lidades	de	 linguagem	da	criança,	ela	era	ensinada	a	emitir	uma	 resposta	não	verbal,	uma	 resposta	
verbal	mínima,	uma	resposta	verbal	elaborada	ou	uma	combinação	de	uma	resposta	verbal	e	uma	não	
verbal”	(NICOLINO;	MALERBI,	2011,	p.109).
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Goldstein	e	Cisar	observaram	as	atividades	espontâneas	que	eram	realizadas	fora	do	contexto	
do	roteiro,	como	um	elogio	e	falas	que	tivessem	relação	com	o	contexto	trabalhado.	Essas	interações	
espontâneas	auxiliavam	os	pesquisadores	na	percepção	do	nível	de	desenvolvimento	das	interações	
estabelecidas.A	frequência	dos	comportamentos	relacionado	ao	tema	e	não	relacionados	foi	observa-
do	através	da	participação	das	crianças	e	do	desenvolvimento	do	jogo	sociodramático.	

Ao	termino	do	treinamento,	Curt	e	Don	obtiveram	melhora	nas	relações	estabelecidas	com	seus	
parceiros	tanto	no	que	envolvia	o	roteiro	como	fora	dele.	Max	desenvolveu	alguma	dessas	habilidades,	
porém	não	com	a	mesma	freqüência	que	os	demais	(GOLDSTEIN;	CISAR,	1992).

Ao	falar	dos	resultados	obtidos	através	da	realização	do	jogo	sociodramático,	Goldstein;	Cisar	
(1992, p. 277, tradução nossa) 1,	comentam:

Melhoras	no	comportamento	foram	demonstradas	por	Don,	que	após	o	treinamento	do	último	ro-
teiro;	teve	um	aumento	substancial	dos	comportamentos	verbais	e	não	verbais	durante	as	condições	
de	pós-treino	e	generalização.	Esse	aumento	não	foi	atribuído	apenas	às	variações	do	tema	original,	
pois	Don	passou	a	demonstrar	um	comportamento	que	consistia	em	alertar	e	elogiar	 seus	pares.	
Durante	o	último	roteiro	em	particular,	Don	consistentemente	incitou	as	outras	crianças	que	haviam	
esquecido	suas	falas	e	também	as	elogiou	por	“fazerem	um	bom	trabalho”.	

Ao	utilizarem	dos	jogos	sociodramáticos	para	o	desenvolvimento	das	inteligências	intrapessoais	
e	interpessoais	entre	as	crianças,	os	autores	possibilitaram	um	ambiente	propicio	para	trocas	sociais	
e	para	o	desenvolvimento	das	capacidades	de	comunicação	e	linguagem	das	crianças	envolvidas,	be-
neficiando	para	todos	os	envolvidos.	Outros	autores,	devido	os	resultados	positivos	das	pesquisar	de	
Goldstein	e	Cisar,	passaram	a	utilizar	roteiros	como	estratégia	para	o	desenvolvimento	de	um	repertó-
rio	social	em	crianças	com	TEA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O	Transtorno	do	Espectro	Autista	enquanto	parte	do	grupo	dos	transtornos	de	neurodesenvol-

vimento,	apresentam	seus	sintomas	desde	o	inicio	do	desenvolvimento	da	criança,	possuindo	por	tripé	
os	déficits	relacionados	a	interação	social,	comunicação	e	comportamento.	

Ao	 longo	da	revisão	de	 literatura	foram	abordados	diversos	autores	que	atribuem	os	déficits	
de	 interação	 social,	 relacionadas	 a	 inteligência	 intrapessoal	 e	 interpessoal,	 a	dificuldades	na	 teoria	
da	mente	apresentada	pelas	crianças	autistas	e	com	Síndrome	de	Asperger.	A	dificuldade	em	atribuir	
estados	mentais	para	si	e	para	os	outros	fui	considerada	como	um	dos	possíveis	fatores	para	o	desen-
volvimento	de	interações	sociais.	

Sabendo	que	a	interação	social	é	de	grande	importância	para	diversas	áreas	de	desenvolvimento	
do	individuo,	ao	ser	prejudicada	pode	comprometer	outras	habilidades	e	competências	a	serem	desen-
volvidas	pelo	sujeito	ao	longo	da	vida.	

Dentre	 as	 diversas	 estratégias	 que	 podem	 ser	 utilizadas,	 o	 jogo	 sociodramático	 possibilita	 o	
desenvolvimento	 das	 habilidades	 de	 comunicação,	 assim	 como	 comportamento	 e	 interação	 entre	
as	crianças	como	e	sem	autismo.	O	 jogo	sociodramático	pode	contribuir	para	o	desenvolvimento	e	

1	 The	largest	improvement	in	related	behavior	was	demonstrated	by	Don	following	training	on	the	last	script;	substantial	increases	in	
both	related	verbal	and	nonverbal	behaviors	were	noted	during	the	posttraining	and	generalization	conditions.	This	increase	was	not	
attributable	solely	to	variations	on	the	original	theme,	however,	because	Don	began	demonstrating	related	behavior	consisting	of	
prompts	and	praise	statements	to	his	peers.	During	the	last	script	in	particular,	Don	consistently	prompted	the	other	children	who	had	
forgotten	their	lines	and	also	praised	the	children	for	“doing	a	good	job”.
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melhora	da	interação	social	da	criança	com	autismo,	pois	através	dele	é	possível	desenvolver	compor-
tamentos	e	atitudes	dentro	de	um	contexto	que	após	o	treinamento	é	expandido	para	outros	espaços	
havendo	a	generalização.	O	jogo	de	faz	de	conta	é	um	grande	aliando	para	trazer	as	experiências	vivi-
das	pela	criança	para	o	abstrato	e	assim	para	a	imitação	e	compreensão	das	ações	de	outras	pessoas.
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I. O ETERNO RETORNO, UM PENSAMENTO DRAMÁTICO
O	 fio	 condutor	desse	breve	 texto	é	analisar	 como	a	 figura	da	criança	aparece	no	 interior	da	

dramática	experiência	formativa	do	eterno	retorno	em	Assim Falava Zaratustra de Friedrich Nietzsche, 
e	avaliar	o	sentido	dessa	aparição.	Em	sua	derradeira	obra,	Ecce Homo	(1888),	Nietzsche	afirma	que	
o	 pensamento	 do	 eterno	 retorno	 é	 a	 concepção	 fundamental	 [Grundconceptio] de Assim Falava 
Zaratustra1.	Esse	pensamento	foi	se	formando	gradativamente	no	interior	de	um	debate	cosmológico	
alimentado	pelas	leituras	nietzschianas	de	filósofos	e	cientistas.	No	entanto,	em	sua	primeira	aparição	
na	obra	publicada,	no	aforismo	341	de	Gaia Ciência	(1882),	é	curioso	observar	que	o	filósofo	não	faz	
referência	à	cosmologia	do	eterno	retorno	e	utiliza	uma	forma	de	escrita	ficcional	que	investe	nos	efei-
tos	dramáticos	desse	pensamento.	Nesse	aforismo	intitulado	“O	maior	dos	pesos”,	Nietzsche	convida	
a	imaginar	o	que	ocorreria	se	em	nossa	mais	solitária	solidão (einsamste Einsamkeit) nos aparecesse 
um	demônio	dizendo	que	essa	vida,	assim	como	estamos	vivendo	e	já	vivemos,	retornará	eternamente	
na	mesma	ordem	e	sequência,	 sem	nenhuma	subtração,	nem	acréscimo.	O	 filósofo	apresenta	dois	
estados	despertados	pela	hipótese	lançada	pelo	demônio:	o	estado	de	pavor	e	horror	que	levaria	a	
amaldiçoar	o	demônio	que	assim	falou,	ou	então,	a	vivência	de	um	instante	extraordinário	(ungeheu-
ren Augenblick	)	capaz	de	gerar	um	estado	no	qual	o	demônio	seria	divinizado.	

Essa	hipótese	é	enunciada	em	meio	ao	desdobrar	temporal	da	vida,	porém	ela	não	aponta	so-
mente	para	a	eterna	recorrência	do	já	vivido	até	o	momento	em	que	é	enunciada,	mas	para	o	retorno	
de	todos	os	eventos	que	compõem	o	desdobrar	temporal	completo	de	uma	vida.	Ou	seja,	tudo	que	já	se	
viveu,	se	vive	e	ainda	se	viverá,	retornará	eternamente	na	mesma	sequência	e	ordem.	Imediatamente	
a	enunciação	suscita	a	memória	do	já	vivido,	que	exibe	um	papel	crucial	na	vivência	do	presente	e	do	
futuro.	É	neste	registro	que	a	hipótese	demoníaca	é	amaldiçoada.	Como	nos	mostra	posteriormente	a	
narrativa de Zaratustra,	o	que	causa	terror	no	eterno	retorno	é,	primeiramente,	ter	que	afirmar	tudo	
que	já	ocorreu	até	então.	No	entanto,	a	vivência	de	um	instante	extraordinário	levaria	a	uma	mudança	
de	disposição,	à	divinização	do	demônio.	O	que	seria	esse	instante	extraordinário	e	como	levaria	a	essa	
mudança	de	estado?	

Em	Gaia Ciência,	o	filósofo	argumenta	que	quando	atingimos	um	ponto	alto	na	vida,	quando	
conseguimos	realizar	um	grande	feito,	logo	consideramos	que	as	coisas	que	nos	sucederam	foram	as	
melhores	possíveis,	tudo	que	se	passou	conosco,	seja	o	que	for,	“tempo	bom	ou	ruim,	a	perda	de	um	
amigo,	uma	doença,	uma	calúnia”(NIETZSCHE,	2001,	p.	188),	passa	a	ter	um	profundo	sentido	para	
nós,	os	 sofrimentos	estão	 justificados,	as	adversidades	 são	afirmadas.	Em	nossa	cultura,	existe	um	
provérbio	popular	para	caracterizar	essa	situação:	“Deus	escreve	certo	por	linhas	tortas”.	No	entanto,	
Nietzsche	propõe	que	nesse	caso	deixemos	os	deuses	de	lado,	a	crença	na	providência	divina,	e	nos	
satisfaçamos	 “com	a	 suposição	de	que	nossa	própria	habilidade	prática	e	 teórica	em	 interpretar	e	

1	 NIETZSCHE,	1995,	p.	82.	Nietzsche	escreveu	e	publicou	Assim Falava Zaratustra entre 1883 e 1885.
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arrumar	os	acontecimentos	tenha	atingido	seu	ponto	alto”	(NIETZSCHE,	2001,	p.	188).	O	instante	ex-
traordinário	é	justamente	esse	momento	em	que	atingimos	um	ponto	alto	na	vida,	um	estado	intenso	
de	prazer,	à	luz	do	qual	interpretamos	todo	“foi	assim”	de	modo	a	transformá-lo	no	“assim	o	quis”,	
o	que	Zaratustra	denomina	de	redenção.	Para	ser	afirmado	o	eterno	retorno	requer	essa	redenção.	
O	instante	extraordinário	é	a	vivência	de	um	momento	à	luz	do	qual	tudo	que	se	viveu	até	então	é	afir-
mado,	gerando	assim	um	estado	favorável	para	a	divinização	do	demônio.	No	entanto,	tendo	em	vista	
que	essa	hipótese	aponta	não	só	para	a	repetição	do	ocorrido	até	o	momento	em	que	é	formulada,	
mas	também	para	o	eterno	retorno	da	vida	na	totalidade	de	seu	desdobramento	temporal,	divinizar	o	
demônio	coloca	também	uma	questão	para	o	futuro:	como	viver	a	partir	de	então	de	modo	a	querer	
que	a	vida	retorne	na	mesma	sequência	e	ordem?

Na	quarta	parte	da	obra,	depois	de	passar	pela	dramática	experiência	formativa	do	eterno	retor-
no,	já	na	condição	de	mestre	desse	pensamento,	Zaratustra	ensina:	

Disseste	alguma	vez	Sim	a	um	só	prazer?	Oh,	meus	amigos,	então	dissestes	também	Sim	a	todo sofri-
mento.	Todas	as	coisas	são	encadeadas,	emaranhadas,	enamoradas,	-
-	 e,	 se	um	dia	quisestes	duas	vezes	o	que	houve	uma	vez,	 se	algum	dia	dissestes	 ‘tu	me	agradas,	
felicidade!	Vem,	instante!’,	então	quisestes	que	tudo	voltasse!
-	Tudo	de	novo,	tudo	eternamente,	tudo	encadeado,	emaranhado,	enamorado,	oh,	assim	amais	vós	
o	mundo,	-	
-	vós,	eternos,	o	amais	eternamente	e	a	todo	tempo:	e	também	à	dor	dizeis:	Passa,	mas	retorna!	Pois 
todo prazer quer – eternidade!	(NIETZSCHE,	2011,	p.	307)

Querer	a	repetição	de	um	instante,	de	um	prazer,	se	apresenta	aqui	como	a	disposição	necessária	
para	afirmar	a	vida	na	mesma	sequência	e	ordem,	de	maneira	integral.	Esse	ensinamento	de	Zaratustra	
está	profundamente	conectado	com	a	tese	cosmológica	nietzschiana	de	que,	em	um	tempo	infinito,	
um	determinado	instante	retorna	e	com	ele	também	toda	a	cadeia	de	instantes	que	lhe	são	anteriores	
e	posteriores	ao	seu	aparecimento.	Isso	não	significa,	porém,	que	se	queira	esse	retorno.	Nietzsche	
pretende	gerar	uma	disposição	afirmativa	em	 relação	ao	eterno	 retorno,	 acreditando	no	potencial	
desse	pensamento	para	o	projeto	de	transvaloração dos valores,	o	que	passa	fundamentalmente	pela	
vontade:	querer	ou	não	o	retorno.	Para	gerar	essa	disposição	afirmativa,	a	tese cosmológica	não	é	su-
ficiente,	na	medida	em	que	postula	que	o	retorno	é	necessário	e	independente	da	vontade.	Zaratustra	
ensina	como	essa	atitude	afirmativa	pode	ser	gerada.	Na	medida	em	que	um	determinado	instante	se	
encontra	encadeado	a	todos	os	outros,	querer	que	ele	se	repita	significa	afirmar	todo	o	encadeamento	
de	instantes	aos	quais	se	encontra	necessariamente	atrelado.	

II. O PROCESSO FORMATIVO DE ZARATUSTRA DIANTE DO ETERNO RETORNO E 
A TRANSMUTAÇÃO DO ESPÍRITO EM CRIANÇA

Diante	do	fato	de	Nietzsche	ter	planejado	a	primeira	parte	de	Zaratustra	como	um	livro	indepen-
dente,	e	tendo	em	vista	que	o	eterno	retorno	não	é	mencionado	no	texto,	Marco	Brusotti	problematiza	
o	 relato	nietzschiano,	 apresentado	em	Ecce Homo,	 de	que	desde	o	 início	o	 filósofo	 concebera	 seu	
personagem	com	a	tarefa	de	comunicar	esse	pensamento2.	Apesar	disso,	muitos	intérpretes	da	obra	
identificaram	na	figura	da	criança,	que	representa	a	terceira	transmutação	do	espírito,	a	antecipação	
do	encontro	do	personagem	com	o	eterno	retorno.	

2 BRUSOTTI, 2012, p. 152-153. 
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Dentre	as	mais	significativas	seções	da	primeira	parte	da	obra,	se	encontra	o	discurso	denominado	
“Das	três	metamorfoses”.	O	personagem	fala	sobre	três	metamorfoses	do	espírito:	a	transmutação	do	
espírito	em	camelo,	de	camelo	em	leão	e	de	leão	em	criança.	O	camelo	simboliza	o	“espírito	resistente”	
(tragsame	Geist),	aquele	que	mede	suas	forças	pelas	cargas	que	pode	suportar,	por	isso	deseja	a	carga,	
quer	o	peso	para	provar	a	si	mesmo	sua	força.	O	camelo	representa	a	reverência	àquilo	que	já	foi	criado.	
O	espírito	como	camelo	“ruma	carregado	para	o	deserto”	(NIETZSCHE,	2011,	p.28),	o	ambiente	onde	
ocorre	a	segunda	metamorfose,	de	camelo	em	leão.	O	espírito	que	se	transmuta	em	leão	“quer	capturar	
a	liberdade	e	ser	senhor	em	seu	próprio	deserto”	(NIETZSCHE,	2011,	p.28).	Seu	inimigo	é	um	dragão	
chamado	“Tu	deves”	(„Du-sollst“),	que	representa	os	valores	milenares	e	estabelecidos	pela	tradição.

O	espírito	como	leão	procura	“criar	a	liberdade	para	a	nova	criação”,	“criar	liberdade	para	si	e	um	
sagrado	Não	também	ante	o	dever”	(NIETZSCHE,	2011,	p.28).	No	entanto,	esse	movimento	também	
não	é	suficiente	para	que	efetivamente	novos	valores	sejam	criados,	é	necessário	então	que	o	espírito	
se	transmute	em	criança.	Diz	Zaratustra:	“Inocência	é	a	criança,	e	esquecimento;	um	novo	começo,	um	
jogo,	uma	roda	a	girar	por	si	mesma,	um	primeiro	movimento,	um	sagrado	dizer	“sim””	(NIETZSCHE,	
2011,	p.28-29).	O	espírito	como	criança	possui	em	si	as	potencialidades	para	um	novo	ordenamento	do	
mundo,	a	inocência	e	o	esquecimento,	caracteriza	um	novo	começo.	Essa	metamorfose	é	necessária	
porque	o	espírito	não	quer	somente	conquistar	sua	liberdade,	mas	também	“quer	agora	a	sua vonta-
de”,	por	isso	é	necessário	dizer	sim	ao	“jogo	da	criação”	(Spiele des Schaffens) (NIETZSCHE, 2011, p. 29). 

Na	caracterização	da	última	metamorfose	do	espírito,	Zaratustra	evoca	a	criança	de	Heráclito,	
que	rege	inocentemente	o	tempo	como	quem	brinca	de	construir	e	destruir	castelos.	A	criança	com	
seu	jogo	caracteriza	o	tempo	como	Aion,	não	demarcado	pelas	fronteiras	do	passado,	presente	e	fu-
turo,	não	mensurado (Chrónos),	um	tempo	compreendido	como	destino,	do	nascimento	e	da	morte.	
Nietzsche	em	A filosofia na idade trágica dos gregos	 (1873),	 recupera	essa	associação	de	Heráclito	
entre o Aion e a criança. 

Neste	mundo,	só	o	jogo	do	artista	e	da	criança	tem	um	vir	à	existência	e	um	perecer,	um	construir	e	
um	destruir	sem	qualquer	imputação	moral	em	inocência	eternamente	igual.(...)	E,	assim	como	brin-
cam	o	artista	e	a	criança,	assim	brinca	o	fogo	eternamente	activo,	constrói	e	destrói	em	inocência	-	e	
esse	jogo	joga	o	Aión	consigo	mesmo.	(NIETZSCHE,	1995,	p.49-50).

No	período	de	juventude,	essa	ênfase	nietzschiana	no	jogo	do	Aion	estava	comprometida	com	
seu	conceito	de	dionisíaco	vinculado	à	metafísica	de	artista.	No	desenvolvimento	da	cosmologia	do	
eterno	retorno,	no	entanto,	Nietzsche	retoma	o	Aion	heraclitiano,	associando-o	novamente	ao	dioni-
síaco,	mas	agora	pensado	em	uma	perspectiva	diferente3.	O	próprio	Nietzsche	afirmará	mais	tarde,	em	
Ecce Homo,	que	Heráclito	poderia	ter	sido	o	mestre	do	eterno retorno4.	Dessa	forma,	podemos	dizer	
que	essa	retomada	da	figura	da	criança	para	simbolizar	a	terceira	transmutação	do	espírito	no	texto	de	
Zaratustra,	caracterizando-a	como	uma	roda	que	gira	por	si	mesma,	é	o	que	mais	se	aproxima	de	uma	
alusão	ao	pensamento	do	eterno retorno	na	primeira	parte	da	obra.	Porém,	é	importante	salientar	que,	
além	desse	pensamento	ser	apenas	insinuado	nas	metáforas	utilizadas,	a	terceira	transmutação	do	es-
pírito	é	apresentada,	nesse	contexto,	como	a	última	etapa	de	um	programa	formativo	que	Zaratustra	
apresenta	para	seus	discípulos.	

3 Cf. NIETZSCHE, 2008, p. 831.
4	 Cf.	NIETZSCHE,	1995,	p.64.
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O	eterno	retorno	começa	a	ser	dito	em	“Da	redenção”,	seção	da	segunda	parte	da	obra,	onde	
é	apresentada	a	tese	de	que	o	“foi	assim”	é	o	cativeiro	da	vontade	libertadora,	o	grande	sofrimento	
dessa	vontade	se	encontra	no	fato	de	não	poder	querer	para	trás.	Para	que	a	vontade	se	liberte	do	
seu	cativeiro	é	necessário	transformar	todo	“foi	assim”	em	um	“assim	o	quis”,	que	o	personagem	de-
nomina	de	redenção.	Em	“De	velhas	e	novas	tábuas”,	seção	da	terceira	parte,	Zaratustra	diz:	“Redimir	
o	passado	no	homem	e	recriar	todo	‘assim	foi’,	até	que	a	vontade	diga:	‘mas	assim	eu	o	quis!	Assim	
vou	eu	querê-lo	–’”	(NIETZSCHE,	2011,	p.	189).	Como	já	dito,	o	que	Zaratustra	denomina	de	redenção	
envolve	o	interpretar	e	arrumar	o	“foi	assim”.	Redimir	o	passado	é	reparar	posteriormente	o	que	se	
deixou	acontecer,	sendo	que,	devido	a	essa	reparação,	pode-se	querer	mais	tarde	o	que	não	se	quis	an-
tes.	O	eterno	retorno	se	apresenta	como	um	pensamento	extremamente	dramático	para	uma	vontade	
que	ainda	não	se	redimiu.	Ao	fim	da	segunda	parte,	Zaratustra	se	apresenta	como	alguém	que	teme	
aquilo	que	sabe,	sendo	que	os	indícios	textuais	revelam	que	aquilo	que	o	personagem	sabe	é	justa-
mente	o	eterno	retorno.	O	personagem	silencia	acerca	do	que	sabe	pelo	fato	do	sabido	estar	acima	
de	suas	forças,	revelando	que	ainda	lhe	falta	a	“voz	do	leão”	(Löwen Stimme).	Em	“A	hora	mais	quieta”,	
os	murmurantes	dizem	ao	personagem	que	ele	deve	superar	a	sua	juventude	e	tornar-se	novamente	
criança.	Diante	da	experiência	dramática	do	eterno	retorno,	essa	seção	nos	oferece	indícios	de	que	o	
personagem	ainda	não	passou	pelo	processo	formativo	que	outrora	ensinara	aos	discípulos	em	“Das	
três	metamorfoses”,	o	que	será	confirmado	no	desdobrar	posterior	da	narrativa.

A	primeira	aparição	explícita	do	eterno retorno	na	narrativa	ocorre	na	seção	“Da	visão	e	enig-
ma”,	da	terceira	parte	da	obra,	onde	o	personagem	aparece	falando	aos	marinheiros	sobre	o	espírito	
de	gravidade,	seu	inimigo	mortal	e	demônio,	espírito	personificado	na	figura	de	um	Anão.	Podemos	
observar	como,	na	estilística	própria	de	Zaratustra,	Nietzsche	se	refere	a	tese	cosmológica	da	repeti-
ção	do	instante.	Mas	aqui	o	que	Nietzsche	pretende	não	é	uma	exposição	científica	do	eterno retorno 
e	sim	acentuar	o	seu	caráter	dramático.	Zaratustra	se	encontra	num	estado	de	terror,	amedrontado	
diante	desse	pensamento,	um	medo	que	já	é	conhecido	desde	“Da	Redenção”.

As	palavras	de	Zaratustra	ao	Anão	são	bruscamente	interrompidas	pelo	uivo	de	um	cão.	O	per-
sonagem	lembra	de	uma	vez,	na	longínqua	infância,	ter	escutado	um	cão	uivando	assim.	Quando	se	
aproxima,	Zaratustra	avista	um	jovem	pastor	sendo	sufocado,	contorcendo	e	estremecendo,	com	seu	
rosto	desfigurado,	e	“uma	negra,	pesada	serpente	que	 lhe	saia	da	boca”	 (NIETZSCHE,	2011,	p.152).	
A	serpente	penetrou	na	boca	do	pastor	e	mordeu	firmemente	sua	garganta.	Zaratustra	puxa	a	serpen-
te,	mas	sua	atitude	é	vã.	O	personagem	então	grita	com	todo	seu	nojo,	horror	e	ódio	para	que	o	pastor	
morda	e	corte	a	cabeça	da	serpente.	A	seção	se	encerra	com	Zaratustra	instigando	os	marinheiros	a	
interpretarem	este	enigma,	a	visão	do	mais	solitário.	Essa	visão	enigmática	será	decifrada,	no	entanto,	
pelo	próprio	Zaratustra	na	seção	“O	convalescente”	quando	revela:	“O	grande	fastio	pelo	homem	-	isso 
me	sufocou,	me	havia	entrado	na	garganta:	e	o	que	o	vidente	vaticinou:	“Tudo	é	 igual,	nada	vale	a	
pena,	o	saber	sufoca””	(NIETZSCHE,	2011,	p.	210).	Com	essa	revelação,	conclui-se	que	o	pastor	é	o	
próprio	Zaratustra	e	a	serpente	o	fastio	que	sente	em	relação	aos	homens	diante	da	evidência	de	que	
não	há	progresso	e	aperfeiçoamento	da	humanidade,	somente	eterna	repetição.	Com	isso,	o	drama	
de	Zaratustra	se	intensifica	e	a	doutrina	do	Adivinho	aparece	como	um	fantasma	na	qual	pode	desem-
bocar	 seu	pensamento	mais	 abissal,	 conduzindo	assim	o	personagem	ao	adoecimento.	O	Adivinho	
ensina	uma	doutrina	que	é	acompanhada	de	uma	fé:	“Tudo	é	vazio,	tudo	é	igual,	tudo	foi!’	O	Adivinho	
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é	o	anunciante	de	uma	época	marcada	pelo	niilismo,	pelo	desespero	gerado	pelo	grande	cansaço	da	
humanidade,	Os	traços	que	compõe	a	figura	do	Adivinho	indica	que	ele	é	baseado	em	Schopenhauer.

Diante	do	caráter	dramático	e	enigmático	da	imagem	do	pastor,	o	leitor	se	questiona	acerca	do	
significado	do	ato	de	morder	e	cuspir	fora	a	cabeça	da	serpente.	Nas	notas	preparatórias	para	“Da	visão	
e	enigma”	no	material	não	publicado,	Nietzsche	revela	que	esse	ato	representa	justamente	a	redenção	
da	vontade.	“Redenção!	Cuspi	a	cabeça	da	serpente!	Redenção!	Ensinei	a	vontade	a	querer	para	trás.	
Hora	mais	 silenciosa.	Zaratustra,	está	maduro[..]”	 (NIETZSCHE,	2008,	p.	396).	Segundo	Paul	 Loeb,	a	
imagem	simbólica	do	pastor	mordendo	e	cuspindo	fora	a	cabeça	da	serpente	indica	a	metamorfose	
do	leão	em	criança.	Segundo	o	intérprete,	a	ênfase	inexplicável	de	Nietzsche	na	juventude	do	pastor	
(einen jungen Hirten)	corrobora	essa	leitura,	que	guardaria	conexões	com	que	se	diz	em	“A	hora	mais	
quieta”,	onde	já	se	tinha	previsto	que	Zaratustra	deveria	abandonar	o	orgulho	de	sua	juventude	e	se	
tornar	criança.	O	enfrentamento	do	pensamento	do	eterno	retorno	e	o	querer	para	trás,	possibilitam	
a	Zaratustra	criar	uma	nova	alma,	que	possui	todas	as	características	que	anteriormente	se	atribuíam	
ao	espírito	como	criança,	uma	nova	alma	liberta	do	peso	do	“”foi	assim”.	No	entanto,	a	imagem	do	
pastor	apresentada	em	“Da	visão	e	enigma”	é	uma	antevisão	do	destino	de	Zaratustra,	que	somente	
se	efetiva	em	“O	convalescente”.

III.	TORNAR-SE	CRIANÇA	PARA	SER	O	MESTRE	DO	ETERNO	RETORNO
Em	 “Da	 Bem-Aventurança	 Involuntária”,	 da	 terceira	 parte	 da	 obra,	 é	 o	 próprio	 personagem	

que	revela	que	ainda	não	passou	pelo	processo	formativo	que	apresenta	aos	discípulos	em	“Das	três	
metamorfoses”.	Na	conversa	com	sua	consciência,	Zaratustra	revela	que	até	agora,	diante	de	seu	pen-
samento	abismal,	fora	um	espírito	da	suportação,	um	espírito	como	camelo,	mas	que	agora	necessita	
da	força	e	da	voz	do	leão	para	chamá-lo	à	tona.	A	seção	“O	convalescente”	inicia-se	justamente	com	
Zaratustra	fazendo	esse	chamado,	o	que	significa	que	o	seu	espírito	já	se	transformou	de	camelo	em	
leão.	Zaratustra	desperta	seu	pensamento	mais	abismal	com	sua	voz,	clamando	para	que	suba	até	a	
superfície,	mas	quando	este	lhe	vem	causa	nojo	e	fastio.	Como	revelará	mais	a	frente	aos	animais,	é	a	
serpente	que	lhe	está	sufocando.	Zaratustra	cai	no	chão	como	um	morto	e	assim	fica	por	muito	tempo.	
Quando	o	personagem	se	 recupera,	os	 animais	que	o	 acompanham	em	seu	 leito	e	 assistem	a	 seu	
sofrimento,	se	aproximam	julgando	que	já	era	chegado	o	tempo	de	falar	com	Zaratustra.	Os	animais	
lhe	indagam	se	depois	de	ficar	por	sete	dias	prostrado	quer	enfim	se	colocar	novamente	de	pé.	Nos	
sete	dias	descritos	em	“O	convalescente”,	 segundo	Loeb,	Zaratustra	assiste	à	 transmutação	de	seu	
espírito	leonino	em	criança,	sua	transmutação	final,	e	isso	porque	enfim	mordeu	a	cabeça	da	serpente.	
O	personagem	então	passa	a	conversar	com	os	animais,	e	são	eles	que	enunciam	mais	explicitamente	
o	pensamento	do	eterno	retorno	na	narrativa.	

Podemos	dizer	que	Nietzsche	põe	aqui	na	boca	dos	animais	um	apanhado	da	cosmologia	do	
retorno,	suas	palavras	se	coadunam	com	os	argumentos	de	Zaratustra	em	“Da	visão	e	enigma”.	O	per-
sonagem	revela	que	os	animais	bem	sabem	de	seu	drama	diante	do	eterno retorno,	porque	acompa-
nharam	seu	confronto	com	esse	pensamento.	No	entanto,	os	animais	enunciam	o	eterno retorno	sem	
drama,	pois	a	eles	não	se	apresenta	o	problema	do	“foi	assim”	do	tempo,	o	desafio	de	querer	para	trás.	
Como	diz	Nietzsche	na	Segunda extemporânea	(1873),	os	animais	não	sabem	o	que	é	o	ontem	e	o	hoje,	
estão	ligados	“de	maneira	fugaz	com	seu	prazer	e	desprazer	à	própria	estaca	do	instante”	(NIETZSCHE,	
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2003,	 p.7).	 Por	 isso,	 os	 animais	 não	 estão	 submetidos	 a	 dois	 sentimentos	 tipicamente	 humanos:	 a	
melancolia	e	o	enfado.	O	enfado	surge	do	próprio	peso	que	a	experiência	do	passado	descarrega	sobre	
o	presente,	o	que	faz	com	que	o	homem	sinta	inveja	do	animal	e	lembre	com	melancolia	dos	tempos	
de	infância,	em	que	ainda	não	sentia	sobre	si	esse	peso.

Assim,	o	animal	vive	a-historicamente:	ele	passa	pelo	presente	como	um	número,	sem	que	reste	uma	
estranha	quebra(...).	O	homem,	ao	contrário,	contrapõe-se	ao	grande	e	cada	vez	maior	peso	do	que	
passou:	este	peso	o	oprime	ou	o	inclina	para	o	seu	lado,	incomodando	os	seus	passos	como	um	fardo	
invisível	e	obscuro	que	ele	pode	por	vezes	aparentemente	negar	e	que,	no	convívio	com	seus	iguais,	
nega	com	prazer:	para	lhes	despertar	inveja.	Por	isso	aflige,	como	se	pensasse	em	um	paraíso	perdido,	
ver	o	gado	pastando,	ou,	em	uma	proximidade	mais	 familiar,	a	criança	que	ainda	não	tem	nada	a	
negar	do	passado	e	brinca	entre	os	gradis	do	passado	e	do	futuro	em	uma	bem-aventurada	cegueira.	
E,	no	entanto,	é	preciso	que	sua	brincadeira	seja	perturbada:	cedo	demais	a	criança	é	arrancada	ao	
esquecimento.	 Então	ela	 aprende	a	 entender	 a	 expressão	 “foi”,	 a	 senha	através	da	qual	 a	 luta,	 o	
sofrimento	e	o	enfado	se	aproximam	do	homem	para	lembrá-lo	o	que	é	no	fundo	a	sua	existência	-	um	
imperfectum que nunca pode ser acabado. (NIETZSCHE, 2003, p. 8)

Influenciado	nesse	momento	pelo	pensamento	de	Schopenhauer,	Nietzsche	afirma	que	o	ho-
mem	inveja	a	condição	a-histórica	dos	animais,	pois	não	sentem	o	peso	do	passado.	No	entanto,	é	em	
vão	que	o	homem	inveja	o	animal,	porque	não	quer	como	animal,	pois	o	querer	humano	transpõe	o	
instante	se	projetando	ao	futuro	e	ao	passado,	não	se	circunscrevendo	ao	presente:	eis	aí	a	fonte	do	
sofrimento.	Para	o	filósofo	de	O mundo como vontade e representação	é	possível	por	um	fim	nesse	so-
frimento	na	medida	em	que	se	chega	ao	conhecimento	de	que	a	forma	da	vontade	é	o	presente	eterno	
que	não	gira	com	a	roda	do	tempo,	sendo	o	passado	e	o	futuro	meras	ilusões.	É	a	criança	que	mais	
se	aproxima	da	experiência	do	tempo	vivido	pelos	animais,	por	isso	vê-la	brincando	aflige	o	homem,	
que	logo	perturba	sua	brincadeira	e	lhe	ensina	a	expressão	“foi”.	Lembremos	que,	no	mesmo	ano	da	
redação da Segunda extemporânea,	em	A filosofia na idade trágica dos gregos, Nietzsche recupera, 
como	vimos,	a	figura	da	criança	de	Heráclito,	porém	associa	o	Aion	com	o	conceito	schopenhaueriano	
de	tempo.	Nessa	perspectiva,	o	jogo	lúdico	da	criança	é	compreendido	como	o	que	dissolve	o	passado	
e	o	futuro	e	enraíza	a	vida	no	presente	eterno.	

Em	Zaratustra,	o	vínculo	entre	a	criança	e	o	eterno	retorno	nos	remete	novamente	à	figura	do	
Aion	de	Heráclito,	que	agora,	no	entanto,	vem	dissociada	da	compreensão	schopenhaueriana	do	tempo.	
Nesse	contexto,	enraizar	a	vida	no	presente	eterno	se	apresenta	como	mais	uma	forma	de	vingança	da	
vontade	contra	o	tempo.	Nietzsche	retoma	em	Zaratustra	a	figura	da	criança	no	interior	da	dramática	
experiência	autoformativa	do	eterno	retorno,	não	para	caracterizar	a	infância	como	um	“paraíso	per-
dido”,	lembrado	com	melancolia,	mas	para	significar	um	estado	espiritual	que	se	pode	experimentar	
na	medida	em	que	a	vontade	se	redime	de	sua	aversão	ao	“foi	assim”	do	tempo.	A	transmutação	do	
espírito	de	leão	em	criança	é	produzida	por	essa	redenção	da	vontade,	que	cria	as	condições	para	que	
o	eterno	retorno	possa	ser	afirmado.	Na	medida	em	que	todo	“foi	assim”	é	transformado	no	“assim	o	
quis”,	o	passado	deixa	de	ser	vivido	como	um	peso,	assim	como	é	vivenciado	pela	criança.	Primeiro	é	
necessário	redimir-se	da	aversão	contra	tempo	para	depois	querer	o	eterno	retorno.	Essa	perspectiva	
de	análise	nos	permite	compreender	porque	o	espírito	leonino	de	Zaratustra	precisa	transmutar-se	em	
criança	para	poder	afirmar	o	eterno	retorno.	Não	se	inveja	mais	criança	porque	o	sofrimento	provoca-
do	pelo	“foi	assim”	do	tempo	foi	superado.	O	“foi”	deixa	de	ser	uma	senha	para	o	sofrimento	porque	
se	aprendeu	a	querer	para	trás,	a	transformar	todo	“foi	assim”	no	“assim	o	quis”.	O	caminho	está	então	
aberto	para	que	Zaratustra	se	torne	o	mestre	o	do	eterno	retorno.	
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na	narrativa	dramática	de	Assim Falava Zaratustra, a figura da criança representa a vontade 

criadora	 liberta	do	peso	do	“foi	assim”	do	tempo.	Essa	vontade	criadora	é	associada	à	vontade	de	
poder,	que	qualifica,	por	sua	vez,	a	própria	vida.	Em	“Da	superação	de	si	mesmo”,	seção	da	segunda	
parte,	é	a	própria	Vida	que	confidência	a	Zaratustra	que	sua	vontade	é	a	vontade	de	poder.	A	vontade	
de	poder	 impõe	à	Vida	que,	 independentemente	do	que	ela	criou	e	da	forma	como	o	ama,	 logo	se	
torne	adversária	do	já	criado.	Nessa	caracterização	da	vida	como	vontade de poder reaparece a figura 
do	tempo	como	Aion,	simbolizado	pelo	jogo	da	destruição	e	da	criação	da	criança.	No	entanto,	esse	
jogo	não	representa	mais	o	enraizamento	da	vida	no	presente	eterno,	não	é	fruto	de	uma	redenção	
do	tempo,	mas	de	uma	redenção	no	tempo.	A	narrativa	dramática	de	Assim Falava Zaratustra conta 
o	percurso	formativo	de	um	adulto	que	supera	a	vingança	da	vontade	contra	o	tempo	e,	assim,	seu	
espírito	volta	a	ser	criança	para	celebrar	o	matrimônio	com	a	vida	cantando	o	anel	dos	anéis,	o	eterno	
retorno. 

V. REFERÊNCIAS 

BRUSOTTI, Marco. O	eterno	retorno	do	mesmo	em	Assim	falou	Zaratustra.	Estudos Nietzsche. Curitiba, 
v.3,	n.2	jul./dez,	2012.

GOMES,	 Laurici	 Vagner.	 Infância,	 criança	 e	 a	 experiência	humana	do	 tempo.	Revista Educação em 
Foco.	Belo	Horizonte,	v.12,	nº15,	2010

LOEB,	Paul.	The	Death	of	Nietzsche‟s	Zarathustra.	New	York:	Cambridge	University	Press,	2010.	

NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra. São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2011.	

______. Segunda Consideração Intempestiva: Da utilidade e desvantagem da história para a vida. 
Rio	de	Janeiro:	Relume-Dumará,	2003.

______. Ecce Homo. São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	1995.

______. Gaia Ciência.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2001.

______.Fragmentos	Póstumos	 (1882-1885).	Volumen	 III.	 Traducción,	 introducción	y	notas	de	 Jesús	
Conill	(Universidad	de	Valencia)	y	Diego	Sánchez	Meca	(UNED).	Madrid:	Tecnos,	2008	.	(Edição	espanhola	
dirigida por Diego Sánchez Meca)

______.Fragmentos	Póstumos	(1885-1889).	Volumen	IV.	Traducción,	introducción	y	notas	de	Joan	B.	
Llinares	(Universidad	de	Valencia)	y	Juan	L.	Vermal	(Universidad	de	las	Islas	Baleares).	Madrid:	Tecnos,	
2006	(2ª	edición,	2008).	(Edição	espanhola	dirigida	por	Diego	Sánchez	Meca)

______. A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos.	Lisboa:	Edições	70,	1995.	

SCHOPENHAUER,	Arthur. O mundo como vontade e representação.	São	Paulo:	Ed.	UNESP,	2005.



653

A	FORMAÇÃO	IDENTITÁRIA	DA	CRIANÇA	RIBEIRINHA-MARAJOARA	POR	MEIO	DO	CORPO

A	FORMAÇÃO	IDENTITÁRIA	DA	CRIANÇA	RIBEIRINHA-
MARAJOARA POR MEIO DO CORPO

Simei	Santos	Andrade
simeiandrade@uol.com.br 

UFPA/ICA/ETDUFPA

O	 estudo	 que	 se	 segue,	 faz	 parte	 de	 uma	 investigação	 mais	 abrangente	 sobre	 as	 infâncias	
Amazônicas,	 neste	 recorte,	 destacamos	 a	 formação	 identitária	 da	 criança	 ribeirinha-marajoara	por	
meio	do	corpo.	Teve	por	objetivo	analisar	como	a	criança	ribeirinha	constrói	sua	identidade	ligada	as	
suas	 atividades	 cotidianas	que	 se	 traduzem	nos	 variados	movimentos	 corporais	 vivenciado	por	 ele	
e	por	meio	desses	movimentos	as	práticas	culturas	 infantis	 se	 revelam	e	mostram	a	 identidade	da	
criança,	ator	social	ribeirinho.	Centra-se	nos	Estudos	Sociais	da	Infância	em	diálogo	com	a	Sociologia	
da	 Infância,	Geografia	da	 Infância,	Antropologia	da	Criança	e	História	da	 Infância.	Os	 interlocutores	
foram	25	(vinte	e	cinco)	crianças	na	faixa	etária	de	5	a	11	anos,	moradoras	da	comunidade	Vila	do	
Piriá,	município	de	Curralinho/PA,	Amazônia	Marajoara.	O	referencial	teórico-metodológico	baseia-se	
numa	abordagem	qualitativa	de	cunho	etnográfico	em	que	a	criança	é	quem	fala	sobre	o	sentido	e	
significado	de	ser	ribeirinho	e	viver	na	Amazônia	Marajoara	e	nessa	dinâmica	como	se	constrói	sua	
identidade	ribeirinha-marajoara.

Hall	 (2006),	Silva	(2014)	e	Woodward	(2014)	consideram	que	a	 identidade	cultural	nasce	e	se	
desenvolve	na	relação	que	os	sujeitos	estabelecem	com	o	outro,	deste	modo	a	denominam	de	relacio-
nal.	É	também	marcada	pela	diferença	“só	afirmamos	quem	somos,	a	que	grupo	pertencemos	(nação,	
região,	sexo),	quando	existe	um	não	nós	e	um	outro	que	não	faz	parte	dos	nossos”	(SANTOS,	2011,	p.	
145),	significando	dizer	que	só	existe	sentido	em	assegurar	à	população	oriunda	das	ribeiras	dos	rios	da	
Amazônia	que	são	ribeirinhos,	frente	a	um	não	ribeirinho,	do	contrário	essa	afirmativa	não	teria	sen-
tido.	Assim,	identidade	e	diferença	são	inseparáveis,	“estão	em	uma	relação	de	estreita	dependência”	
(SILVA,	2014,	p.	74);	sem	a	diferença	não	existe	identidade	(SILVA,	2014;	WOODWARD,	2014).

Neste	sentido,	Woodward	(2014)	salienta	que	o	corpo	se	constitui	uma	das	áreas	envolvidas	no	
estabelecimento	dos	limites	que	deliberam	quem	somos,	dando	base	para	a	formação	da	identidade.	
Do	ponto	de	vista	sociocultural,	as	identidades,	sejam	de	que	natureza	forem,	são	construídas.	

Santos	(2011,	p.	144)	destaca	que	a	 identidade	cultural	seria	uma	espécie	de	“sentimento	de	
pertencimento”,	em	que	este	sentimento,	na	maioria	das	vezes,	significa	o	não	pertencer	a	outra	for-
ma	de	identidade	cultural.	

Incontestavelmente,	a	identidade	cultural	de	um	povo	é,	em	muitos	aspectos,	a	fonte	de	signi-
ficados	e	experiências,	conforme	afirma	Castells	(1999)	ao	discorrer	que	no	interior	da	cultura	de	um	
mesmo	povo	podem	existir	 juntas	ou	simultaneamente	mais	de	uma	identidade	que	se	conciliam	e	
divergem	entre	si.	Deste	modo,	se	há	várias	identidades,	então	se	faz	necessário	que	falemos	“mais	em	
significados	e	experiências	de	um	povo	–	no	plural	-,	e	menos	em	significado	–	no	singular	(SANTOS,	
2011, p. 144).

São	as	fontes	de	significados	e	experiências,	em	grande	parte,	que	formam	a	identidade	ribei-
rinha-marajoara	das	crianças	da	Vila	do	Piriá.	Suas	vidas	estão	imbuídas	pelo	cheiro	da	floresta,	pelo	
colorido	da	natureza,	pelas	expressões	ditas	que	traduzem	a	sua	maneira	de	ver	e	dizer	do	mundo,	pela	
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correnteza	forte	dos	rios	e	pela	abundância	da	água	que	entranha	na	pele	que	fica	tuíra,	numa	relação	

com	as	águas	barrentas	dos	rios	da	Amazônia,	em	que	a	pele	molhada	seca	pela	ação	direta	dos	raios	

solares	e	cria	uma	camada	de	pó	que,	ao	ser	arranhado,	dá	a	impressão	de	que	o	barro	penetrou	no	

seu	corpo.	Essa	sensação	entrelaça	a	vida	do	homem	ribeirinho	à	natureza.	

Portanto,	o	corpo	é	o	elemento	que	puxa	para	dentro,	é	um	dos	caminhos	de	assimilação	da	

cultura	de	uma	sociedade.

É verdade que as fontes de significados e experiências formam a identidade ribeirinha-mara-

joara, é verdade também que esta mantém uma profunda relação com a natureza. No entanto, como 

se dá a formação dessa identidade por meio do corpo é algo de que ainda precisamos nos apropriar.

Embora	 estudos	nos	mostrem	que	os	 povos	 amazônidas,	 especialmente	 as	 crianças,	 usam	o	

corpo	nas	suas	atividades	cotidianas	e	por	meio	dele	as	práticas	culturas	infantis	se	revelam,	há	ainda	

um	caminho	a	percorrer	no	sentido	de	esclarecermos,	nesse	contexto,	como	o	corpo	se	relaciona	nas	

dimensões	da	vida	humana	(social,	política,	econômica,	cultural,	 religiosa	e	educativa)	na	formação	

dessa identidade. 

Neste	sentido,	Carvalho	 (2010,	p.	35)	assegura	que	“a	capacidade	que	o	ser	humano	tem	de	

mimetizar-se,	sentindo	e	experimentando	com	seu	corpo,	possibilita	a	vivência	plena	dos	aconteci-

mentos	relacionados	ao	meio	em	que	vive”.	No	entanto,	para	que	pudessem	desenvolver	maneiras	de	

realizá-los	se	fez	necessário	o	desenvolvimento	de	técnicas	corporais	que	foram	“diferenciando-se	em	

sua	forma	nas	mais	variadas	sociedades	(ALVES,	2003,	p.37).	Nesse	contexto	o	homem	criou	condições	

que	favorecessem	suas	atividades,	técnicas	e	instrumentos	capazes	de	modificar	a	natureza,	fazendo	

brotar	uma	cultura.

Com	a	finalidade	de	alargarmos	essa	discussão	e	compreendermos	a	utilização	do	termo	técnica	

e	técnica	corporal	em	nossa	análise,	recorremos	a	sua	acepção	em	vários	autores.	Nossa	intenção	foi	

trazer	ideias	que	comunguem	com	o	nosso	referencial	teórico-metodológico	e,	na	medida	do	possível,	

dialogar	ante	as	questões	que	emergiram	no	estudo.	

Chauí	(2001,	p.	317)	certifica	que	é	um	termo	grego	-	techne	-	significando	“o	que	é	ordenado	ou	

toda	espécie	de	atividade	humana	submetida	a	regras”;	em	sentido	amplo,	é	o	mesmo	que	habilidade,	

agilidade,	e	 restritamente	quer	dizer	 instrumento,	ofício,	 ciência.	Vargas	 (2007)	 sintetiza	a	 ideia	de	

Chauí	definindo	técnica	como

[...]	um	saber	prático	obtido	por	experiência	e	realizado	por	habilidade,	referindo-se	a	toda	a	atividade	
humana	realizada	de	acordo	com	as	regras	que	ordenam	a	experiência,	exigindo	uma	grande	capaci-
dade	de	observação,	memória	e	senso	de	oportunidade	(VARGAS,	2007,	p.	67).	

Sendo	assim,	de	acordo	com	as	ideias	de	Chauí	(2001)	e	Vargas	(2007),	a	técnica	requer	conheci-

mento	prático	e	habilidade	para	a	execução,	pelo	homem,	de	várias	ações,	as	quais	estão	sujeitas	a	regras.

Alves	(2003,	p.	38),	fundamentada	em	Karl	Mannheim,	localiza	o	termo	técnicas	sociais,	as	quais	

“[...]	possuem	uma	única	razão	de	ser,	que	é	a	de	influenciar	o	comportamento	humano	sob	a	forma	

que	a	sociedade	considerar	adequada”.	Desta	maneira,	ela	tem	regras,	 influencia	a	conduta	do	ho-

mem;	a	sociedade	é	condicionada	e	educada	a	se	ajustar	aos	padrões	dominantes	da	vida	social,	como	

bem	nos	esclarece	a	autora.
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As	técnicas	sociais	estão	em	todas	as	esferas	(da	política,	da	educação,	da	comunicação,	entre	
outras),	na	vida	militar	e	civil,	no	trabalho,	entre	e	por	 todos	os	 lados	da	sociedade.	No	entanto,	a	
educação	não	é	a	única	técnica	social,	mas	tem	sido	destinada	com	mais	veemência	à	concepção	do	
tipo	de	homem	ajustável	ao	modelo	dominante.

Alves	(2003)	nos	diz	ainda	que	as	concepções	de	Mannheim,	publicadas	em	1940,	na	Inglaterra,	
dão	continuidade	às	ideias	de	Marcel	Mauss,	apresentadas	m	1920	com	a	divulgação	de	As Técnicas do 
Corpo.	Para	Mauss	(2017,	p.	421),	as	técnicas	corporais	dizem	respeito	às	“maneiras	como	os	homens,	e	
de	sociedade	a	sociedade,	de	uma	forma	tradicional,	sabem	servir-se	de	seu	corpo”.	Considera	o	corpo	
“o	primeiro	e	o	mais	natural	instrumento	do	homem”	podendo	ser	também	“o	primeiro	e	o	mais	natu-
ral	objeto	técnico,	e	ao	mesmo	tempo	meio	técnico,	do	homem,	é	seu	corpo”	(MAUSS,	2017,	p.	428).	

O	autor	definiu	 técnica	como	“um	ato	 tradicional	eficaz”	 (MAUSS,	2017,	p.	427),	 significando	
que	as	técnicas	corporais	são	peculiaridades	de	cada	sociedade	propagada	por	meio	da	educação,	da	
imitação	e	da	tradição,	sendo	que	a	tradição	é	responsável	pela	continuidade	da	técnica,	bem	como	
de	sua	transmissão,	que	se	dá	preponderantemente	por	meio	da	oralidade.	Ele	assegura	ainda	que	o	
uso	que	fazemos	do	corpo	nas	atividades	diárias	se	constitui	em	um	uso	cultural,	ligado	diretamente	
ao	grupo	do	qual	fazemos	parte.

Outra	contribuição	 importante	para	esse	estudo	é	o	de	Rodrigues	(2006,	p.	50)	para	quem	o	
corpo	é	um	patrimônio	“o	mais	natural,	o	mais	concreto,	o	primeiro	e	o	mais	normal	[...]	que	o	homem	
possui”.	Considera	ainda	o	corpo	como	parte	do	comportamento	social	humano,	um	fato	social	na	
sua	totalidade,	ou	seja,	cada	parte	constitui	porção	do	todo,	dependendo	da	totalidade	para	extrair	
o	seu	sentido.	Nessa	lógica,	as	técnicas	corporais	são	também	sociais,	à	medida	que,	no	corpo,	são	
inseparáveis	as	dimensões	orgânica	e	social	do	homem.	

Entendem-se,	portanto,	as	técnicas	corporais,	como	sendo	a	forma	como	os	sujeitos	utilizam	
os	seus	corpos	no	contexto	social,	ou	melhor,	como	utilizam	nas	suas	ações	de	rezar/orar,	falar,	nadar,	
correr,	apanhar	frutos,	pescar,	abraçar	e	dançar,	por	exemplo.	Esses	movimentos	não	são	casuais,	eles	
caracterizam	uma	sociedade,	nesse	caso,	uma	sociedade	ribeirinha,	envolvendo	na	esfera	do	corpo	
um	indicador	que	pode	estabelecer	distinção	entre	as	pessoas	que	constituem	ou	não	determinada	
sociedade.	Deste	modo,	dizemos	que	“as	técnicas	corporais	são	tradicionalmente	adquiridas	e	depois	
de	eficazmente	incorporadas	marcam	determinado	uso	social,	que	pode	e/ou	deve	cumprir	os	papéis	
sociais	impostos”	(SILVA;	ALMEIDA,	2014,	p.	S201).

Associamos	a	esse	estudo	a	visão	de	Santos	(2003,	p.	9)	sobre	o	poder	local	e	o	poder	nacional,	
amparado	nas	ideias	do	poeta	português	Miguel	Torga	sobre	“universal”	e	“local”,	ao	dizer	que	“o	uni-
versal	é	o	local	sem	paredes”,	substituindo	o	termo	“universal”	por	“global”	e	afirmando	ficar	ainda	mais	
perfeito	a	ideia	de	que	“o	global	é	o	local	sem	paredes	neste	momento	e,	portanto,	é	muito	importante	
que	se	considere	que	o	local	deixou	de	ser	exclusivamente	local”.	Nesse	sentido,	transpomos	a	ideia	
de	 Santos	para	esse	 contexto	e	 consideramos	que	os	pequenos	 ribeirinhos	 trazem	para	o	 corpo	os	
conhecimentos	da	vida	cotidiana,	traduzidos	nas	técnicas	que	se	tornam	práticas	culturais	aprovadas	e	
inventadas	com	o	corpo,	como	nos	referenda	Alves	(2003),	deixando	de	ser	local	e	se	tornando	global.

Nessa	continuação	Rodrigues	(2006),	referindo-se	à	atividade	corporal	como	andar,	pular,	lavar,	
nos	assegura	que	ela	é	a	expressão	no	corpo	da	estrutura	social,	além	do	que	existe	uma	estrutura	
biológica	que	faz	com	que	o	homem	veja,	ouça,	cheire,	sinta	e	pense,	porém	“a	cultura	fornece	o	rosto	
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de	suas	visões,	sentimentos	e	pensamentos,	criando	novos	cheiros,	sons	e	visões,	constituindo	novos	
universos	e	novos	corpos”	(RODRIGUES,	2006,	p.	113).	

Observando	as	crianças	no	seu	dia	a	dia	e	o	que	vivenciamos	durante	a	pesquisa	de	campo	afian-
çamos	que	“ao	descrever	seu	corpo,	as	crianças	enfatizam	suas	próprias	ações	e	suas	interações	com	
os	outros,	ao	invés	de	simplesmente	falar	sobre	seus	corpos	como	entidades	isoladas”	(STROPASOLAS,	
2012,	p.	176).	A	descrição	a	que	o	autor	se	refere	está	para	além	da	descrição	física,	envolvendo	rela-
ções	sociais	e	técnicas	corporais.	Referenda	ainda	ele	que	estamos	mergulhados	em	um	mundo	onde	
as	vivências	e	os	significados	que	constituímos	têm	uma	dimensão	corporal	significativa.

As	 ações	 desenvolvidas	 cotidianamente	 requerem	 técnicas	 corporais	 que,	 conforme	 Mauss	
(2017),	são	os	modos	de	uso	dos	corpos.	Nessa	lógica,	consideramos	que	as	técnicas	corporais	cotidia-
nas	das	crianças	do	Piriá	compõem	o	conjunto	de	todos	os	movimentos	vividos	por	elas	no	seu	dia	a	dia.

Mauss	(2017)	se	preocupou	em	apreender	sobre	as	culturas	de	muitos	lugares,	concluindo	que	
elas	são	semelhantes	em	relação	ao	uso	do	corpo	(comer	e	dormir,	por	exemplo),	porém	cada	um	faz	
segundo	a	lógica	de	sua	cultura.	Os	povos	da	Amazônia	apresentam	diferenças	culturais,	e	consequen-
temente	as	técnicas	corporais	acompanham	essa	dinâmica,	pelo	que	trazemos	aqui	aquelas	que	estão	
diretamente	relacionadas	às	vivências	das	crianças	ribeirinhas	do	Piriá,	sem,	no	entanto,	seguirmos	
linearmente	a	enumeração	biográfica	proposta	por	Mauss.	

Destacamos	que	a	proposta	de	Mauss	(2017)	associada	aos	demais	autores	aqui	mencionados	
foi	uma	opção	em	nossa	análise	em	virtude	de	esta	atender	aos	modos	como	as	crianças	da	Vila	do	Piriá	
elaboram	suas	técnicas	corporais	advindas	de	suas	práticas	culturais,	o	que	contribui	para	a	formação	
da	identidade	das	crianças	ribeirinhas.	Além	das	técnicas	apresentadas	por	Mauss	outras	surgiram	em	
nossa	investigação,	as	quais	serão	também	abordadas.	

Técnicas do sono e do repouso:	Mauss	(2017)	e	Rodrigues	(2006)	combinam	aspectos	dessas	
técnicas	ao	afirmarem	que	as	culturas	 indicam	as	posições	que	devem	ser	adotadas	para	dormir	e	
descansar.	Rodrigues	(2006)	diz	que	dormir	e	repousar,	por	exemplo,	apesar	de	serem	ações	de	cunho	
universal,	as	sociedades	possuem	formas	e	posições	para	fazê-lo,	conforme	suas	culturas.	

Há	sociedades	em	que,	para	dormir,	as	pessoas	nada	possuem,	a	não	ser	o	chão	para	colocarem	
o	corpo;	outras	se	valem	de	instrumentos	(esteiras,	camas,	bancos,	redes,	apoio	na	nuca);	há	culturas	
em	que	as	crianças	dormem	no	colo,	em	berços,	amarradas	em	suas	mães;	outras	há,	ainda,	em	que	
elas	dormem	agachadas,	em	pé,	em	redes,	bancos	e	cadeiras.	Para	repousar	existem	muitas	maneiras:	
sentar-se	em	cadeiras,	agachar-se	sobre	as	pontas	dos	pés,	entre	outras,	cabendo	a	cada	sociedade	
determinar	como	isso	se	procede.	Rodrigues	(2006,	p.	90)	diz	que	são	técnicas	apreendidas	e	“em	cada	
uma	dessas	técnicas	está	presente	uma	confluência	de	forças	sociais	[...]	na	qual	a	base	física	do	corpo	
(matéria)	as	forças	se	aplicam”.	

Os	modos	de	dormir	e	de	repousar	na	Vila	do	Piriá	se	atrelam	ao	descanso	nas	redes	que	ficam	
praticamente	durante	todo	o	tempo	penduradas	nas	salas,	varandas	e	áreas	diversas	das	casas,	nos	tra-
piches,	amarradas	nas	árvores	ou	estiradas	dentro	das	embarcações	quando	estas	trafegam	nos	rios	ou	
mesmo	ficam	paradas,	atracadas	nos	portos.	A	rede	é	um	elemento	cultural	tão	presente	no	Piriá	que	em	
todas	as	casas	que	visitamos	durante	o	período	em	que	lá	estivemos,	havia	redes	amarradas	em	quase	
todos	os	compartimentos,	inclusive	nas	cozinhas.	Em	muitas	casas	nem	cama	se	usa,	apenas	redes.
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Em	nossas	conversas	informais	com	as	crianças,	sempre	que	mencionavam	os	hábitos	da	casa,	a	

rede	foi	o	lugar	por	excelência	de	dormir	e	descansar.	

Mauss	(2017,	p.	435),	referindo-se	à	maneira	de	dormir	de	determinados	povos,	diz	que	a	rede	

é	“a	maneira	de	dormir	suspenso”,	caso	de	grande	parte	das	populações	amazônicas,	cultura	herdada	

dos	 povos	 indígenas.	O	 ribeirinho	 tem	por	 hábito	 tirar	 uma	 sesta	 após	 o	 almoço	deitado	na	 rede.	

Na	Vila,	nesse	intervalo,	o	comércio	fecha	e	nada	funcionava,	dos	mais	velhos	às	crianças,	todos	se	

recolhem	para	um	cochilo.	

Observamos	que	para	as	crianças	as	técnicas	do	sono	e	repouso	estão	ligadas	a	práticas	corporais	

lúdicas.	Quando	estão	se	preparando	para	dormir,	as	crianças	se	balançam,	se	enrolam,	se	encolhem,	

se	esticam,	parte	do	corpo	ora	fica	dentro	e	ora	fora	da	rede,	jogam	o	cobertor/lençol	em	cima	do	

corpo,	tiram	e	jogam	novamente,	até	que	o	sono	chegue.	

Rodrigues	(2006)	afirma	que	as	posições	adequadas	para	descansar	variam	entre	os	povos.	Sendo	

a	rede	um	instrumento	que	serve	também	ao	descanso,	as	crianças	têm	várias	posturas	corporais	que	

são	aprendidas.	Na	rede	a	técnica	de	movimentação	do	corpo	propicia	o	embalo	(lento,	médio,	forte	e	

muito	forte),	aproveitado	durante	horas	a	fio	pelas	crianças,	sozinhas	ou	acompanhadas.	

Outro	modo	de	descanso	na	rede	é	o	giro,	quando	o	corpo	fica	enrolado	dentro	da	rede	como	se	

fosse	um	bombom	embrulhado	(balinha);	às	vezes	só	o	rosto	fica	de	fora.	É	uma	forma	de	se	proteger	

do	frio	e	dos	mosquitos.

A	escalada	nos	punhos	da	rede	também	foi	observada,	quando	as	crianças	entram	na	rede	e	

sobem	nos	punhos,	como	se	estivessem	subindo	numa	árvore;	ficam	penduradas,	contemplando	o	rio,	

a	rua;	não	dormem,	apenas	ficam	quietas	observando	a	passagem	do	tempo.	

Sobre	as	 técnicas	corporais	que	envolvem	o	 jeito	de	dormir	e	descansar	das	crianças,	Pojo	e	

Vilhena	(2013)	consideram	que	uma	das	características	das	culturas	infantis	é	a	inventividade,	muito	

presente	na	cultura	ribeirinha,	pois	“a	utilização	do	corpo	como	sistema	de	expressão	não	tem	limites	

(RODRIGUES,	2006,	p.	90).	

Técnicas de falar e se movimentar ao mesmo tempo:	estão	relacionadas	à	fala,	que	é	sempre	

acompanhada	por	movimentos	corporais.	Estas	 técnicas	 foram	 identificadas	e	nomeadas	por	nós	a	

partir	de	observações	na	Vila	do	Piriá.	Nas	narrativas	a	gesticulação	das	mãos,	o	balançar	da	cabeça,	o	

remexer	de	partes	do	corpo	e	a	expressão	facial	funcionam	como	complementos	da	fala,	demonstran-

do	uma	necessidade	que	as	crianças	têm	do	uso	do	corpo	como	reforço,	para	dar	mais	ênfase	ao	que	

estão	a	dizer.	Para	Benjamim	(2013,	p.	18)	“a	linguagem	gestual	vai	muito	mais	longe	aqui	do	que	em	

qualquer	outro	lugar”.

Assim,	com	a	finalidade	de	explicitar	com	mais	detalhes	a	maneira	com	que	as	crianças	traduzem	

no	corpo	as	palavras/expressões	que	usualmente	utilizam	na	Vila,	elaboramos	um	quadro	com	a	des-

crição	daquelas	que	mais	ouvimos	durante	o	tempo	que	ali	passamos.	Utilizamos	imagens	das	crianças	

fotografadas	durante	a	pesquisa,	captadas	nos	momentos	em	que	elas	mostram	por	meio	das	técnicas	

corporais	as	palavras/expressões	mais	corriqueiras,	sem	se	darem	conta	de	que,	além	da	voz,	o	corpo	

também	fala.	
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Nos	casos	em	que	não	foi	possível	o	registro	fotográfico,	utilizamos	desenhos	a	traços	criados	
com	base	nos	registros	que	tínhamos	das	técnicas	corporais	das	crianças.	Amanda	Gil,	apoiada	na	obra	
de	Wosien	(2004),	buscou	subsídios	para	representar	por	meio	de	desenhos	a	traço	as	técnicas	corpo-
rais	cotidianas	que	fazem	parte	da	dinâmica	da	vida	das	crianças	do	Piriá,	demonstrando	o	quanto	é	
natural	para	elas	o	exercício	de	falar	e	de	se	movimentar	ao	mesmo	tempo.	

Quanto	ao	significado	e	à	descrição	dos	movimentos,	procuramos	descrevê-los	a	partir	dos	pró-
prios	movimentos	das	crianças,	da	unidade	doméstica	e	de	nossa	observação	no	dia	a	dia	da	comuni-
dade.	Utilizamos	ainda	o	levantamento	sobre	os	aspectos	da	oralidade	popular	feito	por	Sobral	(2014)	
e	que	deu	origem	à	coletânea	dos	volumes	do	Dicionário	Papachibé,	no	qual	está	registrada	a	fala,	com	
seus	significados,	que	se	ouvia	e	ainda	se	ouve	na	capital	paraense	e	nas	cidades	do	interior	do	Estado.	

O	quadro	a	seguir	apresenta	algumas	dessas	palavras/expressões	ouvidas	durante	a	coleta	de	
dados:

Quadro	1	-	Palavras/expressões:	a	representatividade	no	corpo

Palavra ou 
expressão

Significado dado pelas 
crianças

Significado dado pela 
unidade doméstica e 

dicionários

Técnica corporal 
cotidiana

Descrição do 
movimento

Agorinha
- Nesse instantinho. 
- Já, já. 
-	Nesse	minutinho.

-Neste	momento.
-	Agora	mesmo.

Em	pé,	com	os	braços	
para	cima	e	os	dedos	
polegar	e	indicador	
levantados,	este	último	
apontando	para	baixo	
identificando que a 
situação aconteceu 
nesse instante.

A gente

-	Todo	mundo.
-	É	nós	aqui.
-	É	ele,	ela,	aquele,	
aquela	e	eu.

- Todos juntos
-	Nós

Pode	ser	em	pé	ou	
sentado,	elevar	as	
mãos	por	sobre	a	
cabeça,	as	mãos	vão	
abaixando	na	lateral.

Bora	logo

- Ir rápido.
-	Quando	a	mãe	chama	
a	gente	pra	fazê	alguma	
coisa correndo.

-	Ordem	a	ser	
seguida	de	quem	está	
com	muita	pressa	
(SOBRAL, 2014).

Geralmente	quem	
usa	a	expressão	está	
à	frente,	chamando	
alguém,	e	com	uma	
das	mãos	indica	a	
direção,	mostra	o	
caminho	ou	sentido	
que a pessoa deve 
seguir	imediatamente.

Das bandas 
de	lá

-	Mora	longe	de	ti.
-	Quando	vive	do	lado	
de	lá	do	rio.

-	De	outro	lugar.
-	Do	outro	lado.

Comumente	com	o	
braço	alongado,	o	
corpo	virado	na	lateral,	
aponta	com	o	dedo	
indicador a direção da 
outra	margem	do	rio	
ou a direção onde a 
pessoa	mora.	
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Palavra ou 
expressão

Significado dado pelas 
crianças

Significado dado pela 
unidade doméstica e 

dicionários

Técnica corporal 
cotidiana

Descrição do 
movimento

De	mal	a	
morte

-	Nunca	mais	fala	com	a	
pessoa.
-	Pode	morrê,	mais	
num	fala	com	a	aquela	
que	tu	tá	com	raiva	
dela.

-	Ficar	sem	falar	
-	Fim	de	papo
-	Cortar	relações.

Em	pé,	usando	os	
dedos	das	mãos,	une	
os indicadores, e o 
adversário	bate	com	o	
indicador, separando 
as	mãos	do	outro.

Embuchada	
ou prenha -	Mulhé	barriguda.

- Grávida 
- Gestante

De	lado,	usando	uma	
das	mãos	em	forma	de	
concha,	passa	acima	
da	barriga	como	se	
mostrasse	uma	grávida	
em	estágio	avançado.

É-gu-á -	Quando	não	qué	dá	
certo as coisa.

-	Dito	com	
mais	ênfase	e	
pausadamente,	é	
diferente de égua, 
quer	dizer	pôxa	vida!	
Caramba!	(ARTE	PAPA	
XIBÉ,	2018).

O	corpo	balança	
de	um	lado	para	
o	outro,	à	medida	
que se pronuncia 
pausadamente	E-gu-á.

Égua

-	A	“égua”	tá	em	tudo.	
Se	tá	bom	diz	“égua”,	se	
tá	ruim	diz	égua.
-	A	gente	diz	mais	
“égua”	quando	tá	com	
raiva.

-	Expressão	
de	admiração,	
insatisfação, raiva, 
alegria,	espanto,	
tristeza	(ARTE	PAPA	
XIBÉ,	2018).

O corpo todo 
se	manifesta,	
principalmente	as	
mãos	balançam,	
como	se	estivesse	
se abanando, os pés 
pisam	rápido.

Levou	uma	
mijada

-	Ouve	esculhambação.
-	Quando	uma	pessoa	
briga	com	a	gente.

-	Foi	chamado	a	
atenção,	levou	um	
esporro,	um	sermão,	
uma	bronca	(ARTE	
PAPA	XIBÉ,	2018).

Com	as	duas	mãos	a	
altura	do	tronco	pula	e	
estala	os	dedos.

Mano/
mana

-	Quando	é	amigo,	
irmão	de	verdade	é	
mano.

-	Expressão	de	
tratamento	que	
está no cotidiano do 
paraense,	é	o	mesmo	
que	amigo,	parceiro,	
irmão.

Ao pronunciar a 
palavra	a	criança	
coloca	a	mão	no	
ombro	do	mano	
ou	mana,	no	que	é	
correspondido	pelo	
outro	e	caminham	
por	alguns	metros	
abraçados. Muito 
parecido	com	a	
expressão	“parente”.	

Matapi

-	Aquela	coisa	de	
arumã,	pode	ser	
de	miriti,	de	pegá	
camarão.
-	Armação	de	arumã	
que	pega	camarão.

-	Armadilha	artesanal	
feita	de	talas	de	
palmeira,	utilizada	
para a pesca do 
camarão	de	água	
doce.

As	mãos	ficam	a	
altura	do	tronco,	se	
posicionam	de	forma	
cilíndrica,	parecendo	
um	matapi	na	vertical.
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Palavra ou 
expressão

Significado dado pelas 
crianças

Significado dado pela 
unidade doméstica e 

dicionários

Técnica corporal 
cotidiana

Descrição do 
movimento

Tô na broca

-	Varado	de	fome.
-	Quando	a	fome	é	
grande, chega dá 
uma	dor	na	boca	do	
estômago.	
-	Quando	é	fomona.

-	Com	muita	fome.
-	Morto	de	fome,	a	
fim	de	comer	alguma	
coisa (SOBRAL, 2014).

Junta	as	mãos,	uma	
sobre	a	outra,	coloca	
sobre	o	abdome	e	
aperta.

Não-que-
não

-	Se	alguém	perguntá	
se	vou	jogá	bola,	eu	
digo não-que-não, que 
vou.

-	Sim
-	Afirmação	de	
alguma	coisa.

A	cabeça	balança	para	
cima	e	para	baixo.

Não	tê	
falei!

- A gente diz não vai, 
mas	a	pessoa	qué	í,	daí	
dá	errado	pra	lá.	Ela	
então	volta	com	cara	
de	besta,	aí	a	gente	
diz	“não	tê	falei	pra	tu	
não	í”.	

- Eu avisei das 
consequências.

Os	braços	se	abrem	
e	ao	se	aproximar	da	
pessoa	avisada	levanta	
o	braço	direito	e	com	
o indicador apontando 
para	o	rosto	balança	a	
mão	para	cima	e	para	
baixo.

Nem	fale,	
até!

-	Se	alguém	perguntá	
assim,	se	eu	gosto	
muito	de	açaí,	como	eu	
gosto,	aí	eu	digo	isso.	

-	Para	confirmar	o	
que o outro está 
afirmando	ou	
perguntando.

Abre	os	braços	e	leva	a	
perna direita a frente.

Pai-d’égua - Uma	coisa	boa,	legal,	
que aconteceu.

- Algo	excelente,	
ótimo,	muito	bom	
(ARTE	PAPA	XIBÉ,	
2018).

Expressão	facial	alegre,	
sorridente,	mostra	
o	sinal	de	positivo	
podendo	ser	com	
as	duas	ou	uma	das	
mãos.	

Parente

-	As	vez	é	nosso	amigo,	
as	vez	é	tio,	primo,	
parente	mermo.
-	É	todo	mundo	aqui,	
porque	todo	mundo	
chama	de	parente	pro	
outro.

-	Amigo
-	Membro	da	família
-	Forma	de	
tratamento	(SOBRAL,	
2014).

Mãos	pousam	em	
cima	do	ombro	do	
companheiro;	é	usado	
com	mais	frequência	
para	pessoas	do	sexo	
masculino.
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Palavra ou 
expressão

Significado dado pelas 
crianças

Significado dado pela 
unidade doméstica e 

dicionários

Técnica corporal 
cotidiana

Descrição do 
movimento

Pitiú

-	É	do	peixe	quando	
a	gente	come,	aquele	
chero	fica	na	mão.
-	Tem	no	peixe,	
camarão,	as	vez	na	
galinha,	é	o	cheiro	que	
fica	a	modo	grudado	na	
mão.	

-	Cheiro	característico	
de	peixe;	cheiro	de	
maré,	de	maresia	
(ARTE	PAPA	XIBÉ,	
2018).

Franzir o rosto e 
colocar	a	mão	na	
barriga	como	se	fosse	
vomitar.

Pixé
-	É	quando	fede.
- Coisa podre.
-	Cheiro	ruim.

- Mau-cheiro
- Catinga.

Anda	ligeiro	colocando	
a	mão	no	nariz	
evitando	sentir	o	mau-
cheiro. 

Por	demais
-	É	assim	muito,	muito,	
muiiiito.
-	É	quando	derrama.

- Muito
-	Em	grande	
quantidade.

Os braços dobrados, 
as pontas dos dedos 
abrem	e	fecham.	

Porrudão

-	Uma	coisa	muito	
grande.
-	Grande,	maió	que	o	
meu	braço.

-	Enorme,	avantajado,	
grandalhão	(SOBRAL,	
2014).

Os	braços	formam	
um	círculo	diante	
do centro do corpo, 
ou	abaixo	ou	na	
altura	média	com	
distanciamento	do	
corpo.

Quero	vê	
minha	mãe	
mortinha

-	A	gente	diz	uma	coisa	
e	eles	não	acredita,	aí	a	
gente diz isso.

-	É	usado	tipo	assim	
uma	jura	(SOBRAL,	
2014).

O corpo fica deitado 
no	chão	como	se	
estivesse	morto,	
inclusive	com	as	mãos	
sobre o peito.

Te	enxerga
-	Para	de	graça.
-	Apara	com	a	saliença.	

- Te dá ao respeito 
(SOBRAL, 2014). 

Cabeça virada para o 
lado,	franze	o	rosto.

Té	doidé?

-	Um	negóço	que	tu	
não	fez	e	alguém	diz	
que tu fez.
-	Uma	coisa	que	nós	
não	entende	como	
aconteceu.

-	Diz-se	de	algo	muito	
absurdo.	O	mesmo	
que	“fala	sério!”	
(ARTE	PAPA	XIBÉ,	
2018).

O corpo inteiro se 
requebra	como	se	
fosse	uma	cobra	em	
movimento.
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Palavra ou 
expressão

Significado dado pelas 
crianças

Significado dado pela 
unidade doméstica e 

dicionários

Técnica corporal 
cotidiana

Descrição do 
movimento

Tô até o 
talo

- Tô cheiona.
-	Comi	muito,	tudinho.
- Minha barriga não 
aguenta	(não	dá)	mais	
nada.

-	Completamente	
cheio, satisfeito.
-	Bem	alimentado,	
não	cabe	mais	nada.

Com	a	mão	na	altura	
da cintura ou quadris 
estufa a barriga, 
mostrando	o	quanto	
está	volumosa,	cheia.	

Tô 
mordido(a)

-	Tô	com	raiva.
- Muito invocado.
-	Tô	por	conta,	nem	fala	
comigo.

- Estou aborrecido
- Estou chateado

A	expressão	facial	é	
de	quem	está	bravo.	
Com	a	mão	na	altura	
da	cintura	encolhe	
a barriga e estufa o 
peito. 

Tua cara 
nem	treme

-	Te	manca,	mentiroso.
-	Não	tem	vergonha	na	
tua	cara?
- Mentiroso
-	Potoqueiro
-	Só	lorota	
-	Só	potoca.

- Repreensão a 
quem	está	mentindo	
(SOBRAL, 2014).

Os	olhos	devem	estar	
fechados	e	uma	leve	
mexida	no	queixo	faz	
parecer	o	rosto	tremer.

Tu	já	vem,	
né	mano!

-	Quando	a	gente	vai	
divagazinho	fazê	de	
novo o que não é pra 
fazê.
-	A	gente	gosta	duma	
coisa	e	a	mamãe	não,	
ela	manda	pará,	daí	
passa	um	pedaço	a	
gente	começa	di	novo,	
aí	ela	diz	“tu	já	vem,	né	
mano!

-	Advertência,	
repreensão.

Cabeça virada para o 
lado,	entorta	a	boca	e	
cruza os braços.

Tuíra

- A água é cheia de 
barro, quando a gente 
toma	banho	o	barro	
pega	na	nossa	pele	e	
fica	assim	parece	sujo.
-	É	quando	arranha	e	
fica pirento. 

-	Espécie	de	pó	que	
gruda	na	pele	em	
virtude da água 
barrenta dos rios.

A	pele	é	arranhada	
com	as	unhas.

Fonte:	Pesquisa	de	campo	(2015/2016)	–	Desenhos	feitos	por	Amanda	Gil,	Artista	Plástica.

Técnicas dos movimentos do corpo inteiro:	as	ações	diárias	de	subir	em	árvores,	remar,	nadar,	
plantar	ou	fazer	roça,	cortar	madeira,	caçar	e	pescar	requerem	técnicas	que	movimentam	os	corpos	
das	crianças	por	completo,	exigindo	ainda	movimento	de	força,	como	puxar,	empurrar	e	levantar.	Subir	
numa	palmeira	de	açaí	nativa	que	alcança	entre	9	e	12	metros	de	altura	e	tem	em	média	14	cm	de	
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diâmetro,	caule	liso	e	roliço,	usando	apenas	o	corpo,	no	máximo	uma	peconha	nos	pés,	é	desafiador,	
mas	a	habilidade	com	que	fazem	isso	é	impressionante,	pois	demanda	técnicas	corporais	que	mexem	
com	todo	o	corpo,	precisando	imprimir	força	nas	mãos	e	pés	para	subida	e	descida,	equilíbrio	do	corpo,	
deslocamento	da	cabeça	para	os	lados	e	abdome	sempre	comprimido.	

Remar	para	ir	pescar,	colocar	matapi,	se	dirigir	a	casas	de	parentes,	em	pequenas	embarcações,	
os	casquinhos,	é	outra	ação	que	exige	muita	técnica.	Grande	parte	dos	barcos	da	Vila	dispõe	de	motor,	
mas	normalmente	as	crianças	entre	9	e	11	anos,	talvez	por	precaução,	não	são	autorizadas	pelos	adul-
tos	a	usarem	os	barcos	com	este	equipamento,	restando	a	elas	a	opção	das	canoas	a	remo,	o	que	exige	
fortes	movimentos	dos	braços	para	um	lado	e	outro,	força	e	equilíbrio	no	corpo	todo.

A	prática	de	 remar	exige	 técnica	 corporal	 que,	 segundo	Mauss	 (2017),	 é	 a	maneira	 como	as	
pessoas	utilizam	o	corpo	para	realizarem	ações	que	vão	das	mais	simples	às	complexas.	A	narrativa	a	
seguir,	de	duas	crianças	(Rayka,	10	anos	e	Isis,	5	anos),	traduz	a	prática	cultural	de	remar	em	pequenas	
embarcações	nos	rios	da	Amazônia,	prática	comum	na	Vila	do	Piriá	e	que	vem	sendo	passada	de	gera-
ção para geração:

Transcrição	de	vídeo	(23/01/2016).
É assim que se rema.
Rayka: Pra remá, a gente pega o remo e vai remando.
Isis: Depois vai pro lado.
Rayka: Depois quando a gente fô muito acelerado a gente para um pouco e vai remando lento.
Kaline: Uma vez pra cá, uma vez pra cá	(indicando	alternadamente	o	lado	direito	e	o	lado	esquerdo).
Isis: Uma vez pra cá, uma vez pra cá (indicando	alternadamente	o	lado	direito	e	o	lado	esquerdo).
Rayka: Uma vez pra cá, uma vez pra cá (indicando	alternadamente	o	lado	direito	e	o	lado	esquerdo). 

Portanto,	as	crianças	ribeirinhas	da	Vila	do	Piriá	utilizam	o	corpo	como	forma	de	estabelecer	
relações	com	a	natureza,	com	o	espaço	e	com	a	sua	gente,	construindo,	assim,	sua	identidade.

A	ação	de	nadar	exige	certa	destreza	das	crianças;	elas	nadam	distâncias	consideráveis,	movi-
mentando	de	forma	sincronizada	pernas,	braços	e	cabeça,	com	o	tronco	girando	 levemente	a	cada	
braçada.	É	necessário	dominar	algumas	técnicas	para	se	nadar	em	rios;	a	correnteza	forte,	o	vai	e	vem	
de	embarcações,	a	enchente	e	vazante	são	situações	com	as	quais	as	crianças	convivem	diariamente,	
aprendendo	a	dominá-las.	

Plantar	ou	fazer	roça	e	cortar	madeira	na	mata	são	ações	cotidianas	dos	ribeirinhos,	das	quais	as	
crianças	participam	como	ajudantes,	geralmente	se	deslocando	na	companhia	dos	adultos	para	pequenas	
tarefas	no	início,	as	quais	vão	aumentando,	à	medida	que	atingem	a	adolescência	e	a	fase	adulta.	Há	ne-
cessidade	de	força	e	mobilidade	para	que	as	técnicas	sejam	executadas.	Então,	para	fazer	a	roça	as	crian-
ças	mantêm	uma	postura	corporal	curvada	ou	ajoelhada	por	longos	períodos,	seja	para	plantar,	colher	
ou	mesmo	cuidar	da	capina.	O	corte	da	madeira	na	mata	ainda	é	mais	difícil,	pois	se	precisa	de	técnicas	
para	entrar	e	sair	da	mata,	pular	entre	os	troncos	caídos,	cortar	as	pequenas	árvores	abrindo	caminho	até	
chegar	às	de	grande	porte	que	serão	derrubadas.	A	derrubada	é	feita	geralmente	com	motosserra,	mas	
também	pode	ser	feita	com	serra	manual	e	facões,	o	que	requer	ainda	mais	força	e	habilidade.

A	caça	e	a	pesca	são	atividades	de	subsistência.	Deste	modo,	elas	acontecem	de	forma	artesanal,	
principalmente	pelas	mulheres	e	crianças,	que	munidas	de	varas	feitas	de	galhos	de	árvores	se	lançam	
nas	beiras	e	braços	de	rios	em	canoas	ou	casquinhos	à	espera	do	peixe	do	dia;	pequenas	redes	de	pesca	
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são	usadas	para	complementar	a	ação	de	juntar	uma	quantidade	maior	de	peixes.	O	camarão	de	água	
doce	é	pescado	com	o	uso	do	matapi,	confeccionado	pelos	próprios	moradores	da	Vila;	colocado	na	
água	quando	a	maré	está	seca	e	amarrado	a	varas	fincadas	nas	margens	do	rio,	é	retirado	com	a	maré	
alta	para	que	sejam	colhidos	os	camarões.	Todas	essas	práticas	que	as	crianças	 fazem	no	Piriá	 são	
técnicas do corpo, segundo Mauss (2017). 

Técnicas dos cuidados do corpo:	para	as	crianças	ribeirinhas	o	mais	representativo	no	cuidado	
com	o	corpo	é	o	banho	no	rio,	é	nele	que	as	crianças	vivenciam	o	cuidado	corporal,	é	o	lugar	do	esfre-
gar,	lavar,	ensaboar	as	partes	do	corpo.	O	fato	de	a	água	do	rio	ser	barrenta	não	se	torna	impedimento	
para	que	a	higiene	ocorra.	Independente	de	quantas	vezes	se	toma	banho	durante	o	dia,	o	material	
de	asseio,	como	sabonete	e	shampoo,	é	usado	apenas	em	um	dos	banhos,	geralmente	naquele	que	
antecede	a	escola	ou	a	igreja.	

Técnicas de alimentação:	relacionadas	com	os	modos	de	comer,	com	um	significado	especial	
no	 que	 se	 refere	 ao	 alimento	 presente	 todos	 os	 dias	 na	mesa	 do	 amazônida	 ribeirinho	 -	 o	 açaí.	 É	
consumido	diariamente,	no	almoço	e	jantar,	associado	à	refeição	normal	do	dia	a	dia,	e	sem	o	qual	a	
refeição	não	está	completa.	Adultos	e	crianças	preparam	o	prato	com	feijão,	arroz,	farinha,	peixe	ou	
carne	(que	pode	ser	de	caça)	ou	camarão...	E	uma	tigela	de	açaí	ao	lado,	misturado	com	farinha	de	
mandioca.	A	técnica	consiste	em	ingerir	alternadamente	uma	colherada	da	refeição	do	prato	e	outra	
da	mistura	com	o	açaí.	

Desde	muito	cedo,	antes	mesmo	de	completar	o	primeiro	ano	de	vida,	as	crianças	já	começam	a	
consumir	o	produto,	não	sendo	raro	encontrarmos	crianças	tomando	açaí	na	mamadeira,	como	se	fos-
se	um	mingau.	Grande	parte	das	crianças	depende	desse	alimento,	mas	nem	sempre	há	em	quantidade	
suficiente	para	suprir	suas	necessidades	alimentares.	A	grande	divulgação	ocorrida	recentemente	e	a	
entressafra	do	produto,	no	período	do	inverno	amazônico,	vêm	criando	algumas	dificuldades	para	a	
população,	conforme	esclarece	Souza	(2015):

O	açaí	é	um	componente	básico	da	alimentação	das	comunidades	marajoaras	mas,	ultimamente	este	
produto	tem	sido	exportado	para	diversas	partes	do	país,	e	isso	tem	encarecido	o	produto,	sobretudo	
no	período	da	entressafra,	quando	fica	mais	escasso	e,	consequentemente,	o	preço	fica	mais	elevado.	
Desta	maneira,	 já	 não	 é	 tão	 comum	ver	 o	 açaí	 na	mesa	 da	 população	marajoara,	 especialmente,	
daquelas	que	vivem	nas	cidades,	porém	no	meio	rural,	às	vezes,	é	o	único	alimento	da	família	pobre	
(SOUZA, 2015, p. 95). 

O	açaí	já	está	enraizado	de	tal	forma	na	cultura	alimentar	da	população	piriaense	que	mesmo	
no	período	da	entressafra	consome	o	produto	adicionando	mais	água	do	que	o	habitual,	para	não	ficar	
sem	comer	o	manjar	da	Amazônia.	

Deste	modo,	podemos	inferir	que	as	técnicas	corporais	se	tornam	práticas	culturais	(ALVES,	2003),	
possibilitando	a	formação	da	identidade	dos	sujeitos-crianças	ribeirinho-marajoara	da	Vila	do	Piriá.	

Quando	nos	referimos	ao	corpo,	estamos	falando	de	um	corpo	na	sua	totalidade,	integral,	por-
tanto,	de	um	sujeito	que	pensa,	que	tem	sentimentos,	emoções,	que	influencia	e	é	influenciado	pelo	
meio	social,	logo,	de	um	ser	que	se	revela	através	da	afetividade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este	estudo	teve	por	objetivo	analisar	como	a	criança	ribeirinha	constrói	sua	identidade	ligada	

as suas atividades cotidianas. Neste sentido, as técnicas corporais presentes nas atividades do dia a dia 
contribuem	na	formação	da	identidade	cultural	das	crianças,	e	é	por	meio	delas	que	também	se	veem	
ribeirinhos-marajoaras.	As	ações	desenvolvidas	pelas	crianças	requerem	inúmeras	técnicas	que	foram	
agrupadas	em	cinco	eixos	diretamente	relacionados	às	ações	cotidianas	na	Vila	do	Piriá:	técnicas	do	
sono	e	repouso,	técnicas	de	falar	e	se	movimentar,	técnicas	dos	movimentos	do	corpo	inteiro,	técnicas	
de	 cuidados	 com	o	 corpo	 e	 técnicas	 de	 alimentação.	 Todas	 as	 técnicas	 advêm	dos	modos	 de	 vida	
ribeirinho,	contudo,	as	crianças	as	desenvolvem	adaptando-as	à	maneira	como	utilizam	cada	elemento	
no	seu	cotidiano.	Usar	a	rede	para	dormir	ou	descansar	é	uma	prática	cultural	nos	Marajós,	conquanto	
elas	a	usam	para	embalar-se,	enrolando	o	corpo	na	rede	e	escalando	os	punhos,	o	que	requer	técnicas	
corporais	específicas	para	cada	ação.

A	oralidade	(fala)	é	acompanhada	de	movimentos	corporais	que	reforçam	o	que	estão	a	dizer;	
as	palavras/expressões,	à	medida	que	são	pronunciadas,	são	acompanhadas	pelo	corpo	por	meio	das	
técnicas	de	falar	e	se	movimentar	ao	mesmo	tempo.

No	dia	a	dia	as	ações	realizadas	pelas	crianças	são	variadas	e	estão	diretamente	ligadas	a	fazer	
roça,	 cortar	madeira,	 remar,	 caçar	e	pescar,	o	que	 faz	com	que	o	corpo	se	movimente	por	 inteiro,	
exigindo	técnicas	corporais	específicas	para	o	exercício	dessas	atividades.	

O	corpo	precisa	de	cuidados	e	há	técnicas	para	que	ele	seja	bem	tratado,	sendo	o	banho	de	rio	
o	mais	presente	na	Vila.	Por	último,	as	técnicas	de	alimentação,	diretamente	relacionadas	ao	alimento	
consumido	por	quase	a	totalidade	da	população,	o	açaí,	que	é	parte	integrante	da	refeição	diária.	
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CONTEXTUALIZANDO OS ENCONTROS DE INTEGRAÇÃO
Vem	sendo	instigante	investigar,	refletir,	discutir	e	socializar	práticas	vivenciadas	no	cotidiano	

do	Colégio	de	Aplicação	do	Instituto	Superior	de	Educação	do	Rio	de	Janeiro	(Cap-ISERJ),	uma	escola	
pública	do	Rio	de	Janeiro,	pertencente	a	Rede	FAETEC	de	ensino.	Por	meio	das	práticas	vivenciadas,	
apontamos	um	movimento	que	vem	sendo	experienciado,	há	mais	de	duas	décadas,	anterior	a	nossa	
presença	na	escola,	nomeado	como Encontros de Integração.	São	encontros	que	buscamos	realizar	
uma	vez	por	semana,	ao	longo	do	ano	letivo,	com	o	intuito	de	integrar	uma	turma	da	Educação	Infantil	
a	uma	turma	dos	Anos	Inicias.

Aprendemos	com	Guilherme	do	Val	Toledo	Prado	(2013)	que,	ao narrar, visitamos o passado, 
na tentativa de buscar o presente em que as histórias se manifestam, trazendo à tona fios, feixes, frag-
mentos que ficaram esquecidos no tempo”	(p.8).	Para	nós	professoras	alfabetizadoras,	as	narrativas	do	
cotidiano	escolar	compõem	nosso	material	investigativo	inesgotável	de	sentidos	por	nos	inquietar,	por	
fazer	parte	de	nossa	prática	e	por	acreditarmos	no	potencial	formativo	que	tecemos	ao	escrevermos	e	
compartilharmos	nossas	experiências	vividas	com	as	crianças.

Nesse	sentido,	é	importante	ressaltar	que	é	um	texto	do	vividopraticadonarrado1 sobre encon-
tros	entre	crianças,	professoras,	espaços	escolares,	práticas	e	conversas.	Esses	encontros	costumam	
acontecer	em	nossas	respectivas	salas	ou	nos	múltiplos	espaços	da	escola	de	acordo	com	a	atividade	
combinada,	sendo	ela:	brincar,	pesquisar,	se	encontrar,	conversar,	estar juntos, estar entre vários, estar 
entre diferenças (SKLIAR, 2014, p. 35).

Assim,	a	Integração	vem	sendo	compreendida	por	nós	como	encontros	de	formação,	tanto	para	
as	crianças	como	para	as	professoras	e	professores	envolvidas/envolvidos	nessa	ação	pedagógica	e	
conjunta.	Para	além	do	encontro	entre	turmas,	a	Integração	busca	fazer	de	nossas	reflexões	e	práticas,	
espaços	de	diálogo	e	formação	nascidos	a	partir	de	nossas	interlocuções.	

Leonardo,	um	estudante	do	primeiro	ano,	matriculado	na	escola	desde	a	Educação	Infantil,	nos	
conta	durante	uma	conversa	em	roda	realizada	no	espaço	físico	da	Educação	Infantil,	uma	passagem	
potente a respeito do que pensa e sente sobre a Integração: Se eu pudesse, eu gostaria de estudar aqui 
ao mesmo tempo. Mas sabe, eu sei que posso voltar. Isso que é legal! Eu tenho saudades daqui. Quando 
é o dia de vir aqui nessa escola eu fico feliz, porque estou lá e estou aqui também!

1	 Seguindo	alguns	pressupostos	do	campo	dos	estudos	e	pesquisa	com	os	cotidianos,	optamos	pela	juntabilidade	de	alguns	termos.	
Essa	opção	tem	como	objetivo	reconhecer	como	indissociáveis	processos	compreendidos	como	antagônicos	pela	Ciência	Moderna,	
tais	como	saber/fazer,	teoria/prática,	aprender/ensinar.	Assim,	a	ideia	é	interrogar	com	o	modo	dicotomizado	como	fomos	levados	a	
naturalizar	e	escrever/pensar	pela	ciência	positivista.
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Esta	narrativa	transborda	sentidos	e,	contribui	para	pensar	na	Integração	como	um	movimento	
que	vem	sendo	vividopraticadonarrado	de	maneira	em	que	estudantes	e	professores	se	reconheçam	
como	sujeitos	de	um	processo	coletivo,	afetivo	e	de	pertencimento.	

Não	à	toa,	o	relato	de	Leonardo	demarca	a	vontade	de	estudar	ao	mesmo	tempo	no	espaço	da	
Educação	Infantil	e	dos	Anos	Iniciais,	compreendendo	ser	possível	ocupar	mutuamente	esses	espaços	
ao	viver	a	proposta	pedagógica	da	Integração.	

A	fala	de	Leonardo	encontra	sonoridade	no	relato	da	professora	Elaine	Mathias2,	militante	há	
mais	de	vinte	anos	na	Educação	Infantil,	que	vem,	ao	longo	desse	tempo,	lutando	pela	compreensão	
política	da	Integração	entre	os	segmentos	da	Educação	Infantil	e	Anos	Iniciais	do	Ensino	Fundamental,	
quando	nos	diz	textual	e	emocionadamente	que,

Um	 dos	 aspectos	 que	 me	 interessa,	 especialmente	 na	 INTEGRAÇÃO	 com	 o	 1o	 ano	 é	 o	 político.	
Considerando	o	papel	político	do	professor	como	agente	transformador	da	sociedade.	Minha	relação	
com	os	alunos	e	suas	 famílias	assume,	neste	contexto,	 tal	 importância	que	extrapola	os	muros	da	
escola	e	as	dimensões	pedagógicas.	Nesta	perspectiva,	considero	cuidadosamente	a	complexidade	
do	trabalho	de	INTEGRAÇÃO	com	o	1o	ano	que	vai	além	do	mero	cumprimento	de	programas	e	con-
teúdos.	(Relato	da	Professora	Elaine	Mathias	–	Educação	Infantil	2015).

O	relato	da	professora	Elaine	Mathias	expressa	a	preocupação	política	que	se	insere	na	prática	
pedagógica	da	Integração,	uma	vez	que	ao	priorizar	o	trabalho	com	os	Anos	Iniciais,	ela	chama	a	aten-
ção	para	a	necessidade	do	compromisso	com	a	educação	na	perspectiva	de	continuidade	e	integração	
do	trabalho	pedagógico	que	deve	envolver	a	Educação	Infantil	e	os	Anos	Iniciais.	A	docente	também	
revela	a	complexidade	do	trabalho	da	Integração	numa	dimensão	que	extrapola	a	sala	de	aula,	e	como	
ela	diz,	extrapola	o	mero	cumprimento	de	programas	e	conteúdos,	porque	essa	ação	se	vincula	ao	que	
acreditamos,	ao	buscarmos	em	nossas	práticas	cotidianas,	o	sentido	dessa	ação	política	na	e	para	a	
vida	das	crianças	e	a	compreensão	sobre	os	espaços	escolares.

Pensando	de	um	modo	geral,	embora	não	existam	normas	impedindo	a	circulação	das	crianças	
entre	os	segmentos,	elas	fazem	parte	do	imaginário	social	e	escolar.	Basta	lembrarmo-nos	das	famosas	
perguntas	clichês	que	ainda	hoje	escutamos:	O	que	você	está	fazendo	fora	da	sala	de	aula?	Cadê	sua	
professora?	Volte	para	a	sua	sala!	Aqui	não	é	seu	segmento...

Não	diferente	disso,	dentro	de	nossa	própria	escola	encontramos	resistência	entre	colegas	de	
profissão	que	demonstram	não	reconhecer	a	Integração	como	espaçotempo	de	construção	de	conhe-
cimento,	pertencimento	e	continuidade.	Talvez	por	se	sentirem	inspiradas	pelo	discurso	pedagógico	
dominante	em	que	é	preciso	dar	conta	do	conteúdo	da	turma,	entre	outros	conflitos	e	lógicas	hegemô-
nicas	que	atravessam	nossas	práticas,	que	no	momento	não	nos	cabe	abordar.

Para	além	disso,	buscamos	alternativas	que	levem	a	postura	vigilante	e	reflexiva	(FREIRE,	1996)	
sobre	nossas	práticas,	uma	vez	que	defendemos	com	Nilda	Alves,	Regina	Leite	Garcia	(2006)	e	tantos	
outros	pesquisadores	nos/dos/com	os	cotidianos	escolares,	que	existem	modos	de	fazer	diferentes	e	
com	lógicas	próprias	(p.16)	dos	sujeitos	envolvidos	-	professores(as),	estudantes	e	toda	a	comunidade	
escolar	-	que	inventam,	transformam,	criam	escola.

2	 Professora	Elaine	Mathias,	atua	como	docente	há	30	anos	na	Educação	Infantil	do	Instituto	Superior	de	Educação	do	Rio	de	Janeiro	e	
há	mais	de	vinte	milita	pela	INTEGRAÇÃO	e	ações	políticas	pedagógicas	que	conduzam	para	a	união	entre	os	segmentos	da	Educação	
Infantil	e	Anos	Iniciais.
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TEMPO E ESPAÇO DA INFANCIALIZAÇÃO
Aqui	traremos	um	pouco	do	vivido	no	ano	de	2018	por	duas	turmas:	a	turma	51,	do	V	período	da	

Educação	Infantil	e	a	turma	101,	do	primeiro	ano	dos	Anos	Iniciais.

Perseguindo	uma	ação	pedagógica	outra,	 as	 professoras	Renata	Alves	 e	Ana	Paula	Venancio	
vêm	se	desafiando	a	tecer	ações	que	compreendam	a	escola	como	uma	rede	integrada	de	saberes,	
histórias	e	experiências,	investindo	cada	vez	mais	em	uma	educação	que	seja	democrática,	antirracista	
e	de	continuidade.	Os	encontros	entre	as	turmas	51	e	101	aconteciam	onde	tempo	e	espaço	transfor-
mavam-se	em	momentos	organicamente	vividos	entre	nós,	crianças	e	professoras,	como	tempoespaço 
da infancialização	(NOGUERA,	2017).	Um	exercício	de	abertura	aos	múltiplos	sentidos.	Ou	seja,	reco-
nhecer	nesse	exercício,	a	oportunidade	de	pensar	e	vivenciar	o	tempo	em	abertura,	em	escutas,	em	
permanente	mudança.	Sendo	assim,	assumimos	a	 ideia	de	que	somos	habitados	pela	 infância	para	
muito	além	de	uma	fase	cronológica	da	vida	(KOHAN,	2015).	

Porém,	aqui	estamos	a	pensar	a	infância	mediante	a	abordagem	afroperspectivista	(NOGUEIRA,	
2017),	que	tem	como	um	de	seus	princípios	pensar	a	infância	na	perspectiva	afrocentrada,	como	pro-
cesso	relacional	com	ela	e	com	o	mundo,	seus	modos	de	pensar,	ver	e	sentir	o	mundo	assim	como	
esses	pensamentos	se	isso	se	relacionam	com	os	conhecimentos	afro-brasileiros	em	circularidade,	na	
relação	de	seus	pensamentos	com	os	dos	outros,	de	suas	falas	e	escutas,	assim	como	na	formulação	
de	novos	conhecimentos.	

Pensamos	esse	tempoespaço	dos	encontros	de	integração	como	circularidade	(TRINDADE,	2006)	
um	sentido	ancestral	africano	de	sentir,	existir,	ouvir,	falar,	olhar,	se	movimentar,	de	estar	com	o	outro,	
de	criar	relações	e	interações	pluritransversais	e,	como	diziam	as	crianças:	os encontros de integração 
são encontros de imaginação. 

Imaginar,	movimentos	de	pensamentos	que	indicam	liberdade	de	criação,	de	fala,	de	materiali-
dade	de	visões,	de	sentidos,	de	articulações	com	o	mundo	e	consigo	mesmo.	Nesse	sentido	corrobo-
ramos	a	ideia	de	relações	e	interações	pluritransversais,	ao	invés	de	universais,	abandonando	o	mito	
de	que	a	palavra	universal	pode	nos	remeter	para	o	que	se	coloca	como	universal/único.	Ideias	plurais	
que	nos	atravessam,	que	nos	modificam,	que	nos	remexe,	pois	somos	constituídos	de	muitos	outros	
que	atravessam	nossas	histórias	de	vida,	nossos	fazeres	e	nossos	pensares.	

Por	meio	da	pluritransversalidade	afroperspectivista,	vivenciamos	e	experienciamos	nos	encon-
tros	de	integração	a	Roda	de	Conversas	como	circularidade,	a	compreendendo	como	lugar	de	diálogo,	
polifônico,	agregador,	conflituoso,	orgânico,	sensível,	imaginário	e,	porque	não,	inventado!	Assim,	vem	
sendo nesse aprender com	 as	 crianças,	 que	esse	 texto	 se	 inscreve	e	 também	pergunta:	 Podem	as	
crianças	inventar	histórias	na	escola?	Podem	brincar	de	inventar	histórias	na	escola?	Em	que	tempo	
inventam,	brincam	e	criam	histórias?	O	que	as	histórias	inventadas	nos	ensinam?	O	que	as	histórias	
inventadas	nos	inspiram?	

A	abordagem	afroperspectivista	(NOGUERA,	2017)	nos	ajuda	a	refletir	sobre	uma	visão	ancestral	
que	reflete	a	infância	como	condição	de	experiência	humana	que	nos	permite	reinventar	o	mundo	e	a	vi-
vê-la	desde	um	outro	lugar,	qual	seja,	o	lugar	da	vivência,	da	abertura,	da	experiência,	das	narrativas	orais.

Ouvir	as	crianças	durante	as	brincadeiras,	em	seus	diálogos,	nas	conversas	vem	sendo	um	exer-
cício	muito	gratificante.	Na	escola,	o	lugar	das	invenções,	ainda	ocupa	um	tempo	restrito,	diminuto,	
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clandestino	muitas	vezes,	pois	acabam	se	tornando	momentos	de	escapadas.	Ou	seja,	o	tempo	curri-
cular	muitas	vezes	não	dá	espaço	para	o	tempo	da	criação,	da	invenção,	do	faz-de-conta,	das	histórias	
inventadas,	das	histórias	de	mentirinha.

Inventar	histórias	parece	ser	algo	fascinante	para	as	crianças,	haja	visto	a	facilidade	com	que	
criam	histórias,	contos,	causos,	atuação	que	nos	faz	refletir	nos	lugares	de	fala	e	autorias	que	as	crian-
ças	ocupam	e	como	ocupam,	isso	porque	a	criança	pode	passar,	criar,	inventar,	arquitetar	lugares	que	
nós	adultos	não	imaginamos,	ou	não	nos	permitimos	mais	imaginar.	Portanto,	as	histórias	nos	ensinam	
a	nos	reencantarmos	primeiro	pela	nossa	infância	esquecida,	emanada	pelas	infâncias	das	crianças.	
Sendo	assim,	as	crianças	nos	convidam	a	vivermos	a	infância como experiência e a vivermos a expe-
riência da infância	(NOGUERA,	2017)	para	que	possamos	começar	a	compreender	os	conhecimentos	
contidos nas narrativas orais.

“MINHA	BONECA	FALA	COMIGO!”:	NARRATIVAS	ORAIS	E	SABERES	INFANTIS
Reconhecer	 e	 amplificar	 as	 narrativas	 orais	 infantis	 como	 textos vivos	 (NASCIMENTO,	 2006)	

implica	em	não	traduzir	as	falas	das	crianças	ou	tentar	explica-las,	pois	são	para	nós,	professoras,	pa-
lavras	prenhas	de	significados,	carregadas	de	autorias,	imaginadas,	sentidas,	materializadas	por	meio	
dos	corpos,	dos	olhares,	das	vozes,	de	maneiras	outras	de	escrever	oralmente	suas	criações.	Por	isso	
nossos	encontros	de	integração	eram	também	encontro(s) de histórias inventadas,	como	dizia	Sophia.	

Ouvir	as	histórias	inventadas,	se	tornou	para	nós,	professoras,	um	aprendizado	de	sensibilidades,	
de	escutas,	de	(re)conectarmo-nos	com	a	nossa	infância,	como	nos	diz	Renato	Noguera:	infancializar 
significa estado de infância em exercício, assumir o mundo como uma surpresa inexplicável e que a exis-
tência só é possível como exercício brincante (2017,	p.	10).	Assim,	durante	os	encontros	de	integração	
nos	infancializamos,	praticamos	esse	exercício	em	permanente	estado	de	abertura	ao	outro.

Durante	os	encontros	de	integração	muitas	histórias	orais	foram	bordadas	por	meio	de	ideias	
e	inspirações	de/da	vida.	Histórias	que	transbordavam	imaginação,	invenção,	brincadeiras,	sentidos,	
emoções,	desejos,	sonhos.	Crianças	contadoras	de	histórias,	crianças	que	faziam	das	suas	histórias	de	
vida	inspiração	para	outras	histórias	inventadas,	bordadas,	criadas,	dramatizadas,	materializadas	por	
seus	corpos	e	falas.	E	assim	fomos	tecendo	nossos	encontros	com	histórias	que	contavam	histórias.	

Dandara,	aluna	do	V	período	da	Educação	Infantil,	ao	ver	as	bonecas	negras	que	compunham	a	
roda	de	brinquedos,	logo	contou	sobre	sua	boneca:

Minha boneca fala comigo! A gente conversa, brinca, toma banho... Ela é pretinha como eu! O cabelo 
da minha boneca é igual ao meu, eu passeio com ela, nós brincamos, ela dorme comigo... vou trazer 
a minha boneca pra ficar aqui na escola, para ela conhecer essas outras amigas (bonecas) e pra ela 
brincar com todo mundo...

Essas	 e	 outras	 histórias	 compõem	o	 nosso	 tecido	 de	 narrativas	 orais	 e	 histórias	 inventadas.	
Segundo	Hamadou	Ampâté	Bâ,	a	palavra	é	o	 sopro	de	nossa	 imaginação,	ela	é	vital!	 (2013).	Nesse	
sentido,	a	palavra	compõe	o	bordado	narrativo	das	histórias	tecidas	e	criadas	pelas	crianças.	

Esse	movimento	vem	sendo	compreendido	por	nós,	professoras,	com	um	texto	vivo,	fértil	de	
significados,	saberes	e	falas,	pois	como	nos	disse	Paulo	Freire:	a leitura do mundo precede a leitura da 
palavra	(1996)	que	nos	envolvem	e	nos	sensibilizam	no	encontro	com	o	outro,	nas	histórias	de	vida	que	
perpassam	também	por	nossas	vidas,	por	nossas	histórias.	
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Com	um	fantoche	de	jacaré	na	mão	Nícolas,	estudante	do	primeiro	ano	com	cinco	anos	de	idade,	
dizia: Eu sou o policial jacaré! Minha boca é grande... Posso comer todos os bandidos do mundo! Não 
vai ter mais tiro! Não vai ter mais polícia! Não vai ter mais barulho... Eu vou comer todo mundo... Eu vou 
comer todo mundo...

Nícolas	ia	tecendo	e	bordando	a	sua	história,	com	elementos	pessoais	vividos	por	ele	e	sua	famí-
lia	cotidianamente	nas	favelas	do	Rio	de	Janeiro,	misturando	o	vivido	e	o	imaginado,	em	diálogo	com	
um	tempoespaço	não	 linear,	ziguezagueado	por	falas,	entremeado	por	elementos	reais	e	 ficcionais.	
Essas	e	outras	histórias	prenhas	de	significados,	nos	encantavam	e	nos	ensinavam.

Luiza	e	Kaylanne	são	amigas	desde	quando	estavam	na	Educação	Infantil.	Se	conheceram	aos	
três	anos	de	idade	no	Instituto	Superior	de	Educação,	quando	ainda	estavam	na	Creche.	No	ano	de	2018	
continuavam	juntas	cursando	o	primeiro	ano,	na	turma	101.	Durante	um	dos	encontros	de	Integração,	
Kaylanne	e	Luiza	estavam	juntas	em	uma	mesa	onde	desenhavam.	Fragmentos	de	uma	conversa...

– Kaka, a gente se conhece desde pequenininha, não é? A gente é amiga. Você é a minha melhor amiga 
aqui da escola. Eu gosto de desenhar e você também! Eu gosto de desenhar as minhas amigas. Você 
está em todos os meus desenhos. ( Luiza)
– Lulu, você também é a minha melhor amiga! A gente gosta de fazer tudo junto. Eu também gosto de 
desenhar.	(Kaylanne)
– Kaka, como é que você quer que eu te desenhe? Branca ou negra? (Luiza)
Kaylane	estica	os	braço	e	pergunta	para	Luiza:
– Eu sou negra! Olha pra mim... Eu sou uma menina negra! Sou negra! Olha o meu cabelo, minha cor, 
meus olhos, minha boca. Sou negra, não sou branca como você! O meu pai é da sua cor. Minha mãe é 
negra como eu. As minhas bonecas são negras e tenho bonecas brancas também. 
– No meu desenho você vai ficar aqui perto de mim! Tem a Sophia, Maria Luiza e a minha priminha. 
(Luiza)
– Eu sou a única pretinha do seu desenho!!	(Kaylanne)
– Não!!! Tem a tia Ana Paula também! Olha ela aqui!(Luiza)

Quem	disse	que	brincadeira	não	ensina?	Que	uma	conversa	(trans)forma?	Nesse	diálogo	tecido	
entre	Kaylanne	e	Luiza,	rico	de	saberes,	uma	conversa	que	transpassa	a	nossa	visão	adulta	e	nos	ensina	
a	pensar	nas	interrelações	como	algo	formativo.	Kaylanne	ajudou	Luiza	a	pensar	para	além	da	sua	cor	
e	sim	no	seu	ser.	Ser	a	Kaylanne	está	para	além	de	ser	uma	menina	negra!	Sua	fala	traz	a	afirmação	do	
seu	próprio	ser,	como	se	enxerga,	do	que	sabe	sobre	si	mesma,	de	sua	linhagem	familiar	e,	sobretudo,	
de	sua	ancestralidade.	

Não	se	trata	de	uma	troca	de	saberes	e	ainda	não	saberes.	Nessa	conversa,	Kaylanne	ensina,	(in)
forma	para	Luiza	o	valor	de	ser	sujeito.	Sobretudo	na	representatividade	ilustrativa,	no	modo	como	
seria	retratada	por	Luiza.	Se	reconhecer	no	desenho	de	Luíza	na	sua	inteireza,	como,	menina	negra,	de	
cabelos	trançados	e	características	próprias,	fez	dessa	pergunta,	aprendizagem	para	ambas.	A	conver-
sa	transforma	e	a	pergunta	movimenta	pensamentos!	

Nessa	relação	de	alteridade,	primada	pela	conversa	entre	as	meninas,	o	cuidado,	a	dúvida,	a	
abertura	de	um	pensar	sincero	e	sem	fronteiras	fez	deste	(rápido)	momento,	momento	de	potência	e	
afirmação	para	Kaylanne	e	de	aprendizagem	para	ambas.	Kaylanne	e	Luíza	continuaram	seus	desenhos	
e suas conversas...
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UM TECIDO A VÁRIAS MÃOS
Para	nós,	professoras,	os	encontros	de	integração	foram/são	encontros	de	formação.	Encontros	

que	nos	proporcionam	vivenciarmos	múltiplas	situações,	inventarmos	brincadeiras,	discutirmos	sobre	
os	questionamentos	e	sobre	situações	surgidas	durante	os	encontros.	

Professora, aqui na caixa de bonecas não têm bonecas pretinha? Pergunta	feita	por	Dandara	ao	
reparar	que	na	caixa	de	bonecas	de	sua	sala	de	aula	havia	somente	bonecas	brancas.	Esse	se	tornou	o	
assunto	de	nossos	encontros,	haja	visto	que,	as	bonecas	pretas	começaram	a	visitar	nossas	salas,	leva-
das	pelas	meninas	e	pelos	meninos	que,	sensibilizados,	também	reivindicavam	bonecos	e	personagens	
negros	nos	convívios	dos	encontros.	

As	bonecas	e	os	bonecos	 chegaram.	Na	 caixa	de	brinquedos,	 além	de	bonecas	e	bonecos,	
tinha	outros	brinquedos	brincados	por	meninas	e	meninos.	Brincar,	inventar,	correr,	fantasiar,	gritar,	
brigar,	discutir,	 ser	o	que	quiser...	Essa	era	a	poesia	de	nossos	encontros.	E,	como	cada	encontro	
tem	a	sua	singularidade,	no	final	do	ano	sugerimos	que	as	crianças	registrassem	em	um	pano	um	de	
nossos encontros. 

Durante	a	discussão	da	produção	do	pano/registro,	Cainã,	da	Educação	Infantil,	solicita	ao	grupo:	
Tem que ser o pano das bonecas pretas! A	solicitação	feita	por	Cainã,	foi	em	uma	Roda	de	Conversas,	
que	se	transformou	nessa	obra.

Pano	Bonecas	Negras	–	Encontro	de	Integração	
2018 (Registro de pesquisa)
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E	NA	(IN)CONCLUSÃO	DE	UMA	CONVERSA
Por	meio	das	histórias	contadas	pelas	crianças,	também	buscávamos	as	nossas	histórias,	as	nos-

sas	trajetórias	de	formação.	O	que	não	significa	que	uma	pessoa	adulta	não	possa	ter	tanta	infância	
quanto	uma	criança,	porque	a	ideia	de	que	a	infância	seja	uma	condição	humana	inerente	a	todas	as	
pessoas,	inclui	as	adultas,	incluía	a	nós	professoras.	

Ouvindo	e	 aprendendo	 com	as	 crianças,	 abrimo-nos	 ao	 sensível,	 ao	 indizível,	 ao	 invisível,	 aos	
sustos e surpresas que as histórias podem	nos	proporcionar.	Para	nós,	professoras,	as	narrativas	orais	
tecidas	pelas	crianças,	sobretudo	nos	nossos	encontros	de	integração,	compõem	nosso	material	investi-
gativo,	pois	nos	inquietam,	nos	instigam	a	pensar	sobre	nossas	próprias	práticas	e	sobre	nossas	histórias.

Nutrimos	o	sonho	de	que	a	Integração	continue	a	proporcionar	ações	educativas	que	promovam	
cada	vez	mais	“o encontro de dois lados”,	como	uma	vez	narrou	Sara,	estudante	dos	Anos	Iniciais.	E	que	
esses	encontros	possam	fortalecer	vínculos	e	diálogos	entre	todo	o	segmento	da	Educação	Infantil	e	
Anos	Iniciais,	pois	o	que	vem	acontecendo	é	apenas	o	envolvimento	de	algumas	turmas.

O	caminho,	não	está	pronto,	não	está	traçado.	Ele	vem	sendo	a	cada	dia	trilhado.	No	processo	de	
aprenderensinaraprender ao	qual	estamos	inseridas,	descobrimos,	a	todo	o	momento,	com	as	crianças,	
novos	fazeres,	abrimos	novas	rotas,	movimentamos	pensamentos,	inventamos	outros	encontros...
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INTRODUÇÃO 
Este	trabalho	apresenta	e	discute	alguns	dos	resultados	de	uma	pesquisa	de	mestrado	na	área	

da	 Educação	 Infantil	 que	 teve	 como	objetivo	 compreender	 e	 analisar	 como	 as	 crianças	 de	 cinco	 e	

seis	anos	integrantes	de	uma	turma	da	Educação	Infantil	interagiam	e	se	organizavam	em	grupos	no	

ambiente	de	uma	Unidade	Municipal	de	Educação	Infantil	(UMEI)	na	cidade	de	Belo	Horizonte/Minas	

Gerais	(Brasil).	Por	serem	as	interações	ações	tão	complexas,	os	resultados	aqui	descritos	centram-se	

no	propósito	de	apresentar	como	ocorriam	as	interações	entre	os	grupos	de	crianças	apontando	as	

principais	estratégias	utilizadas	por	elas	nos	momentos	de	entrada	e	permanência	nos	grupos.	E	tam-

bém	vislumbrar	qual	era	o	ponto	de	vista	das	crianças	pesquisadas	acerca	da	experiência	em	participar	

de	um	grupo.

As	bases	teóricas	da	pesquisa	que	sustenta	este	trabalho,	situam-se	na	interface	entre	os	estu-

dos	contemporâneos	sobre	a	infância	e	a	Educação	Infantil,	destacando-se	a	Sociologia	da	Infância,	os	

estudos	da	Psicologia	Histórico-Cultural	e	da	Psicologia	Social.	Os	conceitos	centrais	voltam-se	para	o	

entendimento	da	formação	de	grupos	e	interações	entre	as	crianças,	e	da	discussão	de	cultura	de	pares	

e	de	culturas	da	infância.	O	grupo	por	sua	vez,	é	formado	e	transformado	nas	relações	e	participações	

dos	indivíduos	que	mantém	relações	estáveis	entre	si,	a	partir	de	objetivos	e	interesses	em	comum,	

não	podendo	ser	reduzido	apenas	à	soma	de	seus	membros	(MARTINS,	2002).	Todo	e	qualquer	grupo,	

exerce	uma	 função	histórica	 que	 tanto	na	 sua	organização	 como	nas	 suas	 ações	 reproduzem	uma	

ideologia,	promovendo	uma	ação	transformadora	na	sociedade	(LANE,	1989).	

Participar	de	um	grupo	exige	que	seus	componentes	ou	participantes	mantenham	interações	

entre	si.	Por	interação	compreende-se	como	sendo	a	noção	de	ação	conjunta	no	processo	de	encontro	

com	o	outro	.	Nessa	direção,	as	interações	são	a	base	para	a	produção	de	culturas	infantis.	Ao	cen-

tralizarmos	a	atenção	nas	interações	entre	as	crianças,	compreendermos	que	as	ações	individuais	das	

mesmas	não	fazem	sentido	isoladamente,	senão	quando	partilhadas	socialmente	na	interação	com	os	

demais	(FERREIRA,	2004).	

Quando	interagem	as	crianças	participam	da	cultura	de	pares	(CORSARO,	2011)	compreendida	

como	ações	realizadas	por	crianças,	entre	as	próprias	crianças.	É	na	cultura	de	pares	que	as	crianças	

desenvolvem	as	culturas	da	infância,	compreendida	como	a	relação	entre	as	culturas	geradas	e	dirigi-

das	pelos	adultos	para	as	crianças	e	nas	culturas	construídas	pelas	crianças	em	suas	interações.

METODOLOGIA
A	 investigação	 que	 subsidiou	 a	 produção	 deste	 trabalho	 adotou	 a	 abordagem	 qualitativa	

devido	 as	 preocupações	 em	 investigar	 a	 infância	 como	uma	 categoria	 social,	 geracional	 e	 cultural,	
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apresentando	as	crianças	como	atores	sociais	ativos	e	sujeitos	empíricos,	produtores	de	culturas	com	

vez	e	voz,	perspectivas	próprias	e	cidadãos	de	direitos	(MARTINS	FILHO,	2004).	

O	local	escolhido	para	o	desenvolvimento	da	pesquisa,	foi	uma	Unidade	Municipal	de	Educação	

Infantil	da	rede	pública,	na	cidade	de	Belo	Horizonte,	considerando	ser	este	um	local	em	que	as	crian-

ças	pudessem	estar	em	maior	contato	com	seus	pares.	Ao	todo,	participaram	da	pesquisa	15	crianças	

com	idade	entre	5	e	6	anos	que	frequentavam	a	Instituição	no	turno	matutino.	

A	observação	participante	foi	o	principal	instrumento	de	coleta	de	dados	adotado.	Para	registro	

dos	dados	foram	utilizadas	as	técnicas	de	diário	de	campo,	vídeogravação	e	fotografias.	Essa	articulação	

de	registros	teve	por	objetivo	dar	visibilidade	a	voz	das	crianças,	compreendo-as	como	sujeitos	ativos,	

produtores	de	cultura	e	parceiros	no	processo	de	construção	da	pesquisa.	A	observação	participante	

desenvolvida	nesta	pesquisa	buscou	uma	entrada	reativa	no	campo	de	pesquisa,	como	a	realizada	por	

Corsaro	(2005)	em	suas	pesquisas,	buscando	construir	o	papel	de	um	adulto	com	uma	postura	atípica,	

criando	uma	relação	de	confiança	e	aproximação	entre	as	partes.	

Todos	os	dados	coletados	nas	observações	em	campo,	registros	em	videogravação	e	entrevistas	

foram	sistematicamente	triangulados,	seguindo	os	mesmos	moldes	de	Borba	(2005)	em	sua	pesqui-

sa,	objetivando	conferir	validade	as	interpretações.	Dessa	forma,	foi	feito	uma	comparação	entre	as	

diferentes	 formas	de	 registro	e,	a	partir	dessa	comparação,	 foram	encontrados	padrões	nos	dados	

reunidos,	o	que	possibilitou	a	construção	das	categorias	de	análise.	Cabe	ressaltar	que	a	dimensão	

ética	acompanhou	todo	o	trabalho	e	se	constituiu	como	eixo	fundamental	na	realização	do	mesmo.

ESTRATÉGIAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA NO GRUPO DE CRIANÇAS
Os	resultados	da	pesquisa	demonstraram	que	as	crianças	utilizavam	de	modo	reiterado	algumas	

estratégias	para	desenvolver	suas	interações,	criando	seus	próprios	mecanismos,	para	superarem	as	

dificuldades	encontradas	nas	tentativas	de	estabelecerem	interações	com	seus	iguais,	com	ações	que	

almejavam	a	entrada	e	permanência	nos	grupos	de	pares,	visto	que	brincar	com	outras	crianças	não	é	

uma	atividade	tão	simples	quanto	se	parece	aos	olhos	de	um	adulto.	Além	disso,	o	acesso	aos	grupos	

de	brincadeiras	e	o	fazer	amigos	“são	tarefas	arduas	para	crianças”	(CORSARO,	2011,	p.	161).

É	importante	ressaltar	que	Estratégia	é	aqui	entendida	como	um	meio	utilizado	pelas	crianças	

para	criar	tentativas	de	acesso	e	permanência	nos	grupos	de	pares.	É,	portanto,	uma	ação	espontânea	

e	não	premeditada,	realizada	a	partir	de	uma	tomada	de	decisão	da	criança	frente	a	uma	situação	que	

desperta	nela	o	interesse	em	se	integrar	em	uma	situação.	Nessa	direção,	Corsaro	(2011)	afirma	que	

as	crianças	criam	suas	próprias	estratégias	de	aproximação	na	tentativa	de	superar	as	dificuldades	de	

acesso	ao	outro.	Nas	interações	elas	criam	relações	estáveis	diversificadas	de	modo	a	não	limitar	seus	

contatos	sociais	a	um	ou	dois	colegas,	como	uma	maneira	de	maximizar	a	probabilidade	de	ingresso	

bem-sucedido	 e	 interação	 satisfatória	 com	as	 demais.	 Conforme	Borba	 (2005)	 sugere,	 a	 estratégia	

é	um	esforço	da	criança	em	demonstrar	para	o	outro	o	 seu	 interesse	em	estabelecer	 interações	e	

compartilhar	ações.

Observou-se	 que	 as	 crianças	 constroem	 dois	 tipos	 de	 categorias	 estratégicas	 para	 ingressar	

em	ações	com	outras	crianças,	sendo	elas	de	entrada	e	permanência.	Ao	adotar	uma	estratégia	de	

entrada,	a	criança	busca	iniciar	uma	aproximação	e	ter	acesso	a	seus	pares	de	modo	que,	assim,	se	
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organizem	em	grupos.	Quando	a	criança	obtém	o	acesso	ao	outro	ou	a	um	grupo,	utiliza-se	de	novas	
estratégias	para	manter	relações	estáveis	e	garantir	sua	permanência	nesse	grupo,	ou	para	que	seja	
possível	retornar	a	ele	posteriormente.	Toda	estratégia	utilizada	pelas	crianças	recebe	uma	resposta	
positiva	ou	negativa	e,	tanto	estratégias	quanto	respostas	podem	ser	verbais	ou	não	verbais.	Verbais	
quando	são	feitas	por	meio	da	linguagem	oral,	e	não	verbal	quando	se	dá	a	partir	de	ações	das	crianças.	

Dentre	os	comportamentos	ou	estratégias	de	entrada	identificados	na	pesquisa	temos	o	pedido	
ou	convite	para	desenvolver	uma	ação,	que	se	configura	como	uma	estratégia	verbal.	Esse	tipo	de	es-
tratégia	demanda	uma	solicitação	ou	declaração	direta	da	participação	do	sujeito	no	grupo,	conforme	
destacado	na	passagem	a	seguir:

Quando	Giovana	chegou	e	foi	tirar	a	agenda,	pegou	dois	estojos,	um	que	ela	normalmente	leva	e	um	
outro,	chamando	Paula	para	ver	e	dizendo	que	o	trouxe	por	engano.	Assentaram	na	mesa	que	eu	
estava	e	Mariana	que	estava	ao	meu	lado	se	juntou	a	elas,	para	ver	o	estojo.	Quando	Valéria	entrou	
na	sala,	Giovana	falou	“Valéria	vem	ver	o	meu	estojo	novo”.	Valéria	entregou	a	sua	agenda	e	se	apro-
ximou	da	mesa.	Giovana	mostrou	o	tal	estojo	e	disse	“ele	não	é	novo;	já	tenho	ele	há	um	tempinho;	só	
que	é	a	primeira	vez	que	eu	trago	ele”.	As	meninas	ficaram	mexendo	nos	dois	estojos	e	conversando.	
(Notas	do	Diário	de	Campo,	29/10/2014)

Giovana	faz	aqui	um	convite	direto	à	Valéria,	para	iniciar	uma	interação.	Ela	a	convidou	por	meio	
de	uma	declaração,	já	informando	o	objetivo	da	interação,	e	teve	de	Valéria	uma	resposta	positiva,	
que	se	juntou	as	colegas	para	ver	o	tal	estojo.	Sestini	(2008)	destaca	que	os	convites	para	estabelecer	
interações	englobam	todas	as	 formas	das	crianças	convidarem	alguém	para	 interagir.	Dessa	 forma,	
também	o	pedido	para	brincar	era	observável	nas	tentativas	de	acesso	utilizadas	pelas	crianças.	Esses	
pedidos	 em	 geral	 eram	direcionados	 ao	 que	 podemos	 chamar	 de	 “dono	 da	 brincadeira”	 ou	 chefe	
(BORBA,	 2005).	 Geralmente	 as	 brincadeiras	 possuíam	 uma	 criança	 como	 responsável,	 que	 definia	
quem	podia	ou	não	brincar	e	solucionava	os	possíveis	conflitos	e	questões	que	surgissem,	referentes	
à	organização	da	brincadeira.	

Outra	estratégia	de	entrada	utilizada	de	forma	recorrente	pelas	crianças	foi	a	interferência.	Esta	
se	apresenta	como	uma	estratégia	não	verbal,	visto	que	se	caracteriza	como	uma	atitude	ou	ação	da	
criança	que	demonstrava	para	o	outro	o	 interesse	em	realizar	a	entrada	no	grupo,	a	partir	de	uma	
observação	prévia,	com	o	foco	na	ação	do	corpo	e	não	na	fala.	Esse	tipo	de	estratégia	consiste	em	
a	 criança	 se	 aproximar	 do	outro	 e	 interferir	 em	uma	 interação	que	 já	 estava	organizada	para	 que	
pudesse	participar	da	brincadeira	sem	um	pedido	direto.

No	episódio	abaixo,	podemos	observar	uma	criança	que	utiliza	de	diferentes	estratégias	para	ter	
acesso	ao	grupo	de	brincadeira	até	que	consegue	receber	uma	resposta	positiva:

Daniel	ingressou	na	brincadeira	de	boneca	das	meninas	dizendo	que	era	o	pai,	mas,	quando	Gabriel	
quis	brincar,	Valéria	disse	que	tinha	que	pedir	a	Giovana,	porque	a	brincadeira	era	dela.	Ele	pediu	a	
Giovana,	que	estava	em	outra	mesa,	mas	ela	não	deixou.	Mariana	e	Camila	brincavam	no	chão	com	
um	livro	que	fazia	sons	e	Gabriel	se	aproximou	e	ingressou	na	brincadeira.	(Notas	do	Diário	de	Campo,	
31/10/2014).

Gabriel	 faz	duas	 tentativas	de	 iniciar	uma	 interação,	utilizando	estratégias	diferentes.	Na	pri-
meira	tentativa,	ele	utiliza	de	uma	estratégia	de	entrada	verbal,	fazendo	um	pedido	direto	ao	“dono	
da	 brincadeira”,	 mas	 recebe	 uma	 resposta	 negativa	 também	 verbal.	 Em	 seguida,	 Gabriel	 faz	 uma	
nova	 tentativa	de	 iniciar	uma	 interação	 com	outras	 crianças	e,	dessa	vez,	muda	 sua	estratégia.	Ao	
se	aproximar	e	já	se	agregar	à	brincadeira	sem	uso	da	fala,	ele	adota	uma	estratégia	de	entrada	não	
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verbal,	apenas	chegando	e	interferindo	em	uma	interação	já	iniciada	e	obtém	sucesso.	Ele	recebe	uma	
resposta	positiva	não	verbal,	pois	as	meninas	aceitaram	com	naturalidade	a	sua	presença.	Ao	observar	
esse	episódio,	temos	um	exemplo	de	que	“brincar	requer	a	interação	verbal	e/ou	não	verbal,	alternada	
e	em	sequência,	o	que	reitera	as	 interações	como	base	para	o	desenvolvimento	de	ações	comuns”	
(FERREIRA, 2004, p. 89). 

Após	obterem	o	acesso	ao	grupo	de	brincadeira	as	 crianças	utilizavam	outras	estratégias	de	
modo	a	prolongar	a	interação	por	meio	das	estratégias	de	permanência.	As	principais	estratégias	iden-
tificadas	nesta	categoria	foram	o	diálogo	como	estratégia	de	permanência	verbal	que	se	caracterizava	
como	uma	conversa	ativa	sobre	diferentes	assuntos,	que	podiam	ser	relacionados	ou	não	a	ação	que	
desenvolviam,	durante	a	interação	e,	a	cooperação,	que	sugere	o	desenvolvimento	de	ações	coorde-
nadas	não	verbais,	a	fim	de	que	a	interação	iniciada	permaneça.	Nesse	caso,	as	crianças	buscam	se	
adaptar	às	situações	que	vão	surgindo	na	interação.	Abaixo	observamos	um	episódio	em	que	esse	tipo	
de estratégia foi adotada: 

Daniel,	Gabriel	e	Heitor	retornaram	para	a	brincadeira	do	carro	com	as	cadeiras.	Arthur	assentou	na	
2ª	fila	de	cadeiras	e	Daniel	falou	para	Gabriel	“papai	você	me	empresta	o	carro	para	eu	buscar	meu	
amigo?”.	Gabriel	respondeu	“sim,	mas	esse	é	meu	carro	novo”.	Daniel	assentou	na	frente	e	fingiu	que	
dirigia,	quando	Arthur	saiu	correndo	da	cadeira	e	Daniel	disse	“o	cachorro	fugiu”;	olhou	para	Gabriel	e	
falou	“papai	o	cachorro	fugiu”,	e	os	dois	saíram	correndo	atrás	de	Arthur.	(Notas	do	Diário	de	Campo,	
23/09/2014). 

Durante	esta	interação	as	crianças	agem	de	modo	a	contribuir	com	a	organização	já	estabe-
lecida.	Quando	Arthur	decide	sair	correndo,	os	colegas	agem	a	partir	da	atitude	dele,	garantindo	a	
continuação	da	brincadeira.	Geralmente,	as	estratégias	de	permanência	recebiam	respostas	positi-
vas	não	verbais,	pois	a	interação	já	estava	estabelecida,	sendo	apenas	necessário	a	sua	continuidade,	
sem	rupturas.

Outra	estratégia	 identificada	ao	 longo	da	pesquisa	foi	a	estratégia	de	ajuda	ou	apoio	que	re-
presenta	a	disposição	em	contribuir	com	a	necessidade	do	outro.	Esse	tipo	de	estratégia	podia	ser	
categorizada	como	estratégia	de	entrada	ou	permanência,	dependendo	da	situação	em	que	ocorria.	
Também	podia	ser	caracterizada	como	verbal	ou	não	verbal,	e	ambas	ocorrendo	ao	mesmo	tempo.	
O	interesse	em	ajudar	ou	apoiar	o	outro	em	uma	interação	é	melhor	compreendido	a	luz	da	perspecti-
va	Walloniana,	ao	tratar	da	emoção.	Assim,	através	da	criação	de	um	vínculo	para	uma	ação	comum,	o	
contágio	afetivo	supre	a	insuficiência	dos	instrumentos	intelectuais,	criando	os	elos	necessários	à	ação	
coletiva,	na	qual	a	emoção	se	configurará	como	uma	forma	de	solidariedade	afetiva	(DANTAS,	1992).	

Estas	estratégias	aqui	descritas	foram	as	que	se	observaram	com	maior	frequência.	Ao	receber	
uma	resposta	negativa	por	parte	de	um	grupo	a	uma	tentativa	de	acesso	por	parte	de	uma	criança,	
implicava,	em	geral,	a	adoção	de	novas	 tentativas,	que	necessitavam	de	ajustes	em	relação	à	ação	
primeira.	As	novas	tentativas	podiam	ocasionar	novas	resistências	ou	respostas	positivas	e,	nesse	caso,	
a	forma	de	participação	do	novo	membro	era	concedida	(BORBA,	2005).

PONTO	DE	VISTA	DAS	CRIANÇAS	SOBRE	A	PARTICIPAÇÃO	NOS	GRUPOS
No	que	tange	à	perspectiva	das	crianças	sobre	a	participação	nos	grupos	a	análise	dos	dados	

sinaliza	que,	do	ponto	de	vista	das	crianças	pesquisadas,	estar	com	o	outro	ou	participar	de	um	grupo	
significava	ser	amigo.	O	fazer	amigos	e	a	brincadeira	se	apresentavam,	dessa	forma,	como	sinônimos.	
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Nesta	direção,	para	as	crianças	participantes	do	estudo,	pensar	em	uma	organização	em	grupo	signi-
ficava	voltar-se	para	o	pensamento	de	amizade,	ou	seja,	compartilhar	uma	brincadeira	ou	qualquer	
situação	com	o	outro	é	ser	amigo	deste	outro.	Vejamos	o	episódio	abaixo:

Continuo	observando	as	meninas	e	vejo	que	Giovana	e	Lídia	pegam	seus	brinquedos	para	mudar	de	
mesa	de	novo,	mas	Giovana	vai	até	a	mesa	de	Marina	e	diz	“você	sabia	que	a	Lídia	tem	uma	boneca	
que	(...)”	E	completa	algo	que	não	entendo,	chamando-a	para	brincar.	Ela	concorda,	se	levanta	e	diz	
“vem	Camila”.	Giovana	chega	para	Lídia	e	pergunta	se	elas	(Camila	e	Marina)	também	podem	brincar.	
Lídia	responde	“só	se	ela	for	minha	amiga”	e	elas	dizem	que	sim.	Lídia	concorda	dizendo	“então	pode”.	
Paula,	que	observa	ao	lado,	pergunta	a	Giovana	“então	eu	também	posso	brincar?”	e	Giovana	diz	que	
pode.	(Notas	do	diário	de	campo,	03/10/2014)

Observemos	que	Lídia	coloca	aqui	a	necessidade	de	“ser	amigo”	como	uma	condição	para	que	as	
colegas	ingressem	na	brincadeira.	Ferreira	(2004)	sugere	que	as	amizades	podem	se	configurar	como	
uma	estratégia	ao	estabelecimento	das	relações	sociais,	pois	são	capazes	de	assegurar	reciprocidade	
aos	seus	membros,	por	meio	da	cooperação.	Podemos	supor	também	que	Paula	ingressa	na	brincadei-
ra,	por	ser	já	considerada	por	Giovana	uma	amiga.	

Borba	(2005)	pondera	que	a	estabilidade	nos	grupos	de	pares	de	crianças	se	constrói	através	da	
criação	de	laços	de	amizade	em	torno	do	brincar	junto	com	o(s)	outro(s)	e	de	fazer	coisas	conjuntamen-
te.	Ainda	nesta	perspectiva,	ser	amigo	assume	diversas	dimensões,	que	incluem	ações	como	dividir	ou	
compartilhar	atividades,	manter	diálogos	e	estabelecer	conversas,	emprestar	materiais	e	brinquedos,	
além	de	defender	e	apoiar	os	integrantes	do	grupo.	Assim,	a	amizade	se	apresentava	como	uma	con-
dição	para	estar	no	grupo,	ou	podia	ser	criada	a	partir	do	desenvolvimento	de	ações	conjuntas.	Dessa	
forma,	observa-se	que	o	estreitamento	dos	laços	de	amizade	podem	contribuir	para	a	diminuição	das	
estratégias	utilizadas	ou	tentativas	de	acesso	às	interações.	

As	crianças	do	grupo	observado	demonstraram	não	apenas	ter	desenvoltura	para	adotar	uma	
estratégia	que	parecesse	mais	propícia	à	situação	vivida,	como	também	eram	capazes	de	se	adequar	
às	exigências	do	espaço	interativo	ajustando	suas	ações	às	percepções	do	grupo,	reforçando,	assim,	o	
lugar	de	sujeitos	competentes	capazes	de	coordenar	seus	próprios	processos	interativos.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visto	que	as	 interações	 se	 configuram	como	ações	 tão	 complexas,	 as	análises	aqui	descritas	

se	 constituem	como	uma	entre	as	 inúmeras	possibilidades	de	 interpretação.	Neste	 trabalho,	 essas	
análises	mantiveram	o	foco	no	propósito	de	apresentar	como	ocorriam	as	interações	entre	os	grupos	
de	 crianças,	 discutindo	 aquelas	 que	 buscavam	 criar	 vínculos,	 ou	 seja,	 o	 enfoque	 voltou-se	 para	 as	
tentativas	das	crianças	em	manter	relações	bem	sucedidas	com	o	outro,	além	de	apontar	as	principais	
estratégias	utilizadas	por	elas	nos	momentos	de	entrada	e	permanência	nos	grupos.

A	 partir	 dos	 apontamentos	 apresentados	 acerca	 das	 interações	 entre	 as	 crianças,	 podemos	
sintetizar	que	as	crianças	utilizam	de	estratégias	como	uma	forma	de	iniciar	e	manter	relações	com	
seus	pares	em	brincadeiras	ou	quaisquer	outras	atividades	desenvolvidas	por	eles.	Nessa	direção,	as	
crianças	do	grupo	observado,	demonstraram	não	apenas	desenvoltura	para	adotar	uma	estratégia	
que	parecesse	mais	 conveniente	à	 situação	vivida,	 como	 também	 foram	capazes	de	 se	adequar	às	
exigências	do	espaço	 interativo	ajustando	suas	ações	às	percepções	do	grupo,	reforçando,	assim,	o	
lugar	de	sujeitos	competentes	capazes	de	gerir	seus	próprios	processos	interativos.	
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A	construção	deste	trabalho	alcançou	os	objetivos	propostos,	contribuindo,	dessa	forma,	com	
os	estudos	que	se	ocupam	em	compreender	as	interações	estabelecidas	entre	as	crianças,	destacan-
do-se	a	constante	pré-disposição	delas	em	interagir	com	o	outro,	fosse	com	outras	crianças	ou	adultos	
presentes na Instituição.

Os	 conhecimentos	produzidos	portanto	 se	mostram	 relevantes	para	 educadores	 e	pesquisa-
dores	da	infância,	à	medida	que	possibilitam	ampliar	o	entendimento	das	interações	entre	grupos	de	
crianças,	temática	ainda	pouco	presentes	na	literatura	científica.	
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Os	estudos	sobre	a	 infância,	cada	vez	mais,	ganham	espaço	nas	pesquisas	de	áreas	distintas,	
como	Educação,	Psicologia,	Filosofia,	Ciências	Sociais	e	Artes.	Do	mesmo	modo,	os	estudos	sobre	de-
senho,	relacionados	à	 infância,	também	têm	destaque	nas	pesquisas	tanto	conceitualmente	quanto	
metodologicamente.	

Durante	muitos	 anos,	 o	 desenho	 foi	 esquecido	 pelas	 pesquisas	 científicas.	 Todavia,	 segundo	
Mèridieu	(2006),	a	descoberta	da	originalidade	da	infância	(quando	as	crianças	deixaram	de	ser	vistas	
como	miniaturas	de	adultos	e	tomou-se	a	consciência	de	que	são	sujeitos	dotados	de	singularidades)	
trouxe	ao	mesmo,	autonomia	e	variedade	de	especificidades.	

Hoje	se	sabe	que	o	grafismo	se	desenvolve	paralelamente	ao	desenvolvimento	da	criança,	pois	
como	salienta	Bessa	(1972),	o	grafismo	é	resultado	de	uma	tendência	espontânea,	natural,	expressiva	e	
representativa.	Mas,	para	se	estudar	o	desenho	infantil	é	preciso	se	atentar	às	suas	diferentes	particu-
laridades,	como,	por	exemplo,	sua	capacidade	de	abrangência	de	sentidos	–	comunicação,	expressão	
etc.;	e	elementos	que	o	afetam	diretamente,	como,	por	exemplo,	as	influências	sofridas	pelas	crianças.

O	 presente	 estudo	 é	 fruto	 de	 duas	 pesquisas	 interligadas:	 uma	 desenvolvida	 no	 âmbito	 da	
Iniciação	Científica	(IC)	e	outra	para	uma	monografia	de	final	de	curso	de	Pedagogia,	nas	quais	foram	
analisados	desenhos	infantis.	Os	dados	que	foram	analisados	na	IC	foram	construídos	a	partir	de	um	
Projeto	de	Extensão,	denominado	“Oficinas	para	ler	e	pensar:	filosofia	com	crianças”, desenvolvido	no	
Núcleo	de	Educação	da	Universidade	Tiradentes	(UNIT)	em	2012,	com	alunos	do	3º	e	4º	anos	do	Ensino	
Fundamental.	Já	os	dados	analisados	na	monografia,	foram	construídos	nas	oficinas	de	“Filosofia	com	
Crianças”	(FcC)	em	uma	escola	pública	estadual	da	cidade	de	São	João	del-Rei	(MG),	seguindo	os	passos	
do	trabalho	de	extensão	com	pequenas	adaptações,	com	alunos	do	1º	ano	do	Ensino	Fundamental.

OS	“PASSOS”	E	“BUSCAS”	DE	NOSSA	PESQUISA	E	SEUS	FUNDAMENTOS	
TEÓRICOS 

A	metodologia	da	pesquisa,	cuja	abordagem	é	qualitativa,	foi	feita	em	dois	momentos:	um,	de	
leitura	dos	trabalhos	de	Walter	Kohan,	para	desenvolver	uma	proposta	de	experiências	de	FcC;	e	em	
seguida,	o	desenvolvimento	das	oficinas	seguindo	os	passos	propostos	pelo	autor.	

A	proposta	de	“FcC”	que	nós	utilizamos	é	o	trabalho	de	Kohan	a	partir	do	Programa	“Filosofia	
para	Crianças”	(FpC),	elaborado	nos	anos	de	1960,	pelo	filósofo	norte-americano,	Matthew	Lipman.	
Lipman	criou	este	programa	de	ensino	buscando	estabelecer	relações	entre	os	conceitos	de	educação,	

1	 Mestranda	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Educação	(PPEDU/UFSJ)
2	 Professora	adjunta	do	Departamento	de	Ciências	da	Educação	(DECED/UFSJ)
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filosofia	e	criança,	pois,	para	ele	(in	KOHAN;	WUENSCH,	1998,	p.	24),	“as	crianças	pequenas	e	a	filosofia	
são	aliados	naturais”.

“FpC”	se	tornou	um	movimento	em	nível	nacional,	e	as	novelas	de	Lipman	passaram	a	ser	comer-
cializadas,	tornando	seu	movimento	conhecido	mundialmente.	Lipman	acreditava	que	as	dificuldades	
de	raciocínio	e	construção	de	significado	aos	conteúdos	estudados	seriam	decorrentes	da	proposta	
metodológica	das	escolas,	baseada	no	pouco	ou	nenhum	questionamento.	Para	o	autor,	a	solução	para	
este	problema	poderia	ser	a	introdução	da	Filosofia	no	cotidiano	escolar,	ampliando	as	possibilidades	
de	pensamento	e	reflexão	das	crianças.

A	ideia	de	Lipman	foi	aceita	por	estudiosos,	mas	o	filósofo	Walter	Kohan	propõe	uma	metodo-
logia	que	tem	como	base	os	trabalhos	de	Lipman,	porém,	não	em	formato	de	novelas,	mas	sim,	com	
apontamentos	e	sugestões	para	que	os	educadores	possam	desenvolver	em	sala	de	aula.	Kohan	consi-
dera	a	relevância	dos	trabalhos	de	Lipman,	mas	aponta	três	desafios	para	pensar	a	“FpC”,	proposta	por	
Lipman:	seus	aspectos	institucionais,	teóricos	e	metodológicos,	os	quais,	acreditava	que	necessitavam	
de	mudanças.	

Como	desafios	institucionais,	o	autor	traz	aqueles	que	se	referem	ao	fato	de	que	o	programa	de	
Lipman	parecia	estar	“acomodado”	com	o	contexto	educacional	privatizante	ao	qual	estava	inserido,	
onde	uma	instituição	era	criada,	os	materiais	eram	comercializados	e,	consequentemente,	somente	as	
instituições	que	dispunham	de	recursos	financeiros,	poderiam	pagar	pela	formação.

No	que	se	refere	aos	desafios	teóricos,	Kohan	afirma	que	o	programa	de	Lipman	estava	apoiado	
em	uma	 imagem	dogmática	do	pensamento,	sendo	a	escola	e	os	processos	de	produção	de	subje-
tividade	 imbuídos	de	uma	compreensão	 ingênua.	 Já	 como	desafios	metodológicos,	o	autor	aponta	
aqueles	que	se	referem	diretamente	à	prática	com	os	materiais	do	programa	(manuais	e	as	novelas).	
Para	ele,	não	bastaria	apenas	 substituir	os	materiais,	mas	era	necessária	uma	 revisão	da	 ideia	que	
eles	defendem	sobre	filosofia	e	sobre	as	posições	em	que	são	colocados	tanto	os	docentes	quanto	
as	crianças.	Segundo	Kohan	(1998),	no	programa	de	Lipman	o	professor	se	tornava	uma	espécie	de	
“pastor	filosófico”	ao	limitar	sua	prática	ao	papel	de	mediador	das	discussões	entre	os	alunos.	

Kohan	atualmente	é	professor	titular	da	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	(UERJ)	e	é	
responsável	pela	passagem	da	nomenclatura	“FpC”	para	“FcC”,	defendendo	a	ideia	de	que	a	proposta	
é	desenvolvida	“com”	as	crianças	e	não	é	algo	desenvolvido	“para”	elas.	Esta	alteração,	segundo	ele,	
aproxima	filosofia	e	criança.	Após	leituras,	optamos	por	estudar	e	desenvolver	em	nossas	oficinas	a	
proposta	de	Kohan,	por	acreditarmos	que	em	seus	estudos	a	filosofia	foi	ainda	mais	explorada,	tendo	
em	vista	que	o	autor	propõe	a	composição	de	uma	experiência	de	filosofia	que	tem	como	base	os	
trabalhos	de	Lipman,	porém,	não	em	formato	de	novelas,	mas	estruturados	em	passos	necessários	
para	a	realização	de	uma	prática	filosófica	que	os	educadores	possam	desenvolver	em	sala	de	aula,	de	
forma	reflexiva,	prática	e	efetiva,	em	uma	proposta	mais	democrática	de	construção	de	caminhos	com	
a	infância	e	a	Filosofia.

Em	seus	escritos,	Kohan	apresenta	o	trabalho	de	FcC	de	forma	sistemática,	para	o	desenvolvi-
mento	de	tal	metodologia,	de	forma	reflexiva	e	efetiva.	A	sistematização	deste	trabalho	consiste	em	
contemplar	em	sala	de	aula	seis	momentos,	para	que	esta	se	torne	uma	verdadeira	experiência	filosó-
fica.	São	eles:	“disposição	inicial”	(atividade	prévia	ao	trabalho	textual);	“apresentação	(leitura)	de	um	
texto”	(no	caso,	foram	lidas	as	fábulas	“A	Cigarra	e	a	Formiga”	e	“O	Lobo	e	o	Cão”,	em	dias	distintos);	
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“problematização”;	 “escolha	de	 temas”,	 “diálogo”	 (discussão	 filosófica);	 e,	 por	 fim,	 “para	 continuar	
pensando”,	quando	propúnhamos	como	atividade	de	 síntese	a	 realização	de	um	desenho,	 feito	 in-
dividualmente	pelas	 crianças,	 resgatando	aquilo	que	havia	 ficado	mais	marcado	naquele	encontro.	
Consideramos	este	momento	muito	importante	e	procurávamos	interferir	o	quanto	menos	possível.

PASSOS SEGUINTES: NOSSO OLHAR PARA O DESENHO INFANTIL
Após	os	estudos	acerca	da	proposta	de	“FcC”,	fazíamos	o	levantamento	dos	trabalhos	e	leituras	

teóricas	que	se	dedicavam	às	 temáticas	da	Educação	Visual	e	Desenho	 Infantil,	para	que	estas	nos	
ajudassem	nas	análises	e	fundamentação	teórica.	A	partir	dos	desenhos	infantis,	procurávamos	as	ilus-
trações	dessas	fábulas	disponíveis	na	internet	e/ou	em	livros,	a	fim	de	observar	quais	momentos	das	
fábulas	eram	eleitos	para	o	desenho	e	se	esses	momentos	eram	os	mesmos	elegidos	por	ilustradores	
de diferentes épocas. 

Se	pensarmos	o	desenho	enquanto	forma	de	expressão,	devemos	considerá-lo	enquanto	prática	
que	trabalha	com	a	liberação	de	nossos	sentimentos	e	desejos,	além	de	possibilitar	o	relato	de	nossas	
vivências.	Segundo	Trinchão	e	Oliveira	(1998),	desde	muito	cedo	nos	expressamos	graficamente,	isto,	
porque,	o	homem	sente	necessidade	de	se	expressar	e	registrar	suas	experiências	e	vivências,	utilizan-
do, para isso, o desenho. 

Além	de	seu	potencial	de	expressão,	o	desenho	também	pode	ser	apontado	como	comunicação,	
pois,	o	mesmo	é	protagonista	da	chamada	“linguagem	gráfica”.	Ao	se	pensar	o	desenho	enquanto	ato	
comunicativo	(desde	as	pinturas	rupestres	até	as	imagens	computadorizadas	e	os	desenhos	produzidos	
por	crianças),	muitas	são	as	possibilidades	de	análise.	Um	exemplo	pode	ser	citado	pelo	fato	de	que	
o	desenho	foi	utilizado	por	diferentes	civilizações	não	apenas	para	se	expressar,	mas	também	para	se	
comunicar.

Segundo	Possa	e	Vargas	(2014),	entre	as	crianças,	a	comunicação	via	linguagem	gráfica	se	apre-
senta	de	forma	ainda	mais	acentuada,	pois,	muitas	vezes,	sua	produção	é	a	única	forma	encontrada	
por	ela	para	se	comunicar.	Nos	desenhos	infantis	há	comunicação	direta	e	clara,	a	qual	permite	a	pais,	
educadores	e	familiares	compreender	o	mundo	da	criança.	

Vale	ressaltar	que	alguns	autores	não	trabalham	com	a	possibilidade	de	o	desenho	ser	comu-
nicação,	 pois,	 acreditam	 que	 ele	 é	 puramente	 expressão.	 Porém,	 são	 especificidades	 do	 grafismo	
encontradas	na	pesquisa	realizada,	as	quais	acreditamos	serem	válidas	por	se	tratarem	de	diferentes	
possibilidades	de	se	pensar	o	desenho.	

Buoro	(1996)	afirma	que,	por	muito	tempo,	 foram	suprimidas	as	atividades	com	Arte	nas	es-
colas,	pois,	esta	era	vista	como	inferior	a	chamada	Ciência.	Segundo	a	autora,	a	presença	da	Arte	na	
educação	contribui	na	formação	de	sujeitos	mais	críticos	e	criativos,	visto	que,	no	desenvolvimento	
artístico,	o	aluno	tem	a	possibilidade	de	se	conhecer,	se	encontrar.	Após	reconhecermos	o	desenho	
enquanto	meio	expressivo,	comunicativo	e	artístico,	é	preciso	pensá-lo	em	suas	singularidades	e,	para	
isso,	devemos	considerar	as	influências	adultas,	da	mídia	e	da	cultura	na	qual	a	criança	vive,	percebidas	
nas	análises	que	se	seguem.	
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ANÁLISES DOS DESENHOS
Neste	subtítulo,	constam	algumas	das	análises	provenientes	do	estudo	realizado	na	monografia.	

Ressaltamos	que	na	IC	e	na	monografia,	as	oficinas	foram	estruturadas	de	acordo	com	as	etapas	pro-
postas	pela	“FcC”,	obtendo,	como	atividade	de	síntese,	desenhos,	produzidos	a	partir	da	contação	e	
posterior	discussão	filosófica	acerca	das	fábulas	“A	Cigarra	e	a	Formiga”	(CF)	e	“O	Lobo	e	o	Cão”	(LC).

Apresentamos	dados	quantitativos	e,	por	fim,	as	análises	dos	desenhos.	Para	este	último	mo-
mento,	verificamos	as	imagens	encontradas	em	sites	e	blogs	de	fábulas	e	os	desenhos	das	crianças,	a	
fim	de	comparar	suas	possíveis	semelhanças.	Em	um	primeiro	momento,	as	imagens	foram	descritas	
(em	seus	aspectos	estéticos)	e,	em	um	segundo	momento,	fizemos	uso	do	aporte	teórico	para	analisá-
-las	segundo	os	momentos	do	desenvolvimento	gráfico	de	cada	criança.	

As análises	realizadas	ao	longo	do	desenvolvimento	da	pesquisa	para	a	monografia	foram	de-
senvolvidas	tendo	como	objeto,	desenhos	infantis	produzidos	nas	oficinas	realizadas	pela	discente,	na	
pesquisa	de	campo	de	sua	monografia.	Neste	trabalho,	foram	analisados	ao	todo	51	desenhos,	sendo	
31	produzidos	sobre	a	fábula	“CF”	e	20	produções	relacionadas	à	fábula	“LC”.	

Percebeu-se	que	ao	ilustrar	a	fábula	“CF”,	as	crianças	desenharam	as	seguintes	cenas:	12	de-
senhos	da	cigarra	pedindo	abrigo	à	formiga,	4	da	cigarra	e	formiga	desenhadas	separadamente,	9	da	
cigarra	cantando	e	formiga	trabalhando,	2	da	cigarra	sozinha	e	4	não	relacionados	à	fábula.	Já	ao	esbo-
çar	a	fábula	“LC”,	surgiram	as	seguintes	cenas:	8	desenhos	do	lobo	e	o	cão	conversando,	6	do	lobo	e	o	
cão	caminhando,	2	do	lobo	e	o	cão	separados,	3	do	cão	sozinho	e	1	desenho	não	relacionado	à	fábula.	

Ressalto	que	as	análises	 realizadas	ao	 longo	do	desenvolvimento	da	pesquisa	de	monografia	
foram	desenvolvidas	tendo	como	objeto,	os	desenhos	infantis	produzidos	por	crianças	do	1º	ano	dos	
anos	iniciais	do	ensino	fundamental,	nas	oficinas	intituladas	“Filosofia	com	crianças”.	A	seguir,	apre-
sento	algumas	das	análises	das	produções	gráficas	das	crianças	juntamente	às	ilustrações	das	fábulas	
(publicadas	na	internet).	

A Cigarra e a Formiga

A	ilustração	e	o	desenho	apresentado	a	seguir	são	referentes	ao	seguinte	trecho	da	fábula:	

“Mas não tardou e o inverno chegou. A cigarra, faminta e com frio, foi pedir alimento à formiga, que 
lhe disse assim:
- Por que é que você não trabalhou no verão e guardou comida para o inverno?
- Eu não fiquei à toa, não! Criei as mais doces melodias...
-respondeu a cigarra. Ao que a formiga logo acrescentou:
-Ah, você não flauteou no verão? Agora dance no inverno!”.
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Figura	01:	Ilustração	da	fábula	“A	Cigarra	e	a	Formiga”

Fonte:	https://windmillsbyfy.files.wordpress.com/2010/06/a-cigarra-e-a-formiga-neve-pronta1.jpg?w=479&h=345

Figura	02:	Desenho	da	fábula	“A	Cigarra	e	a	Formiga”

Fonte:	Acervo	pessoal.

Na	ilustração	apresentada,	há,	em	primeiro	plano,	um	chão	e	o	que	aparenta	ser	um	tronco	de	
árvore,	recoberto	por	neve.	Em	uma	abertura	do	tronco	há	uma	formiga	de	cor	azul	escura.	Um	tom	
amarelado	dá	a	impressão	de	claridade	lá	dentro.	De	frente	para	ela	tem	uma	cigarra,	que	a	nossa	visão	
está	de	costas.	Elas	parecem	conversar.	A	neve	ao	fundo	traz	profundidade.

O	desenho	selecionado	para	essa	análise	se	destacou	pela	representação	do	momento	em	que	
a	cigarra	pede	abrigo	à	formiga.	Há	estereótipos	de	nuvens	ao	alto	da	folha,	junto	à	círculos,	que	apa-
rentam	ser	neve	ou	chuva.	Já	ao	solo,	há	no	canto	esquerdo	uma	árvore	com	alguns	frutos	vermelhos	
e	ao	canto	direito,	um	formigueiro,	de	cor	marrom,	onde	uma	formiga	(de	cor	preta)	e	uma	cigarra	(de	
cor	verde)	conversam,	o	que	remetemos	ao	momento	de	pedida	por	abrigo.	

A	criança	optou	por	desenhar	este	momento	e	 incorporou	à	sua	obras	alguns	elementos	em	
comum,	 como,	por	 exemplo,	 a	 neve	e	uma	 casa	 com	porta	para	 a	 formiga.	A	 criança	 realizou	 seu	
desenho	de	 forma	expressiva,	não	buscando	 se	assemelhar	ao	 real	ou	a	alguma	gravura,	pois,	 seu	
desenho	apresenta	traços	disformes	e	incorpora	à	sua	obra,	elementos	não	reais,	como	a	casa	com	
janelas	e	portas,	por	exemplo.	Estes	fatos	me	levam	a	crer	que	tal	criança	se	apresenta	no	momento	
da	“imaginação	II”,	proposto	por	Iavelberg	(1993).
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“O	Lobo	e	o	Cão”

A	análise	referente	à	fábula	direciona-se	ao	seguinte	trecho	da	mesma:

“Foram-se os dois. Em caminho, disse o lobo, interessado: 
– Que diabo é isto? Por que motivo tens o pescoço esfolado?
– É que às vezes amarrado me deixam durante o dia…
– Amarrado? Adeus, amigo! (disse o lobo) Não te sigo! Muito bem me parecia que era demais a rique-
za… Adeus! Inveja não sinto: quero viver como vivo! Deixa-me com a pobreza! Antes livre, mas faminto, 
do que gordo, mas cativo!”

Figura	03:	Ilustração	da	fábula	“O	Lobo	e	o	Cão”

Fonte:	https://peregrinacultural.files.wordpress.com/2009/07/dog-wolf-eleanor-grosch.jpg	

Figura	04	–	Desenho	da	fábula	“O	Lobo	e	o	Cão”

Fonte:	Acervo	pessoal.

Na	ilustração,	em	primeiro	plano	está	representado	o	lobo,	de	cor	branca	e	preta,	aparentando	
estar	andando,	pois,	sua	pata	dianteira	esquerda	está	levemente	levantada.	Seu	corpo	é	preto	com	
dois	círculos	no	centro	unidos.	Sua	pata	dianteira	esquerda	tem	aparência	de	renda	preta	sobre	um	
fundo	branco	e	sua	pata	traseira	direita	varia	em	tons	de	preto	e	cinzas,	aparentando	renda.
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No	desenho	infantil,	o	lobo	e	o	cão	estão	dispostos	no	centro	da	folha,	em	posição	horizontal,	
dando	a	impressão	de	que	estão	caminhando,	um	atrás	do	outro.	Ao	alto	da	folha	há	nuvens	estereoti-
padas	e	na	parte	inferior	da	mesma	há	um	gramado	verde	com	três	flores,	nos	tons	de	rosa,	vermelho	
e	verde.	Por	toda	a	folha	há	estereótipos	de	coração.

A	criança	que	desenhou	certamente	se	encontra	no	momento	da	“imaginação	II”,	pois,	em	seu	
desenho	há	 formas	estereotipadas,	mas	não	a	única	preocupação	em	seguir	os	modelos	sociais	ou	
copiar	ilustrações	já	vistas	anteriormente.	

O	estudo	mostrou	que,	atualmente,	as	crianças	são	expostas	a	um	grande	número	de	imagens,	
muitas	vezes,	veiculadas	pela	mídia.	No	caso	das	fábulas,	além	das	ilustrações,	há	uma	moral	rigorosa,	
que,	de	certa	 forma,	 limita	uma	polissemia	de	 leituras,	e	as	crianças	desenham,	em	sua	maioria,	o	
trecho	da	fábula	direcionado	à	esta	moral.	Percebemos	que	essas	características	aparecem	nas	produ-
ções	das	crianças,	pois,	acreditamos	que	no	grafismo	podemos	encontrar	como	a	criança	se	relacionou	
com	o	 texto,	 com	a	discussão	que	 foi	proposta,	 com	a	produção	de	 sentidos,	 fugindo	das	análises	
tradicionais,	focadas	em	aspectos	representacionais.	

Além	do	conceito	de	grafismo	que	utilizamos	para	observar	as	 fases	do	desenvolvimento	de	
cada	grupo	de	crianças,	detivemo-nos	em	outro	conceito	para	o	estudo:	a	estereotipia.	Verificamos	
que	as	crianças	sofrem	muitas	influências	em	seu	grafismo,	sobretudo	no	que	se	referem	ao	uso	de	
estereótipos.	Certamente,	este	é	um	dos	principais	achados	de	nossa	pesquisa:	a	força	e	a	presença	do	
estereótipo	no	desenvolvimento	gráfico	infantil,	força	esta	que	inibiu	as	diferenças	sociais,	históricas,	
econômicas,	temporais	e	até	geográficas	destas	crianças.	

Consideramos	que	há	forte	influência	sobre	as	produções	das	crianças,	advindas	da	mídia,	da	
cultura	e	dos	adultos	que	com	elas	convivem,	como	a	família	e	os	professores.	Num	total	de	143	dese-
nhos,	131	(91,6%)	obtinham	essas	formas.	Conforme	Tinôco	(2003),	o	estereótipo	aparece	no	desenho	
quando	a	criança	começa	a	questionar	como	se	deve	desenhar.	Segundo	a	autora,	é	preciso	que	as	
escolas	trabalhem	de	forma	a	estimular	a	“desestereotipização”,	a	partir	da	oferta	de	atividades	que	
proporcionem	o	abandono	dos	estereótipos,	promovendo	a	criatividade.

A	seguir,	algumas	comparações	entre	as	obras	dos	alunos	de	Aracaju	e	de	São	João	del-Rei:

Figura	05:	Estereótipos	presentes	nos	desenhos	das	oficinas	de	SE	(esquerda)	e	MG	(direita)
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Fonte:	Acervo	pessoal	das	pesquisadoras.

CONSIDERAÇÕES: UM PAUSAR EM NOSSOS PASSOS, PARA CONSIDERAÇÕES 
NÃO-FINAIS	

Em	nossa	pesquisa,	 encontramos	 a	 possibilidade	de	 forte	 influência	 sobre	 as	 produções	 das	
crianças,	 advindas	 da	mídia,	 da	 cultura	 e	 dos	 adultos	 que	 com	elas	 convivem	 como	 a	 família	 e	 os	
professores.	Tais	influências	se	transformam	em	“obstáculos	para	a	construção	de	um	conhecimento	
mais	significativo”	(BUORO,	1996,	p.	35)	e	o	que	podemos	perceber	é	que,	muitas	vezes,	o	“conjunto”	
de	destas	resulta	em	obras	estereotipadas	e/ou	cópias	empobrecidas	de	criatividade,	como	foi	o	caso	
de	vários	desenhos	analisados	que	eram	semelhantes	entre	si	e	em	relação	às	ilustrações.	

Estas	crianças	são	sujeitos	históricos	que	vivem	relações	socioeconômicas,	discursivas,	estéticas,	
históricas	e	culturais.	Estas	relações,	como	afirma	Staccioli	(2011,	p.	30),	moldam	as	crianças,	de	forma	
a	fazê-las	seguir	comportamentos	e	normas,	como	podemos	ver	a	seguir:

Desde	muito	pequenas	elas	também	absorvem	a	cultura	que	as	rodeia,	tentam	imitar	o	que	fazem	
os	adultos	[...].	Nós,	em	troca,	oferecemos-lhes	modelos	[...].	Ficamos	ansiosos	para	fazer	com	que	
ultrapassem	a	etapa	das	“garatujas”	para,	então,	reconhecer,	a	partir	de	seus	traços,	“as	coisas”	e	as	
pessoas.

Conforme	trabalhado	ao	longo	do	texto,	sabemos	que	é	impossível	oferecer	às	crianças,	condi-
ções	de	aprendizagem	livres	de	qualquer	influência,	mas	é	possível	fazer	delas	pessoas	conscientes	de	
si	e	de	sua	condição	enquanto	sujeitos	históricos,	dotados	de	conhecimentos,	por	meio	de	uma	escola-
rização	que	fuja	do	tradicional	e	inove	as	práticas	voltadas	ao	trabalho	com	Arte.	É	preciso,	realmente,	
“desestereotipizar”,	a	fim	de	enriquecer	a	imaginação	da	criança,	aflorar	sua	expressividade	e	liberar	
suas	potencialidades	(TINÔCO,	2003).	

Por	fim,	gostaríamos	de	ressaltar,	mais	uma	vez,	a	grandiosidade	do	trabalho	de	Filosofia	com	
Crianças,	que	não	só	permitiu	a	construção	de	dados	para	a	pesquisa,	mas	também	possibilitou	a	nós	
e	aos	alunos	momentos	singulares	de	aprendizado	e	construção	de	saberes	a	partir	do	diálogo,	da	
escuta,	do	pensar	e,	no	nosso	caso,	da	expressão	em	forma	de	desenho.
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INTRODUÇÃO
O	presente	trabalho	aborda	as	experiências	de	passeios	do	Coletivo	CasaEscola.	Essa	iniciativa	é	

um	espaço	de	educação	criado	por	famílias	e	atende	as	crianças	da	primeira	infância.	O	coletivo	possui	
uma	sede	de	acolhimento,	mas	duas	vezes	por	semana	ocupam	as	ruas,	praças,	parques,	praias,	museus	
e	centros	culturais	da	cidade.	Essa	ocupação	dos	espaços	públicos	pelas	crianças	que	circulam	em	grupo	
pela	cidade	semanalmente	é	muito	potente.	Transitam	em	transportes	públicos,	causando	sempre	olhares	
curiosos	e	também	repressores.	Corpos	infantis	que	entendem	que	a	cidade	é	um	espaço	delas.	Embora,	
constantemente	sejam	constrangidas	por	falas	alheias,	mãos	que	encostam	em	suas	cabeças	sem	con-
sentimento,	adultos	que	mesmo	sabendo	que	essas	crianças	estão	sob	os	cuidados	de	outros	sujeitos,	
invadem	seus	espaços	lhes	dizendo	“que	vão	cair”,	“que	é	perigoso”	e	“que	não	pode”.	Adultos	que	se	
incomodam	com	o	corpo	infantil	que	se	movimenta,	que	é	livre	e	por	isso	sofrem	retaliações	constantes.	

No	campo	geografia	da	 infância	e	da	sociologia	da	 infância	é	entendido	que	há	 infâncias,	no	
plural,	que	são	vividas	em	diversos	contextos	e	a	 ideia	de	 infância	varia	no	tempo	e	no	espaço.	De	
acordo	com	Lopes	e	Vasconcellos	(2006)	a	infância	é	o	lugar	-	e	toda	dimensão	simbólica	do	termo-	que	
cada	grupo	social	oferece	a	suas	crianças.	Nessa	escrita,	o	objetivo	é	abordar	através	de	relatos	dos	
passeios	da	CasaEscola	os	atravessamentos	da	presença	dos	adultos	nas	experiências	das	crianças	nos	
espaços	públicos.	Esses	encontros	entre	as	crianças,	os	transeuntes,	funcionários	de	parques	e	museus	
refletem	o	lugar	que	elas	ocupam	em	determinado	grupo	social,	a	concepção	de	infância	e	o	enten-
dimento	do	que	é	ser	criança	que	se	revelam	nas	relações	que	esses	adultos	estabelecem	com	elas.	É	
relevante	considerar	a	situação	da	limitada	autonomia	infantil,	a	criança	está	na	condição	de	tutelada	
pelo	adulto,	suas	agências	e	 instituições,	embora	hoje	seja	entendida	como	produtora	de	cultura	e	
um	sujeito	de	direitos,	crianças	enquanto	grupo	etário	sempre	existiram,	mas	o	que	entendemos	por	
infância	é	um	conceito	recente	em	termos	históricos,	uma	invenção	moderna.	

Sarmento	(2004)	salienta	que	a	invenção	moderna	da	infância	surgiu	com	uma	série	de	represen-
tações	sobre	as	crianças	e	estruturação	de	seus	cotidianos	em	um	movimento	de	institucionalização	da	
infância,	especialmente	através	das	escolas	públicas	e	sua	expansão	como	escolas	de	massas.	O	autor	
aponta	para	um	fator	moderno	ainda	mais	amplo	que	a	institucionalização,	a	administração	simbólica	
da	infância	referente	à	normas,	atitudes	e	prescrições	que	atravessam	as	vidas	das	crianças.	Acordos	
implícitos	como	a	presença	ou	ausência	destas	em	determinados	lugares,	alimentação	permitida	ou	
indevida,	momentos	de	inserção	ou	exclusão	na	vida	coletiva.	Construções	históricas	sobre	a	infância	
numa	perspectiva	adultocêntrica	que	paradoxalmente	esclarecem	e	ocultam	realidades	sociais,	ques-
tões	de	gênero	e	étnico-raciais.	Essa	administração	simbólica	universaliza	uma	concepção	de	criança,	
que	negligencia	e	desclassifica	outras	infâncias,	uma	produção	de	referências	sobre	o	que	é	ser	criança	
e	como	se	estabelecem	as	relações	entre	adultos	e	crianças.
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No	Coletivo	CasaEscola,	garantir	espaço/tempo	para	a	infância	é	objetivo	do	coletivo,	portanto	a	
relação	que	se	busca	estabelecer	entre	os	adultos	e	as	crianças	é	nesse	sentido.	A	inciativa	faz	passeios	
semanais,	duas	vezes	por	semana	o	grupo	se	encontra	nos	locais	combinados.	Há	uma	escala	de	pas-
seios que é preenchida na agenda do google	onde	constam	também	as	escalas	dos	lanches	(cada	dia	
uma	família	é	escalada	para	preparar	o	lanche	que	é	coletivo)	e	a	escala	dos	adultos	responsáveis	pelas	
crianças.	Nos	dias	em	que	os	encontros	são	na	sede	do	coletivo	são	dois	educadores	escalados	para	
estarem	com	as	crianças	e	nos	dias	de	passeios	é	necessário	que	os	pais	se	escalem	para	compor	com	
os	educadores	o	quantitativo	de	4	adultos	para	estarem	com	as	crianças.	As	experiências	que	serão	
relatadas	nesse	trabalho	foram	vivenciadas	por	pelo	menos	uma	das	autoras	enquanto	educadoras	do	
coletivo	nas	situações	que	serão	expostas	nesse	texto.	

Sustentar	essas	saídas	e	suas	dinâmicas	de	organização,	se	sujeitar	a	imprevistos	como	mudanças	
repentinas	de	tempo	e	a	intervenções	esdrúxulas	que	serão	relatadas	e	são	ínfimas	diante	da	potência	
que	é	estar	no	espaço	público,	ampliando	o	repertório	e	referências	das	crianças,	é	um	ato	de	resis-
tência.	Dois	dias	de	passeios	semanais	com	um	quantitativo	de	12	crianças	em	média,	permitindo	que	
desfrutem	com	inteireza,	crianças	pequenas	onde	a	maioria	não	tem	5	anos	de	idade.	Uma	dinâmica	
que	busca	garantir	que	essas	saídas	sejam	interessantes	para	as	crianças	em	detrimento	da	praticidade,	
os	passeios	podem	ser	modificados	ou	mesmo	combinados	em	cima	da	hora.	O	que	por	vezes	traz	um	
certo	desgaste,	mas	as	saídas	são	quase	sempre	garantidas.	Os	adultos	apesar	de	usufruírem	dos	pas-
seios	voltam	exaustos	diante	da	atenção	constante,	de	contabilizar	a	quantidade	de	crianças	recorren-
temente,	permitindo	que	circulem	com	liberdade,	mas	com	segurança.	Além	de	muitas	vezes	atuarem	
em	uma	espécie	de	militância	em	relação	a	outros	adultos.	Na	rua,	as	crianças	estão	mais	expostas	ao	
desconhecido,	ao	imprevisto	e	aos	atravessamentos,	tanto	agradáveis	quanto	incômodos.	

Ocupando as ruas

Foto	1

Gente, foi lindo mesmo acompanhar essas pessoas enor-
mes. Cantamos, corremos, nos esprememos, sentamos 
exaustos, dormimos no colo... uma hora parecia que não 
chegaríamos nunca, mas fomos até a praça da harmonia! 
Os pequenos são sinistros. Muito sagazes na atenção, 
rápidos nos combinados, safos. É maravilhoso andar com 
eles pelas ruas. Eles perguntaram tudo que podiam para 
motorista dessa bicicleta encantada. ‘O que é isso? E isso? 
Eu também tenho uma flauta de madeira! Podemos fazer 
um revezamento na sua carona?’ Eles ousam! São maravi-
lhosos! (Maria, 2019).

A	narrativa	 acima	 se	 refere	 a	um	passeio	 re-
cente	do	Coletivo	CasaEscola.	O	 relato	 foi	 feito	por	
uma	das	autoras	desse	texto	que	além	de	ser	educa-
dora	do	coletivo,	tem	suas	duas	filhas	inseridas	nesse	
espaço	do	qual	tambem	é	uma	das	fundadoras.	Essa	
cena	registrada	na	foto,	um	tanto	idílica,	foi	na	Praça	
Mauá	em	agosto	de	2019	no	dia	em	que	ocorreu	o	
encontro	 internacional	de	perna	de	pau.	De	acordo	
com	o	 relato	e	 com	a	 foto	exposta	nesse	 trabalho,	Fonte:	whatsapp do	Coletivo	CasaEscola
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esse	passeio	se	apresenta	como	uma	experiência	positiva.	Uma	vivência	prazerosa.	Porém	nem	sem-
pre	a	sensação	pós	passeio	é leve. Durante as saídas a demanda	por	atenção	é	constante,	mas	ainda	
sim	a	estrutura	familiar	e	intimista	dessa	iniciativa	traz	essa	possibilidade	dos	passeios	semanais	que	
é	um	grande	privilégio.	A	localização	do	coletivo	também	contribui	para	essa	circulação	pela	cidade.	
A	maioria	das	famílias	que	compõem	a	CasaEscola	habitam	a	região	mais	central	da	Zona	Sul	carioca	
que	é	contemplada	por	parques,	praias,	museus,	diversas	ações	culturais	em	espaços	públicos	e	uma	
variedade	de	transpostes	públicos	que	viabiliza	a	circulação	pela	cidade.	

A	CasaEscola	entende	que	a	aprendizagem	acontece	em	todo	e	qualquer	lugar.	Ter	um	espaço	
fixo	com	uso	específico	para	as	tardes	com	as	crianças	foi	um	ganho	em	relação	ao	primeiro	ano	do	
coletivo	que	existia	ocupando	as	casas	das	famílias.	No	entanto,	da	mesma	forma	que	havia	a	certeza	
da	necessidade	de	um	espaço	fixo,	havia	também	a	compreensão	de	espaço	como	algo	estendido,	algo	
que	não	se	limitava	as	paredes	cercam	a	sede	do	coletivo.	

Ao	escolher	sair	pelas	ruas	com	um	grupo	de	crianças,	os	adultos	que	compõem	este	coletivo	
assumem	lidar	com	o	risco	que	vem	junto	a	esta	escolha.	Os	adultos	que	acompanham	as	crianças	du-
rante	as	tardes	estão	dispostos	a	refletir	sobre	as	sensações	que	brotam	ao	presenciarem	o	encontro	
da	criança	com	situações	de	risco.	Onde	começa	o	medo	da	criança	e	onde	finda	o	medo	do	adulto?	As	
reuniões	mensais	são	essenciais	para	que	questões	como	estas	sejam	trabalhadas	e	assim	seja	possível	
garantir	que	estas	crianças	se	sintam	seguras	a	explorar	a	cidade	e	seus	desafios.	Os	encontros	nas	
ruas	são	dos	mais	diversos.	Têm	figuras	que	são	presenças	recorrentes	nessas	saídas:	funcionários	de	
parques	e	museus,	pipoqueiros	e	vizinhos.	É	bonito	ver	os	pequenos	criando	esses	vínculos.

Todos os seguranças e funcionários do parque já estão íntimos do grupo. Perguntaram pela Manu, 
colocaram música no celular pro Raul e Poli dançarem na casinha, ajudaram a tirá-los da “rua” quando 
estava subindo um carro. Muito legal. (Geisa,2014)
Hoje fomos ao parque Benjamin Constant e Poli teve introdução ao jogo de dominó com os funcioná-
rios que estavam escondidos lá no fim da trilha relaxando. (Marta,2014)
Depois um senhor que estava sozinho em um banco próximo tirou um cavaquinho e começou a afinar. 
Me aproximei com Raul e ficamos por perto. Aos poucos ele foi começando a tocar e depois juntaram 
todos e ele se animando. Se desculpou pela voz, falou de um AVC, mas era todo animado e ficou todo 
bobo com as crianças. Cantou várias músicas que todos conheciam, cantamos e dançamos juntos um 
monte. (Leo,2014)
Descemos um pouco antes para um passeio pela rua. Um monte de gente passeando com cachorros 
e voltando com crianças da escolar. Dez passos e uma parada. Ficaram loucos de alegria quando 
encontraram um senhor com uma cachorrinha. Ele deixou fazer carinho, segurar na coleira. Iara bateu 
altos papos com o senhor. Perguntou tudo da vida da cachorra. Encontramos o padeiro! Depois de 
muito tempo sem se encontrarem ficaram pertinho e ganharam os pães tão aguardados. Conversaram 
com ele, buzinaram… (Geisa,2015)
Manu, Raul e Aimê ficaram encantados com duas adolescentes que estavam fazendo uma maquete. 
Perguntaram tudo e queriam entender o que era aquilo que elas estavam usando (isopor, cola quente, 
tinta etc). As meninas super pacientes deixaram eles sentarem e ficaram explicando tudo além de dizer 
que eles eram lindos demais o tempo todo. (Geisa,2015)

Esses	relatos	apontam	encontros	pontuais	e	outros	recorrentes.	Um	modo	de	circular	pela	ci-
dade	que	disponibiliza	tempo	e	oportunidade	para	que	se	invista	na	ocupação	desses	espaços	e	nas	
interações	com	os	sujeitos	que	atravessam	essa	experiência.	Esse	encontro	com	o	outro	na	maioria	
das	vezes	é	imprevisível,	portanto	além	dos	bons	encontros	há	interações	mediadas	por	falas	alheias	
repressoras	e	violentas.	As	falas	repressoras	costumam	ser	colocadas	diretamente	para	as	crianças.	
Muitas	 vezes	 em	um	 lugar	 de	 cuidado,	mas	 em	um	 tom	 invasivo	 e	 com	uma	 conotação	 negativa.	
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As	interações	mais	violentas	foram	direcionadas	para	os	adultos	que	acompanhavam	as	crianças	da	
CasaEscola,	porém	com	a	presença	e	atenção	das	crianças	que	muitas	vezes	se	colocaram	nos	embates	
como	demonstram	alguns	dos	relatos	seguintes.

Logo no primeiro ano de CasaEscola, 2014, passamos por uma situação bastante desagradável 
no Museu da República, parque que frequentávamos quase que semanalmente com as crianças. 
Estávamos sentados na grama quando um guarda se aproximou e explicou ser proibido sentar na 
grama. Prontamente nos levantamos e sentamos no meio fio. O guarda permaneceu ali e passou a nos 
dizer que era proibido sentar no meio fio também. Precisamos reagir a esta segunda proibição afinal, 
como dissemos ao guarda, a proibição de sentar na grama existia por um motivo que não se aplicava 
ao meio fio. O guarda então questionou porque não sentávamos nos bancos. E quando respondemos 
que queríamos ficar sentadas num plano baixo mais próximo a altura das crianças ele colocou a mão 
na arma que estava em sua cintura para nos intimidar. Deste momento em diante precisamos deixar 
claro para ele que ele estava se excedendo e não poderia usar deste gesto para tratar com dois adultos 
com um grupo de crianças. Saímos de lá bastante chocadas e deixamos nossa reclamação no parque 
por escrito. 

Esse	relato	aponta	um	abuso	de	autoridade	por	parte	do	guarda.	No	relato	a	seguir	o	embate	
foi	com	funcionários	de	um	museu	que	respondia	as	nossas	argumentações	afirmando	que	estavam	
apenas	cumprindo	ordens,	mas	não	foram	hostis.	Porém,	ambas	as	situações	são	episódios	que	retra-
tam	uma	negligência	em	relação	a	presença	desses	corpos	infantis.	Em	uma	exposição	interativa	para	
crianças, o Transborda do Estúdio Chão no MAR1,	uma	intervenção	arquitetônica	lúdica	com	constru-
ções	que	se	assemelhavam	ao	trepa-	trepa	e	escorrega	em	que	de	acordo	com	a	descrição	da	página	
do	estúdio,	essa	intervenção	arquitetônica	seria	“um	chamado	à	imaginação,	pondo	corpos	de	todas	as	
formas	e	idades	em	movimento	sobre	pés	e	mãos	para	atravessar	o	muro	de	vidro	do	pilotis	do	Museu	
de Arte do Rio”2.	O	projeto	traz	um	conceito	que	vai	muito	de	encontro	com	a	proposta	da	CasaEscola	
e	o	modo	como	ocupa	a	cidade	com	as	crianças.	Um	convite	aos	encontros,	a	ocupação	dos	espaços	
públicos.	 Já	não	era	a	primeira	vez	que	usufruíamos	dessa	proposta	do	Transborda,	onde	adultos	e	
crianças	circulavam	livremente	pelas	instalações.	Porém,	nessa	terceira	visita,	proibiram	crianças	me-
nores	de	seis	anos	a	usarem	a	instalação	que	era	um	escorrega.	Ao	questionar	o	porquê,	funcionários	
do	museu	argumentaram	que	um	adulto	 tinha	caído	e	 se	machucado	no	escorrega	e	depois	desse	
episódio	a	administração	impôs	essa	restrição.

Uma	das	mães	do	coletivo	escalada	para	estar	nesse	passeio,	não	concordando	com	o	critério	
dos	funcionários	argumentava	com	estes	sobre	a	incoerência	da	proibição	pelo	fato	das	outras	obras/
brinquedos	disponíveis	terem	a	mesma	altura	do	escorrega.	Além	do	fato	das	crianças	ali	presentes	
estarem	acompanhadas	dos	responsáveis	e	reiterou	que	uma	pessoa	adulta	se	machucou	no	escorrega	
e	tinha	muito	além	de	seis	anos	de	idade.	Ela	dedicou	um	bom	tempo	argumentando	com	os	funcioná-
rios	sob	essa	medida	que	ao	nosso	entender	era	descabida	e	incoerente	com	a	proposta	da	instalação	
que	em	sua	conceituação	trazia	a	seguinte	colocação:	“essa	construção	coletiva	do	medo	invade	todos	
os	lugares	e	assume	as	mais	diversas	formas,	das	mais	etéreas	às	mais	sólidas,	das	mais	cristalinas	às	
mais	opacas”3.

Pode	parecer	pequeno,	besteira,	tinham	outras	instalações	embora	a	do	escorrega	fosse	o	maior	
objeto	de	desejo	das	crianças.	Mas	além	dos	motivos	óbvios,	uma	questão	política	de	cidadania,	so-
bre	contestar	posturas	ou	colocações	que	são	consideradas	indevidas	e	incoerentes,	há	ainda	outra	

1 Museu de Artes do Rio.
2	 http://estudiochao.com/TransBorda	acesso	em	agosto	de	2019.	
3	 http://estudiochao.com/TransBorda	acesso	em	agosto	de	2019.
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problemática.	Os	adultos	que	estão	ali	como	educadores,	desenvolvendo	um	trabalho	que	estimula	
a	liberdade,	o	questionamento	e	têm	o	entendimento	de	que	se	aprende	através	da	vivência,	da	ex-
periência,	ao	explicar	para	aquelas	crianças	que	estão	proibidas	de	usar	o	escorrega	porque	a	“moça	
não	deixa”.	Ou	apenas	 replicar	a	mensagem	de	que	um	adulto	 caiu	e	 se	machucou	e	por	 isso	não	
permitem	que	crianças	menores	de	seis	anos	utilizem	o	escorrega.	Um	escorrega	que	tinha	uma	al-
tura	que	era	habitual	para	eles,	um	escorrega	que	não	estava	 interditado,	porque	crianças	maiores	
subiam	e	desciam,	com	um	argumento	que	não	faz	sentido	e	por	isso	reproduzi-lo	para	as	crianças	sem	
problematiza-lo	é	descabido.	Não	pode	porque	só	é	permitido	crianças	maiores	de	seis	anos:	“mas	
eu	já	fui	nesse	um	monte	de	vezes”.	“Mas	porque	só	não	pode	nesse?	Explicar	o	motivo	da	proibição	
apenas	sem	problematizar	coloca	esse	adulto	em	um	lugar	de	consentimento.	Ou	explanar	o	porquê	
da	proibição,	colocar	que	não	está	de	acordo	e	não	argumentar	com	os	funcionários,	coloca	o	adulto	
em	uma	postura	de	submissão.	O	que	se	pretende	ilustrar	é	que	o	posicionamento	dos	sujeitos	dessas	
iniciativas	às	 imposições	sobre	a	 forma	desejada	e	esperada	das	crianças	se	portarem	nos	espaços	
públicos	é	educativo.	Houve	esse	tempo	de	contestação	diante	do	impedimento	de	usar	o	escorrega,	
uma	conversa	respeitosa,	mas	nada	breve	com	os	 funcionários	quanto	ao	desencontro	ao	conceito	
proposto	pelo	Estúdio	Chão.	Mas	logo	depois	acabamos	montando	cabanas	embaixo	do	escorrega	que	
estava	proibido.	Brincadeira	que	se	estendeu	e	desfocou	o	impasse	do	escorrega.	E	de	alguma	forma	
acabamos	brincando	no	escorrega.

Houve	também	outro	episódio,	com	uma	represália	mais	violenta,	em	que	as	crianças	ficaram	
muito	expostas.	O	lugar	era	a	Pista	Cláudio	Coutinho,	em	uma	pedra	específica,	local	que	o	coletivo	fre-
quenta	há	anos	onde	essa	escalada	na	pedra	é	de	práxis.	Em	novembro	de	2018,	enquanto	estávamos	
todos	escalando	a	pedra,	surgiu	um	guarda	que	chegou	gritando.	Falando	para	gente	descer,	fazendo	
movimentos	bruscos	com	as	mãos.	Com	muita	raiva	dizia	que	éramos	irresponsáveis,	que	as	crianças	
podiam	cair	e	se	machucar.	Uma	parte	do	grupo	que	estava	mais	acima	não	entendeu	de	imediato	a	
situação,	mas	logo	perceberam	o	que	estava	acontecendo	e	se	movimentaram	para	descer.	Os	adultos	
que	estavam	com	crianças	na	parte	baixa	da	pedra	desceram	e	argumentaram	que	as	crianças	estavam	
acompanhadas	de	adultos,	que	frequentávamos	o	 local	e	sempre	escalamos	a	pedra	sem	nenhuma	
questão.	Ele	estava	com	muita	raiva,	gritava	e	repetia	que	éramos	 irresponsáveis	e	que	as	crianças	
eram	muito	pequenas,	Benício,	uma	das	crianças	que	acompanhava	a	discussão	argumentou:	“moço,	
eu	sou	grande”	e	Maria	Flor	complementou:	“eu	estou	crescendo,	sabia?	Ele	continuou	gritando	pe-
dindo	para	o	grupo	descer	logo,	disse	que	transeuntes	que	passaram	no	local	o	abordaram	na	saída	
afirmando	que	as	crianças	estavam	em	situação	de	risco.	As	crianças	foram	ficando	assustadas	e	os	
adultos	também	porque,	diante	do	pedido	incessante	do	guarda	pedindo	para	descer,	as	crianças	que	
ainda	estavam	na	pedra	com	outros	3	adultos,	começaram	a	descer	com	pressa	o	que	aí	sim,	trazia	
o	risco	de	caírem.	Memê,	uma	das	crianças,	começou	a	chorar	e	abraçou	o	guarda	pedindo	para	ele	
não	prender	a	gente,	dizendo	que	não	 íamos	mais	subir	na	pedra,	que	ele	não	precisava	mais	 ficar	
bravo.	Diante	 da	 situação	 que	 deixou	 as	 crianças	muito	 expostas	 a	 intervenção	 brusca	 do	 guarda,	
organizamos	o	segundo	lanche	para	desanuviar	a	situação	ali	para	as	crianças.	Nesse	meio	tempo,	em	
que	todos	já	tinham	descido,	enquanto	alguns	adultos	conversavam	com	o	guarda	outros	preparavam	
um	piquenique	para	as	crianças	que	se	organizaram	em	uma	roda	e	fizeram	uma	reunião	espontanea-
mente	para	conversar	sobre	o	ocorrido.
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Achei muito maravilhoso como as crianças encontraram recursos para lidar. A roda para conversar 
sobre, todos falando e se ouvindo, juntos criaram uma brincadeira, um manifesto: guarda não! Guarda 
da prisão! Guarda cocozão! Saíram na caminhada mudando as frases e fazendo os manifestos como 
nos viram fazer com o ele não! Eles são muito incríveis por fazerem tudo isso com menos de 7 anos. Que 
crianças maravilhosas!!! (Helena, 2019)

Apesar	da	reação	das	crianças	ter	surpreendido:	o	abraço	da	Memê	que	diante	de	seu	nervo-
sismo	tentou	acalmar	o	guarda,	Benício	e	Flor	argumentando	que	já	não	eram	crianças	pequenas,	a	
mobilização	da	reunião	em	que	conversavam	sobre	o	fato	de	sempre	subirem	na	pedra,	a	colocação	
de	que	as	 crianças	 conseguem	 fazer	um	monte	de	 coisas	 como	os	 adultos	 e	 a	passeata	manifesto	
fechando	o	passeio	foi	interessante.	Porém,	como	colocado	anteriormente,	poderiam	ter	caído	a	partir	
do	momento	em	que	o	guarda	as	pressionou	para	descer	rápido,	além	do	nervosismo	e	medo	que	
sentiram.	O	receio	que	fossemos	presos.	

Ocupar	o	 espaço	público	 com	presença,	 usufruir	 desses	passeios	 com	 inteireza.	 Performar	 a	
cidade.	Enfrentar	e	confrontar	através	desses	corpos	infantis	livres,	a	administração	simbólica	da	in-
fância,	que	é	impregnada	nos	discursos	que	afirmam	que	a	cidade	é	perigosa	para	as	crianças	e	que	um	
corpo	contido	é	um	corpo	educado	negligenciando	a	agência	das	crianças.	

Além	da	 localização	em	que	a	maioria	das	 famílias	habitam	usufruindo	de	uma	variedade	de	
transportes	públicos	e	aparelhos	culturais	como	já	foi	colocado	anteriormente	nesse	texto,	a	relação	
da	quantidade	de	crianças	por	adultos	nos	passeios	que	permitem	que	as	crianças	possam	circular	
com	segurança	e	 liberdade	são	privilégios.	Mas	a	possibilidade	de	desfrutar	das	paisagens	naturais	
da	cidade	é	um	dos	maiores	ganhos	do	coletivo.	De	acordo	com	Pereira	(2013),	“o	contato	da	criança	
com	a	diversidade	de	materiais	que	a	natureza	oferece	é	um	condutor	de	experiências	sensíveis	que	se	
estendem	sob	um	território	infinito	de	variedades	de	texturas,	densidade,	volume,	fluidez,	porosidade,	
solidez,	cor	e	som¨	(p.112).	Tomar	banho	de	mar	com	seus	pares,	rolar	na	grama,	caminhar	em	uma	
trilha,	observar	pássaros	e	insetos,	brincar	com	terra	e	outras	muitas	possibilidades	que	o	contato	com	
elementos	naturais	em	diferentes	espaços	da	cidade	proporcionam	é	muito	potente.	Uma	possibilida-
de	de	proporcionar	que	essas	crianças	vivenciem	sua	infância	com	plenitude.	

Já dentro do Jardim Botânico fomos passear na parte de cima onde desce a água. As crianças come-
çaram a tirar os sapatos e colocar os pés na água, Raul entrou de roupa, fralda e tudo. Antônia tirou 
a roupa em um segundo e entrou nua no riachinho. Foi lindo esse momento. Eles de pé sentindo a 
água descer passando por eles com folhas e luz. Ficaram muito tempo aí. Uma beleza. Um silêncio do 
urbano, sons de mata e as vozinhas deles compondo com o ambiente. (Geisa ,2014)
Fizemos a trilha com muitas paradas, tapas, choros e brigas. Mas também com contemplação de 
várias borboletas e formigas, com pausa na pitangueira, onde Manu e Raul comeram as poucas ver-
melhinhas que restavam no pé. (Geisa ,2014)
Então fomos para a área da horta, onde todos ficaram brincando, com as mudas, trocando de lugar as 
mudas, com os bambus e com o sementeiro. (Alejandra,2014)

Os	relatos	citados	acima	ilustram	algumas	vivências	das	crianças	em	espaços	que	proporcionam	
esses	momentos	de	interação	com	elementos	da	natureza.	O	Coletivo	CasaEscola	entende	a	comuni-
dade	como	espaço	de	aprendizagem	com	seus	parques,	bibliotecas,	museus,	praias,	 transportes	pú-
blicos,	sujeitos	e	demais	elementos	que	habitam	esses	espaços.	A	circulação	pela	cidade	como	rotina	
de	diálogos	e	vivências	que	dão	sentido	ao	processo	educativo.	É	enriquecedor	expandir	o	encontro	
com	pessoas	para	além	da	nossa	rede,	e	espaços	para	além	das	nossas	paredes.	Entendemos	que	essa	
apropriação	do	espaço	público	é	ensinada,	e	nosso	intuito	é	formar	cidadãos	aptos	a	interferirem	na	
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sua	realidade.	Assim	como	essa	ocupação	do	espaço	público	pelas	crianças	também	é	um	ato	educativo	
para	os	transeuntes.	Essa	presença	das	crianças	nas	ruas	informa	e	afirma	que	a	cidade	também	é	delas.	
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INTRODUÇÃO:
O	presente	trabalho	se	constitui	a	partir	de	uma	experiência	em	campo	em	uma	creche	conve-

niada	no	município	de	Juiz	de	Fora	-	MG,	a	partir	do	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	à	
Docência	-	PIBID	da	Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora.	

Iniciamos	a	trajetória	com	o	PIBID	em	agosto	do	ano	de	2018,	com	reuniões	semanais	na	univer-
sidade,	em	que	tínhamos	como	eixo	central	o	tema	“brincar	e	natureza”,	a	partir	da	perspectiva	de	Lea	
Tiriba	e	Altino	José.	O	projeto	se	organiza	com	uma	coordenadora	no	espaço	da	creche,	e	uma	super-
visora	na	Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora,	que	acompanha	e	orienta	as	bolsistas	nessa	instituição.

Após	algum	tempo	de	estudos,	nos	inserimos	na	creche	uma	vez	por	semana	ao	longo	de	quatro	
meses	com	a	finalidade	de,	inicialmente,	estabelecermos	vínculos	a	partir	de	uma	observação	colabo-
rativa	entre	as	turmas	de	berçário	à	três	anos.	

Após	adquirirmos	segurança	e	conhecermos	as	especificidades	de	cada	faixa	etária,	nos	con-
solidamos	em	uma	turma	de	referência	com	o	objetivo	de	estarmos	ao	longo	de	todo	o	ano	de	2019	
com	a	mesma,	e	finalizarmos	o	período	letivo	com	o	desenvolvimento	de	um	projeto	que	estivesse	em	
consonância	com	as	discussões	relacionadas	ao	tema	do	brincar	na	natureza.	

A	creche	conta	com	uma	vasta	área	externa,	com	muitas	árvores,	flores,	grama	e	espaço	livre	
para	exploração	e	brincadeiras.	Uma	importante	parte	desse	espaço	foi	carinhosamente	nomeada	de	
“morro”	pelas	próprias	crianças,	que	se	utilizam	deste	ambiente	correndo,	escorregando	na	grama	e	
escalando	obstáculos.	

O	desejo	de	se	apropriar	e	de	estar	presente	nesses	espaços	se	manifesta	forte	e	constantemen-
te	pelas	próprias	crianças,	que	se	utilizam	de	suas	múltiplas	linguagens	para	demonstrarem	a	conexão	
e	a	potência	que	seus	corpos	expressam	ao	estarem	em	contato	com	a	natureza.	

Este	trabalho	tem	como	objetivo	relacionar	os	estudos	de	Tiriba	(2018)	acerca	do	desempare-
damento	com	a	prática	ativa	das	crianças	no	contexto	da	creche,	e	como	elas	se	organizam	para	que	o	
brincar	na	área	externa	se	constitua	como	parte	de	suas	rotinas.

O QUE SE CONSTITUI PARA ALÉM DAS PAREDES DA CRECHE?
Ao	pensarmos	na	importância	do	brincar	nas	creches	e	pré-escolas	como	direito	da	criança,	assim	

como	seu	contato	direto	com	a	natureza,	percebendo-a	como	parte	integrante	da	vida	do	ser	humano,	
é	que	defendemos	um	brincar	livre	e	menos	estruturado,	tendo	em	vista	que	“nos	espaços	externos	
podem	constituir-se	fonte	de	sentimentos	de	solidariedade	e	companheirismoˮ	(TIRIBA,	2018,	p	202).
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Indo	na	contramão	do	que	define-se	por	emparedar,	ou	seja,	da	“ação	de	manter	as	crianças	en-

tre	paredes	nos	muitos	espaços	além	das	salas	de	atividades	das	Instituições	de	Educação	Infantil	(IEIs)	

-	dormitório,	refeitório,	sala	de	vídeo,	galpão(...)”	(TIRIBA,	2018,	p.	17),	compreendemos	a	relevância	

do	brincar	 livre	e	em	contato	com	a	área	externa	como	elemento	constitutivo	do	desenvolvimento	

humano,	fonte	de	liberdade,	prazeres,	encontros,	aprendizagens	e	afetividades.	

O	brincar	conectado	à	natureza	é	de	extrema	importância	e	consequentemente	é	refletido	nas	

escolhas	das	crianças	por	motivos	evidentes.	O	fato	de	estarem	no	morro,	por	exemplo,	é	visto	como	

sinônimo	dessa	liberdade	de	escolha,	tanto	das	brincadeiras	quanto	dos	pares,	levando	em	conside-

ração	a	pouca	interferência	do	educador.	Ao	brincarem	no	morro	as	crianças	consolidam	diferentes	

aprendizagens,	convivem	entre	pares	e	exploram	o	ambiente	rico	e	natural	que	podem	usufruir.	

Muitas	vezes,	contudo,	a	natureza	é	percebida	como	espaço	de	sujeira,	desordem	e	perigo,	e	se	

encontra	distante	do	cotidiano	das	instituições	de	Educação	Infantil.	Ainda	que	o	interesse	das	crianças	

se	voltem	para	essa	necessidade,	o	tempo	da	natureza	é	percebido	como	um	privilégio,	uma	compen-

sação	por	bons	comportamentos,	e	não	como	um	direito	constitutivo	de	seu	desenvolvimento.	

Estar	em	relação	com	a	natureza	nas	instituições	de	Educação	Infantil,	levando	em	consideração	

que	as	crianças	passam	grande	parte	do	seu	dia	nesses	espaços	implica,	também,	a	construção	de	uma	

consciência	ecológica	e	ambiental,	tendo	em	vista	que	“a	conservação	e	a	preservação	da	natureza,	

passaria	por	uma	aproximação	física	e	afetiva	desse	mesmo	ambiente	natural.”	(TIRIBA,	2018,	p.	22)

Em	nome	de	uma	rotina	pré	estabelecida	em	que	as	crianças	não	se	constituem	como	participantes	

ativos	das	escolhas	de	atividades,	muitas	vezes	ignoram-se	os	desejos	infantis	e	compactua-se	com	uma

“tradição	política,	pedagógica	e	cultural	adultocentrada	de	pensar	e	organizar	as	instituições	educa-
tivas,	sem	ouvir	os	bebês	e	as	crianças	e	valorizar	sua	participação	como	atores	sociais	importantes,	
autores	de	história,	produtores	de	culturas	e	cidadãos	de	direitos.”	(MARTINS	FILHO,	2016,	p.	10)

Compartilhando	 de	 uma	 perspectiva	 que	 possibilite	 “uma	 concepção	 de	 docência	 apoiada	

no	ponto	de	vista	das	crianças,	na	escuta	das	suas	vozes,	no	olhar	e	na	percepção	de	seus	desejos”	

(MARTINS	FILHO,	2016,	p.13),	as	seguintes	reflexões	surgiram	a	partir	de	um	olhar	atento	às	manifes-

tações	das	crianças	por	meio	de	gestos,	diálogos	e	expressões	corporais,	visto	que,	o	tempo	todo,	elas	

oferecem	pistas	aos	adultos	acerca	de	seus	desejos	e	necessidades.

Todas	essas	questões	que,	de	certo	modo,	entrelaçam	a	vida	do	educador	enquanto	mediador	

do	processo	formativo	da	criança	nas	instituições	de	Educação	Infantil,	se	estabelecem	à	medida	que	

suas	práticas	com	bebês	e	crianças	pequenas	só	prezam	pelos	desejos	e	necessidades	das	mesmas	

quando	o	educador	se	apropria	do	conhecimento	de	que	“como	ser	que	tende	a	perseverar	no	que	

mantêm	a	sua	integridade	,	a	busca	das	crianças	por	elementos	do	ambiente	natural	se	relaciona	com	

o	prazer	que	esse	contato	lhes	proporciona”	(TIRIBA	2018,	p.	191).

A	conjuntura	que	compõe	uma	vida	saudável	e	íntegra,	em	que	o	respeito	ao	desejo	de	brincar	

com	a	natureza	tenha	espaço,	pode-se	pensar	as	atividades	ao	ar	livre	como	sinônimo	de	promoção	de	

aprendizagens	que	estão	relacionadas	“ao	estado	de	espírito	porque	colocam	as	pessoas	em	sintonia	

com	um	sentimento	de	bem-estar,	em	que	há,	portanto,	equilíbrio	entre	o	que	se	faz	e	o	que	de	deseja	

fazer.	Um	dos	efeitos	do	manuseio	de	barro,	da	areia,	da	argila	é	o	de	proporcionar	esse	equilíbrio”	

(TIRIBA, 2018, p. 202).
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Levar	em	consideração	os	desejos	e	manifestações	 infantis	 implica	consolidar	nas	rotinas	um	
espaço	significativo	para	atividades	que	estão	além	das	paredes,	considerando	que	práticas	sociais,	
educativas	e	afetivas	são	potencializadas	em	ambientes	em	que	as	crianças	se	encontram	livres	para	
explorarem	e	estarem	em	contato	com	diferentes	cores,	texturas,	cheiros	e	gostos.	Tal	diversidade	é	
fortemente	possibilitada	no	contato	com	a	natureza.	

“TIA,	VOCÊ	ME	LEVA	NO	MORRO?”
Quando	observamos	de	forma	contemplativa	e	acolhedora	os	gestos,	expressões	faciais	e	cor-

porais	das	crianças,	é	possível	notar	o	quanto	as	mesmas	nos	convocam	para	estarem	nos	espaços	
externos,	em	contato	com	a	natureza.	O	tempo	todo	elas	nos	oferecem	pistas	que	dão	indícios	e	expri-
mem	essa	necessidade,	que	só	é	concretizada	a	partir	da	reflexão	e	implicação	do	educador	quanto	à	
flexibilidade	de	sua	rotina	a	partir	de	uma	concepção	que	valorize	o	desejo	da	criança	enquanto	sujeito	
histórico	de	direitos	 que,	 enquanto	brinca	 e	 age	 sobre	o	mundo,	 se	 apropria	 e	 reinventa	 culturas,	
mostrando-se,	a	todo	tempo,	ativa	em	seu	processo	formativo,	pensando	que	esse	diferencial	no	pro-
cesso	educativo	e	pedagógico	é	possível	desde	que	os	adultos	estabeleçam	com	ela	posicionamentos	
sensíveis	às	suas	expressões.

A	partir	da	escuta	sensível	às	manifestações	das	crianças	nas	rotinas	das	instituições	foi	possível	
extrair	fragmentos,	como	por	exemplo	o	de	uma	menina	que,	enquanto	a	turma	realizava	uma	roda	
com	cantigas,	convocou:	“Tia,	você	me	leva	no	morro?”	“Se	eu	ficar	quieta,	você	me	leva?”	“Mesmo	
que	todo	mundo	estiver	fazendo	bagunça,	e	eu	ficar	quietinha,	você	me	leva	lá	fora	pra	brincar?”

Em	outra	situação,	após	algumas	brincadeiras,	uma	criança	perguntou	“tia,	o	que	vamos	fazer	
agora?”.	A	educadora	respondeu	que	iriam	almoçar,	e	depois	repousarem,	então	ela	replica	“mas	eu	
não	quero	almoçar,	e	também	não	quero	dormir,	eu	quero	ir	no	morro!	Você	me	leva?”

Além	disso,	a	área	externa	é	vista	como	um	privilégio,	e	não	como	um	direito	constitutivo	da	
rotina	da	criança.	Ao	ver	que	uma	das	crianças	não	estava	se	alimentando,	o	outro	disse	“tia,	se	ele	não	
comer	tudo,	ele	não	vai	lá	fora,	né?”.	

A	partir	desses	fragmentos,	é	possível	perceber	que	as	crianças	negociam	e	argumentam	para	
estarem	em	contato	com	a	área	externa,	e	que,	muitas	vezes,	utilizam-se	de	comportamentos	espera-
dos	pela	educadora	para	que	seus	desejos	sejam	concretizados.

O	desejo	de	estar	na	área	externa	subverte	rotinas	emparedadas	e	pouco	flexíveis,	e	uma	do-
cência	em	consonância	com	as	manifestações	infantis	é,	também,	uma	docência	que	se	compromete	
com	a	liberdade	e	com	os	desejos	essenciais	à	vitalidade	da	criança	considerando	e	observando	que	

“a	 insistência	das	crianças	em	permanecerem	ao	ar	 livre,	a	 satisfação	ou	a	 insatisfação	que	mani-
festam,	por	exemplo,	ao	brincarem	na	areia,	ou	ao	pisarem	nas	poças	d´água	 -	especialmente	em	
companhia	de	outras	crianças	-	está	relacionada	à	busca	por	bons	encontros”	(TIRIBA,	2018,	p.	190).

A	docência	que	atravessa	as	instituições	de	educação	infantil	pouco	preza	pelo	desejo	dos	bebês	
e	crianças	bem	pequenas,	o	que	resulta,	inúmeras	vezes	na	não	participação	dos	mesmos	nesse	pro-
cesso	que	é	muito	formativo	principalmente	no	que	tange	às	questões	psíquicas	e	a	

“relevância	da	participação	desses	na	construção	da	docência	significa	o	reconhecimento	da	multidi-
mensionalidade,	heterogeneidade	e	complexidade	de	estar	com	esse	grupo	geracional	da	pequena	
infância	em	um	espaço	coletivo	de	educação	e	cuidado”	(MARTINS	FILHO,	2016,	p.	9).
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A	defesa	da	docência	pautada	no	ponto	de	vista	das	crianças	está	diretamente	ligada	à	inter-
pretação	de	expressões	que	a	linguagem	verbal	não	consegue	alcançar	e	exprimir,	garantindo	a	par-
ticipação	das	crianças	em	seu	cotidiano,	respeitando	os	diferentes	modos	de	expressão	das	crianças	
envolvendo-as	em	todas	as	circunstâncias	possíveis	que	atravessam	o	processo	formativo	o	qual	elas	
estão condicionadas.

E LÁ FORA, O QUE ACONTECE?
Nos	momentos	de	brincadeiras	na	área	externa,	as	crianças	se	desenvolvem	de	diferentes	ma-

neiras,	com	muita	liberdade.	Se	divertem	subindo	e	descendo	o	morro	escorregando,	observando	as	
diferentes	folhas,	flores	e	árvores,	correm	muito	e	fazem	brincadeiras	de	faz	de	conta.	

Observando	as	interações	que	ocorrem	na	área	externa,	é	possível	estabelecer	reflexões	que	
permitem	observar	o	quanto	as	crianças	nos	convocam	para	estarem	em	contato	com	a	natureza,	e	
como	este	movimento	as	tocam	e	mobilizam	aprendizagens	e	afetividades.	

Um	elemento	que	chama	muita	atenção	são	os	animais	do	jardim.	Certa	situação,	uma	criança	
estava	dialogando	sobre	os	animais,	onde	viviam	e	o	que	comiam.	Perguntei	a	ela	quais	animais	ela	
achava	que	moravam	na	creche,	e	ela	disse	que	tinha	borboletas	e	passarinhos.	Quando	chegou	a	hora	
de	brincarmos	na	área	externa,	falei	pra	ela	ficar	atenta	se	achasse	algum	animal	para	me	mostrar.	Ela	
se	animou	com	a	ideia	e,	assim	que	chegou	lá	fora,	perguntou	ao	auxiliar	de	serviços	gerais	que	estava	
varrendo	as	folhas	que	caíram:	“Luiz,	você	sabe	se	a	borboleta	já	passou	por	aí?”	

Uma	outra	situação	ocorreu	quando	uma	das	meninas	encontrou	uma	borboleta	pousada	nas	
plantas,	e	 logo	chamou	todos	os	amigos	para	ver.	Ao	criarem	hipóteses	sobre	a	borboleta,	dizendo	
que	ela	estava	dormindo	como	a	música	da	borboleta	preguiçosa	que	cantam	na	rodinha,	todos	ob-
servavam	atentos.	As	crianças,	com	um	pouco	de	medo,	aproximavam	o	dedinho	o	mais	próximo	que	
conseguiram,	e	 tiravam	rapidamente.	Ela	pegou	a	borboleta	na	ponta	dos	dedos	e	se	sentiu	muito	
orgulhosa,	correndo	para	mostrar	as	educadoras.

O	protagonismo	das	crianças	é	sempre	muito	perceptível	nos	ambientes	externos.	Elas	obser-
vam	cada	detalhe	do	que	se	encontra	à	sua	volta	de	maneira	sensível	e	empática.	Ainda	pensando	nos	
acontecimentos,	uma	terceira	situação	que	evidencia	a	satisfação	quando	estão	em	contato	com	o	
mundo	natural	é	a	de	uma	das	crianças	que	se	chega	perto	da	educadora	dizendo	que	uma	borbole-
tinha	estava	sobrevoando	o	morro	da	creche,	procurando	as	flores	do	jardim,	já	que	havia	se	perdido	
da sua casinha.

É	possível	 perceber	que,	 estando	na	natureza	 como	 condição	de	espaço	brincante,	 na	 área	
externa	desenvolvem-se	“as	aprendizagens	ligadas	ao	contato	com	a	natureza	que	vão	além	do	cogni-
tivo,	que	abrangem	sensações,	sentimentos,	valores,	enfim,	outras	dimensões	do	humano.”	(TIRIBA,	
2018,	 p.106).	O	 contato	 com	as	borboletas	nas	passagens	demonstra	 a	 sensibilidade	e	 a	 conexão	
das	crianças	com	estes	elementos,	que	ocorrem	de	maneira	espontânea	e	despertam	um	estado	de	
encantamento	e	entrega.	

A	participação,	a	valorização	e	o	contato	da	criança	com	o	ambiente	externo	da	instituição	de-
monstra	o	quão	potente	esse	meio	se	torna	quando	é	ocupado	para	atender	os	desejos	da	criança,	
uma	vez	que,	é,	também,	nesse	contato	que	se	desenvolvem	muitas	atitudes	de	companheirismo	e	
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solidariedade,	deixando	de	lado	práticas	individualistas	que	atravessam	a	rotina	das	crianças	quando	

são	levadas	a	estarem	na	maior	parte	do	tempo	condicionadas	ao	ambiente	interno,	na	sala	de	ativida-

des,	na	maioria	das	vezes	à	espera	de	algo.

A	docência	 precisa	 estabelecer	 práticas	 pautadas	 a	 “um	 convívio	mais	 íntimo	 com	o	mundo	

natural”	(TIRIBA,	2018,	p.	59)	pois	essa	relação	se	mostra	muito	frutífera	tanto	do	ponto	de	vista	do	

desenvolvimento	infantil	como	das	relações	sociais	que	se	estabelecem	no	contexto	das	instituições	

em	que	essas	práticas	são	concretizadas.

É	 importante	salientar	que	os	espaços	de	Educação	 Infantil,	não	podem	ser	apenas	 locais	de	

ensino/aprendizagem	teorizados	e	engessados	-	o	que	permite	observar	a	 inexistência	de	um	olhar	

voltado	para	o	presente,	para	o	que	a	criança	é	naquele	exato	momento,	atravessado	apenas	para	uma	

preparação	para	o	amanhã,	o	vir	a	ser	-	mas,	também	“espaço	de	encontro,	de	afetos,	de	liberdade	e	

de	expressão	criativa	para	todos	os	que	dela	fazem	parte.”	(MARTINS	FILHO,	2016,	p.	10).	

Além	disso,	 faz-se	necessário	 compreender	que	é	possível	 produzir	 conhecimentos	 sólidos	 e	

significativos	para	além	dos	muros	das	instituições,	partindo	de	experiências	constituídas	na	área	ex-

terna,	tendo	em	vista	que	“a	natureza	é	o	local	onde	historicamente	os	seres	humanos	interagem	e	

brincam”	(TIRIBA,	2019,	p.	198).	

Favorecer	espaços	de	fala	e	expressões	da	sensibilidade	concernente	aos	desejos	da	criança	não	se	

trata	de	desresponsabilizar	o	adulto	educador,	mas	sim,	permitir	que	a	criança	se	desenvolva	através	da	

expressão,	atentando	para	que	a	mesma	seja	feita	da	melhor	maneira	possível,	tendo	sempre	em	vista	

que	“Cuidar	das	crianças	significa	mantê-las	em	contato	com	o	universo	natural”	(TIRIBA,	2018,	p.	201)

O	 progresso	 para	 uma	 docência	 pautada	 no	 ponto	 de	 vista	 dos	 bebês	 e	 crianças	 pequenas	

requer	do	educador	uma	observação	que	contemple	e	consequentemente	acolha	as	manifestações	

infantis,	 de	modo	 a	 se	 afastar	 de	 uma	posição	 adultocêntrica	 e	 detentora	 de	 todo	 conhecimento,	

possibilitando	à	criança	sua	expressão	dentro	de	suas	viabilidades,	considerando	suas	 falas,	gestos,	

expressões,	afetos	e	desafetos.

Os	princípios	democráticos	estão	permeados	pelas	relações	que	atravessam	essa	participação	

da	criança	em	seu	processo	formativo	não	apenas	como	um	direito,	mas	também	como	uma	neces-

sidade	para	o	desenvolvimento	desses	princípios,	levando	em	consideração	que	“sendo	os	humanos	

seres	da	natureza,	o	desejo	de	estar	ao	ar	livre,	o	interesse	das	crianças	pelos	animais,	pela	água,	pela	

terra,	 revelariam	a	necessidade	e	a	 satisfação	de	estar	no	 lugar	que	 lhes	é	de	origem:	a	natureza”	

(TIRIBA, 2018, p. 189).

Essa	participação	diz	respeito	às	maneiras	como	são	oportunizadas	as	escolhas	das	brincadeiras,	

dos	pares	e	afins	que	são	sempre	menos	estruturadas	quando	acontecem	na	área	externa	das	institui-

ções	onde,	ao	brincar	e	explorar	o	ambiente,	a	criança	se	apropria	de	mais	uma	das	formas	de	exercer	

sua	autonomia.

Pensar	essas	relações	condicionadas	sobretudo	a	espaços	implica,	também,	na	compreensão	da	

importância	dos	espaços	internos,	da	sala	de	atividades,	do	refeitório	e	dos	múltiplos	espaços	brincan-

tes	da	instituição,	contudo,	faz-se	necessário	problematizar	a	questão	de	ser	sempre	do	lado	de	den-

tro	das	instituições,	enquanto	o	estar	em	contato	com	a	natureza,	na	área	externa	só	é	possibilitado	
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mediante	demonstração	de	merecimento	desconsiderando	uma	escuta	sensível	às	manifestações	das	

crianças pois

“numa	perspectiva	da	escuta,	atentamos	para	o	desejo	de	proximidade	com	os	elementos	do	mundo	
natural,	que	se	manifestam	insistentemente.	A	negação	do	desejo	de	conexão	-	justo	o	que	possibilita	
às	crianças	perseverarem	em	sua	capacidade	de	manterem-se	como	seres	que	são	parte	do	universo	
natural	 -	conduz	ao	aprendizado	da	alienação,	em	relação	a	si	mesmas	e	ao	mundo.	Ao	contrário,	
a	atenção	aos	desejos	(...)	 implicaria	compromisso	político-pedagógico	com	a	criação	de	condições	
concretas	para	que	as	crianças	pudessem	desfrutar	de	ambientes	ao	ar	livre”	(TIRIBA,	2018,	p.	192).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O	contato	com	a	área	externa	das	instituições	de	Educação	Infantil	deve	ser	percebido	como	um	

direito	da	criança,	que	manifesta	em	seus	dizeres,	gestos	e	expressões	seu	desejo	e	necessidade	de	se	

relacionar	com	ambientes	menos	estruturados	e	mais	naturais.	

Ao	brincarem	“lá	 fora”,	 as	 crianças	desenvolvem	aprendizagens	 “que	 vão	 além	do	 cognitivo,	

que	abrangem	sensações,	sentimentos,	valores,	enfim,	outras	dimensões	do	humano.”	(TIRIBA,	2018,	

p.106),	como	a	sensibilidade,	o	companheirismo	e	sua	autonomia,	ao	passo	que	as	interações	se	tor-

nam	menos	estruturadas	e	com	menor	intervenção	dos	adultos.	

É	necessário	que	o	brincar	livre	e	desemparedado	se	constitua	como	parte	das	rotinas	das	ins-

tituições,	assim	como	uma	escuta	atenta	que	valorize	os	desejos	e	as	manifestações	 infantis	para	a	

formulação	de	práticas	que	constituam	o	cotidiano	das	mesmas,	valorizando	suas	diferentes	facetas	e	

compreendendo	o	estar	na	natureza	como	espaço	de	desenvolvimento,	liberdade	e	prazer.	

O	espaço	da	docência	com	bebês	e	crianças	bem	pequenas	implica	compreender	que	seus	an-

seios	e	sentimentos	são,	inúmeras	vezes,	compartilhados	de	forma	não	verbal,	sendo	feitos	através	das	

ações	e	expressões	corporais,	levando	a	perceber	que	somente	uma	atitude	de	sensibilidade	e	escuta	

atenta	pode	propiciar	o	alcance	de	seus	desejos	e	necessidades.	

Compreende-se,	assim,	que	a	potência	das	relações	se	concretizam	a	partir	do	momento	em	

que	o	educador	aposta	nas	escolhas	infantis	“confiando	que	elas	sabem	identificar	experiências	que	se	

caracterizam	como	bons	encontros”	(TIRIBA,	2018,	p.	197),	e,	desta	forma,	dá	voz	aos	desejos	que	são	

convocados	ao	expressarem	sua	necessidade	de	estar	na	natureza.	

Levando	em	consideração	o	contato	com	o	universo	natural	como	atitude	de	cuidado,	respeito	

e	também	como	um	ato	educativo	em	si	e,	portanto,	desconstruindo	a	percepção	da	natureza	como	

espaço	da	sujeira,	da	desordem	e	do	descontrole,	propõe-se	uma	docência	que	considere	ambientes	

naturais	em	sua	condição	brincante	e	exploradora,	permitindo	que	as	crianças	constituam	seus	afetos	

e	desafetos,	suas	relações	entre	pares	e	seu	conhecimento	sobre	si	e	sobre	o	outro	no	que	tange	a	

exploração	e	descoberta	de	diferentes	espaços.

O	encontro	com	o	mundo	natural	é	capaz	de	possibilitar	concepções	para	uma	pedagogia	que	

respeite	e	alimente	a	convivência	das	crianças	com	a	natureza,	proporcionando	“encontros	que	ale-

gram,	que	potencializam,	contribuindo	para	assim	para	uma	percepção	de	si	enquanto	ser	que	é	parte	

da	natureza	e,	nessa	medida,	tornando-se	capaz	de	respeitá-la,	de	comprometer-se	com	sua	preserva-

ção” (TIRIBA, 2018, p. 200).
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INTRODUÇÃO
O	presente	trabalho	apresenta	a	pesquisa	de	mestrado	em	andamento	no	Programa	de	Pós-

graduação	 em	 Educação,	 da	 linha	 Educação	 e	 Infância,	 da	Universidade	 Federal	 de	 Santa	 Catarina	
(PPGE/UFSC).	A	pesquisa	busca	problematizar	a	ação	dramática	na	formação	de	professores(as)	que	
atuam	com	a	infância.	O	interesse	pela	temática	foi	sendo	delineado	ao	longo	da	trajetória	profissional	
da	pesquisadora.	Professora	de	Educação	 Infantil	entre	os	anos	de	2007	a	2013	na	Rede	Municipal	
de	Ensino	(RME)	de	Curitiba	/PR,	atuou	na	formação	continuada	promovida	pelo	Departamento	de	
Educação	Infantil	do	mesmo	município	nos	anos	de	2013	a	2017	e,	em	2018,	como	supervisora	peda-
gógica	em	um	Centro	Municipal	de	Educação	Infantil	na	Rede	Municipal	de	Ensino	de	Itajaí/SC.

Durante	essa	trajetória	o	teatro	se	fez	presente	como	proposta	formativa,	por	meio	da	ação	dra-
mática	e	de	seus	elementos,	utilizados	como	potencializadores	de	vivências	no	contexto	educativo.	Por	
muitas	vezes,	foram	construídos	personagens	e	utilizados	diferentes	objetos	com	o	intuito	de	envolver	
crianças	e	adultos	em	uma	atmosfera	mais	lúdica	e	com	ares	artísticos.	

Nas	 ações	 com	as	 crianças,	 percebi	 o	 drama	 como	potente	 estratégia	 comunicativa,	mesmo	
quando	não	estava	caracterizada	com	figurinos.	Tais	experiências	reiteram	o	conceito	de	professor	em	
ação	dramática,	tal	como	proposto	por	Leite	(2013),	e	que	afirmam	o	drama	como	estratégia	comuni-
cativa	com	as	crianças	da	pequena	infância.	As	práticas	pedagógicas	pautadas	pelo	drama	eram	plane-
jadas	com	o	intuito	de	favorecer	as	relações,	as	expressividades	do	corpo	e	diferentes	explorações	de	
espaços	e	objetos,	em	uma	perspectiva	do	“com”	as	crianças	e	não	“para”	elas.

Nas	ações	desenvolvidas	com	as	profissionais3	da	Educação	Infantil,	foi	utilizada	a	mesma	pro-
posta	formativa	para	provocar	relações	com	o	brincar.	Criava-se	uma	ambiência	pra	convidar	as	parti-
cipantes	a	aventuras	lúdicas	por	meio	de	personagens	e	a	partir	de	um	enredo	de	fantasia,	e	associar	
discussões	sobre	o	brincar	de	adultos	e	sobre	o	faz	de	conta	das	crianças.	

Tais	ações	não	eram	organizadas	para	fins	didatizantes,	nem	com	intuito	de	promover	apresen-
tações	teatrais	das	participantes,	nem	pelo	viés	de	sistemas	de	jogos	para	compreensão	de	técnicas	
teatrais,	mas	sob	o	manto	de	uma	Educação	Estética,	afim	de	 instigar	um	adulto	brincante,	 liberto	

1	 Mestranda	no	programa	de	pós-graduação	em	Educação,	na	 linha	Educação	em	Infância,	da	UFSC.	Graduada	em	Licenciatura	em	
Teatro	e	Pedagogia,	pós-graduada	em	Contação	de	Histórias	e	Administração,	Orientação	e	Supervisão	Pedagógica.

2	 Professora	adjunta	da	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina,	no	Curso	de	Pedagogia.	Atua	na	Linha	de	Pesquisa	Educação	e	Infância,	
no	PPGE/UFSC.

3	 Na	trajetória	das	ações	formativas,	a	maioria	das	participantes	foram	mulheres,	por	isso	no	artigo	estarão	no	feminino	as	palavras	
associadas	às	formações	realizadas.	Como	profissionais,	entende-se	professoras	formadas	que	atuavam	com	as	crianças	e	pedagogas	
e	diretoras	atuantes	nas	unidades	de	Educação	Infantil	da	RME	de	Curitiba/PR.	
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de	amarras,	com	olhares	e	escutas	sensíveis	para	as	sutilezas	do	cotidiano.	Como	preconiza	Vigotski	
(2004),	a	chave	para	a	Educação	Estética	está	em	inserir	a	estética	na	própria	vida.

Em	suma,	o	projeto	de	pesquisa	no	mestrado	 foi	 sendo	delineando	a	partir	de	vivências4 da 
pesquisadora	na	atuação	formativa,	tendo	o	drama	como	ação	desencadeadora,	cujo	intuito	é	ampliar	
a	esfera	lúdica	de	adultos	e	favorecer	discussões	sobre	o	faz	de	conta.	Constatou-se	no	movimento	
da	pesquisa	a	necessidade	de	aprofundar	os	 conhecimentos	 teóricos	 sobre	o	 conceito	de	drama	e	
compreender	conceitualmente	as	ações	realizadas.	

O	trabalho	vem	sendo	realizado	tomando	por	referência,	por	um	lado,	as	contribuições	de	Lev	S.	
Vigotski	sobre	o	drama,	a	arte,	a	imaginação,	a	criação,	a	Educação	estética.	As	obras	do	autor	que	es-
tão	sendo	estudadas	e	que	serão	aqui	destacadas	são:	“A	Tragédia	de	Hamlet,	o	príncipe	da	Dinamarca”	
(1999a),	“Psicologia	da	Arte”	(1999b),	“Manuscrito	de	1929”	(2000),	“Psicologia	Pedagógica”	(2004)	e	
“Imaginação	e	criação	na	infância”	(2009).	E,	por	outro,	as	contribuições	da	Pedagogia	do	Teatro	sobre	
as	terminologias:	jogo	dramático,	jogo	teatral,	expressão	dramática,	ação	dramática,	professor-perso-
nagem,	professor	no	papel,	Drama	como	método,	professor	em	ação	dramática.	

Neste	artigo	apresentaremos	o	levantamento	de	dados,	as	primeiras	descobertas	conceituais	
do	drama	a	partir	 das	 contribuições	de	 Lev	Vigotski	 e,	 também,	os	 encaminhamentos	que	estão	
sendo	realizados.	

BUSCANDO	MARCAS	PELO	CAMINHO
Como	primeira	etapa	da	pesquisa	foi	realizado	um	levantamento	bibliográfico	nas	plataformas:	

Biblioteca	Digital	de	Dissertações	e	Teses	 (BDTD)	e	no	banco	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	
de	Pessoal	de	Nível	Superior	(CAPES).	Optou-se	por	ambas	e	por	delimitar	teses	e	dissertações,	visto	
que	a	intenção	é	averiguar	pesquisas	consolidadas,	já	encaminhadas,	no	Brasil	que	retratem	o	drama	
como	um	mecanismo,	ou	possível	estratégia,	na	formação	de	professores(as)	ou	demais	atuantes	com	
a	Educação	Infantil,	mas	pelo	viés	do	que	era	realizado	nas	práticas	formativas.

Para	 as	 buscas	nas	plataformas	 foram	elegidos	descritores	que	 tivessem	consonância	 com	a	
perspectiva	da	pesquisa	 em	andamento.	 Já	no	primeiro	movimento,	 percebi	 que	apenas	 a	palavra	
drama	poderia	restringir	demais	o	desvendar,	assim	como	teatro	poderia	desfocar	os	intuitos	da	pes-
quisa.	Por	isso,	as	palavras	para	a	busca	foram	ampliadas	também	para	terminologias	discutidas	pela	
Pedagogia	do	Teatro	e	as	que	poderiam	aparecer	como	correlatas.	É	o	que	Pupo	(2005)	anuncia	sobre	
os	desafios	que	o	pesquisador	pode	encontrar	ao	se	debruçar	na	temática.	Por	vezes,	as	terminologias	
são	utilizadas	de	maneira	mais	mesclada	ou	focando	em	um	aspecto	ou	outro	o	que	torna	complexo	
fechar esta tarefa. 

As	palavras	definidas	como	descritores	foram	organizadas	considerando:	a)	 investigação:	dra-
ma5,	Drama,	teatro,	ação	dramática,	expressão	dramática,	jogo	teatral,	jogo	dramático,	Drama,	process	

4	 A	vivência	é	“[...]	uma	unidade	na	qual	se	representa,	de	um	modo	indivisível,	por	um	lado,	o	meio,	o	que	se	vivencia	–	a	vivência	está	
sempre	relacionada	a	algo	que	está	fora	da	pessoa	-,	e	por	outro	lado,	como	eu	vivencio	isso”.	(VIGOTSKI,	2018,	p.78).	Portanto,	é	uma	
unidade	que	não	separa	a	individualidade	das	pessoas	e	a	relação	com	o	meio.	Segundo	esse	autor,	vivenciar	é	quando	passamos	por	
situações	que	nos	afetam,	que	nos	marcam,	que	nos	impactam,	que	nos	transformam.	

5	 O	drama,	em	letra	minúscula,	está	sendo	utilizado	como	termo	ampliado	para	além	do	Drama,	em	letra	maiúscula.	Este	está	relacio-
nado	à	metodologia	sistematizada	e	difundida	no	Brasil	por	meio	de	Beatriz	Ângela	Cabral	(2012),	assim	como	por	outras	possíveis	
sistematizações.	
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drama,	teatro-educação;	b)	contexto	de	pesquisa:	professor*6	,	docência,	educação	infantil,	formação	
docente,	formação	continuada,	infância;	c)	teorias:	histórico-cultural,	Pedagogia	do	teatro,	pedagogia	
teatral.	Foram	realizadas	diferentes	combinações	e	utilizados	os	operadores	de	pesquisa	OR	(ou)	e	AND	
(e)	para	agrupamento	dos	descritores.	Para	tentar	abarcar	o	maior	número	de	pesquisas	também	não	
foi	definido	arco	temporal.

Os	 descritores:	 jogo	dramático	 e	 jogo	 teatral	 foram	 incluídos	 por	 perceber	 que	 as	 primeiras	
pesquisas	encontradas	no	levantamento	revelavam	jogos	dessa	seara.	Os	descritores	process	drama,	
teatro-educação	foram	incluídos	após	compreender	as	“[...]	maneiras	distintas	de	fazer	referência	à	
metodologia	desenvolvida	na	Inglaterra,	que	alia	formas	dramáticas	ao	âmbito	educacional”	(VIDOR,	
2010,	p.	27).	Também	Drama	na	Educação,	Drama	como	processo	e	Drama	como	método	foram	inclu-
sas	como	correlatas	e	por	perceber	que	as	propostas	desenvolvidas	ao	longo	da	trajetória	formativa	se	
aproximavam,	de	algum	modo,	da	metodologia	discutida	por	Beatriz	Ângela	Cabral	(2012).	

No	refinamento	das	pesquisas	encontradas	foram	desconsideradas	as	que	remetiam	para	for-
mação	de	professores(as)	de	teatro.	Em	suma,	foi	dado	prioridade	a	pesquisas	em	que	ação	dramá-
tica	abrisse	portas	para	o	lúdico	do(a)	professor(a)	(e	todo	o	corpo	gestor),	que	atue	com	a	Educação	
Infantil,	sem	dar	foco	a	alguma	graduação	em	Arte.

Foram	encontradas	6	pesquisas	que	pertencem	ao	contexto	da	formação	de	professores(as)	que	
atuam	com	a	Educação	Infantil	e	revelam	o	drama	como	uma	possível	estratégia	na	formação.	Dessas,	
5	pesquisas	utilizaram	os	termos	jogo	dramático,	jogo	teatral	e	Drama	como	método.	Entre	as	5,	duas	
são	continuidade	da	mesma	pesquisadora	(dissertação	e	tese)	e	revelam	jogos	teatrais	para	discutir	
sobre	o	lúdico	ao(a)	profissional	da	infância.	Duas	pesquisas	mais	se	aproximaram	com	as	intenções:	
uma	sobre	o	drama	como	estratégia	comunicativa,	mas	na	relação	entre	crianças	e	o(a)	professor(a);	e	
outra	sobre	o	Drama	como	método	e	suas	aproximações	com	a	Educação	Infantil	por	meio	de	profes-
sores(as)	participantes	de	um	grupo	teatral	em	experimentos	com	crianças	dessa	etapa	da	educação.	

As	pesquisas	analisadas	revelem	o	drama	e	o	brincar	do	adulto.	Contudo,	não	localizamos	es-
tudos	que	incluíssem	elementos	que	instaurassem	um	contexto	ficcional	por	meio	de	personagens	e	
aventuras	diretamente	aos(as)	participantes	adultos	das	propostas.	De	um	modo	geral	foram	situações	
por	meio	de	jogos	com	regras	mais	explícitas:	jogos	teatrais,	ou	mesmo	nomeados	por	jogos	dramá-
ticos.	Consideramos	que	a	temática	é	ainda	pouco	investigada,	justamente	porque	não	encontramos	
referências	que	constituam	a	temática	tal	como	estamos	realizando.

AS	PRIMEIRAS	DESCOBERTAS	CONCEITUAIS:	O	DRAMA	PARA	LEV	VIGOTSKI
A	pesquisadora	buscou	em	Lev	Vigostki	(1896-1934)	contribuições	sobre	o	drama,	uma	vez	que	

as	discussões	do	autor	revelam	não	somente	o	desenvolvimento	infantil,	mas	também	contribuições	
tecidas	dialeticamente	sobre	a	constituição	humana	tomando	a	arte	como	referência	 fundamental.	
Seus	trabalhos	revelam	um	limiar	entre	a	arte	e	a	vida	e	sua	paixão	pelo	teatro	parece	imbricada	em	
todos seus estudos.

6	 O	asterisco	é	utilizado	como	operador	de	pesquisa,	um	coringa	que	auxilia	nas	variações	de	caracteres.	No	caso,	sua	utilização	é	para	
encontrar	professor,	professora,	professores,	professoras.	Fonte:	Biblioteca	Universitária	da	UFSC.
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Desde	“A	tragédia	de	Hamlet,	o	Príncipe	da	Dinamarca”7	em	que	Vigotski	realiza	o	que	chamou	de	
crítica	de	leitor8	da	tragédia	de	Shakespeare,	é	possível	perceber	o	termo	drama	sendo	apontado	tanto	
como	relacionado	ao	gênero	teatral,	como	para	uma	dimensão	de	escolhas	e	conflitos	humanos.	Delari	
Jr	(2011)	investigou	22	obras	do	autor,	percebendo	que	não	há	claro	uma	definição	categórica	sobre	
drama	e	confirma	essa	primeira	impressão	que	se	tem	ao	estudar	a	crítica	de	leitor	do	autor	bielorusso.

No	teatro,	o	drama	aparece	como	tragédia	ou	comédia	e,	segundo	Aristóteles	(2008),	é	ação	ba-
seada	na	vida	humana.	Tanto	a	comédia,	que	exaure	os	aspectos	de	desventuras	e	exageros	humanos,	
como	a	tragédia	que	supera	a	narração	e	valoriza	as	ações	humanas	mais	superiores,	o	drama	surge	da	
relação	do	ser	humano	com	o	mundo,	das	situações	da	vida.

Nesse	 cruzamento	 de	 territórios,	 entre	 psicologia	 e	 arte,	 que	o	 termo	drama	é	 referendado	
por	Vigotski	como	dinâmica	da	personalidade	(VIGOTSKI,	2000).	Constituímos	nossa	psique	na	relação	
dialética	entre	externo	e	 interno,	nos	conflitos,	nos	embates.	Por	 isso,	podemos	afirmar	que	nossa	
consciência	se	faz	dentro	de	uma	rede	dramática,	nas	lutas,	no	drama	que	envolve	nossa	constituição	
social	(Pino,	2000).	

É	por	intermédio	de	Vigotski	que	o	vetor	indivíduo-sociedade	é	colocado	à	contramão,	admi-
tindo	que	as	relações	sociais	interferem	nas	funções	mentais.	Para	Vigotski,	a	convivência	humana	é	
regida	por	um	processo	histórico	e	as	relações	sociais	criam	significado	sobre	objetos	e	situações	que	
vivenciamos.	Ou	seja,	a	significação	emerge	das	relações	(Pino,	2000)	e,	por	meio	de	Vigotski,	podemos	
perceber	que	isso	acontece	na	teia	do	drama.	Vigotski	estudou	a	formação	da	personalidade	humana	
em	sua	constituição	dramática.	(CAPUCCI,	2017)

Ao	 longo	das	 leituras	de	Vigotski	 (1999a,	1999b,	2004	e	2009)	entendemos	a	arte	para	além	
das	técnicas,	por	isso	mesmo	o	drama	está	não	somente	na	arte	teatral	sistematizada	como	tal,	nas	
representações	dos(as)	artistas	que	assistimos	em	palcos	e	afins,	mas	é	condição	humana	manifesta	
de	múltiplas	maneiras	cotidianas.	O	processo	de	criação	e	a	reação	estética	são	os	caminhos	discutidos	
pelo	autor.	A	arte	é	mecanismo	por	onde	transformamos	as	situações	que	advêm	do	externo.	Tanto	no	
espectador	ou	em	quem	a	produz.	“[...]um	instrumento	da	sociedade[...]”	(VIGOTSKI,	1999b,	p.	315),	
ela	rompe	os	equilíbrios,	ultrapassa	fronteiras	de	tempo,	pois	não	provoca	apenas	reações	imediatas.

Desde	o	brincar	das	crianças	podemos	contemplar	a	criação	e	o	drama	está	também	atrelado.	
Segundo	Vigotski	(2004),	a	forma	dramática	tem	relação	com	a	brincadeira

[...]	Dada	a	raiz	de	toda	a	criação	infantil,	o	drama	está	diretamente	relacionado	à	brincadeira,	mais	
do	que	qualquer	outro	tipo	de	criação.	Por	isso,	é	mais	sincrético,	ou	seja,	contem	em	si	elementos	
dos	mais	variados	tipos	de	criação.	Nisso,	aliás,	reside	a	maior	preciosidade	da	encenação	teatral	da	
criança	que	fornece	prova	e	materiais	para	os	mais	diferentes	tipos	de	criação	infantil.	(p.	99)	

Assim,	na	brincadeira	a	criança	coloca-se	como	outro(a)	vivenciando	situações	que	emergem	
do	cotidiano.	Contudo,	não	como	simples	imitação,	mas	como	processo	criativo.	Na	brincadeira	que	
chamamos	de	faz-de-conta,	a	criança	desempenha	papeis	que	não	desempenharia	socialmente,	resol-
ve	conflitos,	atritos,	levanta	hipóteses.	A	criança	reproduz	o	que	viu,	mas	não	como	“[...]	uma	simples	
recordação	do	que	vivenciou,	mas	uma	reelaboração	criativa	de	impressões	vividas	[...]”	(VIGOTSKI,	

7	 Esta	obra	foi	escrita	como	trabalho	de	conclusão	da	sua	graduação	de	Direito	em	meados	de	1916.	(VEER;	VALSINER,	1996)
8	 Segundo	Paulo	Bezerra	no	comentário	inicial	do	livro	“A	crítica de leitor	desenvolvida	por	Vigostki	é	uma	concepção	estética	abrangen-

te	e	desengessada	dos	moldes	tradicionais.”	(BEZERRA,	1999a,	p.	XV,	grifo	do	autor).	O	que	Vigotski	realizou,	portanto,	foi	uma	crítica	
que	se	distanciou	de	moldes	cientificistas	dando	prioridade	para	o	que	chamou	de	impressão	artística	imediata.	
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2009,	p.17).	O	que	aparece	nas	brincadeiras	das	crianças	são	elementos	de	experiência	anterior,	mas	
não	exatamente	como	acontece	na	realidade	(Vigotski,	2009).

Podemos	afirmar,	a	partir	das	explicações	de	Vigotski	(2009),	que	esse	brincar	de	colocar-se	como	
outro(a),	brincar	de	faz-de-conta,	é	uma	brincadeira	dramática.	Enquanto	ação	humana,	podemos	en-
tender	o	drama	não	apenas	restringido	ao	universo	da	infância,	pois	não	deixamos	de	dramatizar	quan-
do	adultos,	seja	internamente	ou	externamente.	O	drama	é	condição	humana	e	ultrapassa	a	fronteira	
do	teatro	enquanto	técnica,	é	processo	criativo,	é	expressão,	é	constituído	e	transformado	na	realidade.

Como	mecanismos	 indissociáveis,	a	 imaginação	e	a	emoção	são	 fundamentais	aos	processos	
criativos.	Estamos	frequentemente	diante	de	desafios,	de	tencionamentos	que	parecem	nos	solicitar	
um	princípio	criador,	pois	segundo	Vigotski	 (2009)	se	fossemos	completamente	adaptados	ao	mun-
do,	nada	desejaríamos,	não	teríamos	anseios	e,	portanto,	não	poderíamos	criar.	Criamos	condições,	
possibilidades,	imaginamos,	temos	o	desejo	como	força	motriz	“[...]	na	vida	cotidiana	que	nos	cerca,	
a	criação	é	uma	condição	necessária	de	existência,	e	tudo	que	ultrapassa	os	limites	da	rotina,	mesmo	
que	contenha	uma	iota	de	novo,	deve	sua	origem	ao	processo	de	criação	do	homem”	(VIGOSTKI,2009,	
p.	16).	E	o	drama	aciona	e	apresenta	processos	criativos.

Por	esse	caminho,	o	drama	precisa	fazer	parte	do	cotidiano	das	crianças,	haja	vista	que	amplia	
potencialidades	criativas	e	está	em	consonância	com	uma	Educação	Estética.	Para	além	de	entender	
o	drama	apenas	como	o	teatro	em	apresentações	de	datas	comemorativas,	por	exemplo,	ou	qualquer	
outro	fim	produtivista	que	possamos	encontrar	em	práticas	pedagógicas,	ele	pode	estar	presente	em	
contextos	organizados	com	materiais	e	espaços	que	intensifiquem	as	experimentações	e	vivências	das	
crianças.	Assim	como	“A	criança	não	escreve	versos	nem	deseja	porque	está	 incubando	um	futuro	
criador,	mas	porque	 isso	 lhe	é	necessário	e	 também	porque,	em	cada	um	de	nós,	estão	 implícitas	
certas	possibilidades	 criativas”	 (VIGOTSKI,	 2004,	p.237),	 as	brincadeiras	dramáticas	não	podem	ser	
visualizadas	como	algum	tipo	de	treinamento	para	o	palco.	Tampouco	o	brincar	deveria	ser	visto	ou	
ser	supervalorizado	como	instrumento	para	adquirir	conhecimento	exclusivo	de	disciplinas	escolares.	

Segundo	Vigotski	(2004),	a	estética	precisa	ser	incluída	na	dinâmica	da	vida,	pois,	“Como	toda	
vivência	intensa,	a	vivência	estética	cria	um	estado	muito	sensível	para	as	ações	posteriores	e,	natural-
mente,	nunca	passa	sem	deixar	marcas	em	nosso	comportamento	posterior.”	(p.	234),	e	complementa	
que	é	essa	“[...]	poesia	de	“cada	instante”	é	o	que	talvez	constitua	objetivo	mais	importante	da	educa-
ção	estética.”	(p.	239).	Portanto,	a	estética	em	si	mesma	e	na	intenção	de	ampliar	olhares	e	escutas,	
sensibilizar,	 iluminar	nosso	cotidiano.	Na	Educação	ela	é	 fundamental	e	pode	ser	proporcionada	de	
múltiplas	maneiras,	inclusive,	e	como	estamos	aqui	discutindo,	pelo	brincar.	Mas,	não	somente	por	um	
prisma	de	Educação	estética	para	as	crianças,	mas	também	para	os	adultos.	

Nessa	ótica,	pensamos	sobre	as	ações	dramáticas	vivenciadas	pelos	adultos	não	somente	como	
um	meio	para	conhecer	técnicas	teatrais,	mas	atrelada	ao	brincar,	ao	encantamento,	a	ludicidade,	as	
quais	são	parte	dos	humanos	independente	da	etapa	da	vida.	Por	esse	viés	que	o	drama	foi	utilizado	
nas	formações,	ou	seja,	como	uma	“fórmula	encantada”	para	acionar	o	brincar	do	adulto,	sensível,	
acessível,	atento	também	as	brincadeiras	das	crianças	e	não	por	um	viés	de	cunho	rígido	e	sistematiza-
do	ou	favorecendo	algum	ensino	específico.	
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EM ANDAMENTO
A	segunda	vertente	de	estudo	para	compreender	as	pratica	que	realizava	junto	às	profissionais,	

está	na	investigação	dos	conceitos	relacionados	ao	Teatro	na	Educação,	especificamente	na	Pedagogia	
do	 Teatro.	 Para	 tanto,	 foi	 necessário	 adentrar	 primeiramente	 as	 definições	 sobre	 o	 que	 se	 trata	 a	
Pedagogia	do	Teatro.

Segundo	Koudela	e	Santana	(2005),	por	vários	períodos,	o	Teatro	na	educação	foi	orientado	por	
contribuições	da	psicologia	e	da	educação.	Atualmente	assistimos	a	estética	e	princípios	do	teatro	exa-
lando	metodologias	e	conteúdo	para	a	pratica	e	a	teoria	educacional	“Podemos	dizer	que	a	situação	
se	inverteu,	sendo	que	especialistas	de	várias	áreas	e	em	vários	níveis	de	ensino	–	da	educação	infantil	
ao	ensino	superior	–	buscam	a	contribuição	única	que	a	área	de	teatro	pode	trazer	para	a	educação”	
(KOUDELA;	SANTANA,	2005,	p.147).	A	relação	entre	Teatro	e	Educação	acontece	por	meio	de	várias	
abordagens.	No	Brasil,	desde	a	década	de	1990,	o	termo	Pedagogia	do	Teatro	tem	sido	utilizado	tanto	
para	a	investigação	teórica	e	prática	da	linguagem	do	teatro,	quanto	sua	relação	em	diferentes	e	varia-
dos	níveis	e	modalidades	de	ensino.	(KOUDELA;	SANTANA,	2005).	

A	Pedagogia	do	Teatro	é	considerada	como	uma	área	teórico-prática	em	constante	transforma-
ção	e	crescente	ampliação	que	revelam	uma	interdisciplinaridade	já	evidenciada	pelo	próprio	nome	
que	o	caracteriza	(Cabral,	2014).	Por	essa	razão	que	pensá-la	pode	nos	oferecer	algumas	dificuldades	
mais	pragmáticas.	Gilberto	Icle	(2007),	nos	alerta	que	a	Pedagogia	do	Teatro	não	está	definida	como	
algo	uniforme,	homogêneo	ou	linear.	Isso	porque	há	tempos	é	complexo	afirmar	o	que	é	ou	não	teatro,	
uma	vez	que	na	cena	teatral	vemos	diluídas	qualquer	fronteira	(KOUDELA;	ALMEIDA	JR,	2014.).	O	que	
nos	faz	refletir	que	a	Pedagogia	do	Teatro	esteja	num	escopo	complexo	e	para	além	de	uma	premissa	
de	apresentar	metodologias	que	ensinem	alguma	técnica	de	atuação	explícita,	por	exemplo.

Na	educação,	é	muito	comum	termos	acesso	ao	teatro,	além	do	viés	de	apresentações,	por	meio	
de	jogos	e	cada	vez	mais	crescente	a	ideia	de	valorização	do	processo	ao	produto,	como	preconiza	as	
formas	contemporâneas	da	arte.	No	levantamento	de	dados	isso	ficou	bem	evidente,	pois	são	explo-
rados	como	mecanismos	tanto	na	relação	educacional	com	as	crianças,	como	na	educação	relacionada	
aos	adultos.	O	intuito,	no	geral,	é	favorecer	aprendizagens	relacionadas	a	linguagem	artística	do	teatro,	
ou	seja,	como	procedimento	de	aquisição	de	conhecimentos	relacionados	a	esta	arte,	ou	ainda,	com	a	
intenção	de	favorecer	conhecimentos	de	outras	disciplinas	escolares.

Um	dos	conceitos	de	grande	aderência	quando	o	trabalho	com	o	teatro	é	realizado	são	os	jogos	
teatrais	sistematizados	pela	americana	Viola	Spolin	(2006).	Há	também	uma	grande	ênfase	nas	pes-
quisas	levantadas	ao	Drama	como	método	sistematizado	no	Brasil	por	Beatriz	Ângela	Cabral	(2012),	
já	citada	anteriormente.	A	terminologia	jogos	dramáticos	também	é	constantemente	demonstrada	o	
que	reafirma	que,	até	o	presente	momento,	ainda	é	muito	comum	o	emaranhamento	de	fios	que	Pupo	
(2005)	sinalizou.	Por	isso,	vemos	a	necessidade	de	analisar	cada	uma	das	terminologias	utilizadas.	

Como	estamos	no	início	dos	estudos	relacionados	à	Pedagogia	do	teatro,	neste	artigo	os	con-
ceitos	 não	 serão	 esmiuçados.	 Contudo,	 alguns	 já	 foram	 elencados	 para	 serem	 pesquisados	 tendo	
como	critério	a	relação	Teatro	e	Educação	por	um	viés	de	processo,	brincadeiras	e/ou	jogos.	Assim	
sendo:	drama,	Drama,	jogos	teatrais,	jogos	dramáticos,	expressão	dramática,	ação	dramática,	profes-
sor-personagem	e	professor	no	papel.	Os	teóricos	que	serão	estudados	são	Viola	Spolin,	Peter	Slade,	
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Jen-Pierre	Ryngaert,	Richard	Courtney,	Gisele	Barret,,	Antonio	Nóvoa.	Também	os	brasileiros	 Ingrid	
Koudela,	Beatriz	Ângela	Cabral,	Elisangela	Leite,	Diego	de	Medeiros	Pereira,	Flávio	Desgranges,	Joana	
Lopes,	Heloise	Vidor,	Maria	Lucia	Pupo,	Ricardo	Japiassu.	Reforçamos	que	as	obras	e	pesquisadores	
poderão	serem	revistos	de	acordo	com	o	adentramento	nos	estudos.	

Na	pesquisa	conjuntamente	estamos	em	estudos	sobre	a	relação	entre	biografia	e	educação,	
pois	pretende-se	partir	das	próprias	vivências	com	o	drama	na	formação	continuada	para	compreen-
der	quais	as	relações	conceituais	existentes	nas	práticas	delineadas.	A	abordagem	(auto)biográfica	está	
sendo	estudada	com	base	em	seus	percursores	em	língua	portuguesa	Antônio	Nóvoa	e	Mathias	Finger	
(1988),	 também	sendo	analisadas	 as	 contribuições	de	Marie	Christine	 Josso	e	 as	 ampliações	 sobre	
essa	temática	por	Christine	Delory-Momberger	em	materiais	diversos,	entre	outros(as)	autores(as)	que	
estão sendo perscrutados. 

CONSIDERAÇÕES
Este	artigo	apresenta	uma	pesquisa	em	andamento,	realizada	no	mestrado	da	UFSC,	o	qual	pro-

blematiza	a	ação	dramática	na	formação	continuada	de	professores(as)	da	educação	Infantil.	Partimos	
das	vivências	na	trajetória	profissional	da	pesquisadora.	As	análises	ainda	estão	em	curso.	Contudo,	
podemos	afirmar	que	as	contribuições	de	Vigotski	vem	favorecendo	a	compreensão	do	drama	numa	
perspectiva	que	acopla	a	linguagem	teatral	e	seu	ensino,	mas	que	o	amplia	para	outras	camadas,	como	
uma	raiz	e	condição	para	outras	proposições.

Tem-se	buscado	um	olhar	dialético	para	entender	que	ele	nos	incita	a	questionar	o	presente,	
em	um	espírito	crítico	e	autocrítico,	rever	as	interpretações	que	estamos	acostumados	(Konder,	1985).	
Além	disso,	na	pesquisa	pretende-se	discutir	sobre	os	princípios	estéticos,	éticos	e	políticos,	articu-
lados,	como	vias	de	dialogar	que	uma	formação	sensível,	brincante,	não	está	a	serviço	de	aliviar	as	
tensões	de	trabalho	para	tornar	profissionais	ainda	mais	produtivos,	como	poderia	se	conjecturar.
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INTRODUÇÃO
Este	trabalho	tem	como	objetivo	analisar	como	um	grupo	de	bebês	reagiram	diante	do	choro	de	

seus	pares	nas	interações	estabelecidas	no	ambiente	da	creche.	Apresentamos	parte	dos	resultados	
de	uma	pesquisa	de	mestrado	que	teve	como	objetivo	descrever	e	analisar	as	expressões	de	choro	
dos	bebês	entre	si,	com	suas	professoras	e	com	a	auxiliar	de	apoio	à	sala,	em	uma	Escola	Municipal	de	
Educação	Infantil	–	EMEI	de	Belo	Horizonte/MG.	O	referencial	teórico	que	adotamos	para	compreen-
der	o	choro	dos	bebês	foram	as	reflexões	da	Psicologia	Histórico	Cultural	sobre	o	estudo	das	emo-
ções	e	das	interações.	No	que	concerne	às	emoções	e	as	formas	de	expressá-las,	Wallon	(1968;	1971)	
reconhece	as	crianças	como	protagonistas	de	seu	próprio	desenvolvimento	e	que	este	se	dá	numa	
relação	dialética	entre	o	biológico	e	o	cultural,	sendo	a	emoção	vista	como	fundante	da	constituição	
humana.	 Sendo	assim,	nesse	processo	de	desenvolvimento	dos	bebês,	o	 autor	nos	ajuda	a	 refletir	
sobre	a	relevância	das	interações	entre	os	bebês	e	as	pessoas	que	estão	ao	seu	redor	uma	vez	que	a	
constituição	psíquica	se	edifica	a	partir	dos	movimentos	e	emoções	dos	bebês	que	são	interpretados	
por essas pessoas. 

Por	meio	das	 interações	os	bebês	 vão	 se	 constituindo	 como	sujeitos	 (VIGOSTKI,	 1996;	2007;	
WALLON,	1968;	1971).	Também	dialogamos	com	os	estudos	da	Educação	Infantil	que	afirmam	a	agên-
cia,	as	potencialidades	e	especificidades	dos	bebês	nas	interações	que	estabelecem	com	os	outros,	so-
bretudo	nos	espaços	coletivos,	como	no	ambiente	da	creche	(AMORIM,	VITÓRIA,	ROSSETTI-FERREIRA,	
2000;	BARBOSA,	2010;	LUZ,	2010).	Dentre	essas	especificidades	dos	bebês,	destacam-se	suas	formas	
de	comunicação	que	consistem	em	expressões	corporais	e	emocionais,	estando	entre	elas	o	choro,	
foco,	em	alguma	medida,	de	estudos	recentes	que	se	debruçaram	sobre	essa	forma	de	expressão	nas	
interações	no	contexto	da	creche	(AMORIM	et al.,	2012;	AMORIM,	COSTA	et.al.,	2012a;	FOCHI,	2013;	
SANTOS,	2012;	VASCONCELLOS	et al., 2003). 

REAÇÕES	DOS	BEBÊS	DIANTE	DO	CHORO	DE	SEUS	PARES	
Realizou-se	uma	pesquisa	de	abordagem	qualitativa	em	uma	turma	composta	por	doze	bebês	

com	idade	até	um	ano	e	seis	meses,	quatro	professoras	e	uma	auxiliar	de	apoio	à	sala.	A	observação	
participante	 foi	a	principal	 técnica	utilizada	 sendo	 registrada	por	meio	de	diário	de	campo	e	vídeo	
gravações.	Foram	também	analisados	documentos	sobre	o	grupo	de	bebês	e	suas	famílias	e	realizadas	
entrevistas	semiestruturadas	com	as	profissionais1.	Os	resultados	por	ora	apresentados	são	oriundos	

1	 Na	análise,	utilizamos	esse	termo	para	tratar	simultaneamente	das	professoras	e	da	auxiliar	de	apoio	à	sala,	uma	vez	que	fizemos	uma	
análise	conjunta	dos	dados	relacionados	a	elas.
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da	análise	de	vídeo	gravações,	dos	registros	em	diário	de	campo	e	das	entrevistas	semiestruturadas	
realizadas	com	as	profissionais.	

A	análise	de	conteúdo	temática	(BARDIN,	2009)	foi	a	referência	para	a	classificação	e	organiza-
ção	dos	dados.	As	análises	buscaram	indícios	dos	significados	do	choro	enquanto	uma	forma	de	comu-
nicação	dos	bebês	entre	si	e	com	o	outro	adulto	no	ambiente	da	creche.	Nas	filmagens,	encontramos	
131	cenas	de	expressões	de	choro	dos	bebês.	A	transcrição	de	todas	as	cenas	foi	executada	na	íntegra	
e	após	esse	trabalho	minucioso,	foi	feito	um	mapa	geral	das	informações	encontradas,	com	a	criação	
de	quadros	 separados	para	 cada	uma	das	 classificações	que	encontramos	na	observação	e	análise	
das	cenas.	O	foco	das	análises	foram	as	peculiaridades	 interacionais	dos	bebês,	suas	manifestações	
emocionais	e	suas	reações	diante	delas.	Neste	trabalho	apresentaremos	como	os	bebês	reagiram	às	
expressões	de	choro	de	seus	pares.	Foram	encontradas	quatro	formas	diferentes	que	serão	apresen-
tadas a seguir.

Os	bebês	observados	em	nossa	pesquisa	reagiram	diante	do	choro	de	seus	pares,	se	aproximan-
do	e	tocando-os,	com	gestos	que	para	nós	são	identificados	como	empurrões,	mordidas,	puxões	de	
cabelo	e	tapas.

Ricardo	está	sentado	no	colchonete,	ele	se	levanta	e	vem	andando	devagar	em	direção	à	porta,	ele	
começa	a	resmungar.	Ele	olha	para	mim	e	anda	um	pouco	e	em	seguida	começa	a	chorar.	Danubia	
chega	e	 lhe	empurra,	ele	cai	 sentado	no	chão	e	chora	com	mais	 intensidade.	Danubia	 fica	parada	
observando	Ricardo	e	em	seguida	ela	senta	próxima	a	ele.	A	estagiária	vem	e	pega	Ricardo	e	vai	sentar	
com	ele	próxima	à	rodinha.	Ele	está	no	colo	da	estagiária	e	não	chora	mais.	Danubia	vai	até	lá.	Ela	
olha	para	ele	e	tenta	colocar	a	mão	em	seu	rosto	e	em	sua	cabeça.	A	estagiária	a	impede,	mas	depois	
permite.	Danubia	passa	a	mão	em	seus	cabelos	e	tenta	olhar	para	seu	rosto,	se	abaixando	um	pouco.	
Ela	começa	a	fazer	movimentos	mais	rápidos	com	as	mãos	em	direção	à	Ricardo.	Ele	também	o	faz.	
A	estagiária	conversa	com	Danubia	e	diz	que	não	pode	e	pede	para	que	ela	se	sente.	Danubia	continua	
e	encosta	no	braço	de	Ricardo	repetindo	o	movimento	vários	vezes.	Nesse	momento	ele	começa	a	
chorar	novamente.	Cremilda	percebe	e	vem	sentar	próxima	à	estagiária	e	pega	Ricardo	em	seu	colo.	
Danubia	se	aproxima	novamente	dele	e	continua	tentando	fazer	os	mesmos	movimentos	com	as	mãos	
em	Ricardo.	Ele	parece	não	gostar	e	continua	a	chorar.	Cremilda	tenta	afastá-la	empurrando-a	leve-
mente,	mas	Danubia	ainda	está	ali.	Cremilda	fala	com	Danubia:	“Danubia,	com	a	mãozinha	aberta	que	
faz	carinho	no	Ricardo	viu?!”	Ela	segura	em	sua	mão	enquanto	passa	a	sua	na	dela	simulando	como	se	
faz	carinho.	As	professoras	continuam	a	cantar,	e	agora	cantam	para	dar	boa	tarde	aos	coleguinhas.	
Ricardo	está	sentado	e	não	chora	mais	(Transcrição	de	vídeo	gravação	realizada	em	18/09/2017).	

Como	podemos	perceber	no	episódio	acima,	ao	perceber	que	o	bebê	Ricardo	chorava,	Danubia	
se	aproximou,	lhe	empurrou	e	em	seguida	se	sentou	próximo	a	ele,	contudo,	a	estagiária	se	aproximou	
afastando	Ricardo	de	Danubia.	Consideramos	que	neste	momento,	possivelmente	Danubia	desejava	
interagir	com	Ricardo	uma	vez	que	no	decorrer	do	episódio,	a	bebê	insistiu	várias	vezes	em	ficar	pró-
xima	a	ele.	No	entanto,	um	adulto	se	aproximou	e	de	uma	certa	forma	interferiu	nesse	processo	de	
interação	entre	os	bebês.	Atitude	esta	que	esteve	presente	em	vários	momentos	e	que	nos	pareceram	
sinalizar	o	objetivo	de	cuidar	dos	bebês.	Sobre	essas	intervenções	das	profissionais	nos	momentos	de	
interação	dos	bebês,	Fochi	 (2013)	pondera	que	é	fundamental	o	“fazer	silêncio”	desses	adultos,	no	
sentido	de	medir	e	“(...)	guardar	as	palavras	para	também	guardar	o	excesso	de	intervenção”	(p.144).

Nessa	mesma	direção,	Vasconcellos	et al.,	(2003)	pondera	que	geralmente	os	episódios	de	inte-
ração	dos	bebês	entre	si	não	são	longos	uma	vez	que	quase	sempre	são	interrompidos	pela	interferên-
cia	dos	adultos	por	não	acreditarem	na	existência	desse	processo	de	interação	entre	os	bebês.

Danubia	continuou	próxima	de	Ricardo	e	diante	do	choro	do	bebê,	ela	tocava	em	sua	cabeça	
como	 se	 estivesse	 acariciando	 seus	 cabelos	 enquanto	 olhava	 para	 o	 seu	 rosto	 balbuciando.	 Cenas	
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como	estas	evidenciam	a	capacidade	dos	bebês	de	interagirem	com	seus	pares.	Na	pesquisa	de	Bussab	
et al.,	 (2007),	bebês	também	agiam	de	forma	semelhante,	ao	ouvirem	o	choro	de	outros	bebês,	se	
aproximavam	e	os	acariciavam.	As	autoras	afirmam	que	os	bebês	e	crianças	pequenas	mesmo	no	pri-
meiro	ano	de	vida	apresentam	comportamentos	típicos	dos	adultos	tais	como	os	de	cuidados	físicos,	
de	proteção	e	de	 contato	 afetuoso	assim	 como	 constatamos	em	nossa	pesquisa.	 Percebemos	que	
Danubia	foi	afetada	pelo	choro	de	Ricardo	e	provavelmente	agiu	significando	seu	choro	da	forma	que	
possivelmente	teve	o	próprio	choro	significado	pelos	outros,	neste	caso,	assim	como	comumente	as	
profissionais	agiam	diante	do	choro	dos	bebês,	Danubia	de	uma	certa	forma	as	imitou,	tentando	se	
aproximar	e	acariciar	Ricardo.

Ainda	nesse	episódio	observamos	que	ao	perceber	que	a	bebê	Danubia	tocava	Ricardo,	a	pro-
fessora	Cremilda	se	aproximou	e	também	tentou	afastá-la	de	Ricardo	e	em	seguida	conversou	com	
Danubia	segurando	sua	mão	enquanto	Ricardo	ainda	chorava:	“Danubia, com a mãozinha aberta que 
faz carinho no Ricardo viu”?!

Sobre	essas	formas	de	aproximação	e	comunicação	dos	bebês,	a	análise	das	entrevistas	reali-
zadas	indicou	que	as	profissionais	percebiam	os	bebês	como	sujeitos	que	se	relacionavam	entre	si	e	
que	ao	interagirem,	aprendiam	muito	uns	com	os	outros	e	também	por	meio	do	manuseio	dos	objetos	
e	materiais,	além	dos	momentos	de	brincadeiras	e	 imitações	em	que	estiveram	envolvidos.	E,	para	
os	bebês	compreenderem	seus	próprios	sentimentos	e	emoções,	elas	conversavam	constantemente	
com	eles	com	o	objetivo	de	ponderar	suas	atitudes	que	consideravam	adequadas	ou	inadequadas	e	
também	tentando	fazer	com	que	percebessem	o	outro	chorando	e	explicitando	sempre	o	motivo	do	
choro de seus pares.

(...).	Eles	veem	o	colega	chorando,	eles	olham,	alguns	param	e	ficam	olhando	o	outro	que	está	choran-
do.	Aí	alguns	fazem	até	carinho,	outros,	a	reação...	tem	criança	que	o	choro...	eu	não	sei	se	o	choro	
da	criança	incomoda,	o	outro	reage.	E	às	vezes	reage	batendo,	eu	acho	que	aí	a	gente	conversa	e	eles	
percebem	sim,	eles	dão	conta	de	perceber	que	aquilo	não	foi	legal	(...)	(Entrevista	com	a	professora	
Cremilda,	2017).

No	que	concerne	às	atitudes	e	às	interações	dos	bebês,	percebemos	que	eles	têm	atitudes	pró-
prias	em	relação	aos	outros	e	aos	objetos	e,	sendo	assim	tentavam	se	comunicar	por	meio	do	choro	
e	também	pelos	gestos,	balbucios	e	olhares.	Verificamos	que	os	bebês	também	reagiram	diante	do	
choro	de	seus	pares,	dando-lhes	o	bico	e	oferecendo-lhes	brinquedos	e	objetos,	como	ilustrado	nos	
dois	episódios	abaixo.

Nesse	mesmo	momento,	 Isadora	se	aproxima	de	Cremilda	choramingando	e	estende	o	braço	para	
ela.	Cremilda	está	conversando	com	Janaína	e	não	olha	para	ela	e	ainda	se	afasta	dali.	Isadora	fica	
parada	em	pé	de	frente	para	Danubia.	Isadora	olha	para	ela	e	aponta	o	braço	para	ela	e	para	o	chão	
balbuciando.	Danubia	olha	para	ela	e	para	o	chão.	Em	seguida,	ela	se	abaixa	um	pouco	e	pega	um	bico	
que	está	ali	no	chão,	olha	para	ele	e	em	seguida	o	coloca	na	boca	de	Isadora.	Isadora	fica	com	o	bico	
na	boca,	para	de	chorar	e	vai	deitar	no	recosto.	As	professoras	e	a	auxiliar	estavam	fazendo	outras	
coisas	(Transcrição	de	vídeo	gravação	realizada	em	27/11/2017).

Paulo	está	sentado	de	frente	para	Tiago	e	de	repente	ela	bate	com	a	garrafinha	na	perna	de	Tiago,	mas	
não	encostou,	em	seguida	ele	pega	a	garrafinha	que	está	com	Tiago.	Ele	começa	a	chorar.	Janaína	diz:	
“Ah,	eu	vou	ajudar	o	Tiago	ó,	uma,	duas,	três,	quatro...”	Tiago	estende	o	braço	chorando	para	pegar	
a	garrafinha	que	está	com	Paulo.	Laura	que	está	sentada	um	pouco	atrás	de	Tiago,	pega	por	debaixo	
de	um	dos	seus	braços	e	puxa	para	trás	afastando	ele	de	Paulo.	Janaína	tem	no	rosto	uma	expressão	
de	raiva.	Tiago	continua	chorando.	Laura	coloca	as	garrafas	perto	dele	e	diz:	“Toma	esse,	esse	e	esse”.	
Tiago	chora	e	bate	as	mãos	nas	garrafas	derrubando	todas.	Laura	diz:	“Então	tá	bom,	então	fica	sem”.	
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Ele	chora	e	abaixa	a	cabeça	encostando-a	no	chão.	Laura	pega	por	debaixo	de	seus	braços	e	o	arrasta	
afastando-o	dos	outros	e	diz:	“Pronto.	Não	quer	participar	fica	de	fora”.	Tiago	chora	e	agora	deita	a	
cabeça	em	um	senta-neném.	Isadora	se	aproxima	dele	e	lhe	entrega	uma	garrafa.	Laura	diz:	“Olha,	
Isadora	quer	 te	 ajudar	 viu,	 Isadora	 trouxe	para	 você”.	 Tiago	para	de	 chorar	 (Transcrição	de	 vídeo	
gravação	realizada	em	23/11/2017).	

No	primeiro	episódio,	observamos	que	Isadora	está	chorando	provavelmente	em	uma	tentativa	

de	comunicação	com	a	professora,	contudo,	a	professora	Cremilda	encontra-se	engajada	em	uma	con-

versa	com	a	professora	Janaína	e,	portanto,	não	percebeu	que	a	bebê	estava	tentando	se	comunicar	

por	meio	do	choro.	A	professora	Cremilda	se	afastou	de	Isadora	e	neste	momento,	Danubia	se	aproxi-

mou	dela	e	assim	estiveram	engajadas	em	um	momento	de	interação	que	envolveu	o	choro,	balbucios,	

olhares,	gestos	e	atitudes	por	parte	das	bebês.	Fochi	(2013)	em	sua	pesquisa	verificou	que	os	bebês	são	

extremamente	capazes	de	perceber	o	outro,	mesmo	que	esse	outro	seja	seu	par	de	idade	e	por	meio	

do	contato	entre	si,	cada	um	observa	as	reações	do	outro	e	com	isso	vão	conhecendo	e	descobrindo	

sobre	as	emoções	e	os	sentimentos.

Danubia	parece	compreender	perfeitamente	o	que	 Isadora	desejava	e	se	abaixando	pegou	o	

bico	que	estava	no	chão	da	sala	e	colocou	na	boca	de	Isadora	que	em	seguida	para	de	chorar	e	vai	se	

deitar.	Diante	desse	episódio,	consideramos	que	a	bebê	Danubia	tem	uma	ação	própria,	a	de	colocar	o	

bico	na	boca	de	Isadora.	Falk	(2011)	afirma	que	os	bebês	são	capazes	de	terem	atitudes	autônomas	e	

que	é	exatamente	por	meio	dessas	interações	entre	si	que	vão	conquistando	essa	autonomia.	Bussab	

et al.,	(2007)	mencionam	alguns	trabalhos	que	mostram	momentos	em	que	um	bebê	ajuda	outro	que	

está	chorando,	oferecendo	o	seio	de	sua	própria	mãe	e	também	bebês	alimentando	boca	a	boca	ou-

tros	bebês.	Em	nossa	pesquisa,	nos	episódios	descritos	acima	pudemos	perceber	comportamentos	

semelhantes	nos	bebês.

Amorim	et al.,	(2012)	verificaram	que	quando	há	uma	intensificação	da	relação	entre	os	pares,	

por	exemplo	em	disputas	de	brinquedos	e	objetos,	de	onde	o	choro	facilmente	emerge,	outros	bebês	

são	afetados	e	reagem	de	modo	a	buscarem	soluções.	Situação	esta	constatada	no	segundo	episódio	

supracitado	em	que	Paulo	pegou	o	objeto	que	estava	com	Tiago	fazendo	com	que	o	bebê	chorasse	

e,	ao	ser	afetada	pelo	choro	de	Tiago,	 Isadora	se	aproximou	e	lhe	ofereceu	um	objeto	–	garrafa	de	

plástico	(chocalho).

A	pesquisa	de	Amorim	et al. (2012)	evidenciou	que	mesmo	vários	objetos	e	brinquedos	sendo	

disponibilizados	para	os	bebês,	alguns	em	especial	figuram-se	como	atrativos	em	detrimento	de	outros	

e	que	também	os	bebês	tendem	a	direcionar	a	atenção	para	aqueles	que	estão	sendo	manipulados	

pelos	pares.	No	segundo	episódio	supracitado,	ocorreu	que	o	choro	emergiu	da	disputa	de	um	objeto	

pelos	bebês	Paulo	e	Tiago.	Paulo,	provavelmente	com	o	objetivo	de	tomá-lo	para	si,	pegou	o	objeto	

que	estava	com	Tiago	e	daí	o	choro	apareceu	com	uma	forma	de	comunicar	sua	insatisfação.

Rapidamente	a	professora	Janaína	interviu	com	o	objetivo	de	sanar	todas	as	possiblidades	de	

choro	se	aproximando	deles	com	mais	garrafinhas.	Embora	a	professora	Janaína	ao	perceber	a	disputa	

pelos	brinquedos	e	objetos	e	consequentemente	o	choro	de	Tiago,	tenha	tido	a	atitude	de	disponibi-

lizar	mais	garrafinhas	para	ele,	o	bebê	continuou	chorando.	Para	Amorim	et al. (2012),	diante	de	uma	

situação	dessas,	os	adultos	agem	de	maneira	a	disponibilizar	mais	materiais	para	os	bebês,	mas	não	

se	trata	apenas	disso,	os	objetos	são	atrativos,	porém	o	que	também	regula	o	comportamento	dos	
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bebês,	são	as	ações	que	os	outros	bebês	ou	as	professoras	exercem	com	esses	objetos	e	o	uso	que	
fazem	deles.

Ainda	neste	episódio,	a	professora	Laura	tentou	conversar	com	o	bebê	Tiago,	contudo,	Tiago	
não	parou	de	chorar	e	sendo	assim,	a	professora	Laura,	afasta	o	bebê	dos	outros	o	que	faz	com	que	
seu	choro	se	intensifique	mais	ainda.	Consideramos	que	neste	momento,	a	professora	Laura	poderia	
ter	agido	de	modo	a	ajudar	o	bebê	a	reestabelecer	o	seu	bem-estar	para	que	se	sentisse	motivado	a	
continuar	suas	descobertas	e	a	interagir	com	seus	pares.	Por	fim,	Isadora	foi	afetada	pelo	choro	de	
Tiago	e	ao	se	aproximar	dele	 lhe	ofereceu	uma	garrafinha.	Neste	momento	Tiago	parou	de	chorar.	
A	professora	Laura	ressaltou	a	atitude	da	bebê	Isadora	quando	disse: “Olha, Isadora quer te ajudar viu, 
Isadora trouxe para você”.

Sobre	esses	momentos	de	interações	dos	bebês,	em	nossa	pesquisa,	quando	perguntadas	sobre	
como	percebiam	e	descreviam	a	relação	dos	bebês	entre	si,	todas	as	profissionais	relataram	que	os	
bebês	interagem	entre	si	e	aprendem	uns	com	os	outros	por	meio	dessas	interações.

Para	tanto,	consideramos	ser	fundamental	que	os	adultos,	neste	caso,	as	profissionais	ofereçam	
possibilidades	de	escolhas	e	de	autonomia	aos	bebês	valorizando	suas	competências	interativas.	

Ainda	sobre	essas	formas	de	comunicação	dos	bebês,	Guimarães	(2011)	nos	ajuda	a	pensar	so-
bre	elas	quando	afirma	não	ser	a	fala,	ou	seja;	a	linguagem	oral	o	que	de	fato	sustenta	e	se	destaca	
como	fio	condutor	na	relação	afetiva	entre	eles,	mas	sim	o	olhar,	os	gestos,	o	toque,	os	balbucios	e	
sendo	assim,	ressalta	a	importância	da	maneira	como	essas	expressões	são	respondidas.

Em	nossa	pesquisa,	também	pudemos	perceber	que	os	bebês	reagiram	diante	do	choro	de	seus	
pares,	com	balbucios	e	gestos	em	uma	tentativa	de	diálogo	com	as	profissionais	e	também	com	os	pares.	

(...)	Mirela	chora	e	Ana	Luísa	que	está	ali	por	perto	observa	e	se	aproxima	mais	de	Mirela	e	estica	o	
bracinho	tocando	na	mão	de	Mirela	que	está	próxima	à	sua	boca.	Mirela	que	ainda	chora,	bate	com	
sua	mão	na	mão	de	Ana	Luísa	por	duas	vezes.	Ana	Luísa	olha	para	Cremilda	e	balbucia	fazendo	os	
gestos	com	as	mãos	como	se	estivesse	contando	para	Cremilda	o	que	havia	acontecido.	Cremilda	não	
olha	para	Ana	Luísa.	Ela	pergunta	para	Mirela	novamente:	“É	o	que	que	você	quer	Mirela”?	Mirela	
segura	na	mão	de	Cremilda	e	puxa	seu	braço	olhando	na	direção	da	biblioteca.	Cremilda	vai	andando	
ao	lado	de	Mirela	(Transcrição	de	vídeo	gravação	realizada	em	28/09/2017).

No	episódio	acima,	observamos	que	a	bebê	Ana	Luísa	foi	afetada	pelo	choro	de	Mirela	e	nesse	
sentido,	a	bebê	se	aproximou	e	tentando	tocar	o	rosto	de	Mirela	balbuciou.	Observamos	que	ao	per-
ceber	o	choro	de	Mirela,	Ana	Luísa	reagiu	com	balbucios	e	gestos	em	uma	tentativa	de	comunicação	
e	de	interação	tanto	com	Mirela	quanto	com	as	professoras	que	estavam	próximas	dali.	Observamos	
que	a	bebê	Ana	Luísa	agiu	de	modo	a	demonstrar	que	tinha	uma	intenção	comunicativa.	Inicialmente,	
Ana	Luísa	reagiu	diante	do	choro	de	Mirela	por	meio	do	toque	e	em	seguida	pelos	balbucios	e	pela	
direção	do	olhar	às	professoras	que	pareciam	não	perceber	a	 intenção	comunicativa	de	Ana	Luísa.	
Nessa	perspectiva,	Barbosa	e	Fochi	(2012)	afirmam	que,	além	de	precisar	do	outro	para	interagir	e	se	
desenvolver,	“(...)	o	bebê	quer	atingir	o	Outro.	Sua	interação	social	parece	ser	não	só	a	partir	do	Outro,	
mas	na	intenção	de	se	comunicar	(...)”	(p.09).

A	bebê	Mirela	estava	chorando	porque	provavelmente	queria	comunicar	algo	às	professoras	e	
como	podemos	verificar	na	fala	delas,	ela	queria	ver	o	“lobo”.	Para	tanto,	consideramos	que	o	choro	
de	Mirela	 foi	 uma	 forma	de	 “chamar	 a	 atenção”	das	professoras	 para	o	que	ela	 desejava	naquele	
momento,	contudo,	o	choro	da	bebê	afetou	primeiramente	a	bebê	Ana	Luísa.	Sobre	essa	questão	“[...]	
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a	expressão	do	choro	como	uma	forma	de	chamar	a	atenção	vem	ao	encontro	do	que	Wallon	afirmou	

sobre	o	poder	da	emoção	de	mobilizar	o	outro”	(SANTOS,	2012,	p.	178)	e	para	tanto,	precisamos	con-

siderá-las	como	uma	“linguagem”	dos	bebês.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O	conjunto	destas	 informações	 construídas	por	meio	de	 análise	das	 filmagens,	 dos	 registros	

do	diário	de	campo	e	das	entrevistas	indicaram	que	os	bebês	“[...]	são	capazes	de	nos	evidenciar	algo	

novo,	de	mostrar	o	inesperado,	solicitando	uma	atenção	aos	contextos,	aos	gestos,	aos	sons,	ao	todo	

que	for	possível	perceber”	(BARBOSA,	FOCHI,	2012,	p.	12).	Nesse	sentido,	os	bebês	reagiram	diante	do	

choro	de	seus	pares	geralmente	com	as	seguintes	ações:	Reagiram	com	aproximação	e	toque;	reagiram	

por	meio	dos	balbucios	e	gestos	em	uma	tentativa	de	diálogo	com	as	profissionais	e	com	os	pares;	

reagiram	dando	o	bico	e	oferecendo	brinquedos	e	objetos	aos	seus	pares.	

Os	resultados	da	pesquisa	auxiliam	a	reforçar	o	entendimento	de	que	os	bebês,	desde	que	nas-

cem,	são	sujeitos	ativos,	capazes	de	se	comunicar	e	interagir.	Nesse	processo	de	comunicação	por	meio	

das	expressões	emocionais	e	corporais	e	das	interações,	é	que	vão	se	constituindo	como	humanos	e,	

portanto,	destaca-se	a	relevância	da	escuta	e	observação	atenta	dos	adultos	às	estas	diversas	formas	

de	comunicação,	visto	que	nessa	fase	inicial	da	vida	eles	dependem	do	outro	para	sua	sobrevivência	e	

desenvolvimento	integral.	Assim	consideramos	pertinente	refletir	sobre	as	expressões	emocionais	dos	

bebês	na	creche,	sobretudo	as	de	choro,	como	uma	linguagem	dos	bebês	entre	si	e	com	os	adultos.
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UNIRIO

É a voz de Deus que habita nas crianças, nos passarinhos e nos tontos. A infância da palavra.1 
Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças2 

As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças.3

O	PIBID	NO	CENTRO	DE	REFERÊNCIA	EM	EDUCAÇÃO	INFANTIL	DE	REALENGO	
(CREIR),	DO	COLÉGIO	PEDRO	II:	DESCOBERTAS	INICIAS	DA	DOCÊNCIA	A	PARTIR	
DO CHÃO DA SALA DE AULA.

Como	todo	docente	em	formação,	a	experiência	de	estar	em	sala	de	aula	é	algo	que	gera	bas-
tante	expectativa,	nervosismo,	medo,	mas	também	é	um	momento	que	não	se	espera	que	ocorra	com	
pouco	tempo	de	graduação:	geralmente	nos	estágios	obrigatórios	é	que	o	aluno	vislumbra	um	pouco	
o	chão	da	sala	de	aula,	as	crianças,	a	relação	que	se	estabelece	naquele	espaço.	

O	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	à	Docência	(PIBID)	do	Governo	Federal	com	o	
apoio	da	CAPES	proporciona	aos	alunos	de	diversas	licenciaturas	a	oportunidade	de,	já	a	partir	do	2º	
período,	ingressarem	numa	escola	de	Educação	Básica	e	lá,	acompanharem,	observarem	e	descobri-
rem	como	a	docência	é	desenvolvida	no	dia	a	dia	da	sala	de	aula,	como	nos	aponta	o	último	edital4: 

São	objetivos	do	Pibid:	I.	incentivar	a	formação	de	docentes	em	nível	superior	para	a	educação	básica;	
II.	contribuir	para	a	valorização	do	magistério;	III.	elevar	a	qualidade	da	formação	inicial	de	professo-
res	nos	cursos	de	licenciatura,	promovendo	a	integração	entre	educação	superior	e	educação	básica;	
IV.	inserir	os	licenciandos	no	cotidiano	de	escolas	da	rede	pública	de	educação,	proporcionando-lhes	
oportunidades	de	criação	e	participação	em	experiências	metodológicas,	tecnológicas	e	práticas	do-
centes	de	caráter	inovador	e	interdisciplinar	que	busquem	a	superação	de	problemas	identificados	no	
processo	de	ensino-aprendizagem;	v.	incentivar	escolas	públicas	de	educação	básica,	mobilizando	seus	
professores	como	coformadores	dos	futuros	docentes	e	tornando-as	protagonistas	nos	processos	de	
formação	inicial	para	o	magistério;	e	VI.	contribuir	para	a	articulação	entre	teoria	e	prática	necessárias	
à	formação	dos	docentes,	elevando	a	qualidade	das	ações	acadêmicas	nos	cursos	de	licenciatura.	

A	partir	da	seleção	 feita	pela	Universidade	Federal	do	Estado	do	Rio	de	 Janeiro	 (UNIRIO),	24	
graduandos	 de	 Pedagogia	 –	 presencial	 e	 a	 distância	 –	 dessa	Universidade,	 tornaram-se	bolsistas	 e	
passaram	a	atuar	no	Centro	de	Referência	em	Educação	Infantil	Realengo	(CREIR),	do	Colégio	Pedro	II,	
com	carga	horária	de	oito	horas	semanais,	dividida	da	seguinte	maneira:	quatro	horas	na	escola	para	
integração	e	observação	e	mais	quatro	horas	na	Universidade	para	troca	de	experiências,	leituras	e	
apresentação	de	relatórios.	

Em	 todas	 as	 trocas	 que	 ocorrem	 nos	 encontros	 entre	 os	 “pibidianos”	 (termo	 utilizado	 para	
designar	 os	 bolsistas	 do	 PIBID)	 o	 que	mais	 surge	 é	 a	 grata	 surpresa	 por	 conhecer	 uma	escola	 que	
coloca	a	criança	como	protagonista	daquele	espaço.	A	liberdade	que	elas	possuem	para	brincar	ao	ar	
livre,	o	espaço	aberto,	com	muito	verde	e	chão	de	terra,	as	intervenções	que	as	crianças	realizam	nas	

1	 Poesia	completa	/	Manoel	de	Barros.	–	São	Paulo	:	Leya,	2010.	Pg.	455.
2	 Ibidem,	pg.	469
3	 Ibidem,	pg.	300
4	 Edital	nº	7/2018.	Disponível	em	https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-7-2018-PIBID.pdf.	
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propostas	dirigidas	pelas	professoras.	Encontramos	crianças	mexendo	com	terra,	fazendo	comidinhas,	
inventando	histórias,	interpretando	personagens,	usando	fantasias	em	pleno	horário	escolar,	etc.	Tudo	
foi	muito	impactante	para	cada	bolsista,	até	porque	a	referência	que	muitos	de	nós	tínhamos	de	escola	
eram	as	nossas	próprias	vivências	como	alunos,	com	configurações	de	espaços	e	ensino	muito	diferen-
tes	daquelas	encontradas	no	CREIR.	

E	por	me	causar	um	estranhamento	bom	é	que	este	artigo	se	destina	a	refletir	como	as	crianças	
do	Grupamento	V	(5	e	6	anos)	usaram	a	imaginação	nas	brincadeiras	dentro	deste	espaço	escolar;	de	
como	o	imaginário	teve	lugar	de	destaque	nas	parcerias	entre	elas	próprias	e	entre	os	adultos	e	de	
como	esse	imaginário	as	constitui	crianças	e	marca	suas	infâncias.	

Assim,	o	artigo	se	debruçará	sobre	o	ser	criança,	a	expansão	do	imaginário	infantil	e	sua	rela-
ção	com	os	espaços,	a	instituição	escolar	e	o	professor	como	mediadores	desse	imaginário	infantil	e	
por	fim,	ratificarei	a	importância	de	mais	mundos	imaginários	nos	ambientes	escolares.	Trarei	como	
contribuição,	para	maior	entendimento	sobre	o	tema,	os	trabalhos	de	teóricos	consagrados	no	campo	
da	Infância	e	Educação	como	Walter	Benjamin,	Manuel	Jacinto	Sarmento,	Tizuko	Morchida	Kishimoto,	
dentre outros.

O SER CRIANÇA
Todos	os	pesquisadores	no	campo	da	infância	concordam	que,	historicamente,	criança	era	sinô-

nimo	de	ausência:	ausência	de	fala,	de	vontade,	de	pensamento,	de	cidadania.	Em	torno	da	ideia	de	
infância	sempre	houve	um	sentido	negativo,	como	salienta	Sarmento	(2005,	p.23):	

A	criança	é	considerada	como	o	não-adulto	e	este	olhar	adultocêntrico	sobre	a	infância	regista	espe-
cialmente	a	ausência,	a	incompletude	ou	a	negação	das	características	de	um	ser	humano	“completo”.	
A	infância	como	a	idade	do	não	está	inscrita	desde	o	étimo	da	palavra	latina	que	designa	esta	geração:	
in-fans	–	o	que	não	fala.

Assim,	a	criança	que	conhecemos	atualmente,	que	é	amparada	e	protegida	legalmente,	possui-
dora	de	direitos,	parte	importante	da	família	e	sociedade,	é	algo	moderno	e	historicamente	recente.	
Infelizmente,	 ainda	 convivemos	 com	a	 criança	 que	 trabalha	 em	minas,	 nos	 campos	 e	 nas	 fábricas,	
destituída	do	seu	direito	de	brincar,	de	ir	à	escola,	socializar	e	de	ser	cuidada.Mesmo	as	crianças	da	
pós-modernidade	não	são	 iguais	umas	às	outras.	A	depender	de	onde	estejam,	suas	experiências	e	
formações	serão	diferentes	umas	das	outras.	Daí	que	podemos	afirmar	que	ser	criança	não	é	uma	
experiência	 idêntica	para	 todos	os	 indivíduos.	Mesmo	que	globalização	ofereça	a	 todas	as	mesmas	
opções	mercantis	de	ofertas	de	brinquedos,	jogos,	vestimentas,	youtubers	etc.,	crianças	de	diferentes	
sociedades	–	orientais,	ocidentais,	vítimas	de	guerra,	fome,	catástrofes,	violências	ou	que	estejam	den-
tro	de	condomínios	luxuosos	–	terão	experiências	distintas	que	as	definirão	como	crianças.	Portanto,	
ser	criança	não	é	definido	apenas	por	elementos	biológicos	(a	estatura,	faixa	etária,	desenvolvimento),	
mas	também	por	sua	relação	com	o	meio	em	que	vive,	com	suas	relações	sociais,	seus	pares:	

O	mundo	da	criança	é	muito	heterogéneo,	ela	está	em	contacto	com	várias	realidades	diferentes,	
das	quais	vai	apreendendo	valores	e	estratégias	que	contribuem	para	a	formação	da	sua	identidade	
pessoal	e	social.	Para	isso	contribuem	a	sua	família,	as	relações	escolares,	as	relações	de	pares,	as	
relações	comunitárias	e	as	actividades	sociais	que	desempenham,	seja	na	escola	ou	na	participação	
de	tarefas	familiares.	(SARMENTO,	2004,	p.9)
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Assim,	em	minha	atividade	de	observação	das	crianças	do	Grupamento	V	do	CREIR,	pude	cons-
tatar	que	elas	são	oriundas	de	bairros	diversos,	com	famílias	heterogêneas	e	realidades	distintas,	mas	
ali,	no	espaço	escolar,	todas	partilhavam	das	brincadeiras,	das	conversas	e	das	relações	porque,	entre	
pares,	elas	podem	superar	certas	dificuldades,	como	nos	aponta	Sarmento	(2004,	p.9):	

A	cultura	de	pares	permite	às	crianças	apropriar,	reinventar	e	reproduzir	o	mundo	que	as	rodeia.	
A	convivência	com	os	seus	pares,	através	da	realização	de	actividades	e	rotinas,	permite-lhes	exorcizar	
medos,	representar	fantasias	e	cenas	do	quotidiano,	que	assim	funcionam	como	terapias	para	 lidar	
com	experiências	negativas.	Esta	partilha	de	tempos,	acções,	representações	e	emoções	é	necessária	
para	um	mais	perfeito	entendimento	do	mundo	e	faz	parte	do	processo	de	crescimento.

Nessa	reinvenção	do	mundo	as	crianças	se	aproximam,	se	juntam,	se	fundem.	Na	aproximação,	
as	culturas	de	todos	mesclam,	ganhando	novos	tons,	novas	nuances.	No	CREIR,	todas	brincam,	brigam,	
sorriem	e	choram	juntas.	Todas	se	lançam	no	movimento	de	fundação	de	suas	próprias	experiências	
e	utilizam	a	linguagem,	a	música,	as	cores,	a	arte.	E	assim,	as	crianças	vão	formando	e	criando	poesia,	
cuja	essência	é	o	próprio	ser	criança.	Algo	que	nós,	adultos,	desaprendemos	em	nossas	peregrinações	
e	que	Manoel	de	Barros	(2010,	p.265)	tão	genialmente	poetiza:	

Nas	Metamorfoses,	em	duzentas	e	quarenta	fabulas,
Ovídio	mostra	seres	humanos	transformados	em
pedras, vegetais, bichos, coisas.
Um	novo	estágio	seria	que	os	entes	já	transformados
falassem	um	dialeto	coisal,	larval,	pedral	etc.
Nasceria	uma	linguagem	madruguenta,	adâmica,
edênica,	inaugural	—
Que	os	poetas	aprenderiam	—	desde	que	voltassem	às
crianças	que	foram
As	rãs	que	foram
As	pedras	que	foram.
Para	voltar	a	infância,	os	poetas	precisariam	também	de
reaprender	a	errar	a	língua.
Mas	esse	é	um	convite	a	ignorância?

E	me	entrelaçando	às	histórias	e	brincadeiras	das	crianças	foi	que	me	encontrei	com	meu	próprio	
mundo	interior,	imaginário.	Me	vi	criando	diversos	personagens	estranhos	a	mim,	mas	incrivelmente	
aceitos	nas	 rodas	brincantes.	Me	permiti	 viajar	por	 este	belo	mundo	que,	quando	 criança,	me	era	
familiar,	íntimo	e	deixei-o	me	guiar.	

IMAGINÁRIO INFANTIL
A	turma	que	acompanhei	no	CREIR	(54)	recebeu	das	crianças	o	nome	de	Turma	dos	Mistérios.	

Crianças	que	tinham	prazer	em	desvendar	mistérios,	os	mais	variados	que	emergiam,	ora	das	proposi-
ções	das	docentes,	ora	das	manifestações	infantis.	

Na	semana	em	que	ocorreu	o	incêndio	no	Museu	Nacional,	localizado	na	Quinta	da	Boa	Vista,	
Rio	de	 Janeiro,	 a	 turma	54	passou	a	 investigar	 as	possíveis	 causas	para	o	ocorrido.	As	professoras	
levaram	jornais	e	leram	as	notícias	a	respeito	do	evento,	fizeram	perguntas	acerca	do	que	poderia	ter	
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acontecido	e	as	hipóteses	começaram	a	surgir.	Não	se	chegou	a	nenhum	resultado	objetivo	quanto	ao	
que	de	fato	ocorreu	no	Museu,	mas	poder	presenciar	o	acolhimento	das	variadas	opiniões	e	muitas	
delas	fruto	da	imaginação	das	crianças,	foi	algo	surpreendente.	

Com	o	passar	dos	anos,	nós	adultos	deixamos	de	imaginar	como	as	crianças	imaginam:	mundos,	
seres,	coisas.	O	pesar	e	a	responsabilidade	dos	dias	tomam	conta	de	nossa	rotina	e	quando	nos	damos	
conta,	estamos	censurando	as	explicações	das	crianças	para	o	mundo	que	as	cerca,	admitindo	que	em	
suas	falas	há	um	“quê”	de	mentira.	Ferraro	(2018,	p.71)	em	sua	brilhante	análise	acerca	da	educação	
nos	convida	a	repensar	a	maneira	como	lidamos	com	as	crianças	e	sua	forma	de	se	expressar:

Diz-se	muitas	vezes	que	as	crianças	imitam	os	adultos.	O	fato	é	que	os	adultos	não	imitam	as	crianças.	
Há	uma	fronteira	divisória.	De	um	lado,	a	infância	e,	do	outro,	a	história.	De	um	lado,	a	imaginação	
e,	 de	 outro,	 a	 realidade.	 É	 como	dividir	 o	 sonho	do	 despertar,	 fazer	 disto	 um	 fato	 de	 idade	 e	 de	
maturidade.	Talvez	deveríamos	começar	a	mesclar	e	encontrar	mais	representações	nos	sonhos	para	
ter	mais	sonhos	nas	representações.	

Muitos	mistérios	contaram	com	a	presença	de	personagens	folclóricos	como	a	Cuca,	o	Beleléu	
e	o	Saci.	Aliás,	eles	estiveram	presentes	em	sumiços	de	objetos	da	sala	de	aula,	 trocas	de	cartas	e	
visitas	surpresas.	Para	as	crianças,	folhas	secas,	bolinhas	de	papel,	pegadas	na	terra,	casa	abandonada	
no	quintal	 vizinho	à	escola	e	 tantos	outros	objetos	e	momentos	 foram	o	motor	para	a	 imaginação	
ganhar	protagonismo.	Walter	Benjamin	(1995,	p.18)	nos	fala	sobre	esses	elementos	tão	atraentes	para	
o	mundo	imaginário	infantil:	

[...]	a	Terra	está	repleta	dos	mais	incomparáveis	objetos	de	atenção	e	exercício	infantis.	E	dos	mais	
apropriados.	Ou	seja,	as	crianças	são	inclinadas	de	modo	especial	a	procurar	todo	e	qualquer	lugar	
de	 trabalho	onde	visivelmente	 transcorre	a	atividade	 sobre	as	 coisas.	 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	exata-
mente	para	elas,	e	para	elas	unicamente.	Neles,	elas	menos	imitam	as	obras	dos	adultos	do	que	põe	
materiais	de	espécie	muito	diferente,	através	daquilo	que	com	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.	

Nesse	mundo	de	sonhos,	invenções,	pedrinhas,	cacos,	terras	e	folhas,	as	crianças	tinham	enor-
me	alegria	em	compartilhar,	todas	as	semanas,	as	histórias	inventadas	por	elas	e	os	mistérios	que	se	
avolumavam	na	turma:	as	cartas	da	Cuca	e	as	respostas	das	crianças,	os	bilhetes	do	Saci.	A	turma	re-
contava	e	repassava	todos	os	pormenores	das	traquinagens	desses	personagens	e	inventavam	outras	
mais.	O	ano	de	2018	foi,	do	início	ao	fim,	permeado	pelas	histórias	narradas	pelas	crianças.	Elas	não	se	
cansavam	nunca	de	alimentar	as	histórias	com	mais	elementos,	de	retomar	certos	caminhos	deixados	
de	lado,	de	rever	os	mistérios	não	solucionados.	Porque	assim	é	o	mundo	da	imaginação,	do	faz	de	con-
ta	e	do	conte	outra	vez:	as	crianças	não	se	entediam	jamais	de	ouvir,	viver	e	interpretar	suas	histórias.	

Es	liesse	sich	alles	trefflich	schlichten
Könnt	mann	die	Dinge	zweimal	verrichten.
[Tudo	à	perfeição	talvez	aplainasse
Se	uma	segunda	chance	nos	 restasse.]A	criança	age	 segundo	nesta	pequena	sentença	de	Goethe.	
Para	ela,	porém,	não	bastam	duas	vezes,	mas	sim	sempre	de	novo,	centenas	e	milhares	de	vezes.	Não	
se	trata	apenas	de	um	caminho	para	assenhorar-se	de	terríveis	experiências	primordiais	mediante	o	
embotamento,	conjuro	malicioso	ou	paródia,	mas	também	de	saborear,	sempre	de	novo	e	da	maneira	
mais	intensa,	os	triunfos	e	as	vitórias.	O	adulto,	ao	narrar	uma	experiência,	alivia	o	seu	coração	dos	
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horrores,	goza	duplamente	uma	felicidade.	A	criança	volta	a	criar	para	si	todo	o	fato	vivido,	começa	
mais	uma	vez	do	início...	A	essência	do	brincar	não	é	um	“fazer	como	se”,	mas	um	“fazer	sempre	de	
novo”,	transformação	da	experiência	mais	comovente	em	hábito.	(BENJAMIN,	2009,	p.	101)	

E	nesse	movimento	de	ir	e	vir	diversas	e	muitas	vezes,	as	crianças	vão	aprimorando	suas	narrati-
vas,	suas	invencionices.	A	cada	nova	contação,	mais	elementos	e	novas	pistas	surgem.	Nas	tramas	das	
brincadeiras,	a	imaginação	encontra	lugar	fértil	para	se	desenvolver	e	envolver.	

O	BRINCAR	E	A	CULTURA:	CAMINHOS	PARA	O	IMAGINÁRIO
Encontrar-se	com	o	imaginário	é	possível	através	das	brincadeiras.	Aqueles	momentos	em	que	as	

crianças	estão	criando	suas	histórias,	suas	personagens,	desvendando	mistérios,	interpretando	papéis.	

O	brincar	se	mostra	de	maneiras	diversas,	a	depender	do	que	a	criança	traz	consigo.	Uma	criança	
do	condomínio	fechado	brinca	utilizando	determinados	recursos,	muito	distintos	daquela	que	brinca	
na	 rua,	 o	 dia	 todo.	 Crianças	 das	 áreas	 rurais	 trarão	 consigo	 reminiscências	 de	 sua	 vida	 no	 campo,	
do	aprendizado	e	manuseio	de	elementos	constitutivos	da	comunidade	que	habita.	Muitas,	ainda	se	
lembrarão	das	brincadeiras	narradas	por	seus	pais	e	as	repetirão.	

Kishimoto	(2014,	p.83)	destaca	em	seus	estudos	a	importância	dada	ao	brincar	e	não	dissociado	
da	cultura	que	a	criança	carrega	consigo:	

Diante	de	sua	importância,	a	natureza	do	brincar	ou	do	jogar	está	sendo	vista	pelos	atributos	que	a	
caracterizam:	um	pensamento	de	segundo	grau,	que	se	aplica	às	situações	do	cotidiano,	como	simular	
ser	motorista,	ou	o	ingresso	no	imaginário,	que	tem	a	ver	com	o	desempenho	do	jogador,	de	uma	
reprodução	interpretativa.	Essa	forma	lúdica	é	configurada	pela	sequência	de	decisões	do	brincante	
quando	se	trata	de	um	ser	social	com	capacidade	de	decisão,	com	protagonismo,	que	também	é	em-
bebida	pela	cultura	na	qual	vive	o	brincante,	acompanhada	por	regras,	que	provém	do	exterior,	mas	
que	podem	ser	negociadas	ou	construídas	conforme	o	jogo	avança	e	que	orientam	as	ações	lúdicas.

A	brincadeira	que	a	criança	inventa,	aquela	que	se	parece	com	o	faz	de	conta	e	que	pode	ter	
destinos	e	 finais	 independentes	da	 lógica	adulta,	 como	por	exemplo,	a	 carta	deixada	pela	Cuca	na	
residência	de	uma	das	crianças	do	Grupamento	V	torna-se	a	porta	de	entrada	para	o	mundo	da	imagi-
nação:	Para	a	criança,	os	elementos	nunca	são	exatamente	aquilo	que	os	adultos	percebem:	

O	brincar	é	uma	atividade	entre	mundos;	não	se	dá	entre	pessoas	e	objetos	isolados.	Um	mundo	é	um	
universo	de	significados	que	tem	um	contexto	em	que	estão	presentes	sentimentos,	anseios,	valores,	
fantasias...	O	mundo	interno	mobiliza	e	a	criança	busca	inspiração	na	cultura	para	suas	brincadeiras.	
Na	brincadeira	de	faz	de	conta	a	criança	busca	o	diálogo	com	a	cultura;	não	brinca	com	coisas	isoladas	
e	sem	significado.	A	textura	da	areia	a	atrai,	ela	quer	brincar	com	a	areia,	mas	a	areia	nunca	é	só	areia,	
ela	é	bolo,	túnel,	castelo	etc.,	e	a	brincadeira	(que	é	também	experimentação)	se	dá	nessas	várias	
dimensões	simultaneamente	(SEKKEL,	2016,	p.	91).

No	brincar	de	desvendar	os	mistérios	que	envolviam	a	Cuca,	o	Saci,	o	Beleléu,	os	objetos	sumi-
dos,	as	cartas	trocadas	e	as	pegadas	pelo	chão	informando	o	possível	paradeiro	dos	personagens,	as	
crianças	da	Turma	do	Mistério	acessaram	o	imaginário,	interpretaram	investigadores,	usaram	diversas	
linguagens	para	se	expressar;	mesclaram	vivências	próprias	ao	cenário	que	construíram,	permitiram-
-se	acessar	um	mundo	com	diversas	possibilidades	de	envolvimento	e	experimentação.	Sentimentos	
como	medo,	curiosidade,	alegria,	expectativa,	surpresa,	puderam	ser	vivenciados	em	grupo,	algo	que	
para	os	adultos	no	alto	de	suas	racionalizações	é	quase	um	mistério	a	ser	resolvido.	
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A INSTITUIÇÃO E O PROFESSOR COMO MEDIADORES DESSE IMAGINÁRIO 
INFANTIL

A	maioria	dos	adultos	passou	por	escolas	tradicionais,	sentou-se	em	carteiras	enfileiradas,	de-
corou	a	tabuada,	a	conjugação	dos	verbos;	alguns	ficaram	de	castigo,	sem	hora	do	recreio	e	muitos	
outros	 costumes	 de	 décadas	 passadas	 –	 infelizmente	 ainda	muito	 atuais	 em	 diversas	 instituições.	
Crianças	que	gostavam	de	imaginar	e	inventar	brincadeiras	eram	categorizadas	com	os	mais	diversos	
adjetivos	pejorativos.	Não	tinham	vez	e	lugar	nas	escolas	de	“bom	nome”.	Marcel	Postic	(1993,	p.24)	
discorre	sobre	o	lugar	da	imaginação	na	escola:	

Na	escola,	a	imaginação	da	criança	é	constantemente	contida,	sofreada	pelas	atividades	que	lhe	são	
propostas.	Quando	essa	imaginação	é	solicitada,	permanece	sob	vigilância,	tanto	no	domínio	do	texto	
como	no	das	atividades	principais.	Procura-se	apelar	para	a	criatividade	da	criança,	mas	há	o	temor	de	
que	ela	não	domine	sua	criação,	e	são-lhe	fornecidos	limites	para	canalizá-la.	Segundo	a	expressão	de	
P.	Emmanuel,	o	imaginário	é	colonizado	pela	razão.

O	CREIR	foge	à	regra	de	instituições	que	estão	preparando	crianças	para	o	mercado	dos	con-
cursos	e	vestibulares:	nesse	 lugar,	as	crianças	da	Educação	 Infantil	potencializam	suas	múltiplas	 lin-
guagens,	são	incentivadas	a	se	colocarem	diante	de	seus	professores	e	dos	amigos,	têm	sua	voz	e	fala	
respeitadas,	são	levadas	a	se	expressarem	constantemente,	adquirem	autonomia.	Suas	narrativas	têm	
imenso	valor	na	produção	de	portifólios	e	relatórios.	A	documentação	pedagógica	ganha	vida	a	partir	
dos	relatos,	dos	sentimentos	e	das	experiências	trazidas	por	elas,	e	todas	essas	possibilidades	de	expe-
rimentações	provém	da	presença	e	permanência	do	imaginário	nas	trocas	entre	crianças	e	crianças	e	
adultos.	O	imaginário	é	o	propulsor	das	experiências	vividas	no	CREIR:

Pelo	imaginário	a	criança	encontra	vínculos	entre	o	mundo	e	ela,	interioriza	significados.	O	céu	torna-
-se	o	infinito,	a	noite,	o	mistério.	São	pontos	de	referência	simbólicos.	Toda	pessoa	tem	necessidade	
de	ter,	ao	lado	do	mundo	real,	o	das	trocas	sociais,	o	das	investigações	positivas,	uma	área	de	ilusão,	
segundo	Winnicott,	um	espaço	 interno	que	 faz	a	 transição	entre	 consciente	e	 inconsciente,	entre	
mundo	das	ideias	e	dos	afetos.	O	movimento	dialético	entre	o	imaginário	e	o	racional	é	aquele	que	
garante	o	equilíbrio	do	sujeito.	Seus	recursos	 internos	provêm	da	fecundação	entre	o	racional	e	o	
imaginário	(POSTIC,	1993,	p.19).	

Pelo	imaginário,	as	crianças	desenvolveram	uma	amizade	real	entre	a	Cuca,	o	Saci	e	o	Beleléu.	
Transpuseram	os	limites	literários	e	trouxeram	esses	personagens	para	o	convívio	com	todos	em	sala	
de	aula.	Divertiram-se	juntos,	assustaram-se	com	as	traquinagens	do	trio	igualmente.	Pelo	imaginário,	
acessaram	sentimentos	e	percepções	os	quais	levarão	para	a	vida,	através	das	memórias	afetivas	de	
suas infâncias. 

POR MAIS MUNDOS IMAGINÁRIOS
Como	pibidiana,	muitas	 vezes	não	 sabia	o	que	 fazer	diante	das	muitas	propostas	 vindas	das	

crianças:	 se	era	a	hora	certa	para	brincar,	 se	determinada	proposta	 cabia	naquele	 lugar	e	naquele	
momento,	se	as	crianças	poderiam	simplesmente	desejar	outros	encaminhamentos	durante	o	turno	de	
aula.	Os	questionamentos	emergiam	através	do	adulto	que	se	desmanchava	diante	do	fogo	acolhedor	
das	imagens,	sensações	e	narrativas	que	as	crianças	traziam	de	seus	muitos	mundos,	de	suas	muitas	
culturas,	de	seus	muitos	experimentos.	

Seja	no	espaço	escolar	ou	no	âmbito	familiar,	as	crianças	têm	muito	a	revelar	aos	adultos	acerca	
deste	mundo	da	imaginação.	Ali	elas	constroem	seus	alicerces,	suas	edificações,	afim	de	projetá-las	
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para	o	mundo	o	mundo	real.	Nesse	lugar	elas	caminham	por	entre	florestas,	navegam	por	infinitos	ma-
res,	voam	por	sobre	as	nuvens	e	se	descobrem	habitantes	de	um	universo	onde	tudo	é	possível.	Suas	
emoções,	afetos,	estranhamentos	e	descobertas	são	como	tesouros	em	mãos	pequeninas,	muito	bem	
guardados.	Ali	elas	se	desenvolvem	e	se	fazem	donas	de	saberes	há	muito	esquecidos	pelos	adultos.	

Já	é	hora	de	revermos	os	espaços	para	o	exercício	da	imaginação,	do	brincar	que	explora	o	dom	
que	os	humanos	têm	de	imaginar	as	coisas,	os	momentos,	as	pessoas.	Somos	seres	de	 imaginação:	
sonhamos,	criamos,	somos.	É	hora	de	convidarmos	a	imaginação	para	conosco	iluminar	nosso	olhar,	
nossas	relações,	nossas	escolas,	nossa	comunidade	e	com	ela	afetar	o	mundo	que	nos	cerca,	pois	“O	
olho	vê,	a	lembrança	revê,	e	a	imaginação	transvê.	É	preciso	transver	o	mundo.”,	como	disse	Manoel	
de Barros (ano, p.350). 
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INTRODUÇÃO
Os	estudos	de	caso	analisados	neste	trabalho	fazem	parte	da	monografia	“Diálogos	Possíveis	en-

tre	a	Psicopedagogia	e	a	Arte-Educação”,	apresentada	como	conclusão	da	formação	em	Psicopedagogia	
no	Tekoa	em	dezembro	de	2018.	Os	casos	foram	selecionados	dentre	os	alunos	de	um	projeto	social	
de	arte-educação	–	Projeto	Eu	Sou	–	por	mostrarem	as	possibilidades	de	atuação	da	arte	no	processo	
de	constituição	do	sujeito	e	do	desenvolvimento	da	aprendizagem,	com	crianças	que	apresentavam	
diferentes	dificuldades	nas	áreas	de	socialização,	comunicação	e	expressão.

A	proposta	do	projeto	“Eu	Sou”,	onde	atuo	como	professora	e	coordenadora,	é	oferecer	aulas	
de	Artes	no	contraturno	escolar	para	crianças	e	adolescentes,	moradores	de	comunidades	do	Rio	de	
Janeiro.	Ele	foi	idealizado	pelo	artista	plástico	e	arte-educador	Helio	Rodrigues,	e	tem	como	principal	
objetivo	reforçar	a	identidade,	através	da	arte,	desses	sujeitos	marcados	pela	violência,	o	preconceito	
e	a	invisibilidade	social.	Rodrigues	atua	há	mais	de	4	décadas	na	área	da	Arte-Educação,	ministrando	
cursos	livres	para	crianças	e	adultos,	bem	como	uma	formação	de	arte-educadores	(Formae).	Foi	a	par-
tir	dessa	experiência	como	artista	e	educador	que	Helio	decidiu	multiplicar	o	poder	de	transformação	
da arte,	criando	um	programa	de	aulas	de	artes	plásticas	embasado	teoricamente	no	Formae1, onde 
busca	estimular	a	criatividade	e	a	autoestima	dos	alunos.	

O	maior	e	mais	antigo	núcleo	do	projeto	em	operação	atua	na	comunidade	do	Jacarezinho	e	em	
seu	entorno,	e	já	atendeu	a	mais	de	dois	mil	alunos	desde	seu	início	em	2006.	Acontece	dentro	das	
dependências	da	Farmoquímica	(FQM),	indústria	de	medicamentos	que	o	patrocina	desde	a	abertu-
ra.	A	FQM	está	localizada	na	“fronteira”	com	a	favela	do	Jacarezinho.	Com	uma	população	oficial	ao	
redor	de	36	mil	habitantes,	e	estimativa	de	90	mil	habitantes,	segundo	a	associação	de	moradores,	a	
favela	do	Jacarezinho	é	uma	das	maiores	da	cidade,	porém	carente	de	programas	sociais	consistentes	
e duradouros.

Nesta	pesquisa,	optamos	por	trabalhar	com	a	modalidade	“estudo	de	caso”	por	acreditarmos	que	
dessa	forma	podemos	ilustrar	com	mais	profundidade	as	sutilezas	e	particularidades	do	processo	que	
a	vivência	da	arte-educação	pode	proporcionar	para	as	crianças.	Segundo	Yin	(2001),	a	pesquisa	utili-
zando	o	estudo	de	caso	visa	compreender	o	evento	em	estudo	e	ao	mesmo	tempo	desenvolver	teorias	
mais	genéricas	a	respeito	do	fenômeno	observado.	Para	Goldenberg	(2009),	é	uma	análise	holística,	
que	reúne	o	maior	número	possível	de	informações	detalhadas,	para	extrair	dele	propriedades	gerais.

Os	dois	casos	descritos	nesta	pesquisa	foram	selecionados	dentre	alunos	que	frequentaram	o	projeto	
“Eu	Sou”	por	dois	anos	ou	mais,	com	o	objetivo	de	dispormos	de	mais	material	sobre	cada	um.	Escolhemos	
crianças	que	apresentavam	sintomas	e	demandas	bem	diferentes	entre	si,	para	ampliar	as	possibilida-
des	de	discussão.	Para	essa	análise,	foram	consultadas	as	entrevistas	realizadas	com	os	responsáveis	no	

1	 Formação	em	arte-educação	criada	e	ministrada	por	Helio	Rodrigues,	em	diversos	espaços	no	Rio	de	Janeiro,	desde	a	década	de	80.
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momento	da	entrada	no	projeto	e	a	cada	renovação	de	matrícula,	relatos	escritos	dos	professores	que	os	

acompanharam,	trechos	das	supervisões	em	grupo	e	fotografias	das	produções	das	crianças.

CASO 1 - GABRIEL

Gabriel	esteve	conosco	por	cinco	anos,	desde	os	seus	5	anos	de	idade.	Ao	ingressar	no	projeto	

em	2013,	era	um	menino	grande,	corpulento,	assim	como	o	resto	dos	familiares.	Na	família	de	Gabriel,	

parecia	existir	uma	certa	harmonia	–	o	pai	tinha	um	emprego	regular	como	confeiteiro,	e	a	avó	ajudava	

a	filha	no	cuidado	com	os	dois	netos.	Logo	descobrimos,	a	partir	de	relatos	na	primeira	entrevista	com	

a	mãe,	que	a	avó	tinha	transtornos	psiquiátricos	e,	apesar	de	ajudar	nos	cuidados	com	as	crianças,	

também	necessitava	de	cuidados.	O	filho	mais	velho	tinha	sérios	transtornos	de	aprendizagem,	com	

10	anos	ainda	não	sabia	ler	nem	escrever,	e	a	mãe	temia	que	ele	tivesse	a	mesma	“doença”	que	a	avó.	

Gabriel,	por	sua	vez,	preocupava	a	mãe,	não	só	por	estar	apresentando	os	mesmos	sinais	de	agressi-

vidade	que	o	irmão,	mas	pela	sua	intensa	agitação;	nada	parecia	capaz	de	entretê-lo	ou	de	contê-lo.

O	primeiro	ano	de	Gabriel	conosco	foi	um	desafio	constante.	Por	vezes	parecia	que	a	dupla	de	

professores	estava	ali	somente	para	ele,	tamanha	a	demanda	física	que	ele	exigia.	Ele	era	realmente	

um	dínamo	de	energia:	corria	pela	sala	o	tempo	todo,	se	jogava	no	chão,	subia	nas	mesas,	passava	

por	baixo	delas,	derrubava	os	colegas.	Inúmeras	vezes	um	coordenador	também	ficava	no	ateliê	com	

ele,	para	que	o	resto	da	turma	não	fosse	prejudicada.	Era	muito	difícil	que	se	interessasse	pela	parte	

plástica	e,	quando	isso	acontecia,	seu	interesse	não	durava	mais	que	cinco	minutos.	Ele	logo	mostrou	

uma	compulsão	em	buscar	materiais	de	contenção.	Se	enrolava	em	tudo	que	encontrasse	na	frente:	

fita	adesiva,	barbante,	os	grandes	tecidos	usados	nas	brincadeiras	com	o	grupo.	E	depois	de	enrolado,	

entrava	dentro	de	caixas	ou	dos	“barris”	que	ficavam	no	ateliê	guardando	a	sucata.

Sua	necessidade	de	contenção,	contorno,	limite,	era	flagrante!	Não	conseguia	comunicar	ade-

quadamente	seus	desejos,	se	sentindo	frequentemente	frustrado	e	lesado	pelos	colegas.	Também	não	

podia	ser	contrariado.	Quando	isso	acontecia	tinha	rompantes	de	raiva,	gritava,	chorava,	e,	às	vezes	

atacava	os	professores	com	cuspes	e	arranhões.	

Foram	meses	de	trabalho	intenso	dos	educadores,	se	revezando	na	função	de	“quem	vai	conter	

o	Gabriel”.	Por	outro	lado,	era	uma	criança	com	momentos	de	doçura,	muito	alegre	e	que	nitidamente	

amava	aquele	espaço.	

No	ano	seguinte,	lá	estava	ele,	sem	faltar	nunca.	Nesse	ano	de	2014,	Gabriel	descobriu	o	dese-

nho.	Desenhava	muito:	monstros,	dinossauros	e	heróis	 incríveis	e	surpreendentes	para	a	sua	idade.	

Mas	sua	atividade	plástica	era	sempre	muito	rápida.	Os	ataques	de	agressão	física	diminuíram,	mas	a	

propensão	de	aparentemente	buscar	proteção	ao	se	“envelopar”	com	os	tecidos,	caixas	e	fitas	adesi-

vas	permaneceu.	O	desafio	continuava.	Como	nos	conta	o	relato	de	sua	professora	neste	2º	ano:

Quando	outros	professores	falavam	do	Gabriel,	e	de	como	ele	não	parava	um	segundo,	eu	achava	
que	 aquilo	 era	 uma	 força	 de	 expressão	 para	 dizer	 o	 quanto	 ele	 é	 agitado.	Mas	 não,	 realmente	 o	
menino	não	pára	nem	por	meio	segundo.	Não	consegue	sentar.	Após	toda	a	brincadeira	que	fizemos	
e	que	foi	maravilhosa,	o	Gabriel	se	transformou	e	rejeitou	todas	as	propostas	que	apresentamos.	É	
um	comportamento	que	se	repete	com	frequência.	Ele	é	bastante	corporal,	faz	trabalhos	incríveis,	
porém	é	muito	difícil	fazer	com	que	ele	se	concentre.	(Impressões	do	professor,	turma	crianças	de	5	
a 7 anos, 2014)
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Figura	1	- Gabriel e seus diversos “envelopamentos” (Arquivo Pessoal)

Bernard	Aucouturier	 (2007),	em	sua	obra	sobre	a	Prática	Psicomotora	Aucouturier	 (PPA),	nos	
traz	considerações	interessantes	sobre	as	angústias	arcaicas,	a	agitação	motora	e	o	movimento	de	des-
centração	da	criança.	Segundo	o	autor,	as	angústias	arcaicas	(de	queda,	esfacelamento,	de	não-limite)	
surgem	quando	a	interiorização	das	transformações	corporais	não	acontece,	ou	é	muito	pobre	e,	ao	
invés	de	dar	lugar	à	sensação	de	unidade,	geram	uma	sensação	de	vazio,	que	tentará	ser	compulsiva-
mente	preenchida	pelo	excesso	de	agitação	motora.	Essa	criança	também	irá	buscar	um	limite	para	a	
sua	perda,	procurando	uma	“segunda	pele”,	um	continente	para	si	mesmo.	Um	dos	trechos	do	autor,	
que	 trata	de	crianças	que	não	puderam	se	assegurar	 suficientemente	a	 respeito	de	 suas	angústias	
arcaicas,	parece	ser	a	descrição	literal	de	Gabriel:

Trata-se	de	crianças	que	parecem	perseguidas	por	um	perseguidor.	Elas	utilizam	toda	a	sua	energia	
para	 lutar	 contra	este,	não	 sobrando	mais	 recursos	para	 se	 interessarem	por	propostas	externas.	
Essas	crianças	podem	identificar-se	com	dinossauros,	 lobos,	vampiros,	que	elas	 imitam,	aliás,	com	
perfeição.	São	invadidas	por	“identificações	projetivas	regressivas”	das	quais	têm	muita	dificuldade	
em	se	descentrar.
Quanto	às	relações	com	seus	pares,	essas	são	conflituosas	e	as	crianças	se	sentem	sempre	lesadas	
e	incompreendidas.	A	comunicação	é	difícil,	inconstante,	em	função	de	momentos	de	isolamento	e	
depressão. (AUCOUTURIER, 2007, p. 58)

No	fim	de	2014,	Gabriel	começou	a	se	interessar	pela	argila.	Adorava	esculpir	figuras	minuciosas.	
Em	todas	as	aulas,	desprezava	as	outras	propostas	e	não	sossegava	enquanto	não	conseguisse	um	
pouco	do	material	para	trabalhar.	Seu	interesse	foi	tanto	que	pediu	para	a	mãe	matriculá-lo	também	
num	curso	de	biscuit.	E	passou	a	levar	para	o	projeto	as	peças	que	produzia	em	sua	outra	aula,	mui-
to	orgulhoso.	Foi	um	percurso	interessante,	um	menino	tão	corporal,	que	ocupava	grandes	espaços	
com	sua	agitação	 frequente,	 se	 interessando	por	um	exercício	 tão	 concentrado	e	minucioso.	Helio	
Rodrigues	nos	aponta	como	a	arte	se	alimenta	dos	contrários	e	a	importância	dos	opostos	em	nossas	
vidas e na arte.

Há	um	movimento	em	toda	ação	artística	que	justamente	busca	a	união	dos	opostos,	independen-
temente	se	esse	movimento	consegue	ou	não	uni-los	por	muito	tempo.	No	processo	arte-educacio-
nal,	estimular	a	experiência	do	contato	entre	opostos	torna-se	inevitável	devido	ao	enriquecimento	
promovido	pela	ampliação	do	território	que	se	conquista	durante	a	experiência	de	se	circular	entre	
contrários. (RODRIGUES, 2011, p. 107)
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No	ano	seguinte	(2015),	fizemos	a	nova	matrícula	de	Gabriel	com	alguma	apreensão.	Sua	avó,	
tão	importante	no	dia	a	dia	com	ele,	tinha	falecido.	Além	disso,	pela	idade,	ele	devia	sair	da	turma	de	
crianças	“pequenas”	(de	5	a	7	anos)	para	uma	turma	regular	do	projeto,	mudando	bastante	o	enquadre	
a	que	estava	acostumado:	não	haveria	mais	o	momento	de	corpo	e	brincadeira	–	que	para	ele	muitas	
vezes	se	estendia	pela	aula	toda	–,	pois	nesse	grupo,	a	aula	toda	era	consumida	prioritariamente	nas	
propostas	plásticas.

Foi	 um	ano	de	 altos	 e	 baixos.	Gabriel	 se	 interessava	 cada	 vez	mais	 pela	 arte	 e	 criava	 inten-
samente.	 Porém	 seu	 tempo	 ainda	não	 era	 o	mesmo	dos	 outros.	 Era	 comum	vê-lo	 circulando	pelo	
projeto,	entrando	em	outras	salas	ou	na	salinha	da	coordenação.	Nessa	época	ele	adorava	corporificar	
os	monstros	que	desenhava	tanto,	frequentemente	se	“disfarçava”	de	vampiro	para	nos	assustar.	Ele	
gostava	muito	desse	contato	com	os	outros	professores	do	projeto,	já	não	tinha	mais	os	rompantes	de	
agressão,	no	máximo	suas	frustrações	se	traduziam	nesses	sumiços,	quando	se	escondia	esperando	ser	
encontrado	por	alguém	da	equipe.

Na	escola,	ele	também	passava	por	muitas	mudanças,	pois	agora	já	não	era	da	Educação	Infantil.	
Tinha	ingressado	no	Ensino	Fundamental.	Mas	a	mãe	se	mostrava	aliviada:	além	das	queixas	de	agres-
são	terem	desaparecido,	ele	não	demonstrava	ter	as	mesmas	questões	do	irmão,	pois	se	alfabetizou	
sem	maiores	dificuldades.

Aucouturier	(2007,	p.	181)	descreve	assim	o	processo	da	descentração:

Evolução	progressiva,	que	permite	que	a	criança	estabeleça	entre	as	coisas,	as	pessoas	e	ela	mesma	
um	sistema	de	relações	mais	objetivo.	É	também	uma	descentração	tônico	emocional,	já	que	supõe	a	
integração	da	emoção	nas	representações	mentais.

O	autor	diz	que	a	 ação	educativa	deve	ajudar	 a	 criança	a	 sair	 de	um	 sistema	de	 referências	
centrado	nela	mesma,	nos	seus	sentimentos,	para	interagir	com	aquilo	que	vem	do	outro,	do	mundo	
externo.	Corresponde	ao	período	em	que	são	possíveis	as	aprendizagens	estruturadas,	baseadas	na	
“lei”,	e	a	uma	evolução	linguística	importante,	onde	a	criança	ultrapassa	a	linguagem	da	ação	para	o	
uso	de	uma	palavra	dotada	de	sentido,	capaz	de	reproduzir	suas	imagens	mentais.	Essa	aquisição	só	é	
possível	quando	a	criança	amplia	sua	capacidade	de	asseguramento	diante	da	angústia.	

No	ano	de	2016,	pudemos	ver	essas	mudanças	consolidadas	em	Gabriel.	No	início	do	ano,	ele	
recebeu	os	colegas	novos	orgulhoso	de	ser	um	dos	mais	antigos	e	que	sabia	tudo	sobre	as	regras	e	os	
materiais.	Seu	trabalho	com	a	argila	se	desenvolveu	muito,	as	representações	diminutas	foram	aban-
donadas	–	e	o	biscuit	também	–	e	ele	passou	a	criar	esculturas	em	três	dimensões,	poderosas	como	
seus	desenhos.	Não	houve	nenhum	episódio	de	agressão	ou	violência	ao	longo	do	ano	e	já	não	o	vimos	
circulando	pelo	projeto,	pois	aproveitava	intensamente	o	seu	tempo	de	aula.	
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Figura	2	- Gabriel e seus “monstros”

Em	2017,	na	entrevista	da	rematrícula,	a	mãe	relatou	orgulhosa	as	conquistas	dele	na	escola,	não	
só	na	aprendizagem,	como	também	na	socialização.	Ele	passou	de	ano	sem	recuperação,	e	foi	eleito	
representante	de	turma	pelos	colegas	logo	no	início	do	ano.	Em	casa,	a	situação	ficou	mais	harmônica	
entre	os	irmãos.	Eles	ainda	brigavam,	mas	com	menos	frequência	e	sem	violência.	Ela	também	contou	
que	ele	desenhava	o	tempo	todo,	e	que	mostrava	para	todos	os	trabalhos	produzidos	no	projeto.	O	pai	
separou	um	espaço	onde	os	trabalhos	podiam	ficar	à	mostra,	a	família	achava	incrível	o	seu	talento	
para	desenhar	e	criar	com	argila.	

Consideramos	o	percurso	de	Gabriel	no	projeto	um	dos	mais	intensos	e	simbólicos	que	pudemos	
testemunhar,	 por	 vários	motivos:	 seu	 longo	 tempo	de	permanência	 conosco,	 seu	 amadurecimento	
explicitado	através	de	seu	trabalho	artístico,	seu	processo	de	descentração,	demonstrado	através	do	
crescente	domínio	de	seus	impulsos	corporais	e	sua	agitação	motora,	cedendo	lugar	pouco	a	pouco	à	
expressão	pela	arte	e	pela	palavra.	

CASO 2: AVRIL LAVIGNE2

Avril	frequentou	o	projeto	nos	anos	de	2014	e	2015,	respectivamente	com	8	e	9	anos.	Parecia	
uma	menina	frágil,	era	muito	quieta,	passando	as	vezes	despercebida	dentro	do	grupo.	Pelo	relato	da	
mãe	na	entrevista	inicial,	percebemos	que	a	relação	de	Avril	com	o	pai	parecia	mantê-la	em	um	lugar	
regredido,	de	uma	menina	que	não	deveria	crescer,	nem	se	expressar,	permanecendo	como	o	bebê	da	
família.	Ao	falar	da	escola,a	mãe	relatava	que	ela	era	muito	inteligente	e	que	gostava	de	estudar,	mas	
que	estava	“atrasada”	por	ter	mudado	muitas	vezes	de	casa.	

Nas	primeiras	aulas,	de	apresentação	dos	alunos	entre	si	e	em	algumas	propostas	que	envolviam	
o	nome,	Avril	apresentou	atitudes	ambíguas.	Ora	parecia	se	envergonhar	do	nome,	falando	tão	baixo	
que	mal	se	podia	ouvi-la	–	um	nome	que	nem	ela	nem	os	colegas	sabiam	pronunciar	direito	e	que	
comumente	virava	“Arvriu”	–,	ora	demonstrava	apego	pelo	mesmo,	escrevendo-o	várias	vezes,	com	
estrelas	a	volta.

Em	 seus	 primeiros	 meses	 no	 projeto,	 ela	 se	 manteve	 nessa	 postura	 calada..	 Seus	 desenhos	
tinham	temas	repetidos,	casa,	sol	com	nuvens,	flores	e	muitas	borboletas.	Quando	a	proposta	tinha	
materiais	diferentes,	Avril	mostrava	muita	dificuldade	de	começar,	e	muitas	vezes	só	o	fazia	depois	que	

2	 Excepcionalmente	 neste	 caso,	 o	 nome	 verdadeiro	 da	 criança	 será	 usado	 (com	 consentimento	 dos	 pais),	 por	 entendermos	 que	 o	
próprio	nome	era	uma	parte	importante	da	identidade	fragilizada	apresentada	pela	criança.
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os	professores	sentavam	ao	seu	lado.	Ela	não	costumava	aceitar	ajuda,	mas	precisava	desse	estímulo	
da	presença	e	dos	questionamentos	deles,	ajudando-a	a	pensar	de	que	forma	queria	que	seu	trabalho	
ficasse.

Um	momento	marcante	foi	a	dinâmica	da	construção	das	casas.	Nessa	proposta,	inicialmente	
os	professores	mostraram	para	os	 alunos	 como	 fazer	pequenos	 tijolos	de	 argila	 e	 como	 fabricar	 a	
“barbotina”,	uma	mistura	bem	pastosa	de	argila	e	água	usada	como	um	“cimento”	para	assentar	uma	
fileira	de	tijolos	sobre	a	outra.	Após	esse	momento	mais	técnico,	a	criação	da	casa	de	cada	um	foi	livre,	
inclusive	com	o	uso	desses	recursos	ou	não.

Avril	aprendeu	a	fazer	os	tijolos	e	se	dedicou	a	eles,	mas	no	momento	de	colocá-los	uns	sobre	
os	outros,	ela	sistematicamente	os	amassava,	apertando	com	as	mãos.	Dessa	forma,	a	parede	nunca	
subia,	pois	ia	sendo	achatada	a	cada	nova	camada	que	era	colocada.	A	situação	foi	bastante	incômoda	
para	a	professora,	que	relatou:

Me	deu	muito	nervoso	ver	a	construção	da	Avril,	deu	vontade	de	sentar	e	começar	a	fazer	com	
ela.	Mas	de	que	adiantaria?	Ela	estava	gostando	do	que	estava	fazendo	e	não	se	incomodou	nem	um	
pouco!	E	não	pediu	ajuda.	Eu	senti	que	precisava	ver	como	era	sua	construção	e	aceitá-la	como	ela	é.	
(Impressões	do	professor,	turma	de	crianças	de	8	a	11	anos,	2014)

Por	cima	de	tudo,	ela	fez	uma	camada	finíssima	de	argila	que	colocou	como	um	telhado.	O	resul-
tado	pareceu	estranho	aos	professores,	mas	ela	gostou.	

Figura 3- Processo de construção da Casa da Avril

Aos	poucos	Avril	foi	se	colocando	mais	no	grupo,	mostrando	prazer	nos	exercícios	de	teatro	que	
eventualmente	faziam	parte	das	aulas.	Os	professores	perceberam	sua	disposição	e	estavam	sempre	
estimulando	sua	participação,	elogiando	suas	soluções,	dando	espaço	e	suporte	para	que	ela	se	per-
cebesse	mais.	Mesmo	com	esses	pequenos	avanços,	no	entanto,	a	percepção	dos	educadores	no	fim	
do	ano	é	de	que	ela	continuava	demonstrando	uma	autoestima	frágil,	atitudes	tímidas	e	 inseguras,	
produção	artística	sempre	com	os	mesmos	elementos	estereotipados,	sem	demonstrar	curiosidade	ou	
vontade	de	fazer	algo	diferente.

No	ano	seguinte	(2015)	ela	retornou	ao	projeto,	e	rapidamente	fez	amizade	com	duas	crianças	
menores,	assumindo	uma	posição	de	liderança	neste	trio.	A	professora,	que	também	a	tinha	acompa-
nhado	no	ano	anterior,	escreveu	em	seu	relato:
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Avril	 voltou	esse	ano	com	um	olhar	e	postura	diferentes.	Está	mais	ativa	e	mais	 falante,	bastante	
animada.	Na	atividade	da	“teia”,3	disse	que	não	gosta	de	Inglês,	o	que	chamou	minha	atenção.	Será	
uma	resistência	ao	seu	nome,	de	pronúncia	difícil	e	de	origem	estrangeira?	Seu	trabalho	plástico,	a	
partir	da	teia,	 ficou	bom,	me	chamou	atenção	também,	pois	está	diferente	do	que	ela	costumava	
fazer.	Desenhou	um	barco	enorme	com	ela	na	frente	e	os	dois	amigos	atrás.	(Impressões	do	professor,	
turma	de	crianças	de	8	a	11	anos,	2015)

O	interesse	dela	pela	argila	cresceu	muito.	As	vezes	os	professores	tinham	a	sensação	de	que	ela	
queria	fazer	as	propostas	rápido,	para	ir	para	a	argila	depois.	Com	os	amigos,	apesar	de	manter	uma	
posição	de	 liderança,	também	apresentava	sinais	de	uma	simbiose	plástica,	copiando	um	pouco	do	
trabalho	deles.	Como	se	ainda	não	se	sentisse	segura	para	avançar	sozinha	e	precisasse	desse	ponto	de	
partida	de	alguém	de	quem	ela	gostava	para	ir	se	mostrando	aos	poucos.	A	menina	apagada	e	calada	
ficou	para	trás,	a	professora	precisava	até	mesmo	chamar	sua	atenção	para	que	falasse	menos.	Seu	
cuidado	com	seus	trabalhos	mudou,	ela	os	envolvia	com	lã,	tecido,	como	se	fosse	um	carinho	neles.	
Para	nós,	parecia	ser	também	um	carinho	e	cuidado	cada	vez	maiores	por	ela	mesma.	

Chegou	novamente	o	momento	da	construção	das	casas.	No	primeiro	dia	da	atividade,	a	pro-
fessora	a	viu	observando	as	casas	de	alunos	de	outras	turmas	que	já	haviam	iniciado	o	processo,	e	
que	estavam	nas	prateleiras,	e	surpreendida	com	seu	comentário:	“Ano	passado	eu	fiz	uma	piscina,	
não	foi	tia?	Esse	ano	quero	construir	uma	casa!”.	Percebemos	nessa	expressão	de	desejo,	“eu	quero”,	
a	expressão	de	um	sujeito	que	se	reconhece,	“eu	sou”.	Do	nosso	ponto	de	vista,	essa	frase	podia	ser	
um	sinal	de	que	existia	um	eu,	e	também	um	“quero”,	apontando	um	eu	que	deseja,	aquele	que	dá	
significado	ao	aprender	e	construir	conhecimentos.

Foi	muito	interessante	testemunhar	essa	observação	dela	acerca	de	si	mesma,	ver	como	não	
colocou	a	sua	produção	anterior	num	lugar	de	incorreta	ou	inferior,	mas	sim	diferente,	conseguindo	
até	mesmo	nomeá-la	de	outra	forma:	não	subiu,	ficou	achatada	porque	não	era	casa,	era	piscina.	

Na	confecção	dos	tijolos	ela	se	mostrou	cuidadosa:	seus	tijolos	eram	fortes	e	bem-acabados.	
Seu	processo	foi	 longo,	cheio	de	 interrupções,	porém	afinal	ela	conseguiu	construir	a	sua	casa.	Fez	
divisórias	internas	e	construiu	também	alguns	móveis.	Para	nós,	da	equipe,	tudo	indica	que	Avril	viveu,	
nesse	processo,	um	movimento	de	estruturação	de	si,	através	da	elaboração	da	casa.

Figura 4 - Casa da Avril em 2015

3	 Atividade	bastante	usada	na	integração	do	grupo.	Em	círculo,	cada	um	segura	o	barbante	e	joga	o	rolo	para	um	colega,	falando	algo	
sobre	si	mesmo:	o	nome,	algo	que	gosta,	algo	que	não	gosta...	O	barbante	vai	formando	uma	“teia”	entre	os	participantes,	que	depois	
é	usada	numa	proposta	plástica.
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Outra	atividade	foi	o	“surgindo	do	escuro”,	onde	as	crianças	cobrem	o	papel	todo	colorindo	com	
lápis	de	cera,	depois	pintam	por	cima	com	tinta	guache	preta	e,	por	fim,	criam	desenhos	ao	raspar	a	
tinta,	mostrando	a	cor	que	está	por	baixo.	Um	trabalho	que	explora	ritmos	diferentes,	os	opostos	de	
claro	e	escuro,	o	“aguado”	da	tinta,	a	precisão	do	palito	que	raspa	e	cria	formas,	descobrindo	a	cor	por	
trás	da	sombra.	

Avril	começou	copiando	o	trabalho	de	uma	colega	e	depois	resolveu	raspar	toda	a	tinta,	mos-
trando	quase	toda	a	cor.	Parecia	que	mexer	com	os	opostos,	claro	e	escuro,	tinha	mexido	também	com	
ela,	que,	de	repente,	demonstrava	ter	prazer	em	raspar	essas	camadas	externas.	Talvez	em	busca	da	
sua	luz	interior?	Ou	para	aparecer,	mostrar-se,	mostrar	sua	identidade,	deixar	surgir	algo	que	estava	
escondido?	Lembrou-nos	sua	relação	com	seu	nome,	também	ligado	à	sua	identidade,	do	qual	ela	ora	
se	envergonhava,	ora	exibia	e	enfeitava.	

Figura	5	- Avril em seu processo de criação em “surgindo do escuro”

Postura corporal e amadurecimento artístico

A	conexão	entre	a	postura	corporal	dela	e	aquilo	que	transparecia	em	sua	arte	nos	chamou	aten-
ção	ao	longo	do	seu	processo,	como	se	ela	precisasse,	talvez,	nos	mostrar	de	todas	as	formas	as	suas	
transformações	internas:	o	desenho	mais	frágil	e	estereotipado,	do	seu	primeiro	ano	conosco,	pode	
ser	talvez	associado	à	sua	postura	mais	apática	e	calada.	O	movimento	de	buscar	outros	materiais,	no	
caso	a	argila,	e	o	desenvolvimento	na	criação	com	este,	aconteceu	em	paralelo	a	uma	postura	mais	
exteriorizada,	falante,	ativa	e,	muitas	vezes,	sem	controle.	Por	fim,	um	amadurecimento	plástico	que	
desabrochou	cercado	de	alegria,	mantendo	essa	atitude	ativa	e	extrovertida.

Rodrigues	(2011,	p.	127)	comenta	sobre	as	possibilidades	simbólicas	dos	materiais	como	recur-
sos	de	expressão,	observando	que	“tintas	menos	encorpadas	ou	aguadas,	como	as	aquarelas,	parecem	
estabelecer	uma	ligação	com	a	fluidez	das	emoções.	Já	as	massas	propõem	ações	que	levam	à	cons-
trução	física	de	sentimentos	e	opiniões.	Uma	libera	e	a	outra	constrói”.	Relembrando	a	casa	achatada	
do	primeiro	ano	de	Avril,	podemos	supor	que	se	o	sujeito	ainda	não	está	pronto	para	a	construção,	ele	
irá	transformar	o	material	de	acordo	com	a	sua	necessidade	simbólica.	Ou	seja,	mesmo	a	argila	pode	
se	tornar	algo	que	flui,	que	se	esparrama	e	não	se	ergue.	Pois	se	a	criança	ainda	não	dispõe	de	uma	
estrutura	interna	definida,	como	representar	essa	estrutura	externamente?	

Uma	comparação	entre	as	produções	de	Avril	numa	mesma	proposta,	de	contorno	e	pintura	
do	próprio	corpo,	parece	ilustrar	também	esse	processo.	No	trabalho	de	2014,	vemos	um	corpo	intei-
ramente	preenchido,	coberto,	e	a	cabeça	quase	apagada,	praticamente	desconectada	desse	corpo.	
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Em	2015,	o	resultado	é	bem	diferente,	com	pernas	e	braços	descobertos,	vivos,	cabeça	conectada	ao	
corpo,	rosto	expressivo,	com	traços	de	alegria.	Um	corpo	que	se	representa	vestido	com	o	uniforme	
do	projeto,	com	um	“Eu	Sou”	estampado	no	peito,	que	parece	transmitir,	na	sua	coesão,	na	sua	força,	
quem	agora	realmente	é.	É	um	sujeito,	apropriado	do	seu	corpo	e	suas	ideias,	seus	afetos	e	desejos.

Figura 6 - Dois momentos da produção artística de Avril

Antes	do	ano	terminar,	Avril	deixou	de	frequentar	as	aulas.	O	contato	com	a	família	era	difícil,	e	
essa	ruptura	foi	muito	frustrante	para	toda	a	equipe.

Avril	reforçou	para	nós	lições	muito	importantes:	a	relevância	de	se	respeitar	o	tempo	do	desen-
volvimento	de	cada	sujeito,	de	acolher	suas	produções	sem	julgamentos,	deixando	que	cada	um	possa	
elaborar	o	próprio	crescimento,	a	partir	de	suas	tentativas	e	soluções.	Percebemos,	que	as	regressões	
fazem	parte	do	caminhar,	que	a	potência	criativa	de	cada	um	se	fortalece	e	desabrocha	de	formas	
variadas	e	que,	aquilo	que	muitas	vezes	parece	distante	de	um	“sucesso”,	é	na	verdade	impulso	neces-
sário	para	o	verdadeiro	crescimento
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INTRODUÇÃO

A	criança,	cada	criança,	ocupa	o	 lugar	que	os	adultos	prescrevem,	que	a	sociedade	 lhes	 reserva	e	
que	a	administração	simbólica	lhes	indica,	mas	fá-lo	sempre	a	partir	desse	lugar	irredutível	e	distinto	
que	é	o	da	sua	cultura,	conjugada	e	construída	continuamente	na	interacção	com	os	outros	e	com	os	
adultos.

SARMENTO (2005, p.12)

Os	Estudos	da	Infância	vem	nos	mostrando	que	não	é	mais	possível	entender	a	criança	como	um	
ser	incompleto,	como	apenas	como	alguém	que	ainda	não	é	um	adulto,	que	vive	em	um	mundo	distin-
to	daquele	onde	vivem	os	adultos,	que	não	sentem	os	reflexos	de	mudanças	históricas,	econômicas,	
políticas	e	estruturais	na	sociedade.	Antes	encarada	unicamente	como	uma	fase	da	falta,	do	“vir	a	ser”,	
da	incompletude,	do	que	ainda	não	é,	entende-se	que	a	infância	não	pode	mais	ser	compreendida	ou	
tratada	dessa	forma.	

É	preciso	pensar	as	crianças	para	além	de	tal	visão	simplista	e	excludente,	é	preciso	encará-las	
como	sujeitos	outros,	entendê-las	como	portadoras	e	construtoras	de	diferentes	culturas.	Culturas	
essas,	que	não	são	menores,	nem	menos	importantes.	Não	são	culturas	apenas	apoiadas	em	cultu-
ras	outras,	nem	meras	cópias	ou	representações	das	culturas	dos	adultos.	Encarar	a	criança	sob	tal	
perspectiva	“nega	seu	papel	de	sujeito	social,	nega	a	existência	de	suas	histórias	e	geografias,	nega	
suas	possibilidades	de	construção,	de	ação	e	de	diálogo	na	produção	dos	espaços	e	tempos	em	que	se	
inserem	e	a	coloca	na	condição	de	sujeitos	passivo”	(LOPES)	

Além	disso,	 o	 fato	 é	 que	 as	 crianças	 não	 vivem	em	um	mundo	 à	 parte,	mas	 o	 e	 no	mesmo	
mundo	que	os	adultos.	Elas	participam	da	mesma	sociedade	que	vivemos,	 sendo	atravessadas	por	
decisões	que	quase	sempre	não	foram	tomadas	por	ela.	Mas,	ao	contrário	do	que	se	pensava	(e	que	
alguns	ainda	pensam),	as	crianças	não	recebem	passivamente	o	que	lhes	“entregamos”,	não	aprendem	
simplesmente	só	aquilo	que	queremos	“ensinar”.	Elas	não	ouvem	apenas	o	que	queremos	que	ouçam,	
não	enxergam	apenas	o	que	mostramos	a	elas	e	não	falam	apenas	o	que	queremos	ouvir	na	hora	que	
estamos	dispostos	a	escutar.	

De	outra	forma,	como	que	em	uma	tentativa	de	mudança	de	paradigma,	também	já	se	disse	que	
era	preciso	dar	vez	e	voz	às	crianças,	que	era	preciso	deixá-las	falar.	Mas	crianças	já	tem	voz,	sempre	
tiveram.	Elas	tem	e	sempre	tiveram	muito	a	dizer,	fazem	isso	o	tempo	todo.	O	que	precisamos	é	ouvir.	
Sarmento	(2011),	entretanto,	chama	nossa	atenção	para	o	fato	de	que	“ouvir	a	voz	das	crianças	não	
se	constitui	 como	simples	desiderato	metodológico,	mas	como	uma	condição	decisiva	para	o	esta-
belecimento	do	diálogo	intergeracional	que	a	ciência	social	é	convidada	a	realizar”.	O	que	este	artigo	
propõe	é	uma	observação	cuidadosa	e	atenta	de	vivências	de	crianças	pequenas	no	ambiente	escolar	
de	uma	instituição	de	Educação	Infantil,	com	base	em	teses	de	Jeans	Qvortrup	sobre	a	infância	como	
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fenômeno	social.	Um	evento	em	especial	foi	observado	no	pátio	da	escola	e	desencadeou	uma	série	
de	suposições	e	reflexões.	

O	pátio	de	uma	escola	de	Educação	Infantil	é	povoado	por	vozes,	cores,	pulos,	gritos,	risadas,	
choros,	brinquedos,	brigas,	corridas,	machucados,	joelhos	ralados	e	outras	tantas	vivências	das	crian-
ças	que	nele	passam	grande	parte	de	seus	dias.	Por	ser	um	lugar	onde	as	crianças	brincam	livremente,	
sem	uma	interferência	constante	das	professoras	e	professores,	o	pátio	é	um	terreno	fértil	de	vivências	
e	episódios	que	podem	ilustrar	a	importância	de	observar	como	as	crianças	vivem,	pensam,	percebem,	
significam	e	ressignificam	seu	entorno.	O	pátio	se	mostra	um	ótimo	lugar	para	observar	as	crianças,	
que,	vivendo	suas	próprias	escolhas1,	acabam	por	demonstrar	um	pouco	de	como	enxergam	o	mundo	
onde	vivem	e	como	nele	se	encaixam.	

O	episódio	observado	aconteceu	longe	da	tradicional	“sala	de	aula”,	longe	das	atividades	guiadas	
pelos	adultos,	em	um	momento	de	brincadeira	livre	de	crianças	no	pátio	de	uma	escola	de	Educação	
Infantil	da	Rede	Federal	de	Ensino,	em	um	bairro	da	zona	norte	do	município	do	Rio	de	Janeiro.

Partindo	de	uma	brincadeira	criada	por	três	meninas	de	cinco	anos	de	idade,	e	por	elas	nomeada	
“Ricos	versus	pobres”,	pudemos	observar	que,	independente	do	que	suas	professoras	estivessem	pla-
nejando	para	conversar,	independente	das	atividades	propostas	para	a	turma,	as	crianças	tinham	suas	
narrativas	independentes,	baseadas	em	conhecimentos	construídos	no	decurso	de	suas	experiências.	
Observamos	diálogos,	movimentos	corporais,	 interações	e	construções	de	suas	 lógicas.	As	crianças	
criam	 e	 recriam	 realidades	 e	 nos	mostram	que	 entendem	perfeitamente	 os	 lugares	 ocupados	 por	
diferentes	sujeitos	nas	sociedades	na	qual	estão	inseridas.	Suas	vivências	e	experiências	pessoais	ul-
trapassam	os	muros	da	escola,	ultrapassam	os	planejamentos	de	aula	e	coexistem	com	as	brincadeiras	
do	pátio,	comprovando	como	a	realidade	em	que	vivem	é	parte	inseparável	de	suas	ações	cotidianas,	
inclusive	das	brincadeiras.	Entende-se	que	a	vida	das	crianças	na	escola	não	se	separa	de	sua	vida	fora	
dela,	as	experiências	se	cruzam	e	se	completam.

A VIDA ACONTECENDO NO PÁTIO
Quando	 falamos	 de	 escola,	 o	 senso	 comum	 nos	 apresenta	 imagens	 que	 se	 relacionam	 com	

aprendizagem	 formal:	 lápis,	 cadernos,	 livros,	 carteiras.	Mesmo	a	 escola	das	 infâncias,	 a	 escola	das	
crianças	menores,	 “tem	um	enorme	peso	no	dever	do	 formar,	que	aqui,	 leia-se,	é	dirigir	o	olhar,	a	
atenção	e	os	modos	para	os	lugares	e	coisas	certas”	(MELLO	&	LOPES,	2017).	Mesmo	quando	se	trata	
de	crianças	bem	pequenas,	ao	tocarmos	no	assunto	escola,	são	os	cenários	e	materiais	de	um	tradição	
conteudista	que	se	adiantam	a	povoar	as	mentes	de	muitos.

Sabemos,	contudo,	que	a	escola	é	muito	mais	que	isso.	E	a	escola	de	Educação	Infantil,	princi-
palmente,	é	muito	diferente	disso,	ou	ao	menos	deveria	ser.	As	crianças	ocupam	todos	os	seus	vários	
espaços,	sejam	eles	a	elas	previamente	destinados	ou	não.	Elas	vivem	o	tempo-espaço	de	forma	in-
tensa	e	nos	mostram	todo	o	tempo	o	que	vivem,	o	que	pensam	e	como	percebem	a	sociedade	da	qual	
são	parte,	mesmo	que	constantemente	o	“mundo	adulto”	insista	em	não	as	considerar	participantes	
ativamente.

1	 Até	certo	ponto,	é	claro,	posto	que	não	podemos	perder	de	vista	o	fato	que,	quando	já	estão	na	escola,	as	crianças,	muitas	vezes,	já	
se	comportam	de	acordo	com	a	posição	que	os	adultos	lhe	conferem,	já	reproduzem	as	regras	de	convívio	a	que	foram	acostumadas,	
já	ocupam	o	lugar	que	lhe	foi	dado	na	sociedade.	
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Sou	professora	de	Educação	Infantil	em	um	colégio	público	federal	localizado	em	Realengo,	bair-
ro	da	zona	norte	do	município	do	Rio	de	Janeiro.	A	instituição	recebe	crianças	de	diferentes	bairros	do	
município,	de	variadas	classes	socioeconômicas,	advindas	das	mais	variadas	configurações	familiares.	
No	ano	de	2018	atuei	como	professora	de	um	grupo	de	19	crianças	entre	5	e	6	anos	no	último	ano	da	
Educação	Infantil.	A	escola	possui	diversos	espaços,	dos	quais,	são	espaços	de	circulação	das	crianças:	
salas	para	turmas	de	crianças	de	3,	4	e	5	anos,	salas	específicas	para	propostas	de	linguagens	como	
Informática,	Música,	Artes	Visuais,	banheiros	e	uma	área	grande	no	meio	da	estrutura	da	escola	que	
abarca	um	pátio	coberto	e	um	descoberto.	As	áreas	de	pátio	são	não	apenas	espaços	de	brincadeira,	
mas	de	encontros.	As	turmas	se	misturam,	as	crianças	percebem-se	mais	livres	e,	longe	de	mediações	
das	professoras,	vivem	suas	próprias	lógicas.

O	pátio,	um	cenário	aparentemente	simples,	quando	observado	de	perto,	pode	se	mostrar	um	
lugar	de	conflitos,	regras	e	cheio	de	nuances	que	podem	passar	despercebidas	pelo	olhar	adulto.	E	o	
pátio	da	escola	serviu	de	cenário	para	o	episódio	a	seguir:

As	crianças	brincavam	no	pátio	da	escola.	Enquanto	umas	corriam,	outras	subiam	e	desciam	o	
escorregador.	Algumas	estavam	sentadas,	brincando	com	terra,	outras	desenhavam	no	chão	com	gizes	
coloridos.	Um	grupo	de	crianças	jogava	bola,	outro	brincava	de	pique-parede	e	outro	corria	pelo	pátio	
usando	fantasias	coloridas.	E,	em	meio	a	tantas	brincadeiras	acontecendo,	percebi	uma	brincadeira	um	
pouco	diferente	acontecendo.	Três	crianças	(todas	meninas	entre	5	e	6	anos)	brincavam	com	cadeiras	
e	um	pneu,	mas	alguma	coisa	me	chamou	a	atenção	naquela	interação,	alguma	coisa	estava	diferente.	
Cheguei	mais	perto	para	tentar	entender	o	que	acontecia	e	uma	das	crianças	me	disse:	“Sabe? Estamos 
brincando de ricos versus pobres”.	Essa	afirmação	me	pegou	de	surpresa.	Mesmo	já	tendo	estranhado	
a	brincadeira	olhando	de	longe,	aquela	não	era	uma	frase	que	eu	esperava	ouvir	de	crianças	de	5	anos.	

Diante	da	disposição	das	crianças	em	mostrar	do	que	brincavam,	perguntei	como	funcionava	a	
brincadeira,	como	era	brincar	de	“ricos	versus	pobres”.	Uma	das	meninas	explicou	que	quem	era	rica	
mandava	em	quem	era	pobre	e	que	o	pobre	tinha	que	fazer	tudo	que	o	rico	mandava.	Sentei	com	elas	
para	entender	melhor	a	situação	e	perguntei	qual	era	a	diferença	entre	ricos	e	pobres.	Nenhuma	das	
três	crianças	hesitou	e	logo	começaram	a	listar	características	de	ricos	e	pobres2: 

RICOS

• Compra roupa e sapato

• Se admira só porque tem dinheiro

• Não precisa sair pra comprar comida porque pode pedir pelo celular

• A garçonete pode levar o café da manhã na cama

• É fashion e não precisa fazer nada porque tem empregada e não gosta de se sujar

POBRES

• Não tem dinheiro

• Tem roupas sujas e rasgadas e feias e fora de moda e aparece a cueca

• Não tem dinheiro para comprar sapato

• Não tem casa

2	 Os	itens	da	lista	de	características	foram	transcritos	de	forma	a	reproduzir	o	mais	próximo	a	real	fala	das	crianças	
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• Precisa fazer um monte de coisas: Fazer comida, arrumar um emprego

• Não vai no shopping

Após	as	crianças	terminarem	as	listas,	conversamos	um	pouco	sobre	os	itens	e	elas	tentavam	
justificar	cada	um	deles.	Notei	que,	mesmo	quando	questionadas	quanto	a	um	dos	itens,	elas	man-
tinham	seu	posicionamento	de	que	tal	característica	era	dos	ricos	ou	dos	pobres,	argumentando	de	
forma	a	manter	seu	ponto	de	vista.	Perguntei	às	crianças	se	apenas	pessoas	ricas	compravam	roupas	e	
sapatos. A.3	respondeu	que	sim,	que	ricos	compram	roupas	e	sapatos	“toda	hora”.	Quando	questionei	
se	todas	elas	eram	ricas,	M.	disse	que	não.	Então	devolvi	a	elas	a	afirmação	que	haviam	feito	de	que	os	
pobres	não	tem	casa,	ao	que	M.	respondeu	que	os	ricos	tem	casas	bonitas	que	parecem	castelos.	Ainda	
quando	suas	respostas	contrariavam	o	sentido	das	primeiras	afirmações,	como	quando	questionei	se	
realmente	pessoas	pobres	não	 frequentavam	shoppings	centers,	as	crianças	mantinham	suas	 falas,	
mesmo	quando	não	conseguiam	justificá-las.

Após	as	falas,	questionei	acerca	do	gestual	que	havia	percebido	quando	observei	a	brincadeira	
anteriormente.	As	crianças	resolveram	mostrar	que	ricos	e	pobres	andavam	diferente,	comportavam-
-se	diferente.	Pedi	um	exemplo	e	M.	mostrou	como	ricos	e	pobres	sentavam	de	forma	diferente:

Figura	1:	Pose	de	rica Figura	2:	Pose	de	pobre

Para	além	dos	conceitos	listados	por	elas	e	do	gestual,	percebi	que	dependendo	de	qual	papel	
exercia	na	brincadeira,	as	crianças	mudavam	seu	comportamento	também.	Se	eram	“ricas”,	gritavam	
e	exigiam	que	as	“pobres”	executassem	suas	ordens.	As	“pobres”,	mesmo	que	não	concordassem	com	
as	exigências,	uma	vez	eram	“pobres”,	precisavam	cumpri-las	sem	questionar.

JENS QVORTRUP
Jens	Qvortrup	nasceu	em	1943,	na	Dinamarca,	onde	concluiu	seus	estudos	na	área	da	sociologia.	

Na	década	de	1980,	 coordenou	projetos	que	 tratavam	das	 temáticas	 família	 e	divórcio	na	Europa.	
A	pesquisa	o	fez	pensar	na	infância,	pois	notou	sua	ausência	nos	estudos	sociológicos.	A	seu	ver,	as	
crianças	não	eram	consideradas	mais	que	bloqueio	às	carreiras	dos	pais	ou	“objetos	que	consomem	
tempo	 e	 dinheiro”	 (QVORTRUP,	 2012)	 Assim	 deu	 início	 a	 seus	 estudos	 no	 campo	 dos	 Estudos	 da	
Infância,	do	qual	tornou-se	referência.

3	 De	forma	a	preservar	a	identidade	das	crianças,	quando	preciso	fazer	referência	a	alguma	fala	ou	ação	de	uma	criança	específica,	farei	
uso	de	sua	inicial.
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O	estudioso	trata	a	infância	como	categoria	social,	pelo	viés	geracional.	Procura	pensar	na	infân-
cia	e	no	lugar	que	ocupa	na	sociedade	e	não	apenas	como	um	período	em	que	ainda	as	crianças	não	se	
tornaram	adultas.	Sendo	assim,	entende	as	crianças	como	membros	da	categoria	infância.

Em	seu	texto	“Nove	teses	sobre	a	infância	como	fenômeno	social”	(1993),	Qvortrup	apresenta	“as	
principais	ideias	que	formulam	o	novo	paradigma	dos	Estudos	Sociais	da	Infância,	constituindo-se	como	
fundamento	teórico	dos	estudos	e	das	pesquisas	posteriores	e	campo”	(NASCIMENTO,	2011,	p.200).

O pesquisador entende que as crianças são parte da sociedade, o que significa que, eventos 
quaisquer,	sejam	grandes	ou	pequenos,	repercutem	sobre	elas	“e,	em	consequência,	elas	terão	reivin-
dicações	a	serem	consideradas	nas	análises	e	nos	debates	acerca	de	qualquer	questão	social	maior”	
(QVORTRUP,	2011,	p.202)

As teses de Qvortrup sobre a infância como fenômeno social

Em	1993,	Qvortrup,	em	seu	artigo	“Nove	teses	sobre	a	 ‘infância	como	um	fenômeno	social’”	
apresenta	 razões	 que	 sustentam	que	 crianças	 são	 parte	 da	 sociedade,	 devem,	 então,	 ser	 tratadas	
como	cidadãs	desde	o	presente.

Tese	1:	A	infância	é	uma	forma	particular	e	distinta	em	qualquer	estrutura	social	de	sociedade

Qvortrup,	nesta	tese,	afirma	a	infância	como	uma	categoria	maior,	categoria	geracional,	dife-
rente	do	termo	criança,	que	seria	algo	mais	concreto,	individualizado.	Para	categorizar	como	estrutura	
maior,	lista	características	definidoras	da	infância	na	sociedade	moderna	que	abarcam	todas	as	crian-
ças	que	a	ela	pertencem:	a	escolaridade	compulsória	e	o	lugar	da	criança	como	menor,	um	lugar	dado	
pelo	grupo	dominante	correspondente,	no	caso,	os	adultos.

No	episódio	observado	no	pátio	da	escola	observamos	diferentes	crianças	brincando,	cada	uma	
com	características	 individuais,	 cada	uma	 com	histórico	 e	 experiências	diversas.	 Contudo,	 algumas	
características	a	unem	em	uma	categoria,	 inclusive	a	obrigatoriedade	de	estarem	matriculadas	em	
uma	instituição	escolar	e	o	lugar	menor	a	elas	conferido	pelos	adultos,	em	termos	legais.	Mesmo	que,	
na	cena	em	questão,	as	crianças	estejam	brincando	“livremente”,	essa	liberdade	foi	“concedida”	pelos	
adultos	da	escola	e	mesmo	a	liberdade	tem	limites	de	tempo	e	espaço.

Tese	2:	A	infância	não	é	uma	fase	de	transição,	mas	uma	categoria	social	permanente,	do	ponto	de	
vista sociológico

Em	seu	entendimento,	a	 ideia	de	desenvolvimento	em	fases	subsequentes,	até	que	deixe	de	
ser	 criança,	pode	estar	 certa	de	alguma	 forma,	mas	não	ajuda	no	entendimento	da	 infância	 como	
fenômeno	social.	A	infância	como	categoria	social	independe	de	quantas	e	quais	crianças	entraram	e	
saíram	dela.	Como	característica,	“a	única	questão	importante	é	como	ela	se	modifica,	quantitativa	e	
qualitativamente”.	

Pensar	a	infância	pelo	viés	sociológico	–	e	não	apenas	desenvolvimentista	-	contribui	para	tentar	
entender	as	formas	de	uma	geração	agir	sobre	a	outra,	ajuda	a	pensar	sobre	a	sociedade	em	geral.

No	pátio	da	escola,	víamos	diferentes	 individualidades,	crianças	mais	velhas,	mais	novas,	com	
questões,	vivências,	bagagens	diversas,	mas	todas	estavam	incluídas	na	categoria	infância.	Independente	
da	idade	(fosse	uma	criança	de	3	ou	de	6	anos),	da	classe	social	etc.,	sabíamos	que	todas	eram	crianças.



739

“ESTAMOS	BRINCANDO	DE	RICOS	VERSUS	POBRES!”:INFÂNCIA	COMO	FENÔMENO	SOCIAL	

Tese 3: A ideia de crianças, em si mesma, é problemática, enquanto a infância é uma categoria 
variável histórica e intercultural

Não	há	um	único	modelo	de	infância	ou	de	criança.	Existem	diferentes	infâncias	e	isso	pode	ser	
claramente	percebido	nas	brincadeiras	de	crianças	de	uma	mesma	turma	na	escola.	São	crianças	de	
classes	sociais	diferentes,	com	hábitos	diferentes,	criações	e	vivências	diferentes.	

Na	brincadeira	do	pátio	pudemos	perceber	que	eram	diferentes	crianças	brincando	juntas.	Todas	
crianças,	porém	isso	não	quer	necessariamente	dizer	que	vivem	a	mesma	infância.	Precisa-se	entender	
que	não	há	um	único	e	correto	modelo	de	infância	ou	mesmo	de	criança.	O	que	existe	são	crianças	di-
ferentes,	uma	pluralidade	de	infâncias.	No	momento	que	explicavam	a	brincadeira,	as	crianças	tinham	
maior	ou	menor	propriedade	para	falar	dos	assuntos	tratados.	Ao	dizer	que	“rico	não	precisa	sair	pra	
comprar	comida	porque	pode	pedir	pelo	celular”	e	que	“pobre	precisa	fazer	um	monte	de	coisas,	como	
cozinhar	e	arrumar	um	emprego”,	a	criança	contou	um	pouco	sobre	sua	experiência.	

Tese 4: Infância é uma parte integrante da sociedade e de sua divisão de trabalho

Novamente	aqui,	temos	uma	negação	da	crença	que	as	crianças	não	seriam	parte	da	sociedade	
durante	a	infância,	que	apenas	quando	adultas	nela	seriam	inseridas.	As	crianças	não	serão	incluídas	
na	sociedade	em	um	momento	futuro,	elas	já	são	parte	ativa	da	sociedade	hoje.	

No	episódio	das	crianças	no	pátio,	claramente	nota-se	que	elas	são	parte	da	sociedade.	A	brinca-
deira	gira	em	torno	de	fatores	vivenciados	diariamente	por	todos	nós,	não	apenas	crianças.	Quando	elas	
explicam	as	regras	da	brincadeira,	as	características	de	cada	elemento	do	jogo,	vemos	que	entendem	e	
reproduzem	situações	cotidianas	resultantes	da	divisão	social	em	que	vivemos.	Não	precisou	que	nin-
guém	as	ensinasse	os	“papeis”	dos	ricos	e	dos	pobres	na	sociedade,	elas	sabem.	E	sabem	justamente	
porque	vivenciam	essa	realidade	de	divisão	de	classes.	Elas	sabem	quem	pode	ou	não	pedir	comida	
pelo	telefone,	quem	pode	ou	não	comprar	roupas	e	sapatos	e	ir	ao	shopping	porque,	conseguindo	ou	
não,	elas	tentam	realizar	tais	ações.

Tese	5:	As	crianças	são	coconstrutoras	da	infância	e	da	sociedade

Assim	como	a	quarta	tese	nos	mostra	crianças	como	parte	ativa	da	sociedade,	a	quinta	tese	
reitera	sua	condição	como	sujeitos	ativos	da	sociedade.	As	crianças	não	aprendem	apenas	o	que	lhes	é	
ensinado,	elas	não	ficam	passivamente	aguardando	para	receber	apenas	o	que	lhe	oferecem.	Por	mais	
que,	na	escola,	as	crianças	possam	ser	tratadas	muitas	vezes	como	máquinas	que	recebem	informações	
e	deveriam	reproduzi-las	posteriormente	da	forma	como	foram	passadas,	não	é	assim	que	funciona.	
Crianças	não	são	apenas	criadas,	crianças	criam.	Elas	participam	da	construção	da	sociedade	enquanto	
vivem,	não	precisam	de	autorização	para	isso	e	nem	podem	ser	paradas.	Quando	brincam,	elas	não	
estão	apenas	copiando	ações	que	viram	acontecer,	elas	estão	criando,	estão	vivendo.	

Tese	6:	A	infância	é,	em	princípio,	exposta	(econômica	e	institucionalmente)	às	mesmas	forças	
sociais que os adultos, embora de modo particular

Como	parte	ativa	da	sociedade,	as	crianças,	assim	como	os	adultos,	não	podem	evitar	influen-
ciar	e	serem	influenciadas	por	eventos	maiores,	como	decisões	políticas,	medidas	econômicas	etc.	Se	
muda	alguma	coisa	na	legislação	de	um	país,	dificilmente	suas	crianças	são	consideradas	nas	tomadas	
de	decisão,	o	que	não	significa	de	forma	alguma	que	não	sejam	atingidas	por	seus	resultados.	Tanto	
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políticas	que	pretendem	e	as	que	não	pensam	em	impactar	nas	crianças	ou	na	infância	podem	afetar	

significativamente	suas	vidas,	positiva	ou	negativamente.

O	fato	de	tantas	crianças	estarem	nas	escolas	desde	tão	cedo,	por	exemplo,	já	é	um	reflexo	des-

sa	interferência.	Quando	todos	os	membros	de	uma	família	precisam/querem/podem	trabalhar	fora	

de	casa,	a	criança	não	é	consultada,	não	tem	poder	de	decisão	quanto	a	isso,	mas	vive	os	resultados	

das	ações	dos	adultos.	Novamente	podemos	recorrer	à	brincadeira	do	pátio	para	comprovar	a	tese	em	

questão.	As	crianças	são	afetadas	pela	economia	e	pela	divisão	de	classes,	querendo	ou	não,	decisões	

tomadas	por	adultos	-	sem	pensar	diretamente	nas	crianças	–	afetam	suas	vidas	e	as	vemos	reproduzir	

tais	vivências	em	seus	diálogos	sobre	as	regras	da	brincadeira.	

Tese 7: A dependência convencionada das crianças tem consequências para sua invisibilidade em 

descrições	históricas	e	sociais,	assim	como	para	a	sua	autorização	às	provisões	e	bem-estar

As	informações	sobre	as	crianças	em	estatísticas,	dados	governamentais,	documentos	etc.	não	

são	fáceis	de	encontrar;	é	como	se	não	fossem	necessários.	O	que	se	encontra,	geralmente	são	dados	

considerados	necessários	para	elaboração	de	políticas,	o	que	não	garante	que	as	crianças	sejam	consi-

deradas	em	seus	interesses	reais.	

Na brincadeira de ricos versus pobres	 podemos	 ver	 claramente	 que	 as	 questões	 de	 classe	 e	

poder	econômico	interessam	às	crianças,	mas	elas	não	são	adultas	ainda,	ou	seja,	“aparentemente,	

parece	não	existir	necessidade	de	contar	as	crianças	por	elas	mesmas”.	As	crianças	são	invisibilizadas,	

decisões	são	tomadas	em	nome	do	que	se	considera	“interesse	da	criança”,	quando,	na	maioria	das	

vezes,	o	que	se	está	levando	em	conta	são	os	desejos	dos	adultos	para	eles	e	para	o	que	eles	acham	

que	seria	interesse	das	crianças	e	não	os	da	criança	realmente.	

Tese	8:	Não	os	pais,	mas	a	ideologia	da	família	constitui	uma	barreira	contra	os	interesses	e	o	bem-

-estar das crianças

As	crianças	são	o	grupo	com	menor	renda	per	capita	se	comparadas	com	outros	grupos	da	socie-

dade.	Provavelmente,	o	fato	das	crianças	não	estarem	ligadas	diretamente	ao	Estado,	como	se	fossem	

de	responsabilidade	unicamente	das	famílias.	Essa	ideologia	de	família	como	se	as	crianças	fossem	de	

sua	“propriedade”,	acaba	transferindo	deveres,	interesses	e	atribuindo	culpas.

Qvortrup,	no	entanto,	entende	que	a	sociedade	deva	assumir	responsabilidade	real	pelas	crian-

ças,	não	apenas	quando	elas	se	encontram	em	situações	perigosas.	Para	tanto,	apresenta	argumentos	

moral	 (“para	garantir	que	as	crianças	sejam	providas	de	acordo	com	um	padrão	básico	ou	com	um	

padrão	para	famílias	com	crianças	que,	em	princípio,	estejam	em	igualdade	de	condições	com	outros	

casais	sem	crianças”),	de	direito	(se	estão	contribuindo,	deveriam	também	ser	consideradas	na	distri-

buição	de	recursos)	e	de	interesse	(a	sociedade	deveria	se	preocupar	e	se	interessar	na	escolarização,	

na	saúde,	no	desenvolvimento	geral	das	crianças,	uma	vez	que	elas	são	sua	próxima	geração).

Quando	temos	crianças	reproduzindo	relações	de	classe,	como	observadas	no	episódio	relatado	

anteriormente,	precisamos	entender	que	não	refletir	sobre	o	assunto,	considerar	como	algo	irrelevan-

te	ou	culpabilizar	famílias	e	isentar	todo	o	resto	da	sociedade	da	responsabilidade	disso	acontecer	é,	

no	mínimo,	manter	a	desigualdade,	como	se	transferíssemos	o	problema	para	o	futuro,	para	quando	
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as	crianças	forem	adultas.	Enquanto	crianças,	elas	são	consideradas	responsabilidade	unicamente	dos	
pais,	ainda	que	desde	já	estejam	influenciando	a	sociedade	do	presente	e	do	futuro.

Tese	9:	A	infância	é	uma	categoria	minoritária	clássica,	objeto	de	tendências	tanto	marginalizadoras,	
quanto paternalizadoras

Como	as	crianças	são	consideradas	“menores”	que	os	adultos,	no	que	tange	a	direitos,	capacida-
de	de	escolha,	entre	outras	coisas,	elas	acabam	subalternizadas	pelos	adultos.	Nesse	sentido,	Qvortrup	
considera	a	criança	como	uma	minoria,	da	mesma	forma	que	a	mulher	–	que	é	subalternizada	pelo	
homem	–	e	o	negro	-	que	é	subalternizado	pelo	branco.	“Quando	é	esse	o	caso,	trata-se,	quase	sempre,	
de	um	sinal	de	atitude	paternalista,	e,	exatamente,	o	paternalismo	é	uma	atitude	característica,	no	
sentido	de	uma	estranha	combinação	de	amor,	sentimentalismo,	senso	de	superioridade	em	relação	
à	compreensão	equivocada	das	capacidades	infantis	e	à	marginalização”.	(QVORTRUP,	2011,	p.	210)

Não	é	difícil	observarmos	ocasiões	em	que	adultos	se	sintam	superiores	às	crianças,	tendo	mais	
direitos	e	poder	de	decisão	 sobre	elas.	Até	mesmo	as	 crianças,	quando	brincam,	 reproduzem	esse	
comportamento,	a	criança	que	está	no	papel	de	adulto	sempre	tem	autoridade	sobre	as	outras	crian-
ças.	Funciona	como	algo	que	está	posto,	mas	é	importante	ter	claro	que	é	uma	condição	construída	
socialmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Qvortrup	e	suas	teses	nos	ajudam	a	pensar	sobre	a	infância,	a	afastar	a	ideia	da	criança	como	

incompleta,	passiva.	Em	uma	aparentemente	simples	brincadeira	no	pátio,	crianças	mostram	que	são	
parte	ativa	da	sociedade,	pensando,	 repensando,	 representando,	criando	e	ressignificando	as	reali-
dades	às	quais	 são	 submetidas	diariamente.	As	 crianças	não	podem	ser	 tratadas	 como	categoria	à	
parte	da	sociedade,	como	sujeitos	da	falta,	da	carência.	Elas	nos	provam	que	não	serão	incluídas	na	
sociedade	quando	adultas,	já	o	são.
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INTRODUÇÃO
O	presente	trabalho	configura-se	como	um	esforço	teórico	e	apresenta	como	objetivo	relatar	as	

dificuldades	e	os	acertos	na	implantação	dos	projetos	pedagógicos	de	turmas	atendidas	no	Espaço	de	

Desenvolvimento	Infantil	Rodrigo	Lopes	da	Silva	“Tikinho”.	

No	primeiro	momento,	temos	a	educação	infantil	no	contexto	atual.	Onde	temos	a	preocupação	

de	mostrar	essa	importância	do	aprendizado	determinado	pelas	interações	e	nas	condições	que	elas	

ocorrem.	Mostrando	que	na	educação	infantil,	a	aprendizagem	é	concebida	numa	construção	entre	

seus pares.

A	linguagem	se	destaca	como	o	eixo	fundamental	para	o	desenvolvimento	na	primeira	infância,	

contribuindo	na	articulação	das	relações.	Crianças	com	seus	pares,	com	os	objetos	e	o	mundo	a	sua	volta.	

No	 segundo	momento,	 temos	 o	 trabalho	 com	projetos	 como	 forma	 de	 educar	 na	 educação	

infantil.	A	questão	central	dos	projetos	seria	a	de	vincular	o	aprendizado	aos	interesses	das	crianças.	

De	maneira	que	os	problemas	que	vivemos	e	questões	culturais	do	grupo,	sejam	pensados	por	todos.

Nesse	contexto,	o	professor	é	valorizado	como	um	pesquisador	do	seu	trabalho.	Buscando	in-

formações	e	maneiras	criativas	de	realizar	o	projeto	com	o	seu	grupo.	Estimulando	a	curiosidade	e	

criatividade	das	crianças,	pensando-as	como	participantes	ativos	da	cultura	em	que	estão	inseridos.

A	definição	do	tema	central	é	de	suma	importância	para	o	sucesso	do	trabalho,	pois	deve	ser	de	

interesse	do	grupo	e	pode	surgir	de	uma	conversa	ou	até	uma	história.	De	preferência,	que	seja	algo	

que	desperte	a	curiosidade	e	levante	questões	que	possam	ser	pesquisadas	nos	mais	variados	locais	

de	informação,	como:	livros,	jornais,	filmes	e	etc.

A	organização	do	material	e	planejamento,	realizados	pelo	professor	seria	outro	ponto	impor-

tante.	Registros	dos	trabalhos	sobre	o	projeto	e	sua	organização	em	sala	de	aula,	ajudam	no	caminhar	

do	projeto	e	construção	de	conhecimento.

Observar	se	as	questões	levantadas	foram	respondidas,	seria	a	avaliação	do	projeto	e	replaneja-

mento,	se	for	necessário	buscar	por	alguma	questão	não	contemplada.	Finalizando	o	projeto	pedagó-

gico	com	uma	exposição	ou	feira	cultural,	para	que	todos	possam	compartilhar	os	momentos	vividos	

no decorrer das atividades.

Chegando	ao	último	momento	temos	os	desafios	da	transição	de	um	Projeto	Pedagógico	Anual	

para	 os	 projetos	 de	 turmas.	Onde	mostramos	 as	 dificuldades	 e	 as	 conquistas	 no	 desenvolvimento	

desta	prática	com	as	crianças,	envolvendo	pesquisas	e	vivências	de	experiências	que	possibilitam	um	

caminho	para	adquirir	novos	conhecimentos.	
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I. A educação infantil no contexto atual

A	educação	infantil	é	uma	das	etapas	mais	importantes	de	formação	da	criança,	pois	é	onde	ela	
começa	a	experimentar	o	mundo	fora	do	núcleo	familiar,	 interage	com	outros	sujeitos	e	aprende	a	
conviver	com	as	diferenças.	É	no	espaço	escolar,	que	terá	a	oportunidade	de	fazer	várias	descobertas	
em	todas	as	áreas	do	conhecimento.

Atualmente,	 a	educação	 infantil	 não	pode	mais	 ser	 vista	 como	um	espaço	onde	os	 cuidados	
básicos	de	higiene	e	alimentação	são	os	únicos	objetivos,	mais	sim	um	lugar	privilegiado	onde	educar	e	
cuidar	estão	intimamente	agregados.	Sabe-se	que	são	nos	primeiros	anos	de	vida	do	indivíduo	que	se	
constroem	os	alicerces	da	sua	vida	emocional,	de	sua	personalidade	e	de	seu	conhecimento.

Até	muito	recentemente,	a	educação	das	crianças	de	0	a	6	anos	era	de	caráter	médico	e	as-
sistencialista.	Segundo	Kramer	(1998),	é	só	a	partir	da	década	de	70	que	a	educação	de	crianças	pe-
quenas	passa	a	 ser	 reconhecida	pelas	políticas	governamentais,	e	desde	então,	a	Educação	 Infantil	
vem	recebendo	cada	vez	maior	reconhecimento	de	sua	importância,	como	podemos	verificar	na	LDB	
nº	9394/96,	que	diz	em	seu	Art.	29	–	“A	educação	infantil,	primeira	etapa	da	educação	básica,	tem	
por	finalidade	o	desenvolvimento	integral	da	criança	de	até	5	(cinco)	anos,	em	seus	aspectos	físico,	
psicológico,	intelectual	e	social,	complementando	a	ação	da	família	e	da	comunidade”.

Reconhecendo	a	criança	como	sujeito	de	direito,	é	importante	ressaltar	os	instrumentos	legais	
que	balizaram	os	rumos	e	garantiram	as	articulações	para	que	os	direitos	das	crianças	sejam	respei-
tados.	Ao	citar	à	questão	do	assistencialismo,	na	educação	infantil,	não	quer	dizer	que	a	criança	não	
necessite	ser	cuidada,	mas	que	seja	plenamente	desenvolvida	a	relação	cuidar	e	educar	num	mesmo	
eixo.	Com	a	inclusão	da	educação	infantil	nas	secretarias	de	educação	dos	municípios	está	articulada	
a	intenção	de	que	as	creches	percam	o	caráter	assistencialista,	para	que	assumam	a	função	de	educar	
e	cuidar	de	forma	indissociável.

A	partir	dessa	mudança,	o	olhar	para	a	criança	na	educação	infantil	foi	ampliado,	pois	se	assu-
miu	o	cuidar	e	educar	de	maneira	indissociável,	favorecendo	o	desenvolvimento	pleno	das	crianças.	
Contribuindo	para	o	crescimento	de	sua	autonomia,	capacidades	motoras,	afetivas	e	de	interação	so-
cial.	Dessa	forma,	a	educação	na	primeira	infância	é	um	projeto	de	longo	prazo,	que	se	inicia	na	família	
e	depois	se	dá	na	inserção	ao	universo	da	educação	sistematizada.

Segundo	Vigotski	(1991),	as	crianças	 iniciam	seu	aprendizado	antes	mesmo	de	entrarem	para	
a	escola,	justamente	o	aprendizado	com	as	interações	pessoais.	O	aprendizado	e	o	desenvolvimento	
estão	inter-relacionados	desde	o	primeiro	dia	de	vida	dos	sujeitos.

É	importante	ressaltar	que	o	aprendizado	é	determinado	pelas	interações	e	as	condições	que	
elas	ocorrem,	ou	seja,	a	aprendizagem	na	educação	infantil	é	concebida	num	processo	de	construção	
entre	seus	pares.	Na	formação	do	sujeito	sócio	histórico,	o	papel	do	educador	é	de	atuar	no	desenvol-
vimento	potencial	da	criança,	para	oportunizar	a	aprendizagem	real.

Considerando	que	não	só	o	cuidar	é	um	aspecto	essencial	para	o	pleno	desenvolvimento	de	
crianças	pequenas,	mas	também	os	aspectos	cognitivos,	afetivos	e	sociais	como	elementos	primordiais	
para	a	constituição	do	sujeito,	a	estrutura	curricular	para	a	Educação	Infantil	deve	promover	experiên-
cias	que	envolvam	situações	de	convivência	e	aprendizagem	apropriadas	à	sua	faixa	etária	e	propícias	
à	inserção	social,	bem	estar	e	qualidade	de	vida.
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A	educação	 Infantil	 é	 a	 fase	na	qual	 ocorrem	os	primeiros	 contatos	 com	o	universo	 fora	do	
contexto	familiar	e	com	situações	desafiadoras	e	complexas.	Nesta	perspectiva,	a	criança	deve	estar	
em	contato	com	situações	que	estimulem	a	questionamentos,	diálogos	e	interações,	de	forma	lúdica	e	
prazerosa.	As	atividades	devem	ter	representatividade	para	a	criança,	trabalhar	com	a	diversidade,	de	
forma	interessante	e	contextualizada.

A	linguagem	é	o	eixo	fundamental	para	o	desenvolvimento	infantil,	pois	contribui	para	a	articu-
lação	das	relações	da	criança	com	os	objetos	e	o	mundo	ao	seu	redor.	Através	da	linguagem,	a	criança	
percebe	o	ambiente	e	as	relações,	pode	transformar	e	produzir	novos	significados,	o	que	manifesta	seu	
caráter	ativo	e	criativo,	no	curso	do	seu	próprio	desenvolvimento.

Expressar-se	no	grupo	fazendo	interlocução	com	seus	pares,	não	só	através	da	fala,	mas	pelas	
diferentes	 linguagens	corporais,	manifestações	de	desejos	e	emoções,	constitui	uma	 interação	viva	
com	o	meio	e	a	partilha	de	sua	história	com	o	outro.	O	trabalho	na	Educação	Infantil	deve	se	basear	em	
experiências	lúdicas	que	venham	propiciar	a	autonomia	do	pensamento	e	da	linguagem.	É	no	brincar,	
no	fazer	coletivo,	ao	decidir	em	jogos	e	brincadeiras,	ao	conviver	com	outras	pessoas	mais	experientes,	
que	as	crianças	aprendem	e	constituem	seus	significados.

De	acordo	com	os	modelos	atuais	de	Educação	Infantil,	situações	que	ofereçam	oportunidade	
de	demonstrar	sentimentos,	acolher	as	diferenças	e	a	busca	da	resolução	de	conflitos	devem	 inte-
grar	o	cotidiano	da	primeira	 infância.	Os	educadores	precisam	observar	atentamente	os	momentos	
de	convivência	das	crianças	entre	si	e	com	os	adultos	no	ambiente	de	creche	e	pré-escola,	a	fim	de	
propiciar	experiências	e	espaços	que	estimulem	o	autoconhecimento,	o	conhecimento	de	mundo	e	
a	 sociabilidade.	 Precisamos,	 acima	de	 tudo,	 aprender	 a	 ouvi-las,	 entender	 suas	 necessidades,	 seus	
desejos,	a	expressão	dos	seus	interesses	e	sua	visão	do	mundo	e	das	relações.

Oferecer	ambientes	acolhedores,	que	estimulem	a	criatividade,	desafiadores	e	divertidos,	nas	quais	
as	experiências	oferecidas	valorizem	a	curiosidade,	a	capacidade	de	pensar,	decidir,	atuar,	criar,	imaginar	
e	expressar.	Nesse	ambiente,	a	brincadeira	é	o	principal	elemento	para	a	criança	interagir	e	construir	
conhecimentos	sobre	si	mesma	e	sobre	a	realidade	que	a	cerca,	respeitando	sua	essência	infantil.

Dessa	forma,	tendo	em	vista	as	especificidades,	necessidades	e	direitos	das	crianças	no	período	
da	Educação	Infantil	e,	entendendo	que	o	espaço	escolar	é	aquele	onde	o	trabalho	pedagógico	precisa	
se	orientar	levando	em	conta	que	as	crianças	são	seres	sociais,	que	propomos	o	trabalho	com	projetos,	
pois	proporciona	a	oportunidade	de	desenvolver	atividades	e	situações	de	aprendizagem	que	explo-
ram	a	descoberta	e	a	construção	de	noções	e	conhecimentos	tanto	do	mundo	físico,	quanto	do	social	
e	emocional.

II.	rojetos	na	educação	infantil

Trabalhar	com	projetos	na	educação	infantil	é,	segundo	Corsino	(2012,	p.101),	“uma	forma	de	
vincular	o	aprendizado	escolar	aos	interesses	e	preocupações	das	crianças,	aos	problemas	emergen-
tes	na	sociedade	em	que	vivemos,	a	realidade	fora	da	escola	e	as	questões	culturais	do	grupo”.	Em	
consonância	com	essa	concepção,	a	equipe	gestora	deve	promover	diálogos	e	ações	que	envolvam	os	
diferentes	membros	da	comunidade	escolar,	no	intuito	de	perceber	suas	questões	e	aspirações.	No	
trabalho	com	projetos,	as	pessoas	envolvem-se	e	dedicam-se	na	descoberta	do	novo,	a	procura	de	
resoluções	para	problemas	reais.
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Os	projetos	valorizam	o	professor,	pois	este	passa	a	ser	um	pesquisador	do	seu	próprio	trabalho.	
Este	professor	deixa	de	seguir	manuais	e	de	reproduzir	o	que	está	em	livros	didáticos	para	buscar	infor-
mações	e	pesquisar	maneiras,	cada	vez	mais	criativas,	para	realizar	o	projeto	com	as	crianças	da	turma.	

Essas	pesquisas	possibilitam	a	realização	de	variadas	atividades,	assim	como,	o	registro	de	todo	
o	trabalho	realizado,	feitos	em	grupos	ou	com	a	participação	de	toda	turma.	Estimulando	cada	vez	mais	
a	curiosidade	e	criatividade	da	turma,	pois	esse	professor	“entende	que	as	crianças	não	são	receptores	
passivos,	mas	sujeitos,	que	têm	seus	interesses,	que	têm	sua	história,	que	participam	ativamente	do	
mundo	construindo	e	reconstruindo	a	cultura	na	qual	estão	imersos”	(CORSINO,	2012,	p.102).

A	escola	se	transforma	num	espaço	de	reflexão	crítica,	onde	se	utiliza	as	mais	variadas	fontes	e	
áreas	de	conhecimento	para	entender	um	fenômeno	social,	cultural	ou	mesmo	natural.	Nesse	cami-
nho,	as	diferentes	linguagens	assumem	um	papel	de	grande	importância,	mas	a	leitura	e	a	escrita	são	
os	meios	mais	necessários	e	de	suma	importância	para	se	entender	o	mundo.

O	projeto	surge	de	uma	questão,	algum	fato	que	gera	a	curiosidade	das	crianças.	Estratégias	
precisam	ser	traçadas	e	colocadas	em	prática,	para	que	o	desenvolvimento	desse	projeto	possa	dar	
conta	de	todos	os	conteúdos	que	envolvam	tal	questão.	O	trabalho	com	projetos	permite	a	integração	
de	variadas	áreas	de	conhecimento,	permitindo	a	integração	de	diferentes	linguagens.	

Nesse	caminho,	desenvolver	projetos	em	parceria	com	os	diferentes	componentes	da	comu-
nidade	escolar,	como:	gestores,	professores,	crianças	e	pais,	proporciona	um	envolvimento	maior	de	
todos	e,	consequentemente,	o	trabalho	tem	maior	receptividade	pelos	membros	da	comunidade	esco-
lar.	O	projeto	fica	rico	em	vivências	e	trocas	de	conhecimentos	de	todos	os	seus	participantes.	Segundo	
Barbosa (in Tiriba, Barbosa, Santos, 2013, p.281):

“Espaço	do	dia	a	dia	no	qual	as	crianças	de	zero	a	seis	anos,	frequentadoras	de	creches	e	escolas,	
vivenciam	suas	primeiras	experiências	e	colhem	as	primeiras	impressões	corporais,	espirituais	e	inte-
lectuais	da	vida	em	sociedade,	da	qual	são	as	mais	novas	integrantes.	O	cotidiano,	construído	social	e	
historicamente,	é	diariamente	tecido	por	atos,	gestos,	ações,	olhares,	ditos	e	não	ditos	de	uma	rede	
que	inclui	crianças,	adultos	que	trabalham	diretamente	com	crianças,	equipes	de	direção,	famílias,	
comunidades.	 A	 perspectiva	 de	 que	o	 cotidiano	 é	 produção	 social	 e	 cultural	 assume	a	 forma	e	 o	
significado	espacial	e	temporal	que	a	instituição,	suas	equipes	e	as	crianças	lhe	conferem”.	(....)

Com	 uma	 interação	 qualificada,	 entre	 os	 sujeitos	 envolvidos	 no	 projeto,	 que	 se	 assegura	 a	
construção	 coletiva	 de	 sua	 proposta	 político-pedagógica.	 Desse	modo,	 a	 qualidade	 nas	 interações	
é	de	 suma	 importância	para	a	qualidade	do	 trabalho,	que	 será	 consequentemente	material	para	a	
imaginação	criadora.	Para	Vigotski	(2009),	a	imaginação	é	um	processo	extremamente	complexo	que,	
como	atividade	humana,	é	afetado	pela	cultura,	pela	linguagem	e	pelas	interações,	pois	“quanto	mais	
rica	a	experiência	da	pessoa,	mais	material	está	disponível	para	a	imaginação	dela”	(in	Tiriba,	Barbosa,	
Santos,	2013,	p.286).

Segundo	Corsaro	(2011),	as	crianças	são	compreendidas	como	reprodutoras	de	uma	cultura	que	
é	apresentada	a	elas	e	que	as	afeta,	assim	como	produtoras	e	membros	ativos	na	construção	social	da	
infância	e	sujeitos	capazes	de	criar	e	modificar	aspectos	dessa	cultura.	

As	crianças,	para	Corsaro	(2011),	são	agentes	sociais,	que,	de	forma	ativa	e	criativa,	contribuem	
para	a	produção	das	sociedades	adultas	e	são	produtoras	de	cultura.	O	autor	nos	fala	em	uma	cultura 
de pares, onde	podemos	observar	a	cumplicidade	entre	determinadas	crianças	e	grupos	e	a	negocia-
ção	que	acontece	entre	elas.	Refletindo	a	cerca	da	ideia	de	que	as	crianças	são	sujeitos	capazes	de	
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construir,	transformar,	produzir	e	reproduzir	culturas,	Corsaro	(2011),	nos	mostra	uma	criança	ativa	
que	reage	ao	mundo	dos	adultos,	se	apropriando,	reinventando	e	reproduzindo	de	forma	interpretati-
va	a	cultura	a	sua	volta.

”As	crianças	apropriam-se	criativamente	da	informação	do	mundo	adulto	para	produzir	a	sua	própria	
cultura	de	pares.	Tal	apropriação	é	criativa	na	medida	em	que	tanto	expande	a	cultura	de	pares	(trans-
forma	a	informação	do	mundo	adulto	de	acordo	com	as	preocupações	do	mundo	dos	pares)	como	
simultaneamente	contribui	para	a	reprodução	da	cultura	adulta.”	(Corsaro,	2011,p.	45)

Partindo	desta	perspectiva,	da	criança	produtora	cultural	e	contribuintes	na	produção	das	socie-
dades	adultas,	podemos	entender	a	importância	de	desenvolver	um	projeto	que	atenda	os	interesses	
dos pequenos.

VIVENCIANDO O PROJETO DE TURMAS 
A	pesquisa	foi	realizada	no	EDI	Rodrigo	Lopes	da	Silva	-	Tikinho	localizado	no	bairro	de	Curicica,	

município	do	Rio	de	Janeiro.	O	foco	de	estudo	foi	com	os	professores	de	educação	infantil1 e as 225 
(duzentas	e	vinte	e	cinco)	crianças	da	referida	instituição,	trazendo	o	relato	de	um	projeto	pedagógico	
e	as	práticas	realizadas.

A	base	do	trabalho	demonstrado	corresponde	a	uma	pesquisa	bibliográfica	e	para	orientar	o	
nosso	trabalho	de	campo	foi	utilizado	como	método	o	estudo	de	caso.

O	Espaço	de	Desenvolvimento	Infantil	sempre	realizou	um	Projeto	Pedagógico	Anual	encadeado	
com	o	tema	desenvolvido	no	ano	anterior	e	ampliado	pelo	interesse	da	comunidade	escolar.	No	ano	de	
2019,	seguimos	as	indicações	dos	principais	autores	da	Educação	Infantil,	de	Projetos,	dos	documentos	
da	Base	Nacional	Comum	Curricular	(2017)	e	da	Secretaria	Municipal	de	Educação	do	Rio	de	Janeiro	
e	assim	decidimos	construir	os	projetos	de	turmas	aliados	ao	Projeto	Pedagógico	Anual	e	aceitar	os	
desafios	que	seriam	implantá-los.

Iniciamos	com	diálogos	e	ações	envolvendo	os	diferentes	membros	da	comunidade	escolar,	no	
intuito	de	perceber	suas	questões	e	aspirações.	No	trabalho	com	projetos,	os	participantes	envolvem-
-se	e	dedicam-se	na	descoberta	do	novo,	à	procura	de	resoluções	para	problemas	reais.	Promovemos	
debates	e	formação	continuada,	pois	os	projetos	valorizam	os	professores	onde	cada	uma	possa	ser	
pesquisador	da	sua	própria	prática	pedagógica.	

Cada	professor	deixa	de	seguir	manuais	e	de	reproduzir	o	que	está	em	livros	didáticos	para	bus-
car	informações	e	pesquisar	maneiras,	cada	vez	mais	criativas	de	realizar	o	projeto	com	as	crianças	da	
turma.	Nesse	contexto,	o	professor	é	valorizado	buscando	informações	e	maneiras	criativas	de	realizar	
o	projeto	com	o	seu	grupo.	Posteriormente,	estimulamos	a	curiosidade	e	criatividade	das	crianças,	
pensando-as	como	participantes	ativos	da	cultura	em	que	estão	inseridos.	

Nesse	 ponto,	 uma	 das	 dificuldades	 observadas	 foi	 ter	 como	 espaço	 de	 formação	 apenas	 os	
momentos	 de	 Centro	 de	 Estudos.	 Nesses	momentos,	 informações	 sobre	 a	 Base	 Nacional	 Comum	
Curricular	e	os	documentos	norteadores	da	Secretaria	Municipal	de	Educação	do	Município	do	Rio	
de	Janeiro	foram	debatidos	em	prol	de	um	projeto	onde	a	criança	é	concebida	com	um	sujeito	ativo.	
Otimizamos	esses	encontros	com	textos	sobre	a	temática,	mas,	mesmo	assim,	ainda	houveram	carên-
cias conceituais. 

1	 Chamamos	de	Professor	de	Educação	Infantil,	todos	os	profissionais	que	atuam	com	as	crianças.
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Nos	documentos	norteadores	nota-se	a	importância	da	escuta	da	criança	como	ponto	principal	
para	a	construção	do	projeto,	já	que	as	crianças	são	sujeitos	de	direitos,	reflexivos,	argumentativos	e	
levantam	hipóteses.

No	desenrolar	do	projeto,	houve	dificuldade	em	escolher	um	único	tema	para	o	projeto	da	tur-
ma	que	atendesse	ao	interesse	de	todos	os	envolvidos.	Em	muitos	grupos,	as	crianças	apresentavam	
interesses	variados	 (animais,	super-heróis,	plantas,	ciências)	e	como	filtrar	os	variados	assuntos	em	
somente	um?

O	trabalho	na	educação	infantil	deve	seguir	o	caminho	das	experiências	lúdicas,	que	oportuni-
zem	a	autonomia	do	pensamento	e	da	linguagem.	É	no	brincar	com	seus	pares,	que	se	constitui	essa	
interação	com	o	meio.	Assim,	as	crianças	constroem	seus	próprios	significados,	 indicando	os	cami-
nhos	para	a	formulação	do	projeto	pedagógico	do	grupo.	Por	fim,	por	meio	do	diálogo,	os	educadores	
chegaram	a	um	único	tema	e	assim	partimos	para	a	escrita	do	projeto	individual	e	finalmente	para	a	
vivência	do	mesmo	com	as	crianças.	

Durante	o	desenvolvimento	do	projeto,	notamos	a	dificuldade	de	manter	um	projeto	pedagó-
gico	anual	junto	com	um	projeto	de	turmas.	Em	muitos	momentos,	percebemos	a	prevalência	de	um	
em	detrimento	do	outro.	Buscamos	cotidianamente,	discutir	com	o	grupo	de	professores	maneiras	de	
manter	um	equilíbrio	entre	os	dois	temas.

Para	finalizar	os	projetos	pedagógicos	das	turmas	e	da	unidade	escolar,	planejamos	fazer	uma	
exposição,	para	que	possamos	compartilhar	com	toda	a	comunidade	escolar,	os	momentos	vividos	e	
suas descobertas, no decorrer das atividades.

Figura	1	-	Projeto:	Viajando	pelo	Planeta	Terra

Fonte:	Arquivo	pessoal
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Figura	2-Projeto:	Safari	Musical

Fonte:	Arquivo	pessoal

Figura	3	-	Projeto:	O	circo	do	43

Fonte:	Arquivo	pessoal

Figura	4	-	Projeto:	Os	dinossauros	e	seus	descendentes

Fonte:	Arquivo	pessoal
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Figura	5	–	Projeto:	Super-	heróis,	bruxas	e	fadas,	o	reino	das	músicas	encantadas

Fonte:	Arquivo	Pessoal

Figura	6	-	Projeto:	Eu	conheço	um	jacaré

Fonte:	Arquivo	pessoal

Figura	7	–	Projeto:	Animais	que	encantam

Fonte:	Arquivo	pessoal
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Figura	8	–	A	floresta	e	seus	encantos

Fonte:	Arquivo	pessoal

Figura	9	–	Projeto:	Seres	Vivos

Fonte:	Arquivo	Pessoal

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendemos	que	na	Educação	Infantil,	o	trabalho	pedagógico	precisa	se	orientar	por	ativi-

dades	e	situações	de	aprendizagem	que	exploram	a	descoberta	e	a	construção	de	noções	e	conheci-
mentos	tanto	do	mundo	físico,	quanto	do	social	e	emocional.
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Percebemos	que	as	crianças	são	seres	sociais	e	que	o	trabalho	com	projetos,	valoriza	os	peque-
nos	como	produtores	culturais	e	contribuintes	na	produção	das	sociedades	adultas.	Nessa	perspectiva,	
desenvolver	um	projeto	que	atenda	os	interesses	infantis	é	fundamental.

Constatamos	a	importância	da	formação	do	professor	para	a	busca	de	informações	e	maneiras	
criativas	de	realizar	o	projeto	com	o	seu	grupo.

Notamos	que	desenvolver	um	projeto	pedagógico	no	EDI	Rodrigo	Lopes	da	Silva	 “Tikinho”	é	
uma	proposta	que	precisa	ser	construída	por	todos	da	comunidade	escolar.	Um	caminho	trilhado	na	
coletividade.	A	começar	pelo	Projeto	Político-Pedagógico,	exigência	da	Constituição	Federal	de	1988,	
e	depois	“definida	pela	LDB	em	1996,	artigo	14,	como	garantia	da	participação	dos	profissionais	da	
educação,	das	comunidades	escolar	e	local	em	conselhos	escolares”	(CORSINO,	2012,	p.108).

Analisamos	que	a	primeira	experiência	com	projetos	de	turma	em	nosso	EDI	teve	conquistas	
importantes	como:	atender	as	indagações	e	aos	interesses	das	crianças,	promover	uma	prática	criativa	
e	reflexiva	aos	educadores	e	realizar	uma	aprendizagem	significativa	para	os	pequenos.

Observamos	que	os	desafios	em	sua	implantação	são	inúmeros,	como	conciliar	o	projeto	pe-
dagógico	anual	com	os	projetos	das	turmas	e	como	capacitar	o	professor	em	serviço	se	ele	não	tem	
tempo	hábil	para	isso	e	ainda	como	incentivar	a	formação	fora	do	ambiente	escolar.

Concluímos	com	a	ideia	de	que	devemos,	na	educação	infantil,	pensar	em	alguns	pilares	como	
base	e	sustentação	para	um	bom	trabalho	na	infância:	projeto	e	criança.	O	trabalho	com	projetos	pos-
sibilita	que	as	crianças	sejam	protagonistas	da	aprendizagem	e	tenham	o	lugar	central	nas	atividades,	
sendo	elas	o	ponto	base	nesta	fase	da	educação.	Acreditamos	que	o	trabalho	com	projetos	de	turmas	
no	EDI	Rodrigo	Lopes	da	Silva	“Tikinho”	é	desafiador,	mas	as	conquistas	demonstram	que	estamos	no	
caminho	certo	em	prol	de	uma	educação	de	qualidade.
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O	objetivo	desta	pesquisa	é	compreender	como	ocorrem	as	práticas	de	alimentação	dos	bebês	
entre	um	e	dois	anos	de	idade	em	uma	turma	de	uma	Escola	Municipal	de	Educação	Infantil	(EMEI)	em	
Belo	Horizonte.

A	pesquisa,	em	andamento,	possui	abordagem	qualitativa	e	os	instrumentos	de	pesquisa	são	a	
observação	participante,	incluindo-se	fotografias	e	filmagens	e	entrevistas	semi-estruturadas.	

COMER, COMER É O MELHOR PARA PODER CRESCER... E MUITO MAIS!
A	hora	de	alimentar-se	está	longe	de	ser	uma	pausa	na	aprendizagem	dos	bebês.	Ao	contrário,	

além	de	ser	uma	prática	central	na	rotina	com	bebês	e	crianças	também	é	uma	importante	situação	de	
aprendizagens,	pois	além	do	aspecto	nutricional	do	corpo	também	envolve	aspectos	sociais,	afetivos,	
cognitivos	e	motores.	Nessa	situação,	podemos	evidenciar	a	inseparabilidade	das	ações	de	educação	
e cuidado. (Barbosa, 2010) 

Dar	de	comer	aos	pequenos	em	instituições	cujos	cuidados	são	compartilhados	com	as	famílias	
é	um	desafio.	O	que	oferecer	como	alimento	para	bebês	e	crianças	pequenas?	Assim	como	decidir	
quem	deve	alimentá-la,	quando	é	a	hora	mais	adequada	para	o	desmame,	como	os	sólidos	devem	ser	
introduzidos,	e	quais	utensílios	são	os	mais	adequados	para	que	a	criança	manuseie	os	alimentos,	é	
importante	compreender	também	o	que	aprendem	os	bebês	quando	são	alimentados.	Além	do	obje-
tivo	de	assegurar	a	promoção	de	saúde	e	bem	estar,	que	outros	aspectos	estão	presentes	nas	práticas	
de	alimentação	dos	bebês	na	creche?	Todas	essas	questões	parecem	ser	simples,	mas	fazem	parte	do	
cotidiano	e	muitas	vezes	são	motivo	de	preocupação	de	adultos	que	convivem,	cuidam	e	educam	os	
bem	pequeninos.	

Ao	mastigar	um	pedaço	de	 fruta,	deliciar	um	caldinho	de	 feijão	ou	beber	um	copo	de	 suco,	
bebês	e	crianças	adquirem	muito	mais	do	que	vitaminas	e	sais	minerais.	Um	corpo	bem	alimentado	é	
também	um	corpo	tratado	com	respeito,	atenção	e	cuidado.	Cada	alimento	saboreado	pelos	bebês	e	
crianças,	especialmente	na	etapa	da	Introdução	da	Alimentação	Complementar	(AC)1 são pedacinhos 
do	mundo,	do	desconhecido	que	a	criança	ingere	e	incorpora	ao	seu	organismo,	a	cada	mastigada	são	
desvendados	os	mistérios	da	alimentação,	dos	sabores,	aromas	e	texturas	da	comida.	Além	disso,	é	
um	ato	cultural	(MARANHÃO,	2001),	momento	de	descobrir-se	no	mundo,	interagir	com	os	outros	e	
desfrutar	de	um	momento	com	os	companheiros.	

1	 Segundo	 a	 OMS	 e	 UNICEF,	 em	 1980,	 a	 alimentação	 complementar	 é	 um	 processo	 pelo	 quais	 outros	 alimentos	 são	 introduzidos	
gradualmente	na	dieta	da	criança,	primeiro	para	complementar	o	 leite	e	progressivamente	para	substituí-lo	e	adaptar	a	criança	à	
alimentação	do	adulto.	
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COMPARTILHAMENTO	DE	SABERES	ENTRE	SAÚDE	E	EDUCAÇÃO	NO	
ATENDIMENTO	AOS	BEBÊS	NA	CRECHE:	UM	DIÁLOGO	NECESSÁRIO

O	 levantamento	 bibliográfico	 sobre	 “Alimentação	 na	 creche”	 realizado	 no	 Banco	 de	 Teses	
e	Dissertações	da	Capes,	 Scielo,	Google	Acadêmico	e	Biblioteca	da	Universidade	 Federal	 de	Minas	
Gerais,	 no	mês	de	abril	 de	2018	 revelou	que	a	 temática	é	ainda	escassa	no	 campo	da	Educação	e	
apresenta	maior	recorrência	em	áreas	de	conhecimento	como	as	da	Medicina,	Enfermagem,	Nutrição,	
Assistência	Social	e	Psicologia.	

Percebe-se	que	na	maioria	das	publicações	sobre	esse	assunto	na	área	da	saúde	as	orientações	
são	direcionadas	aos	pais,	mas	cabe	ressaltar	que	a	escola	de	Educação	Infantil	compartilha	com	a	fa-
mília	essa	responsabilidade	pela	introdução	da	alimentação	complementar	dos	bebês	e	crianças	bem	
pequenas.	Por	 isso,	é	necessário	que	o	campo	da	educação	esteja	 informado	e	atento	às	recomen-
dações	sobre	a	alimentação	complementar	possibilitando	reflexões	que	inspirem	ações	pedagógicas	
que	 favoreçam	a	boa	alimentação	e	o	desenvolvimento	 integral	das	 crianças	em	espaços	 coletivos	
de	educação.	Nesse	sentido,	Pinho	(2015)	também	afirma	que	a	alimentação	não	se	reduz	à	questão	
“puramente	nutricional”,	mas	também	consiste	em	um	ato	social	e	cultural,	e	estando	no	ambiente	
escolar	a	alimentação	pode	e	deve	ter	função	pedagógica.	De	forma	a	promover	a	independência	das	
crianças	estimulando-as	a	realizarem	escolhas,	provar	diversos	alimentos,	refletirem	sobre	desejos	e	
saciedades,	transformando	o	momento	das	refeições	em	privilegiado	espaço	de	experiências	alimen-
tares,	de	relações	sociais	e	aprendizagens.

Tendo	isso	em	vista,	cabe	ressaltar	a	orientação	do	documento	da	Secretaria	da	Educação	Básica	
do	Ministério	 da	 Educação,	 no	Relatório	 sobre	 as	 práticas	 cotidianas	 na	 Educação	 Infantil	 (BRASIL,	
2009c)	sobre	a	importância	de	aproximar	as	áreas	da	educação	e	da	saúde	com	vistas	a	favorecer	o	
bom	desenvolvimento	dos	bebês	e	crianças	pequenas	em	instituições	de	educação	coletiva.

Para	realizar	as	atividades	relacionadas	à	vida	das	crianças	pequenas	em	consonância	com	as	propos-
tas	pedagógicas	é	preciso	que	os	professores	em	suas	formações	discutam	com	outros	profissionais	
e	estudem	temas	relativos	à	saúde,	à	higiene,	à	psicologia,	à	nutrição,	além	de	noções	básicas	sobre	
segurança,	primeiros	socorros,	higiene	e	saúde	bucal.	Os	profissionais	especialistas	em	saúde	detêm	
uma	parcela	do	conhecimento	sobre	temas	de	suas	áreas	de	atuação,	os	professores	os	têm	sobre	
a	educação,	o	cuidado	e	a	organização	da	vida	coletiva	em	espaços	públicos.	É	a	composição	desses	
saberes	que	permitirá	a	construção	de	um	novo	conhecimento	enraizado	nos	diferentes	contextos.	
(BRASIL, 2009c, p. 95)

Apesar	de	ser	menos	explorado	na	área	educacional	a	 importância	desse	tema	também	tem	
sido	 reconhecida	por	pesquisadores	do	campo	da	Educação,	 sobretudo	no	que	 tange	aos	aspectos	
da	indissociabilidade	dos	atos	de	cuidado	e	educação	durante	as	práticas	educativas	na	instituição	de	
educação	infantil.	É	o	que	nos	apontam	os	estudos	de	Maranhão	(2000);	Kuhlmann	(2000);	Cerisara	
(1999);	Barbosa	(2009-2010);	Montenegro	(2001);	Dumont-Pena	(2015);	Silva	(2016);	Lessa	(2011);	e	os	
documentos	do	MEC	e	CNE	“Parecer	n.	20/2009-	Revisão	das	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	
Educação	Infantil”	(BRASIL,2009b)	e	o	“Relatório	de	Práticas	Cotidianas	na	Educação	Infantil	-	Bases	
para	a	reflexão	sobre	as	Orientações	Curriculares/2009”	(BRASIL,	2009c)	incluídos	no	referencial	por	se	
tratarem	de	norteadores	que	compõem	fundamentos	e	concepções	para	a	Educação	Infantil.

Em	documento	publicado	pelo	Ministério	da	Educação,	Barbosa	(2010)	aponta	a	importância	dos	
momentos	de	alimentação	em	um	contexto	coletivo	de	educação,	pontuando	que	ele	não	se	restringe	
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a	apenas	o	suprimento	de	uma	necessidade	fisiológica.	É	uma	prática	cultural,	com	seus	simbolismos	
que	abrangem	desde	as	escolhas	dos	alimentos,	a	organização	do	ambiente,	o	uso	de	determinados	
artefatos,	ritual	de	início	e	final	da	refeição.	Além	disso,	alimentar-se	é	uma	aprendizagem	importante	
para	a	pequena	infância	pois	envolve	aspectos	sociais,	motores	e	fonoarticulatórios	e	uma	oportunida-
de	de	socialização	e	vida	coletiva.	Aos	poucos	a	dependência	das	crianças	nas	situações	de	alimentação	
vai	diminuindo	e	vai	dando	lugar	a	alimentação	“com”	as	crianças.	É	um	processo	em	que	fica	ainda	
mais	evidente	a	inseparabilidade	entre	educação	e	cuidado.

Nesse	sentido,	Barbosa	(2010)	aponta	que	a	escola	de	educação	 infantil	é	um	espaço	educa-
cional	que	tem	o	importante	papel	de	compartilhar,	de	forma	indissociável,	a	educação	e	o	cuidado	
das	crianças	pequenas	com	suas	famílias.	Tal	característica	é	essencial	desse	tipo	de	 instituição	e	a	
distingue	de	outros	tipos	de	estabelecimentos	e	níveis	educacionais.	Essa	oferta	de	um	serviço	educa-
cional	de	qualidade,	além	de	afirmar	uma	compreensão	da	educação	dos	bebês,	também	consolida	o	
compromisso	de	possibilitar	a	todas	as	crianças	viverem	experiências	de	infância	comprometida	com	a	
aprendizagem	gerada	pela	ludicidade.	“Nesse	espaço,	os	bebês	aprendem	observando,	tocando,	expe-
rimentando,	narrando,	perguntando,	e	construindo	ações	e	sentidos	sobre	a	natureza	e	a	sociedade,	
recriando,	desse	modo,	a	cultura”.	(BARBOSA,	2010.	p.	3).

A	ação	pedagógica	realizada	com	um	grupo	de	bebês	ou	crianças	bem	pequenas,	expressa	as	
concepções	dos	adultos	sobre	o	“ser	criança”.	É,	partindo,	a	partir	daquilo	que	se	declara	sobre	esse	
sujeito	(criança)	que	a	prática	pedagógica	será	elaborada.	

As	concepções	sobre	infância	que	vem	se	consolidando	na	área	da	Educação	Infantil	sobretudo	
na	Sociologia	da	Infância	(SARMENTO,	2008),	afirmam	o	papel	das	crianças	na	sociedade	como	de	um	
ser	capaz,	sujeitos	da	história	e	de	direitos,	construtores	de	cultura.	Nesse	sentido,	crianças	e	adultos	
igualmente	são	participantes	ativos	na	construção	social	e	na	reprodução	interpretativa	de	suas	cultu-
ras	compartilhadas.	

Compreende-se	que	a	criança	é	um	ser	histórico	e	social,	ativo	e	receptivo,	cognitivo,	afetivo	e	
emocional,	inserido	numa	cultura	e	numa	sociedade.	Cabe	pontuar	que	as	infâncias	são	variadas	e	por	
isso	o	trabalho	docente	deve	levar	em	consideração	as	peculiaridades	de	cada	grupo	de	crianças	e	de	
cada	criança	para	as	quais	o	processo	educativo	está	sendo	elaborado.	

Este	ponto	de	 vista	diferencia-se	das	 teorias	 tradicionais	que	entendiam	a	 criança	 como	um	
mero	consumidor	da	cultura	estabelecida	pelos	adultos,	seres	incapazes,	dependentes,	um	vir	a	ser.	
Por	conseguinte,	torna-se	necessário	rever	o	panorama	das	práticas	educativas	com	bebês	e	crianças	
bem	pequenas,	com	o	intuito	de	garantir	o	acesso	à	educação	e	à	qualidade	desse	atendimento	desde	
a	mais	tenra	idade.	Para	isso,	é	necessário	compreender	crianças	como	seres	capazes	de	aprender	e	de	
se	relacionar	o	que	deve	incluir	também	os	bebês,	levando	em	consideração	suas	curiosidades,	suas	
capacidades, sua criatividade. 

Nesse	sentido	cabe	ressaltar	as	especificidades	dos	bebês,	sendo	aqui	considerados	de	acordo	
com	Barbosa	(2010),	os	indivíduos	desde	o	nascimento	até	os	18	meses	de	idade,	pois	na	nossa	cultura	
podemos	identificar	na	capacidades	de	andar,	falar,	comunicar	(também	por	gestos)	sinais	de	fim	do	
período	em	que	chamamos	a	criança	de	bebê	e	após	essa	idade	a	autora	nos	sugere	que	sejam	deno-
minadas	crianças	pequenas	ou	pequenininhas	(BARBOSA,	2010,	p.02).	
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Um	aspecto	central	das	discussões	sobre	a	educação	dos	bebês	se	refere	ao	papel	do	adulto	que	
acompanha	o	desenvolvimento	de	um	grupo	de	bebês	e	crianças	pequenas,	pois	apesar	de	reconhecer	
a	capacidade	dos	bebês	e	das	crianças	ressaltamos	que	bebês	têm	especificidades	que	precisam	ser	
consideradas.	A	sua	maior	vulnerabilidade	e	dependência	das	ações	dos	adultos	que	interagem	com	
elas	no	cotidiano,	especialmente	no	que	diz	respeito	às	ações	de	cuidado	e	proteção	tendo	em	vista	a	
sua	segurança	no	ambiente	coletivo	é	um	elemento	que	deve	orientar	as	ações	institucionais	e	das	pro-
fessoras	nas	instituições	de	Educação	Infantil.	Sendo	assim,	o	bebê	e	criança	pequena	são	ao	mesmo	
tempo,	capazes	e	dependentes	para	a	sua	sobrevivência	e	para	a	sua	inserção	na	cultura.

O	professor	não	pode	pensar	ou	movimentar-se	pela	criança,	mas	pode	sustentar,	favorecer	ou	conter	
as	ações	e	as	experiências	de	cada	uma	no	coletivo.	Sustentar	significa	manter	o	equilíbrio,	nutrir,	
proteger,	garantir	e	fornecer	os	meios	necessários	para	a	realização	e	continuação	de	uma	atividade,	
apontar	firmemente	os	limites	necessários	a	cada	interação	e	realização	das	crianças.	Apoiar	o	que	ela	
pode	realizar	com	seu	corpo,	promovendo	a	abertura	necessária	para	a	pluralidade	de	experiências	
que	as	crianças	podem	saborear.	Nesse	sentido,	ao	adulto	cabe	a	responsabilidade	de	comprometer-
-se	com	o	acompanhamento	da	criança	sabendo	que	a	educação	para	e	na	autonomia	não	supõe	uma	
independência	gerada	pela	ausência	de	atenção	e	contenção	do	adulto.	Pelo	contrário,	é	ao	pensar	
e	realizar	algo	junto	ao	professor,	na	confiança	e	na	cooperação	mútua,	que	as	crianças	aprendem	a	
organizar	suas	experiências	e	orientar	suas	atitudes	no	coletivo.	(BRASIL,.	2009c,	p.	108-109).

No	que	se	refere	aos	documentos	orientadores	para	a	alimentação	infantil,	a	Sociedade	Brasileira	
de	Pediatria	(SBP),	em	documento	oficial	de	2017,	apresenta	várias	formas	de	oferecer	os	alimentos	aos	
bebês.	A	mais	difundida	como	é	a	Alimentação	Complementar	com	colher,	que	consiste	em	oferecer	os	
alimentos	amassados	em	forma	de	“papa”	em	que	o	adulto	realiza	o	ato	de	alimentar	a	criança.	Além	
disso,	também	apresenta	outros	dois	métodos	novos	que	estão	se	difundindo	em	todo	o	mundo	atra-
vés	principalmente	da	internet	e	se	tornando	cada	vez	mais	populares.	São	eles:	o	método	Baby-Led	
Weating	(BLW)	que	significa	Desmame	Guiado	Pelo	Bebê	e	o	Baby-Led	Introduction	to	SolidS	(BLISS),	
cujo	significado	é	Introdução	aos	Sólidos	Guiada	pelo	Bebê.	Estes	dois	métodos	defendem	que	a	oferta	
de	alimentos	para	os	bebês	deve	ser	feita	através	de	pedaços,	tiras	ou	bastões,	de	modo	que	o	próprio	
bebê	possa	comer	os	alimentos	oferecidos	de	acordo	com	o	seu	conhecimento	e	 reconhecimento,	
ritmo	e	apetite.	

Entretanto,	o	mais	importante	destacado	no	documento	da	SBP	(2017),	não	é	o	método	em	si	
que	será	escolhido	para	a	refeição,	a	ideia	central	em	comum	é	a	necessidade	dos	responsáveis	pela	
introdução	alimentar	complementar	dos	bebês	levarem	em	consideração	a	capacidade	das	crianças	
participarem	ativamente	desse	processo,	e	encorajar	esses	adultos	a	confiarem	na	capacidade	nata	
das	crianças	de	se	auto	alimentarem	e	a	respeitar	a	 individualidade	e	o	ritmo	de	cada	criança.	“Há	
orientações	para	que	os	pais	identifiquem	e	respeitem	os	sinais	de	fome	e	saciedade,	incentivem	o	lac-
tente	para	que	ele	seja	ativo	e	interativo	durante	as	refeições,	com	a	atenção	voltada	totalmente	para	
o	momento”	(BRASIL,	Ministério	da	Saúde,	p.	2-3,	2002).	Considera-se	que	no	momento	da	refeição,	
o	bebê	pode	receber	os	alimentos	amassados	oferecidos	na	colher,	mas	também	deve	experimentar	
com	as	próprias	mãos,	explorando	as	diferentes	texturas	dos	alimentos	estimulando	seu	aprendizado	
sensório	motor.	Por	isso,	é	importante	oportunizar	e	incentivar	a	interação	dos	bebês	com	os	alimen-
tos,	evoluindo	de	acordo	com	seu	tempo	de	desenvolvimento.
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AS	PRÁTICAS	ALIMENTARES	DOS	BEBÊS	NA	CRECHE:	ALGUMAS	
CONSIDERAÇÕES

Podemos	concluir	até	o	momento,	que	alimentação	em	um	contexto	coletivo	de	educação	é	
uma	prática	 cultural,	 com	 seus	 simbolismos	 que	 abrangem	desde	 as	 escolhas	 dos	 alimentos,	 a	 or-
ganização	do	ambiente,	 o	uso	de	determinados	 artefatos,	 ritual	 de	 início	 e	 final	 da	 refeição.	Além	
disso,	alimentar-se	é	uma	aprendizagem	importante	para	a	pequena	infância	e	uma	oportunidade	de	
socialização	e	vida	coletiva.

Os	bebês	da	turma	investigada	tiveram	a	oportunidade	de	experimentar	com	as	próprias	mãos,	
explorando	as	diferentes	 texturas	dos	alimentos	estimulando	 seu	aprendizado	e	autonomia,	 foram	
considerados	como	sujeitos	capazes	e	ativos	no	processo	de	alimentação	na	creche.	Isso	se	evidenciou	
em	eventos	observados	em	que	os	bebês	alimentaram-se	na	maioria	das	vezes	de	 forma	 indepen-
dente,	participando	em	alguma	medida	colocando	os	babadores,	realizando	a	refeição	segurando	os	
próprios	pratos,	talheres,	canecas	e	copos	de	água,	descansando	a	própria	banana,	retirando	sementes	
das	frutas,	esfriando	os	alimentos,	entregando	os	pratos	para	as	professoras	no	término	da	refeição.	
Além	disso	participam	comendo,	ou	então	se	negando	a	comer,	sendo	seletivos	quanto	aos	alimentos	
e	criando	estratégias	para	comer	no	espaço	coletivo:	pedindo	repetição	da	refeição,	sinalizando	caso	
não	queiram	a	comida	oferecida,	cuspindo	o	que	não	gostam,	separando	os	alimentos	com	os	dedos,	
comendo	do	prato	do	colega	quando	o	seu	acaba,	aproximando	a	boca	devagar	para	experimentar	a	
temperatura	da	comida,	levantando	o	prato	para	comer	o	restinho	no	canto	do	prato,	retirando	a	casca	
da	maçã,	explorando	e	experimentando	as	texturas	dos	alimentos	novos,	etc...

Contudo,	ficou	evidente	também	que	os	tempos	institucionais	para	a	refeição	dos	bebês	muitas	
vezes	não	privilegiam	essas	experiências	com	o	ato	de	alimentar-se	em	toda	a	sua	dimensão	educa-
tiva.	Por	exemplo,	diversas	vezes	as	professoras	precisaram	ajudar	as	crianças	dando	a	alimentação	
na	boca	com	o	objetivo	de	acelerar	o	ritmo	da	alimentação	para	não	exceder	o	horário	determinado	
pela	instituição,	pois	o	refeitório	tem	horários	estipulados	para	cada	turma	e	os	bebês	apesar	de	con-
seguirem	alimentarem-se	sozinhos	muitas	vezes	fazem	isso	mais	lentamente	do	que	o	tempo	definido	
pela	instituição	para	a	alimentação.	Desse	modo,	geralmente	esses	momentos	são	vividos	de	forma	
apressada	e	disciplinadora	das	crianças,	tornando-se	um	momento	de	distribuição	de	gêneros	alimen-
tícios	que	devem	ser	 ingeridos	dentro	de	um	tempo	previamente	determinado	e	geralmente	curto,	
perdendo	assim	sua	potencialidade	em	auxiliar	no	desenvolvimento	de	várias	habilidades	previstas	nos	
eixos	do	currículo	para	a	Educação	Infantil	previstas	nas	DCNEI	(2009),	como	por	exemplo,	garantir	às	
crianças	experiências	que:	“...Promovam	o	conhecimento	de	si	e	do	mundo	por	meio	da	ampliação	de	
experiências	sensoriais,	expressivas,	corporais	que	possibilitem	movimentação	ampla,	expressão	da	
individualidade	e	respeito	pelos	ritmos	e	desejos	da	criança”	(BRASIL,	2009a,	p.	27,28).	
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INTRODUÇÃO
Esse	artigo	tem	por	objetivo	pensar	em	que	medida	a	 infância	pode	ser	compreendida	como	

condição	de	possibilidade	para	a	invenção.	É	importante	ressaltar	que	não	se	trata,	apenas,	de	dizer	
que	a	infância	pode	ser	inventiva,	mas	de	pensar	qual	relação	pode	ser	estabelecida	entre	infância	e	
invenção. 

No	entanto,	não	se	trata	de	pensar	um	conceito	de	invenção	geral,	mas	uma	invenção	específica,	
a	partir	de	uma	figura	histórica,	um	educador	e	filosofo	de	nossa	América.	Para	essa	escrita	pensare-
mos	o	conceito	de	invenção	a	partir	do	filósofo	e	educador	Simón	Rodríguez.	

A	 infância	 tampouco	é	 toda	ou	qualquer	uma.	Para	a	 infância	abordaremos	Walter	Kohan,	e	
algumas	de	suas	referências,	tais	como,	Aristóteles	e	Heráclito,	para	pensar	seu	conceito	de	infância	
como	modo	de	se	relacionar	com	a	vida.	

Para	iniciarmos	essa	escrita	propomos	apresentar	a	vida	e	a	obra	de	Simón	Rodríguez.	É	consen-
so	em	muitos	de	seus	comentadores	que	Simón	Rodríguez	foi	um	grande	revolucionário,	e	inventor	de	
outras	maneiras	de	se	conceber	a	educação.	Com	isso,	a	primeira	parte	dessa	escrita	tem	por	objetivo	
analisar	quatro	dos	seus	comentadores.	

Durán	(2016)	e	Kohan	(2013),	comentadores	e	pesquisadores	da	avida	e	da	obra	de	Rodríguez,	
afirmam	que	a	originalidade	do	professor	caraquenho	nem	sempre	esteve	ali.	Gonzalez	(2001),	por	sua	
vez,	um	dos	maiores	pesquisador	e	comentador	do	autor,	aborda	a	vida	e	a	obra	de	Rodríguez	como	
uma	unidade,	sempre	revolucionário.	Por	fim	Lasheras	(2001),	se	aproxima	de	Gonzalez	ao	afirmar	que	
Rodríguez	sempre	teve	as	características	necessárias	para	ser	um	inventor	e	revolucionário.	

Assim,	gostaríamos	de	afirmar	que	pensar	sobre	o	conceito	de	invenção	em	Simón	Rodríguez	é	
pensar sobre os gestos inventivos presentes	em	sua	vida,	pois	a	invenção	para	ele	não	é	compreendida	
para	além	de	sua	maneira	de	viver	a	vida,	mas	junta	a	ela,	as	suas	obras	educacionais	e	seus	escritos	
que	afirmam	a	necessidade	de	se	inventar.	

Para	o	segundo	momento	do	artigo	propomos	abordar	o	conceito	de	infância	em	Kohan	a	partir	
de	três	obras	específicas	Infância, estrangeiridade e ignorância (2007), Infância: entre educação e filo-
sofia (2007) e ¿Para qué hacer filosofia con niños y niñas en América Latina?	(2013).	Com	o	auxílio	da	
Física (1995)	de	Aristóteles	e	o	Fragmento	53	de	Heráclito.

Por	fim,	a	terceira	e	última	parte	desse	artigo	consiste	em	pensar	em	que	medida	a	infância,	
trabalhada	na	segunda	parte,	pode	ser	pensada	como	condição	de	possibilidade	para	a	invenção,	tal	
como	Rodríguez	foi	capaz	de	viver	e	conceber.
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SIMÓN RODRÍGUEZ: UM INVENTOR REVOLUCIONÁRIO
A	invenção	vem	sendo	trabalhada	durante	séculos	por	filósofos,	psicólogos,	escritores	e	tantos	

outros	que	se	interessam	pelo	tema.

Kastrup	em	seu	livro	A invenção de si e do mundo: uma introdução do tempo e do coletivo no 
estudo da cognição	 (2008)	nos	 faz	pensar,	 a	partir	 de	 Stengers	 (1990),	 sobre	a	possibilidade	de	 se	
pensar	regras	para	a	invenção.	Nos	diz	ela:

A	invenção,	se	estudada,	é	explicada	pelos	mesmos	princípios	invariantes	que	regulam	toda	e	qual-
quer	atividade	cognitiva,	podendo	ser	prevista,	ao	menos	de	direito.	Ora,	a	ideia	de	uma	lei	da	in-
venção	apresenta-se	como	um	contra	senso,	pois	encerra	a	invenção	nos	quadros	da	repetição,	da	
necessidade	e	da	previsibilidade.	(KASTRUP,	p.	21,	2007)

Com	isso,	queremos	deixar	claro	que	nosso	objetivo	com	a	escrita	desse	texto	não	é	encontrar	
um	método	para	que	se	possa	inventar,	mas	perseguir	os	traços	que	se	repetem	na	invenção,	de	modo	
que	possamos	pensar	sobre	sua	condição	de	possibilidade.	

Para	pensarmos	sobre	a	invenção	abordaremos	Simón	Rodríguez.	Rodríguez	é	uma	figura	que	
inspirou	e	ainda	inspira	muitos	escritores.	A	invenção,	senão	sua	originalidade	é	tema	em	muitos	deles.	
Durán	(2016)	dedica	um	livro	para	pensar	a	originalidade	do	filósofo	educador.	Com	o	título	Simón 
Rodríguez: Una filosofia de la radical novedad (2016)	o	autor	aborda	a	imagem	revolucionária	e	original	
de	Rodríguez,	mas	diferente	da	tradição	acadêmica,	afirma	que	sua	originalidade	não	se	encontra	na	
unidade	de	seu	trabalho,	mas	que	sua	radicalidade	e	novidade	se	deu	ao	longo	dos	anos.	

Kohan, por sua vez é autor de O mestre inventor: relatos de um viajante educador (2013),	como	
o	próprio	título	já	diz,	o	autor	concebe	Rodríguez	como	um	inventor	de	grandes	feitos,	viajante,	educa-
dor	que	foi	capaz	de	fazer	o	que	ninguém	tinha	até	então	feito.	

Gonzalez,	 um	 de	 seus	mais	 conhecidos	 comentadores	 também	 não	 nega	 a	 originalidade	 do	
professor	de	primeiras	 letras.	No	prólogo	das	Obras Completas	 (2001)	afirma	mais	de	uma	vez	que	
Rodríguez	foi	original	e	revolucionário.	

Mas	qual	a	invenção	de	Rodríguez?

Rodríguez	passou	mais	de	30	anos	viajando	pela	Europa,	deu	aula	em	7	países	pelo	continen-
te	 (GONZALEZ,	 2001).	 Regressando	as	Américas	 continuou	a	 viajar,	 dando	aula	 em	outros	 5	países	
(GONZALEZ,	2001).	Viajou	de	diversas	maneiras,	chegou	mesmo	a	atravessar	 fronteiras	em	viagens	
feitas	a	pé	(LANSHERAS,	2001).	Nem	sempre	possuiu	dinheiro	para	arcar	com	seus	gastos,	trabalha-
va	como	professor,	e	aquilo	que	recebia,	diz	ele,	era	para	pagar	as	próprias	dispensas	com	a	escola	
(RODRÍGUEZ, 2001).

Jorge	Larrosa,	ao	comentar	o	livro	escrito	por	Kohan	O mestre inventor: relatos de um viajante educa-
dor (2013)	diz	que	este	conta	a	história	de	um	aventureiro.	De	fato,	Rodríguez	para	além	de	professor,	viajan-
te,	filósofo	e	revolucionário	nos	parece	ter	sido	um	grande	aventureiro.	Suas	aventuras	eram	educacionais.

Essas	suas	aventuras	educacionais	têm	um	propósito	claro,	 inventar,	difícil	dizer	se	este	sabia	
onde	dariam	essas	aventuras.	Talvez	sua	mais	 famosa	 frase	seja	aquela	que	 fala	exatamente	sobre	
isso,	a	necessidade	de	inventar.	“Ou	inventamos	ou	erramos”	(RODRÍGUEZ,	p.159,	2001),	título	de	seu	
compilado	de	escritos	sobre	a	educação,	editado	após	sua	morte,	nos	faz	pensar	sobre	a	relação	erro,	
invenção e educação.
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No	século	XIX,	a	América	Espanhola	passava	por	um	processo	de	 independência	militar,	eco-
nômica	e	política.	Rodríguez,	por	sua	vez,	afirma	a	necessidade	de	se	fazer	uma	outra	revolução,	a	
educacional,	e	por	isso	regressa	as	Américas	em	1823.

A	revolução	educacional	consistia	em	educação	para	todos	sem	distinção	de	classe,	etnia,	ori-
gem	social	ou	política.	Rodríguez	nos	diz	em	suas	Obras completas (2001)	“Educação	para	todos,	por-
que	todos	são	cidadãos”	(RODRÍGUEZ,	p.	195,	2001).	No	entanto,	a	proposta	de	Rodríguez	encontrou	
enorme	resistência	na	sociedade	em	que	viveu,	pois	estava	inserido	em	uma	sociedade	escravocrata,	
segregadora,	que	aceitava	a	desigualdade	social	e	a	exploração	do	ser	humano.

Rodríguez	propõe	uma	outra	educação,	a	síntese	de	como	compreendia	essa	educação	pode	ser	
encontrada	em	sua	escola	construída	em	1825,	na	cidade	de	Chuquisaca,	Bolívia.	Nessa	escola,	cons-
truída	enquanto	Ministro	de	Educação,	 logo	após	a	conquista	da	 independência	da	região,	aceitava	
a	todos	e	todas	sem	distinção	de	classe	social,	cor,	etnia	ou	qualquer	outra	maneira	que	propusesse	
limitar	um	ser	humano	segundo	sua	alteridade.	A	grande	invenção	de	Rodríguez,	segundo	seus	comen-
tadores	é	a	educação	popular	tal	como	concebe	e	pratica.	Não	se	trata,	apenas,	de	escola	para	todos,	
mas	de	uma	escola	que	aceita	a	todos	e	qualquer	criança	que	quisesse	adentrá-la.

Diríamos,	no	entanto,	que	Rodríguez	faz	mais	do	que	isso,	afirmarmos	que	ele	não	apenas	foi	
capaz	de	inventar,	mas	que,	ao	afirmar,	e	construir	uma	escola,	que	não	define	os	estudantes	segundo	
critérios	identitários	possibilitou	que	cada	um	pudesse	inventar	a	si	mesmo,	apesar	da	sociedade	que	
insistia	a	defini-los	segundo	as	suas	origens.

Entretanto,	não	descartamos	as	evidências	de	Durán	e	Kohan,	quando	dizem	que	o	Rodríguez	
revolucionário,	inventor	de	uma	outra	educação	nem	sempre	esteve	ali.

No	início	de	sua	vida,	quando	professor	de	primeiras	letras,	com	21	anos,	após	ter	sido,	prova-
velmente,	ajudante	de	Pelgrón,	professor	de	primeiras	letras	de	Caracas	(GONZALEZ,	2001)	e	professor	
em	sua	própria	casa.	Não	encontramos	registro	da	originalidade	que	estava	por	vir	anos	após.	Embora	
seu	método	de	ensino	não	tradicional,	mas	ligado	a	Aristóteles	e	a	Rousseau	(GONZALES,	1976).

Um	outro	ponto	importante	está	na	escrita	de	seu	primeiro	texto.	Reflexiones sobre los defectos 
que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medios de lograr su reforma por un nuevo estable-
cimiento	(2016). Apesar	das	ideias	interessantes	ali	encontradas,	o	que	faz	Rodríguez	é	um	estudo	dos	
iluministas	espanhóis	para	a	composição	de	seu	relatório	(DÚRAN,	2016).

Kohan	afirma	que	o	Rodríguez	inventor,	original	e	revolucionário	nem	sempre	esteve	ali.	Segundo	
o	comentador	o	que	muda	a	compreensão	de	educação	do	filósofo	educador	é	um	encontro.	O	encon-
tro	com	o	pequeno	Thomas,	um	menino,	que	faz	com	que	Rodríguez	pense	de	outra	maneira,	que	olhe	
o	mundo	de	uma	outra	forma:

Rodríguez	sente	que	aprende	coisas	importantes	nesse	dia.	Não	foi	a	escola.	Tampouco	foi	de	pessoas	
conhecidas,	instruídas	e	importantes.	Não	são	professores	que	estão	a	ensinar	neste	momento,	con-
tinua	pensando	nesses	aspectos	do	que	experimentou,	nos	princípios	que	estão	nascendo.	É	preciso	
seguir	andando.	É	preciso	continuar	indo	à	escola.	Mas	depois	dessa	pequena	experiencia	com	o	pe-
queno	Thomas,	Simón	Rodríguez	já	não	poderá	pensar	como	pensava	anteriormente.	Já	não	poderá	
mais	ir	à	escola	da	forma	tranquila	e	acolhedora	como	ia	antes.	Já	não	poderá	mais	viver	a	vida	que	
vivia.	Terá	de	viver,	a	partir	do	encontro	com	o	pequeno	Thomas,	uma	nova	vida.	(KOHAN,	2013,	p.	35)

Desse	modo,	ainda	que	Kohan	compreenda	Rodríguez	como	um	inventor,	ele	só	o	é	após	um	
encontro,	após	algo	que	o	 faz	 com	que	ele	não	pudesse	viver	a	vida	que	ele	vivia,	mas	o	obriga	a	
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viver	uma	nova	vida.	Assim,	não	se	trata	de	uma	característica	da	personalidade	de	Rodríguez,	nem	
tampouco	uma	vocação.	Mas	de	um	fato	externo	a	ele	que	o	faz	modificar	de	maneira	tal	que	já	não	
podia	viver	a	vida	que	vivia	e	por	isso	sai	a	inventar	uma	nova	vida,	não	só	para	ele,	mas	para	muitos	
que	cruzam	o	seu	caminho.

Gonzalez,	por	outro	lado,	afirma	a	ideia	de	que	Rodríguez	sempre	foi	um	inventor,	um	revolucio-
nário,	e	justifica	sua	afirmação	em	alguns	gestos	do	educador:	o	fato	dele	sempre	ter	sido	observador,	
rebelde,	inteligente,	enérgico	e	inconformado.	Nos	diz	ele:

Neste	ambiente	se	ampliam,	se	reduzem	e	voltam	a	ampliar	os	olhos	do	pequeno	Simón	Rodríguez,	
que	nasceu	com	duas	características	preeminentes:	observador	e	rebelde,	dois	termos	muitas	vezes	
fundamentais	para	a	originalidade,	quando	vem	acompanhadas	de	inteligência	e	energia.	A	seu	tem-
po,	quase	aos	vinte	e	cinco	anos,	já	mostrava	consciência	revolucionária	plena;	antes	busca	inovar,	
que	é	a	prolongação	inicial	do	espírito	inconformado.	(GONZALEZ,	p.	25,	2001,	tradução nossa)

Não	um	encontro,	um	conhecimento	adquirido,	mas	características	de	sua	personalidade	teriam	
feito	Rodríguez	o	grande	revolucionário.	Sempre	um	revolucionário,	embora	nem	sempre	original,	nos	
diz	Gonzalez,	mas	sempre	inconformado.	Teve	desde	sempre	as	características	necessárias	para	sê-lo.	

Lasheras,	nos	parecesse	aproximar	mais	de	Gonzalez	na	compreensão	sobre	quando	se	mani-
festa	a	originalidade	de	Simón	Rodríguez.	 Segundo	ele,	 sua	personalidade,	 a	 vontade	de	aprender,	
foi	a	razão	pela	qual	ele	passou	a	vida	viajando,	com	isso	foi	para	lugares	onde	tinha	o	que	aprender.	
Fazendo	com	que	Rodríguez	se	tornasse	o	grande	inventor,	revolucionário	que	foi.	

De	fato,	isso	parece	justificar	suas	viagens	até	a	França	de	Napoleão,	por	exemplo,	onde	grandes	
fatos	históricos	pareciam	estar	ocorrendo.	O	conhecimento	obtido,	os	lugares	conhecidos	fizeram	com	
que	ele	se	tornasse	o	revolucionário	capaz	de	propor	uma	educação	outra	nas	Américas.	Ou	seja,	nem	
sempre	revolucionário,	mas	sempre	curioso	e	com	vontade	de	aprender,	o	que	garantiu	a	revolução	
educacional	de	Rodríguez.

No	entanto,	 independente	de	quando	Rodríguez	 se	 tornou	um	 revolucionário	ou	de	quando	
iniciou	suas	invenções,	se	esta	fazia	parte	de	seu	caráter	ou	se	ele	passou	por	encontros	marcantes	que	
o	fizeram	ser	quem	ele	se	tornou,	para	além	disso,	o	fato	é	que	Rodríguez	foi	capaz	de	inventar	uma	
educação	outra,	diferente	daquela	que	até	então	ocorria	na	América	Espanhola.

Independente	das	dissonâncias	entre	os	quatro	comentadores	é	certo	dizer	que	os	quatro	pos-
suem	em	comum	a	ideia	de	que	o	filósofo	educador	foi	capaz	de	uma	postura	muito	específica,	a	de	
perceber	que	as	coisas	poderiam	ser	outras	diferente	da	maneira	com	que	vinham	sendo	instituídas.	

Ora,	o	que	nos	parece	que	Rodríguez	foi	capaz	de	fazer	foi	afirmar	que	a	educação	não	precisa	ser	
como	a	instituída	pela	colônia,	segregadora,	excludente,	para	poucos1.	Mas	que	uma	outra	educação,	que	
tinha	como	preceitos	a	igualdade,	a	irreverência,	a	pergunta,	a	hospitalidade	(cf.	Kohan	e	Durán,	2018)	era	
possível,	afirmou	que	a	vida	não	precisa	se	submeter	aos	padrões	identitários	impostos	pela	sociedade.

Essa	postura,	ou	melhor,	esse	gesto	específico	de	afirmar	que	a	vida	pode	ser	outra,	que	as	
instituições	podem	ser	diferentes	daquelas	já	instituídas.	Ou	seja	esse	gesto	de	estranhar	o	mundo,	
aquilo	que	é	considerado	como	verdade,	é	o	faz	com	que	seja	possível	inventar.	Isso	nos	parece	ter	
especial	conexão	com	a	infância.	Mas	não	essa	infância	cronológica,	vastamente	estudada	pelas	linhas	

1	 A	 educação	 colonial	 na	 América	 Espanhola	 era	 organizada	 a	 partir	 do	 sistema	 de	 castas.	 (cf.	 GONZALEZ,	 2001;	 DURÁN,	 2016;	
LANSHERAS, 2001)
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da	psicologia	e	da	medicina,	mas	uma	outra	infância,	diríamos,	uma	infância	filosófica	tal	como	encon-
trada	em	Kohan.

A INFÂNCIA
O	conceito	de	infância	pode	ser	compreendido	de	diversas	maneiras,	a	partir	de	diversas	pers-

pectivas,	 de	diversas	 áreas.	 Para	 esse	 artigo	propomos	pensar	 a	 infância	 filosoficamente.	 Pensá-la	
como	um	conceito,	mas	também	pensá-la	como	uma	maneira	de	se	relacionar	com	a	vida.	Para	que	
isso	se	faça	possível	é	necessário	eleger	os	filósofos	que	irão	nos	auxiliar.

Kohan	em	seus	livros	Infância, estrangeiridade e ignorância (2007) e Infância: entre educação e 
filosofia (2007) e	em	seu	artigo	¿Para qué hacer filosofia con niños y niñas en América Latina? (2013) 
elabora	uma	outra	maneira	de	compreendermos	a	infância,	diferente	daquela	que	normalmente	esta-
mos	habituados	a	conceber.	Mas	para	iniciar	a	segunda	parte	dessa	escrita	é	preciso	compreender	a	
concepção	de	tempo	adotada	pelo	autor	na	elaboração	do	seu	conceito	de	infância.

Na	Grécia	Antiga	existia	mais	de	uma	maneira	de	se	compreender	o	tempo.	Para	 isso	vamos	
pensar	a	partir	do	fragmento	53	de	Heráclito	e	da	Física	de	Aristóteles.	

Aristóteles	em	sua	 física	vai	definir	o	 tempo	da	 seguinte	maneira:	 “O	 tempo	não	é	 indepen-
dente	do	movimento,	mas	o	pertence.	O	 ‘antes	e	depois’”.	E	continua	com	os	atributos	do	 tempo:	
“Considerações	sobre	os	números	e	as	magnitudes.	Não	existe	tempo	mais	rápido	ou	mais	lento	[...]	
Tempo	e	movimento	se	medem	reciprocamente.	Ser	no	tempo	é	ser	no	número.”	(ARISTÓTELES,	livro 
IV, p. 219, 1995, tradução nossa)	Assim,	a	primeira	definição	de	tempo	que	encontramos	é	a	do	tempo	
como	número	de	movimento	(KOHAN,	2013).	É	importante	ressaltar	que	no	original	em	grego	a	palavra	
usada	por	Aristóteles	para	designar	tempo	é	a	palavra	khrónos.

Heráclito,	por	sua	vez,	filósofo	pré-socrático,	nos	traz	uma	outra	compreensão	do	tempo.	Em	
seu	fragmento	53	o	filósofo	escreve:	“O	tempo	é	uma	criança	que	brinca,	o	reino	de	uma	criança.”	No	
entanto,	diferente	de	Aristóteles	a	palavra	grega	usada	por	ele	para	designar	tempo	é	aíon.

Aíon, diferente de khrónos é	o	tempo	da	experiência,	da	intensidade,	é	um	tempo	não	quantitativo,	
como	o	tempo	definido	por	Aristóteles,	mas	qualitativo.	O	tempo	como	define	Heráclito	possui	estreita	
relação	com	a	infância	e	com	o	brincar,	enquanto	o	tempo	de	Aristóteles	é	pensado	a	partir	do	movimento.

Com	isso,	Kohan	nos	fala	sobre	duas	infâncias,	uma	qualitativa	e	outra	quantitativa:	

Se	consideramos	o	tempo	em	sua	dimensão	cronológica	[...],	a	infância	é	a	primeira	etapa	da	vida,	
seus	movimentos	iniciais.	Dessa	maneira,	a	infância	é	majoritariamente	pensada	no	âmbito	acadê-
mico,	 como	uma	etapa,	 fase	 ou	 parte	 da	 vida.	Mas	 o	 tempo	pode	 ser	 pensado	de	muitas	 outras	
maneiras,	além	de	como	número	de	movimento.	Se	o	tempo	se	mede	não	por	critérios	quantitativos,	
mas	qualitativos	a	infância	já	não	tem	a	ver	com	o	número	de	anos	que	tem,	mas	com	a	qualidade	
ou	 intensidade	da	experiência	que	se	vive.	É	esse	o	tipo	de	 infância,	sobretudo,	que	nos	 interessa	
afirmar:	uma	certa	maneira	de	experimentar	o	mundo,	 infantil,	 como	se	 fosse	 sempre	a	primeira	
vez	que	experimentamos.	Com	uma	certa	 ingenuidade,	 sem	preconceitos,	atentos	a	sua	surpresa.	
(KOHAN,	2013,	p.	6	e	7)

Kohan	divide	a	infância	em	duas,	uma	cronológica	e	outra	a	partir	da	ideia	do	tempo	enquanto	
experiência,	aíonica.	A	primeira	é	uma	etapa	da	vida,	a	segunda	um	modo	de	se	relacionar	com	ela.	Em	
Infância, estrangeiridade e ignorância (2007)	o	autor	nos	dá	mais	alguns	elementos	para	pensarmos	
essas	duas	maneiras	de	compreendermos	a	infância.
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Em	certo	sentido,	há	duas	infâncias.	Uma	é	a	infância	majoritária,	a	da	continuidade	cronológica,	da	
história,	das	etapas	do	desenvolvimento,	das	maiorias	e	dos	efeitos	[...].	Essa	infância	segue	o	tempo	
da	progressão	sequencial:	seremos	bebês,	depois,	crianças,	adolescentes,	jovens,	adultos,	velhos.	Ela	
ocupa	uma	série	de	espaços	molares:	as	políticas	públicas,	os	estatutos,	os	parâmetros	da	educação	
infantil,	as	escolas,	os	conselhos	tutelares.	Existe	também	uma	outra	infância,	que	habita	outra	tem-
poralidade[...].	Essa	é	a	infância	como	experiência,	como	acontecimento,	como	ruptura	da	história,	
como	revolução,	como	resistência	e	como	criação.	(KOHAN,	2007,	p.	94)

Interessante	perceber	nesse	trecho	que	o	autor	associa	a	infância	à	criação,	tomaremos	nesse	
sentido,	para	além	dos	limites	conceituais,	a	criação	enquanto	invenção.	Mas	de	que	maneira	a	infância	
pode	ser	associada	a	invenção,	a	resistência,	a	ruptura?	A	infância	aíon é	compreendida	como	ver	o	
mundo	como	se	fosse	a	primeira	vez,	sem	preconceitos,	atentos	a	sua	surpresa	(KOHAN,	2013).	Nos	
parece	certo	dizer	que	ver	o	mundo	como	se	fosse	a	primeira	vez	é	ver	sem	seu	uso	habitual,	atento	
em	suas	possibilidades	de	vir	a	ser.

Assim,	temos	duas	infâncias	que	não	necessariamente	se	excluem,	mas	que	tampouco	necessita	da	
outra	para	existir.	A	primeira	ligada	ao	movimento	ininterrupto,	a	segunda	a	intensidade	e	a	experiência.

A INVENÇÃO E A INFÂNCIA
Assim,	quais	as	relações	que	podemos	traçar	entre	as	infâncias	de	Kohan	e	a	invenção	de	Rodríguez.	

Primeiramente	é	certo	dizer	que	suas	invenções	educacionais,	a	escola	de	Chuquisaca,	a	educação	para	
todos,	visavam,	muitas	das	vezes,	a	infância	khrónos,	em	sua	maioria	sem	a	infância	aíon. 

Eram	filhos	de	pais	escravizados,	órfãos,	que	tinham	seu	acesso	a	infância	negado,	não	experien-
ciavam	essa	relação	de	início,	encontravam	um	mundo	pronto,	que	dizia	para	elas	quem	deveriam	ser.	
Mas	também	filhos	da	aristocracia,	os	criollos,	os	indígenas	e	todos	aqueles	que	quisessem	adentrar	a	
sua	escola.	A	infância	khrónos era o	objetivo	das	invenções	educacionais	de	Simón	Rodríguez,	de	sua	
hospitalidade,	da	educação	popular.

No	entanto,	a	infância	também	se	relaciona	com	a	invenção	em	Simón	Rodríguez	na	medida	em	
que	nos	parece	que	ele	foi	capaz	de	retirar	os	preconceitos	sobre	as	coisas,	tanto	em	relação	as	crian-
ças	sem	infância,	quanto	a	instituição	escolar.	Diríamos	que	Rodríguez	foi	capaz	de	ver	as	coisas	como	
se	fosse	a	primeira	vez,	isso	porque	ele	foi	capaz	de	tirar	as	coisas	do	seu	lugar	habitual	e	afirmar	que	
as	coisas	poderiam	ser	outras,	diferentes	de	como	vinham	sendo	compreendidas	até	aquele	momento.

Ele	inventa,	faz	uma	outra	escola,	irreverente,	e	para	que	isso	se	fizesse	possível	olha	atento,	sem	
preconceitos	a	escola	que	está	ali,	a	mesma	escola	segregadora	e	preconceituosa	como	a	sociedade	
em	que	estavam	inseridos.	Dela	faz	outra	coisa,	Rodríguez	não	inventa	a	escola,	mas	faz	dessa	escola	
outra	que	até	então	não	havia	sido	visto,	aceita	a	todos	sem	distinção.	Rodríguez	não	inventa	a	educa-
ção,	mas	faz	dela	outra	educação,	diferente,	do	que	até	então	a	compreendiam	enquanto	educação.

A	infância,	no	entanto,	não	estava	presente	em	Rodríguez	apenas	quando	este	pensa	sobre	a	
educação.	A	infância	parece	estar	na	forma	de	Rodríguez	se	relacionar	com	a	vida,	ele	não	se	limita	
em	aceitar	as	coisas	como	estão	instituídas,	é	capaz	de	olhar	sempre	como	se	fosse	a	primeira	vez,	até	
mesmo	para	a	sua	obra.	O	que	faz	com	que	ele	não	seja	o	mesmo	durante	a	sua	escrita,	elabore	mais	
suas	 ideias,	desenvolva	de	maneira	cada	vez	mais	 radical	as	suas	 invenções,	pois	sempre	atento	as	
possibilidades	de	vir	a	ser.
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CONCLUSÃO
Dessa	forma,	esse	artigo	teve	por	objetivo	pensar	quais	as	relações	possíveis	entre	a	infância	e	a	

invenção,	mais	especificamente	as	relações	entre	as	infâncias	khrónos e aíon com	a	invenção	em	Simón	
Rodríguez.	A	infância	foi	compreendida	em	duas	dimensões	diferentes,	a	khrónos, enquanto etapa da 
vida e a aíon, enquanto	modo	de	experienciá-la.

Rodríguez	recebia	em	sua	escola,	compreendida	como	original,	invento	e	revolucionária	as	crian-
ças de infância khrónos, no	entanto,	para	que	isso	fosse	possível	nos	parece	que	foi	necessário	que	
antes	disso	ele	vivenciasse	a	infância	aíon,	de	maneira	a	ver	como	se	fosse	a	primeira	vez	a	instituição	
escolar,	para	que	com	isso	ele	pudesse	fazer	dela	uma	outra	coisa,	diferente	daquilo	que	era.

No	entanto,	acreditamos	também	que	a	infância	aíon	o	acompanhou	ao	longo	de	sua	vida.	Pois	
que	viveu	como	se	fosse	a	primeira	vez	enquanto	escreveu	seus	livros,	na	medida	em	que	concebeu	os	
seus	conceitos	e	foi	capaz	de	coloca-los	em	prática	em	sua	própria	vida.

Assim,	o	inventor,	revolucionário,	aventureiro	Rodríguez	foi	também	uma	pessoa	infantil,	no	sen-
tido aíonico do	termo,	na	medida	em	que	viveu	sua	vida	como	se	fosse	a	primeira	vez,	tirando	as	coisas	
de	seu	lugar	habitual	por	onde	passava,	questionando	o	lugar	comum	de	pessoas	e	de	instituições.
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