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Apresentação 

 

Os organizadores 

 

 

Nossa intenção ao organizar esta publicação é, de forma modesta, 

prestar homenagem a Paulo Freire, no ano em que completaria 100 anos 

de vida. Fonte de inspiração e reflexão, suas ideias permeiam gerações de 

educadores e, pensando nessa bagagem é que chamamos alguns profissi-

onais da educação, pessoas comprometidas com a cidadania, para nos 

ajudar nesse caminho. 

Assim, o objetivo da obra é partilhar diferentes experiências educati-

vas – em alfabetização, letramento, em educação para o patrimônio, em 

saúde, em educação inclusiva, etc. desenvolvidas nas infâncias e nas ju-

ventudes, divulgando tais ações e as tornando, por que não, inspiradoras 

de outras. 

A publicação é voltada para pesquisadores, acadêmicos, profissionais 

de instituições educativas ou que desenvolvam ações nesse âmbito e outros 

interessados nas temáticas que a obra oferece. Objetiva partilhar e dar vi-

sibilidade para propostas que contribuem na construção de coletivos 

educacionais, progressistas e democráticos. 

Cenários contemporâneos nos desafiam a refletir sobre tempos e es-

paços escolares que apresentam certo desencaixe em relação a sujeitos 

fluídos e a escola precisa acolher diferentes saberes, diferentes manifesta-

ções culturais na perspectiva de um espaço de heterogeneidade e 

pluralidade. São estas experiências que desejamos compartilhar. 

Podemos tecer várias críticas aos modelos educacionais, mas, embora 

com fragilidades, ainda é o modelo capaz de minimizar os efeitos da desi-

gualdade social e de renda. É uma instituição que deixa marcas, afetos, 

traduzidos no fazer de alguns sujeitos – geralmente professores. 
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Todo o reencontro com Paulo Freire retoma o que Fernando Pessoa 

falou para a mulher amada: “Quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei 

a achar-te quando te encontrei” 1. Com o pensamento de Paulo Freire iden-

tificamos nossas ideias e legitimamos a educação um ato político.  

 

Boa leitura! 

 

 
1 Trecho do fragmento XXI, Terceiro Tema do poema “A falência do prazer e do amor”, livro “Primeiro Fausto”, de 
Fernando Pessoa. 



 
 
 

Prefácio 
 

Alexander Goulart 1 

 

 

O sujeito cognoscente, de incompetência provisória, de que nos fala 

Paulo Freire está fragilizado. A pós-modernidade, como condição da cul-

tura, é movediça, inconstante. Eis a dificuldade, não é possível normatizar 

o tempo que vivemos e, diariamente, no campo educacional, surgem situ-

ações desconhecidas que se proliferam em meio a um panorama de 

incertezas. É o tempo da fragilidade, da debilidade do sujeito. Contudo, o 

que poderia parecer pessimismo, transforma-se em oportunidade sob a 

mediação de educadores atentos. Ou, melhor dito, professores dispostos a 

aventurar-se numa docência artística. É sobre as experiências enriquece-

doras que emergem de tal ousadia que esta obra se alimenta e nutre o 

leitor ávido por horizonte.  

Sem os punhos de ferro da modernidade, a pós-modernidade precisa 

de nervos de aço, nos diz Zygmunt Bauman. Sem uma verdade universal, 

como classificar? Como estruturar? Daí decorre a situação de ambivalên-

cia, a impossibilidade de incluir e excluir num mesmo discurso. Neste 

cenário, as instituições educacionais, sobretudo a escola, por séculos des-

tinadas a transmitir às novas gerações valores, regras de conduta e formas 

de classificação, vão se perdendo em meio à fragmentação. Como centros 

de formação, não se sabe bem se contribuindo com valores democráticos 

pela igualdade ou critérios de dominação, elas veem seus referenciais 

questionados, despertando em si uma ação reativa. Os mesmo se passa 

com os professores, pedagogos, gestores educacionais.    

 
1 Jornalista e Licenciado em Ciências Sociais. Possui Mestrado e Doutorado em Comunicação Social pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Especialista em Gestão Educacional pela Fundação Getúlio Vargas e 
Especialista em Gestão Curricular Marista (PUCRS). Foi Diretor do Colégio Marista Graças, Vice-Diretor do Colégio 
Marista Assunção, professor universitário e assessor de comunicação dos Colégios Maristas. Atualmente é Chefe do 
Gabinete da Reitoria da PUCRS. 
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Não se pode mais pensar nem praticar a pedagogia e o currículo como 

antes. Estamos diante do desafio da docência artística a ser vivida em tem-

pos de diversidade cultural. Nas palavras da filósofa e educadora Sandra 

Corazza: uma pedagogia da escuta, cada vez mais curiosa, atenta à diver-

sidade cultural, entendendo-se a cultura como uma atividade de produção 

de verdades, um campo de batalha em torno criação e fixação de significa-

dos na sociedade.  

Práticas e novos repertórios para as infâncias e juventudes sinaliza 

caminhos possíveis para que educador e educando encontrem um novo 

lugar, descubram suas próprias origens, tradições e desconformidades. A 

hermenêutica de escuta constitui-se, assim, num exercício de interpretar 

e de escutar o apelo do ser despotencializado que vive a verdade como 

abertura e horizonte e não mais como fundamento último. Sem o hori-

zonte do céu ou do inferno, ao ser temporal resta viver sem maiores 

pretensões em meio ao jogo de interpretações, em que o respeito ao Outro 

e o abraço à vida é a própria ética do habitar/coabitar. 

 



 
 
 

1 
 

“Um olhar sobre o objeto”: 
exercício para a educação patrimonial no 

Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul 
 

Angela Beatriz Pomatti 1 

Gláucia Giovana Lixinski de Lima Kulzer 2 

 

 

O MUHM e sua história 

 

Antes de tratarmos especificamente das ações desenvolvidas pelo Se-

tor Educativo do Museu, é importante salientar que o Museu de História 

da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM) iniciou seu trabalho com um 

projeto denominado “Memória Médica”, em 2004, que objetivava regis-

trar, pela metodologia da História Oral, a memória dos médicos do estado 

do Rio Grande do Sul (MUHM, 2014). Pelas entrevistas feitas, percebeu-se 

a existência de um rico acervo sobre Medicina e iniciou-se uma campanha 

para doações desses acervos. No dia 18 de outubro de 2007, o MUHM foi 

inaugurado no prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa de 

Porto Alegre, onde ainda hoje encontra-se o espaço expositivo do Museu3, 

e tem o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) como principal 

parceiro, já a sua gestão está a cargo da Associação de Amigos do Museu 

de História da Medicina do RS (AAMUHM). E desde o seu surgimento, tem 

 
1 Historiadora pela Universidade Federal de Pelotas, Museóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Museóloga do MUHM. E-mail: ange-
lapomatti@yahoo.com.br. 

2 Historiadora pelo Centro Universitário Franciscano - Santa Maria (RS), Pedagoga pela Uninter - Pólo Porto Alegre 
(RS), mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - São Leopoldo (RS). Historiadora do MUHM. 
E-mail: glaucia.lixinski@gmail.com. 

3 Avenida Independência, 270, centro, Porto Alegre – RS. 



14 | Práticas e novos repertórios para as infâncias e juventudes 

 

como missão  promover o interesse pela história da Medicina e da Saúde 

como uma ferramenta de compreensão da realidade, por meio da preser-

vação, investigação e divulgação do patrimônio cultural médico — o que 

ocorre a partir de exposições, ações educativas e publicações, que contri-

buem para o desenvolvimento da sociedade (MUHM, 2012). 

Atualmente, conta com aproximadamente 4 mil objetos, entre equi-

pamentos médicos, instrumentos cirúrgicos e acervo pessoal. O acervo 

arquivístico tem em torno de 150 coleções pessoais e o bibliográfico 9 mil 

obras, das quais cerca de 500 são consideradas raras. O seu acervo é aberto 

a pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Além disso, o Museu 

recebe o público espontâneo, escolas e grupos, oferecendo mediações e ati-

vidades lúdico-pedagógicas. Ao longo do tempo, ampliou o número de 

visitas, desenvolvendo novos projetos educativos e consolidando-se como 

um centro de promoção e construção do conhecimento na sociedade. No 

total, foram 22 exposições, desenvolvidas ao longo da história do MUHM.  

Para cada exposição pensada, junto com a expografia, as pesquisas 

nos acervos do MUHM e instituições externas, são organizadas ações edu-

cativas específicas, que discutem os objetos apresentados, bem como a 

temática da exposição vigente. Além dessas ações específicas, a equipe da 

instituição desenvolve atividades lúdico-pedagógicas mais abrangentes, 

que abordam a temática da educação para o patrimônio e a valorização da 

memória, que podem ser utilizadas independentemente da mostra que es-

tiver exposta nas salas expositivas. Sobre uma dessas ações educativas 

falaremos a seguir. 

 

O MUHM e suas práticas educativas 

 

Refletir sobre as práticas educativas do Museu de História da Medi-

cina do Rio Grande do Sul, seu acervo e suas ações como fonte de 

conhecimento, possibilitou percebermos o potencial educativo que o es-

paço oferece. Segundo Pivelli e Kawasaki (2005, p. 119): 
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Para a construção de um potencial pedagógico é necessário valorizar o papel 

do sentir, do intuir, do construir, do fazer parte, trabalhando a importância da 

vivência nas ações educativas e na sua própria relação com a cultura. Contudo, 

no aspecto pedagógico é preciso que ele seja aprimorado através de um plane-

jamento estrutural que envolva além da área educacional, os setores técnicos 

e administrativos, buscando uma clareza maior nos objetivos institucionais. 

 

Ciente da importância de um projeto pedagógico, o MUHM criou o 

Setor Educativo no ano de 2008 com o objetivo de comunicar o acervo de 

forma acessível, educando para o patrimônio e para a saúde. Partindo des-

ses pontos, foram desenvolvidos, desde o seu princípio, mediações e a 

atividades lúdico-pedagógicas, que buscavam auxiliar na construção do 

aprendizado através da vivência e do diálogo. Ao longo dos anos de exis-

tência, o Setor Educativo foi se reinventando resultado da experiência 

diária no atendimento aos professores e alunos que buscam práticas pe-

dagógicas fora do ambiente formal da escola. O Museu como espaço não 

formal de ensino entrelaça-se ao ambiente formal, apresentando recursos 

lúdicos, desafiadores, envolventes a fim de facilitar e ampliar o processo 

de ensino aprendizagem. Sendo que todas as ações educativas do MUHM 

são pensadas para o nosso maior público: o escolar. Para isso, torna-se 

muito importante a parceria entre o Museu e a escola e o auxílio dos pro-

fessores na busca de novas práticas de aprendizado no espaço do Museu. 

Essas atividades têm como pressuposto envolver os alunos para promover 

o desenvolvimento do conhecimento de forma significativa e proporcionar 

uma experiência fora do âmbito escolar. 

Aprendemos em todos os lugares, momentos e com pessoas diferen-

tes, e esse processo deve ser contínuo. Há inúmeras fontes de aprendizado, 

o conhecimento está capilarizado, diluído em diversos locais. Neste con-

texto, concordamos com Horta (1999) quando define que a educação 

patrimonial é um processo permanente e constante de educar indivíduos 

a partir da experiência com o patrimônio, o que os leva a um processo 

ativo de conhecimento, apropriação e valorização, possibilitando também 

a compreensão da trajetória histórico-social em que está inserido.  
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Tornar o espaço do museu acessível, didático e atrativo para os jovens 

ainda é um desafio. Oportunizar uma educação crítica sobre o mundo em 

que estamos inseridos nos reconhecendo como atores sociais responsáveis 

pelo processo de valorização do patrimônio como um todo. Desta forma, a 

elaboração e organização de exposições, a partir de pesquisas históricas, 

bem como a escolha dos objetos para compor a expografia da temática são 

processos que também fazem parte do processo educativo. Soma-se a isso 

a elaboração do roteiro educativo, a mediação e atividades pedagógicas a 

fim de favorecer uma experiência educativa e o desenvolvimento dos indi-

víduos. De acordo com Dewey (2018), o desenvolvimento deve ocorrer 

como um todo: físico, emocional e intelectual, para tanto a experimentação 

e o pensamento reflexivo favorecem o aprendizado.  

Dessa forma, as exposições do MUHM são construídas para que o pú-

blico consiga estabelecer relações entre a temática e os objetos. Os acervos 

tridimensionais norteiam o contexto histórico e possibilitam a visualização 

das práticas de saúde e a valorização dos mesmos, como patrimônio e 

parte integrante da memória. Assim, o espaço do museu oportuniza, entre 

outras coisas: exercitarmos o olhar e aprendermos com os objetos, a ex-

perimentação, as mediações, o diálogo, a pesquisa, as atividades lúdicas e 

com a interdisciplinaridade disponível nas exposições temáticas. Permitir 

o pensamento reflexivo, dar significado e sensibilizar os indivíduos a valo-

rizar o patrimônio é de fato sintonizar-se com o mundo dinâmico e volátil 

que temos, oportunizando um desenvolvimento contínuo.  

O desafio constante para os museus é estar sempre reinventando-se, 

buscando dialogar  com a diversidade de indivíduos, que adentram seu 

espaço, principalmente sobre cultura, patrimônio e memória. Um recurso 

facilitador para que isso de fato ocorra são as práticas educativas que estes 

espaços oferecem. Segundo Horta:  

 

O diálogo permanente que está implícito neste processo educacional estimula 

e facilita a comunicação e a interação entre as comunidades e os agentes res-

ponsáveis pela preservação e estudo dos bens culturais, possibilitando a troca 
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de conhecimentos e a formação de parcerias para a proteção e valorização des-

ses bens (HORTA, 1999, p.4). 

 

Assim, para fomentar o processo educacional no espaço museal, lan-

çamos mão também de recursos pedagógicos com o intuito de despertar a 

curiosidade, a pesquisa e o protagonismo do aprender. O MUHM, ao longo 

de treze anos de existência, idealizou e produziu onze atividades lúdico-

pedagógicas, elaboradas pela equipe da instituição para serem utilizadas 

como recursos metodológicos, construindo o saber de forma mais praze-

rosa, instigante e interessantes, convertendo-as em ações reflexivas. O 

objetivo dessas propostas didáticas centra-se em envolver os educadores e 

alunos no processo de uso do espaço museal como um local de aprendi-

zado, desenvolvendo o conhecimento de forma diferenciada. 

A concepção de materiais educativos tem um processo de criação, se-

leção de conteúdo, adequação de linguagem, formas e estratégias para que 

se torne atrativo e consiga envolver o público para articular com os diver-

sos saberes, despertando a curiosidade e o prazer em realizar a atividade. 

(MARANDINO, 2016). Por isso, oferecer experiências educativas é dar sig-

nificado ao acervo construindo o conhecimento junto ao público. Como 

afirma Dewey (2018, p. 63): 

 

[...]conhecimentos e o domínio do processo de produzi-los não se adquirem 

por transmissão linguística diretamente de uma pessoa que o sabe realizar 

para outra que não o sabe. Conhecimentos somente são aprendidos ou desen-

volvidos quando fazem parte da totalidade significativa de uma experiência 

qualquer e quando a pessoa que está a aprender vê-se envolvida na referida 

experiência. Isto é, se aprendem significações ou conceitos no interior da prá-

tica e com vistas à prática. 

 

As atividades pedagógicas do MUHM são elaboradas para diferentes 

públicos com conteúdos interdisciplinares envolvendo história, patrimô-

nio, memória e práticas de saúde (QUEVEDO, et al, 2018). E são 

desenvolvidas e aplicadas ao final de cada mediação realizada com alunos 

de escolas públicas e privadas, de acordo com a escolha prévia do professor 
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responsável pela turma, que participa da ação educativa no Museu. Nesse 

contexto, o papel dos mediadores, como promotores do pensar, ocorre 

através do diálogo e da interação com o público junto ao espaço expositivo 

do MUHM. É por meio dessa ação que se promove a educação reflexiva e 

crítica, sensibilizando os jovens para valorização do patrimônio e da me-

mória.  

As práticas educativas desenvolvidas no espaço museal consolidam-

se através da parceria Museu-Escola-Comunidade (QUEVEDO, et al., 

2018), tornando possível o desenvolvimento das ações do MUHM e o de-

senvolvimento de uma educação para além dos muros da escola. O 

envolvimento dos jovens nesse processo de educação para o patrimônio e 

para saúde potencializa-se pela interação com as exposições, mediações e 

atividades pedagógicas. 

 

Atividade pedagógica: “Um olhar sobre o objeto” 

 

Dentre as atividades pedagógicas disponíveis no MUHM, escolhemos 

“Um olhar sobre o objeto”, para ser abordada aqui de forma mais abran-

gente. Esse recurso foi  construído em 2010 com o objetivo de aproximar 

o público da instituição, do trabalho desenvolvido nos bastidores do Mu-

seu, principalmente, no que diz respeito ao seu acervo, e caracteriza-se por 

integrar várias habilidades, entre elas: o cognitivo, social e psicomotor, 

além de estimular o raciocínio, a reflexão e a valorização do patrimônio.  

“Um Olhar sobre o Objeto” foi desenvolvido para o público a partir 

do 4º ano do ensino fundamental, baseado na especificidade cognitiva 

dessa faixa etária. De acordo com as etapas de desenvolvimento de Piaget 

(1987), nesse período os jovens encontram-se nos níveis operatório con-

creto e operatório formal, com habilidades para solucionar problemas 

utilizando a lógica, em questões matemáticas ou relacionadas a objetos fí-

sicos/abstratos, e também têm autonomia desenvolvendo possibilidades e 

teorias. Oferecer estímulos para os jovens permite observar a importância 

dos objetos como documentos históricos, a importância do registro das 
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informações, da pesquisa e, posterior, comunicação desse artefato nas ex-

posições. Essa experiência lúdica inserida na rotina de aprendizado dos 

jovens permite o desenvolvimento integral, de criação e recriação, de per-

cepção do meio ao explorar objetos, como destaca (RAU, 2011). Portanto, 

o Museu apresenta-se com um locus primordial para refletirmos sobre os 

objetos, de acordo com Ramos (2004, p.21), 

 

[..] mostrando relações historicamente fundamentadas entre objetos atuais e 

de outros tempos, o museu ganha substância educativa, pois há relações entre 

o que passou, o que está passando e o que pode passar.  

 

Foi pensando em oferecer um recurso que possibilitasse o público vi-

venciar a rotina do Museu, principalmente no que concerne ao trabalho 

com o seu acervo, e percebendo as características intrínsecas e extrínsecas 

dos objetos, pesquisando sobre a história que há na materialidade dos 

mesmos, entre outros aspectos, que construímos a atividade pedagógica 

em questão. Para isso, optamos por utilizar objetos em duplicidade e que, 

além de estarem na atividade, também estavam expostos no Museu, nas 

exposições vigentes. Assim, durante a mediação, o público tem o primeiro 

contato com os objetos, através das exposições e diálogos mediados pela 

equipe da instituição, que relacionam os acervos com o seu contexto his-

tórico bem como com o tema da mostra. Esse processo todo possibilita que 

o aluno tenha subsídio para que, no momento da atividade pedagógica, 

tenha a noção histórica do acervo. 

Logo em seguida (figuras 1, 2, 3 e 4), mostramos alguns dos objetos 

que fazem parte da atividade e que foram selecionados pensando na com-

posição do material não cortante e de fácil manuseio para que os alunos 

manipulem os objetos com segurança. 
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Figura 1 - Estetoscópio de Pinard4 Figura 2 - Máscara de Ombredanne5 

  
 

Figura 3 - Fórceps e Afastadores6 Figura 4 -  Tonômetro7 

  
Fonte: Acervo Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul 

 

No momento do desenvolvimento da atividade lúdico-pedagógica, é 

necessário que os jovens sejam divididos em equipes – geralmente cinco 

grupos. Então, cada equipe escolhe um representante, que receberá um kit 

(figura 5) contendo: prancheta, lupa, trena, lápis, borracha, jaleco, más-

cara e luvas descartáveis. Após estarem devidamente vestidos, com o 

jaleco, máscara e luvas, cada grupo deverá escolher um objeto para reali-

zar a pesquisa. Os recursos do kit servem para auxiliar na investigação, no 

 
4 Possui formato de uma taça e é utilizado para amplificar sons corporais, como os cardíacos. 

5 Era utilizada para realização de anestesias através da inalação do éter ou clorofórmio, principalmente no século XIX 
e início do XX. 

6 Auxiliava no nascimento de bebês que encontravam uma posição anormal ou ainda quando o trabalho de parto é 
prolongado. 

7 Objeto em formato de triângulo, utilizado para medir a pressão intra-ocular. 
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caso da trena, por exemplo, utilizada para medir o objeto, bem como a 

lupa para observar se há alguma espécie de inscrição ou marca no mesmo.  
 

Figura 5 - Kit entregue aos alunos para a realização da atividade  

 
Fonte: Acervo do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul  

 

Figura 6 - Alunos durante a realização da atividade lúdico-pedagógica  

   
Fonte: Acervo do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul 

 

Também é fornecido para os estudantes uma tabela com campos pré-

determinados para ser preenchida com informações sobre o objeto, que 

foi concebida para que cada equipe analisasse os seus objetos e sinalizasse 

alguns pontos fundamentais para a descrição e catalogação da peça, 

quando a mesma adentra no Museu. Ainda são abordados pontos como, 

por exemplo: "Possui cor?” e “De que material é feito?”. E também há es-

paço para respostas descritivas, como: “Este objeto se relaciona com a 
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finalidade do museu?”, “Você saberia nos dizer para que este objeto foi 

criado?”.  

 Essa ação de “olhar para o objeto” possibilita um aprendizado re-

flexivo, estabelecendo significações, na medida que o grupo se envolve na 

investigação e compartilha seu conhecimento apreendido durante a medi-

ação. Também possibilita construir novos significados através da 

experiência com o acervo e produzir conhecimento. Conforme Carvalho 

(2016, p.54-55) “[...] a aprendizagem é fortemente influenciada pelo am-

biente físico, pelas interações sociais, pelos conhecimentos, atitudes, 

crenças pessoais, podendo, assim, ocorrer em qualquer lugar”. Ainda, si-

mular a prática museológica com o grupo por meio desse recurso 

pedagógico, permite que os jovens possam aprender alguns conceitos mu-

seológicos, tais como: o que é um acervo; como ocorre sua catalogação, 

higienização, acondicionamento, conservação preventiva; o que é uma re-

serva técnica; o conceito de memória, patrimônio e os tipos de patrimônio 

(material ou imaterial); e também compreender como esses objetos são 

inseridos numa instituição museológica. 

 Desde a sua criação, em 2007, o MUHM realizou mediações e ati-

vidades pedagógicas para cerca de 12.257 mil alunos distribuídos em 601 

turmas de 278 escolas. Sendo assim, contabilizando o número de partici-

pantes da atividade “Um olhar sobre o objeto”, concebida em meados de 

2010, temos o total de 52 turmas oriundas de 39 escolas diferentes, que 

totalizam 1.057 estudantes que vivenciaram essa prática educativa. 

Essa experiência educativa com o acervo permite fazer conexões an-

tes não percebidas e, assim, verificar que esses objetos foram construídos 

para sanar uma necessidade humana, conseguir um melhor diagnóstico 

médico e auxiliar na prática da saúde.  
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Figura 7 - Alunos durante a realização do preenchimento da tabela 

  
Fonte: Acervo do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul 

 

Após preenchimento da tabela, cada grupo organiza-se para apresen-

tar o seu objeto. Elencam alguns pontos que se destacaram e que 

acreditam ser importantes para compreensão do acervo. Essa troca de co-

nhecimento proposta pela atividade pedagógica “Um olhar sobre o objeto” 

vai além da ideia de conteúdo, permitindo que os participantes sejam pro-

tagonistas do aprender, evidenciando a dimensão educativa que ela possui, 

efetivada com o diálogo e a troca de informações. Essa prática oferecida 

pelo MUHM converge com a teoria educacional de Dewey (2018, p. 66) 

que propõem aprender a aprender, já que o processo educativo “é um con-

tínuo reorganizar, reconstruir, transformar” através da experimentação. 
 

Figura 8 - Alunos durante a apresentação das características do objeto escolhido 

  
Fonte: Acervo do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul 
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Aproximar o público dos objetos, democratizar o espaço museológico, 

preparar o professor para as visitas educativas e incentivá-los a participar 

durante a mediação e a atividade, assim como valorizar o patrimônio e a 

memória, são pontos que ainda estão longe do ideal nas instituições mu-

seológicas, porém, aos poucos vamos trilhando esse caminho.  

A prática, através da atividade lúdico-pedagógica apresentada aqui, 

motiva os jovens a ver o espaço museológico e seus acervos com um outro 

olhar. Este processo vai além da simples contemplação, decodifica, explora 

e investiga os objetos valorizando o processo contínuo e leve da descoberta 

e do aprender.    

 

Considerações finais 

 

O espaço museal e suas ações educativas são locais privilegiados para 

desenvolver o conhecimento de forma significativa através de recursos que 

fornecem interação, experimentação e proporcionam autonomia aos jo-

vens no aprender a aprender. O MUHM, através de suas ações 

pedagógicas, propõem uma aprendizagem reflexiva para diferentes públi-

cos. A atividade “Um olhar sobre o objeto” foi concebida para proporcionar 

uma experiência museológica para os jovens, bem como sensibilizar para 

a valorização do patrimônio e da memória.  

Esse recurso didático oferecido para as escolas públicas e privadas 

proporciona uma aproximação com os conceitos museológicos, um apro-

fundamento do conhecimento sobre o acervo da instituição, assim como 

uma abordagem sobre o trabalho da Reserva Técnica incentivando os alu-

nos a desenvolverem pesquisas e novos questionamentos. 

A ideia do espaço museal não é ser uma extensão da escola e nem 

privilegiar conteúdos, mas, sim, envolver o público visitante nas temáticas 

expositivas e promover uma experimentação através dos recursos lúdico-

pedagógicos, ampliando o conhecimento dos jovens e sensibilizando-os 

para a educação e para o patrimônio.  

 



Angela Beatriz Pomatti; Gláucia Giovana Lixinski de Lima Kulzer | 25 

 

Referências 

 

CARVALHO, Cristina. Quando a Escola vai ao Museu. Campinas, SP: Papirus, 2016. 

 

HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. 

Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Museu Imperial; IPHAN: MinC, 1999. 

 

MARANDINO, Martha. (Org). A Educação em Museus e os Materiais Educativos. SP: 

GEENF/USP, 2016. 

 

MUHM. Plano Museológico, 2014, 74p. [Documento interno]. 

 

MUHM. Regimento Interno, 2012, 8p. [Documento interno]. 

 

MUHM. Relatório Setor Educativo, 2007 - 2019. [Documento interno]. 

 

PIAGET, J. O Nascimento da Inteligência na Criança. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

 

PIVELLI, S. R. P; KAWASAKI, C. S. Análise do potencial pedagógico de espaços não formais 

de ensino para o desenvolvimento da temática da biodiversidade e sua conservação. 

In: V Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação em Ciências, Bauru. Anais. 

Bauru: ABRAPEC, nov./dez. 2005. 

 

QUEVEDO, Éverton R.; KULZER, Gláucia G.L.de L. Conceber materiais: o papel educacional 

e a prática educativa do Museu de História da Medicina do RS. In: FRAGA, Hilda de; 

SHIAVON, Carmem G. B.; GASTAUD, Carla Rodrigues (Org.). Patrimônio no Plural: 

práticas e perspectivas investigativas. Porto Alegre: Selbach & autores associados, 

2018.  

 

RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A ludicidade na educação: uma atitude pedagógica. 2ª 

ed. Curitiba: Ipex, 2011. 

 

REGO, Tereza Cristina (Org). John Dewey. As origens da educação progressiva: o filósofo 

da democracia e sua importância para a renovação educacional. 1º ed. SP: Editora 

Segmento, 2018 

 



 
 
 

2 
 

Com crianças, vagueando entre sepulturas: 
possibilidades, abordagens e ensino de história a 
partir do Cemitério Vera Cruz (Passo Fundo/RS) 

 
Djiovan Vinícius Carvalho 1 

 

 

Linhas introdutórias 

 

Os cemitérios se constituem em “espaços de memória”, pois instigam 

lembranças e, simultaneamente, as instituem e/ou as cristalizam. Em ra-

zão disso, evidenciam a conformação histórico-social e cultural das cidades 

e nos remetem às variadas formas e significados da vida e da morte. Os 

traços ou vestígios, presentes em cemitérios – estatuária, práticas de de-

voção, símbolos, etc. –, podem ser considerados foco de conhecimento 

familiar, social, cultural, e mesmo político.  

Em cemitérios centenários – como é o caso do Cemitério Municipal 

Vera Cruz, localizado no município de Passo Fundo (RS) – a distância entre 

os familiares vivos e os sepultados torna-se maior a cada geração. Nesse 

sentido, áreas mais antigas acabam por se tornar – com o perdão do tro-

cadilho – zonas mortas, pouco visitadas, decrépitas, subjugadas à ação do 

tempo e alvo de interesse de um ou outro curioso. 

Quando se fala em cemitério, seu significado linguístico está longe de 

ser aquele ligado apenas à derradeira finitude do ser humano. A origem 

etimológica da palavra, do grego koimeterion, e do latim coemeterium, faz 

 
1 Doutorando em História pelo do Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Passo Fundo (UPF). 
Bolsista CAPES. Mestre em História pela Universidade de Passo Fundo. Vice-presidente do Instituto Histórico de 
Passo Fundo (IHPF). Membro Correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. E-mail: 
djiovanc@gmail.com 
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referência a um “local de repouso”, ou ainda um “dormitório”. Ora, que se 

faça uso dessas definições! A pretensão é despertar esse grande “dormitó-

rio”, muitas vezes concebido como um reduto sepulcral, lúgubre, cinzento 

e desprovido de quaisquer resquícios de dinamicidade e vida. O intento é 

despertar tanto mortos quanto vivos: os mortos de seu corrente limbo do 

esquecimento, onde ficam absortos os túmulos e sepulturas dos que um 

dia já viveram; os vivos, sobretudo, despertá-los à conscientização de que 

o cemitério é um lugar de memória, um espaço de identidade e de identi-

ficação histórica, não apenas particular, mas de diversos grupos sociais.  

Nos últimos anos têm sido ampliadas as iniciativas formuladas vi-

sando a conservação e o reconhecimento de bens culturais. Em nível local, 

destacamos as ações e os projetos desenvolvidos a partir do Cemitério Mu-

nicipal Vera Cruz, considerado um museu a céu aberto. Dessa maneira, 

para além do turismo cultural, o entendemos enquanto vetor de conheci-

mento sobre a história da cidade e de seus habitantes.  

O espaço cemiterial pode ser propulsor de informações sobre senti-

dos sociais, perpetuação de memórias e crenças, afirmação de valores 

sociais e culturais, e expressão da estratificação social. Portanto, o cemité-

rio é entendido como referencial para compreender e refletir sobre a 

história social, cultural e política de Passo Fundo e região. Recorrendo à 

definição de Pierre Nora (1993), “espaços de memória” são locais materiais 

ou imateriais onde se fixam as memórias coletivas, onde se cruzam me-

mórias pessoais, da família e da comunidade. Tais ambientes são 

responsáveis por conduzir a um processo de reconhecimento identitário, 

de pertencimento à comunidade e/ou grupo de semelhantes, partindo de 

uma noção de (re)vivenciamento de experiências coletivas do passado 
(HORTA, 2008, p. 108). 

O Cemitério Vera Cruz é um espaço que indubitavelmente remete a 

questões históricas, sociais, econômicas e culturais da sociedade passo-

fundense, servindo como vetor para a Educação Patrimonial e o ensino de 

história local. Afinal, sem dúvida, a história local contribui para a produção 

de interpretações sobre as formas como os atores sociais se constituem 
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historicamente, situados em espaços socialmente construídos. Além disso, 

se caracteriza pela valorização das particularidades e das diversidades, ser-

vindo, muitas vezes, como ponto de partida para a formação de uma 

identidade regional.  

De forma semelhante, o estudo a partir do local permite que os indi-

víduos se sintam partícipes de uma história que deixa de ser desprovida 

de importância ao passo que se estabelecem relações com a história global, 

entrecruzando presente e passado. Circe Bittencourt afirma que  

 

a história local tem sido indicada como necessária para o ensino por possibili-

tar a compreensão do entorno do aluno, identificando o passado sempre 

presente nos vários espaços de convivência – escola, casa, comunidade, traba-

lho e lazer –, e igualmente por situar os problemas significativos da história 

do presente (BITTENCOURT, 2009, p. 168).  

 

Ao se trabalhar com história local não se pode contentar-se em abor-

dar de forma isolada os acontecimentos locais, em uma “fragmentação 

rígida dos espaços e temas estudados, não possibilitando que os alunos 

estabeleçam relações entre os vários níveis e dimensões históricas do 

tema” (FONSECA, 2003, p. 154), inviabilizando a construção de relações 

entre o contexto local, o nacional e o global (articulação entre micro e ma-

cro história). A história local pode ser atrelada à história do cotidiano, ao 

fazer das pessoas comuns participantes de uma história aparentemente 

desprovida de importância e estabelecer relações entre os grupos sociais 

de condições diversas que participaram de entrecruzamentos de histórias, 

tanto no presente como no passado (BITTENCOURT, 2009, p. 168).  

Como afirma Machado (2013, p. 128), não devemos nos equivocar em 

relação à história local: ela não deve ser entendida como um recorte fe-

chado, deslocado e isolado do restante dos conteúdos históricos 

considerados “programáticos”. A história local está longe de ser uma opção 

à parte dos conteúdos de história nacional e mundial, muito pelo contrário, 

apresenta-se como uma forma complementar e necessária ao atual ensino 

de História. 
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Frente a isso, compreendemos que o ensino de história local abarca 

uma forma de aprendizagem do conhecimento histórico articulado com os 

interesses, conhecimentos e experiências culturais dos alunos, desenvol-

vendo atividades que redirecionam o olhar dos estudantes para o 

reconhecimento da história, bem como dos bens culturais presentes no 

seu cotidiano. Além disso, o trabalho com a história local facilita a cons-

trução de problematizações históricas, favorecendo a recuperação de 

experiências individuais e coletivas do aluno, fazendo-o vê-las como carac-

terísticas de uma realidade histórica mais ampla.  

Portanto, faz-se necessário, quando possível, o estudo das relações 

entre o local, o regional e o nacional de maneira articulada entre si. Daí a 

ênfase na importância dos cemitérios como espaços de lembrança, de 

(re)memoração, de devoção, mas também de pertencimento, de conheci-

mento, de aprendizagem e de interpretação cultural, histórica e social. 

 

Vagueando entre as sepulturas: possibilidades de estudo de História 

no cemitério  

 

A utilização do espaço cemiterial como proposta para o ensino de His-

tória, partindo da história local, serve como fonte para a (re)significação e 

construção do conhecimento. Na medida em que a história do município é 

relacionada e problematizada com a história regional/nacional/global, o 

aprendizado se torna mais dinâmico e reflexivo, possibilitando o senti-

mento de pertencimento.   

Nesse sentido, os cemitérios tornam-se um espaço privilegiado para 

o ensino, pois comportam uma variedade de histórias de vida ligadas por 

um espaço final comum. Dessa forma, acreditamos ser possível agrupar 

determinados sujeitos a fim de estabelecer relações conceituais que auxili-

arão na construção do conhecimento histórico. 

Tendo em vista as considerações apresentadas, buscamos explorar 

algumas possibilidades de abordagens da história local por meio da utili-

zação do espaço cemiterial, neste caso, do Cemitério Vera Cruz. Dentre as 
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possibilidades de abordagens possíveis de serem exploradas, optamos, 

neste momento, pelo trabalho com dois eixos temáticos: formação étnica 

e História Política municipal.  

Esses dois agrupamentos não devem ser encarados como núcleos fe-

chados e única possibilidade de análise e trabalho, tampouco, neste ensaio, 

são abordadas todas as alternativas. Escolhemos por esses dois recortes 

devido ao número de sujeitos sepultados no Cemitério Vera Cruz, e, 

mesmo realizando a seleção e os recortes contextuais, a variedade de pos-

sibilidades se manteve muito abrangente.  

Ainda, é preciso dizer que os dois eixos podem ser justificados pela 

expressiva variedade de túmulos de imigrantes/migrantes e de lideranças 

políticas regionais, que deram os tons da formação multiétnica da popula-

ção e da estrutura política passo-fundense, em fins do século XIX e início 

do século XX, respectivamente.  

 

Entre republicanos e federalistas: a República Velha no Cemitério 

Vera Cruz  

 

Para iniciar o trajeto por entre as sepulturas, abordamos personali-

dades que estiveram presentes na cena política passo-fundense, entre a 

última década do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O start 

advém com os envolvidos em um dos crimes políticos que mais abalaram 

a população de Passo Fundo, no início do regime republicano: o assassi-

nato do Coronel Chicuta.  

Na manhã de 18 de junho de 1892, Francisco Marques Xavier, Chi-

cuta, como era conhecido, veterano da Guerra do Paraguai, teria recebido 

um telegrama e seguia o rumo de sua casa. Sua residência localizava-se na 

esquina da Rua do Comércio (atual Avenida Brasil) com a Rua da Boa Vista 

(atual Rua dos Andradas), contudo, antes que pudesse chegar lá, Chicuta 

foi executado na principal via da cidade.2 

 
2 Chicuta foi sepultado no antigo cemitério público, sendo, posteriormente, transladado para o Cemitério Municipal 
Vera Cruz.  
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A morte de Chicuta é um fato político e está relacionada com aconte-

cimentos maiores que tiveram origem com a Proclamação da República, 

em 1889. No Rio Grande do Sul, a instabilidade política no país destacou-

se pelas sucessivas trocas de governo, que refletiram em Passo Fundo. Tal 

fato acirrou os ânimos na disputa pelo poder, embate que viria a se asse-

verar durante uma sangrenta guerra civil que dividiu Passo Fundo e todo 

o estado do Rio Grande do Sul em dois grupos políticos distintos. 

Em 3 de novembro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca fechou 

o Congresso Nacional. No Rio Grande do Sul, em 12 de novembro do 

mesmo ano, Júlio de Castilhos foi derrubado do poder. Chefes liberais e 

dissidentes republicanos fundaram o Partido Federalista em fevereiro de 

1892, sob a liderança de João Nunes da Silva Tavares e Gaspar Silveira 

Martins.  

Com Joca Tavares na cadeira de presidente do estado, Silveira Mar-

tins tratou de organizar a ocupação do poder em todos os municípios do 

estado pelos “gasparistas”. Em Passo Fundo, Antonio Ferreira Prestes Gui-

marães, Frederico Schultz, Veríssimo da Veiga e Borges Vieira 

organizaram e lideraram o Partido Federalista com centenas de adeptos 

(FERREIRA, 1998, p. 56). 

Em 17 de junho de 1892, Júlio de Castilhos assumiu o governo do es-

tado, depondo Joca Tavares, e passou a empreender a derrubada de seus 

opositores dos cargos públicos e de todas as posições de liderança e pres-

tígio eleitoral nos municípios. Naquele momento, o poder do estado 

passou ao Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), o que configurou o 

desmantelamento do Partido Liberal.3 

Isso posto, o ponto de partida desta rota é o túmulo de Francisco Mar-

ques Xavier. Conhecido como Coronel Chicuta, filho de Francisco Xavier 

 
3 No final do século XIX, coincidindo com as mudanças econômicas e demográficas na província, o Partido Liberal 
ganhava espaço e tornava-se a força política dominante no Rio Grande do Sul. O controle da Assembleia Provincial, 
a partir de 1872, permitiu que os liberais se sobressaíssem com relação ao Partido Conservador, o qual vinha divi-
dindo o poder com relativo equilíbrio até então. Nos anos finais do Império, o Partido Liberal constituía claramente 
o partido majoritário no Rio Grande do Sul e tinha como principal liderança o político Gaspar da Silveira Martins. 
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de Castro e Ana Joaquina Ferreira, nasceu em 18364, em Campo Largo, nos 

Campos Gerais do Paraná, Comarca de Curitiba, então Província de São 

Paulo, e transferiu-se aos 7 anos de idade, com sua família, para Passo 

Fundo.  

Chicuta casou-se com Marcolina de Quadros no ano de 1864. Em 11 

de outubro do mesmo ano, foi nomeado alferes e, em 1º de dezembro de 

1864, alcançou a patente de quartel-mestre do 5º Corpo de Cavalaria da 

Guarda Nacional, com sede em Passo Fundo, do qual era comandante o 

Tenente-Coronel Francisco de Barros Miranda.  

Em seguida, Chicuta marchou para a guerra, combatendo o exército 

paraguaio na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), e tomando parte em 

vinte e duas batalhas e outros combates menores. Participou do cerco de 

Uruguaiana, quando ocorreu a capitulação dos paraguaios que ali estavam. 

Depois, já em solo paraguaio, serviu no 7º Corpo do General Osório 

(ECKER, 2017). Atingiu o posto de major da Guarda Nacional e recebeu 

diversas honrarias.  

Também foi vereador em Passo Fundo entre os anos de 1886 e 1889, 

e após a mudança do regime, tornou-se um dos principais líderes do Par-

tido Republicano Rio-Grandense (PRR), na região de Passo Fundo. Em 

1891, foi agraciado com o título de coronel honorário do Exército Brasi-

leiro, em função dos serviços prestados na campanha do Paraguai.5 

No telegrama recebido por Chicuta, naquele dia 18 de junho, o Vis-

conde de Pelotas informava que o governo do estado havia passado, no dia 

anterior, ao comando de Júlio de Castilhos, do Partido Republicano Rio-

Grandense (PRR), do qual Chicuta era líder em âmbito local. Ao alcançar 

a Rua do Comércio, Chicuta teria sido interceptado por um grupo de qua-

tro federalistas6. Estes, se dizendo investidos de autoridade policial, 

 
4 BRASIL. Registros da Igreja Católica. Paraná. Campo Largo. Nossa Senhora da Piedade. Batismo de Francisco Mar-
ques Xavier, 02 dez. 1836, p. 71v. Disponível em: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-DF3C-
88?i=73&cc=2177282. Acesso em: 04 jun. 2018.  

5 O PAIZ. Rio de Janeiro, n. 3238, 7 mar. 1891. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: http://me-
moria.bn.br/docreader/178691_02/2663. Acesso em: 04 jun. 2018. 

6 Segundo Alceu Annes, o grupo constituía-se de: Jorge Sturm Filho, Adão Fisch, Miguel Queiroz e José Trindade 
Filho. Todos eles ligados ao então major Antonio Ferreira Prestes Guimarães: Jorge Sturm Filho era irmão da esposa, 
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deram-lhe voz de prisão, imposição que não teria sido aceita por Chicuta, 

já que, na condição de coronel do Exército, não poderia ser submetido à 

prisão. 

 Na sucessão dos eventos – que não cabe abordarmos aqui – Chicuta 

foi assassinado em plena Rua do Comércio, crime claramente executado 

em função de divergências políticas. As autoridades investidas de poder na 

ocasião foram omissas em relação ao fato, justo em função de Passo Fundo 

estar sob a liderança política do major Antonio Ferreira Prestes Guima-

rães, e a Delegacia de Polícia, sob o comando do comerciante português 

Antônio José da Silva Loureiro, conhecido como Barão, ambos integrantes 

do Partido Federalista e, portanto, oposição convicta ao Coronel Chicuta e 

ao PRR.  

Assim, revelam-se os pontos dois e três do roteiro. Antônio Ferreira 

Prestes Guimarães foi major e secretário do comando da Guarda Nacional 

em 1864, suplente de delegado de polícia entre 1870 e 1873, secretário da 

Câmara Municipal em 1874, e presidente da casa de 1882 a 1886. Prestes 

Guimarães era chefe do Partido Liberal em Passo Fundo, tendo sido presi-

dente da província, entre 25 de junho e 8 de julho de 1889. Após a 

Proclamação da República, participou da fundação do Partido Federalista, 

em março de 1892, tendo sido aclamado general do Exército Libertador, 

durante a guerra civil de 1893-1895. Era advogado e neto de Manoel José 

das Neves, um dos primeiros moradores da cidade de Passo Fundo. 

Por sua vez, o delegado de polícia era Antônio José da Silva Loureiro, 

de alcunha Barão. Nascido em Braga, Portugal, em 1835, Loureiro chegou 

ao Rio de Janeiro em 1848. Após atuar no comércio, e de residir em Minas 

Gerais, transferiu-se para o Sul, onde trabalhou na extração da madeira, 

transportando-a através do rio Uruguai. Em Passo Fundo, foi empregado 

na loja de seu futuro sogro, Johann Adam Schell.  

 
Adão Fisch era concunhado de Prestes, Miguel Queiroz e José Trindade Filho, muito próximos e íntimos de Prestes. 
Quem alvejou Chicuta foi o português Roberto Carlos Sá de Aguillar, genro de Prestes, mas quem foi indiciado e 
julgado como assassino foi José Trindade Filho, tendo sido absolvido em 1896. Com a volta dos republicanos ao poder, 
Aguillar esteve preso em um açougue, em consequência do crime cometido. Conseguiu escapar da cadeia improvi-
sada, e nunca mais retornou a Passo Fundo, vivendo desde então no Uruguai, onde faleceu em 1948. 
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A partir de 1892, as polarizações políticas aumentaram de tal maneira 

que colocaram em posições antagônicas os dois partidos dominantes. A 

força de oposição do Partido Federalista ao Partido Republicano Rio-Gran-

dense consubstanciou a instabilidade política, período em que a situação 

no estado, principalmente nas regiões da campanha e fronteira, passou a 

ser de insegurança e exacerbação partidária, cenário esse que foi marcado 

pela radicalização e violência das perseguições políticas. 

A primeira Constituição Republicana do estado (1891), que teve Júlio 

de Castilhos como seu principal mentor, previa, em seu art. 63, que o po-

der municipal seria exercido na sede de cada município por um 

intendente, que dirigiria todos os serviços, e por um conselho, que votaria 

os meios de serem eles criados e mantidos. O parágrafo único previa que 

ambos seriam simultaneamente eleitos pelo município mediante sufrágio 

direto dos cidadãos, de quatro em quatro anos (RIO GRANDE DO SUL, 

1891). Segundo Margaret Bakos (1996), a Constituição fornecia os meios 

técnicos necessários para o governo do estado controlar os municípios, 

apesar de parecer assegurar a autonomia municipal. O primeiro inten-

dente nomeado de Passo Fundo, seguindo a Constituição Estadual, foi o 

alemão Frederico Guilherme Kurtz, personalidade que será abordada no 

segundo trajeto, apresentado na próxima seção.  

Na sucessão, esteve à frente do governo municipal o comerciante Ga-

briel Pereira da Costa Bastos, o quarto ponto do trajeto. Comerciante, 

político e escritor, nasceu em Santa Maria da Boca do Monte, no dia 9 de 

janeiro de 1859. Após residir em Soledade, transferiu-se para Passo Fundo 

em 1885. Bastos fez parte do 1º Conselho Municipal Constituinte e foi in-

tendente constitucional de 17 de abril a dezembro de 1893. Em meados de 

1894, em consequência da Revolução Federalista, mudou-se com a família 

para Cruz Alta.  

Bastos só retornou a Passo Fundo no início do século XX, quando 

prosseguiu com suas atividades comerciais no ramo da indústria madei-

reira. Seguiu próximo das lideranças locais, sendo presidente do Conselho 
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Escolar Municipal em 1903 e vice-intendente em duas oportunidades: de 

1908 a 1912, e de 1920 a 1924.  

A instabilidade política dos primeiros anos da República culminou na 

Revolução Federalista, guerra civil ocorrida durante os anos de 1893-

1895.7 Durante a guerra, a região de Passo Fundo também se dividiu poli-

ticamente entre castilhistas e federalistas. Muitas famílias transferiram 

residência para Cruz Alta, como foi o caso dos Bastos, ou exilaram-se, 

como o Barão e o general Prestes Guimarães. Passo Fundo foi palco de 

inúmeros combates, fazendo parte do cenário revolucionário, dominado 

ora por federalistas, ora pelas tropas governistas, tornando-se campo de 

batalha determinante para os rumos do conflito. 

Os pontos cinco, seis, sete e oito do roteiro são personagens envolvi-

dos diretamente na contenda. E, coincidentemente, os quatro sepultados 

são os republicanos: Manoel Thomaz Rosendo, José Pinto de Moraes, Pe-

dro Lopes de Oliveira e Lucas José de Araújo.  

Manoel Thomaz Rosendo nasceu em Passo Fundo, no dia 30 de no-

vembro de 1878. Estudou escrituração mercantil e música, e se envolveu, 

ainda jovem, nos conflitos da Revolução Federalista ao lado dos legalistas, 

chamados de “pica-paus”. A partir de 1898, foi secretário do engenheiro 

responsável pela construção da Estrada de Ferro Rio Grande-São Paulo.8  

Assim como Rosendo, o tenente-coronel da Guarda Nacional, José 

Pinto de Moraes, tomou parte na guerra civil de 1893-1895 integrando a 

facção “pica-pau”. Juca Pinto, como era conhecido, nasceu em 1º de no-

vembro de 1853, em Passo Fundo. Casado com Ambrosina Schell de 

Araújo, filha do Capitão Araújo, Juca Pinto foi vereador entre os anos de 

1876 e 1880, e entre 1882 e 1886. Com a Proclamação da República, inte-

grou a Junta Governativa do município. Do mesmo modo, seu cunhado, o 

 
7 A guerra civil se estenderia até 1895, ultrapassando os limites do estado, chegando a Santa Catarina e ao Paraná, e 
deixaria a marca da extrema violência cometida nos campos de batalha, como a execução de prisioneiros através da 
degola. 

8 Foi chefe dos Correios de 1910 a 1922 e subprefeito de Boa Esperança (hoje município de Colorado), Sarandi e 
Sertão. Fez parte da Sociedade Italiana di Mutuo Soccorso. Foi um dos fundadores do Clube Comercial e do Hospital 
da Caridade (hoje Hospital da Cidade). Faleceu no dia 14 de julho de 1936, na cidade de Passo Fundo. 
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tenente-coronel Lucas José de Araújo, e seu genro, Pedro Lopes de Oliveira, 

integraram as forças legalistas durante a Revolução Federalista.  

Nascido em Passo Fundo, em 1865, Pedro Lopes de Oliveira, conhe-

cido como Coronel Lolico, foi membro do PRR, e integrante do Conselho 

Municipal a partir de 1891. Durante a Revolução Federalista, comandou o 

45º Corpo de Cavalaria da Guarda Nacional no posto de tenente-coronel. 

Também, tomou parte dos combates do Umbú e do Passo d’Areia. Findada 

a contenda, integrou novamente o Conselho Municipal de 1896 a 1900. Foi 

eleito intendente municipal em 1900, ficando no cargo até 1908, elegendo-

se novamente em 1912 e permanecendo no poder até 1920. Devido a de-

sentendimentos com seus correligionários, Lolico tornou-se um dos 

republicanos dissidentes e um dos líderes da guerra civil de 1923, contra 

Borges de Medeiros. 

A seu turno, Lucas Araújo nasceu no dia 24 de agosto de 1842. Filho 

do Capitão Manoel de Araújo, primeiro presidente da Câmara Municipal 

quando da emancipação do município, participou da Guerra do Paraguai 

nos combates de Butuí, do cerco de Uruguaiana e do Passo da Pátria. Co-

merciante e membro do Partido Republicano, Lucas Araújo faleceu em 

Passo Fundo, no dia 1º de janeiro de 1919, aos 76 anos. O túmulo do cu-

nhado de Lucas Araújo, o deputado Gervasio Lucas Annes, é o nono ponto 

do passeio. 

Líder do PRR em Passo Fundo, o Coronel Gervasio nasceu em Cruz 

Alta, aos 12 de abril de 1853, chegando a Passo Fundo na década de 1870. 

Ligado inicialmente ao Partido Conservador, foi deputado provincial, no 

ano de 1887, passando ao Partido Republicano em 1889. Foi ainda depu-

tado do PRR à Assembleia de Representantes, nos anos de 1891, 1892 a 

1896, 1897 a 1900, e 1909 a 1912. Gervasio Lucas Annes foi o chefe do PRR 

em Passo Fundo, de 1890 até seu falecimento, em 4 de abril de 1917, exer-

cendo o cargo de intendente municipal, de 1893 a 1900, e de 1909 a 1912, 

bem como de vice-intendente de 1904 a 1908, e entre 1912 até sua morte. 

Na guerra civil de 1893-1895, no posto de coronel da Guarda Nacional, 
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combateu os federalistas. O túmulo do irmão de Gervasio é o décimo e 

último desta proposta.  

Gezerino Lucas Annes nasceu em Cruz Alta aos 4 de julho de 1856, 

foi negociante, tabelião e médico prático em Passo Fundo. Casou-se com 

Maria Prestes Guimarães, filha de Antonio Ferreira Prestes Guimarães, lí-

der do Partido Federalista e, a contragosto do posicionamento de seus 

irmãos, tomou parte na guerra civil ao lado dos federalistas. Faleceu de 

angina do peito e uremia, aos 56 anos de idade, em 3 de setembro de 1912.  

Ao fazermos o exercício de articular sepultados em torno de uma te-

mática, neste caso a política local, evidenciam-se os laços familiares, 

mesmo entre divergentes políticos. Trazer à tona os interesses, as motiva-

ções e o posicionamento político de irmãos, genros, cunhados, sogros e 

compadres, que moldaram o ideário e as facções políticas nos primeiros 

anos do período republicano brasileiro em Passo Fundo, torna-se expres-

sivo no sentido de buscar evidenciar o desenrolar desses acontecimentos 

em âmbito local, corporificando protagonismos e correlacionando-os a 

contextos históricos mais amplos. 

Os dez pontos selecionados não esgotam a temática, tampouco for-

necem um panorama completo do período. Destacamos que se trata 

apenas de uma das tantas possibilidades de combinação e de trabalho en-

volvendo a História Política nos primeiros anos da República; outras 

combinações, outros sepultados, outros fios condutores podem gerar ou-

tras narrativas e trajetos diferenciados e únicos. Buscamos levantar 

possibilidades de abordagens possíveis de serem trabalhadas no ensino de 

História, mas que também possam ajudar os interessados na história do 

município. 

 

Os que ficaram na terra de passagem: recortes de (i)migrações em 

Passo Fundo 

 

O segundo trajeto proposto busca dar conta da diversidade étnica e 

social na qual Passo Fundo está assentada. Nesse sentido, optamos por 
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tratar de sujeitos migrantes que abandonaram, pelas mais diversas razões, 

suas nações de origem para constituírem-se em outros locais, cujo destino 

foi Passo Fundo. Aliás, Passo Fundo, para muitos, foi o ponto final de tra-

jetórias migratórias mais amplas, influenciadas por promessas de 

melhoria das condições de vida, por pressões políticas e/ou conflitos soci-

ais e/ou étnicos.  

A melhor forma de demonstrar o mosaico de imigrantes que compu-

seram o município de Passo Fundo é através do cemitério? Provavelmente! 

Nesta chamada “terra de passagem” que historicamente é o município de 

Passo Fundo, o cemitério pode auxiliar a visualizar também aqueles e 

aquelas que encontraram na cidade o desfecho de suas jornadas, viagens 

e deslocamentos. 

Cabe ressaltar aqui que a diversidade étnica do município de Passo 

Fundo é, em partes, contribuição dos sujeitos imigrantes que passaram a 

fazer parte da comunidade. Entretanto, Passo Fundo não possui uma iden-

tidade étnica definida, ligada a determinado grupo que se sobressai. Pelo 

contrário, Passo Fundo se constituiu, ao longo de sua história, enquanto 

uma localidade multiétnica, que possui em sua formação grupos variados 

e diversos entre si.  

A marca deixada por distintas etnias em Passo Fundo foi definidora 

de seu desenvolvimento histórico. A ampla variedade de culturas em con-

tato foi, e certamente ainda o é, responsável pela diversidade cultural, 

social e econômica presente ao longo da história passo-fundense. Perpas-

sam a sua composição desde grupos Guarani e Kaingang, luso-brasileiros, 

afrodescendentes, alemães, italianos, sírios, libaneses, judeus – que pos-

suem, aliás, uma área para sepultamentos ao lado do Cemitério Vera Cruz 

–; isso se delimitarmos como espaço temporal até as primeiras décadas do 

século XX. 

Dito isso, é necessário esclarecer que foi feito um recorte específico, 

que visa dar os tons dessa multiplicidade por meio da visualização de al-

guns fluxos migratórios. Não serão abarcados todos os grupos 

anteriormente mencionados, mas não pelo fato de serem esses marginais 
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em relação a uma história “tradicional”, ou por não fazerem parte de gru-

pos de destaque. Afinal, as escolhas foram embasadas em pesquisas 

realizadas previamente, enfocando alguns sujeitos que fizeram parte dos 

cenários migratórios de meados do século XIX e das primeiras décadas do 

século XX. 

Optamos, nesta seção, por adotar um sistema de trabalho por “ordem 

de chegada”, articulando, dessa forma, trajetórias individuais ao contexto 

das (i)migrações e o desenvolvimento de Passo Fundo.  

Os primeiros imigrantes internacionais em território passo-fundense 

de que se tem notícia estão ligados ao amplo espectro da imigração alemã 

no Rio Grande do Sul. Em que pese, como destacam Neumann e Meyrer 

(2017, p. 165), a historiografia tradicional acerca da imigração alemã con-

siderar as migrações de colonos alemães das ditas “colônias velhas” apenas 

como fenômeno predominante em fins do século XIX, veremos, nos pri-

meiros quatro pontos deste passeio, que em Passo Fundo essa máxima não 

se aplica. 

O deslocamento de imigrantes, não apenas de ascendência alemã, 

para Passo Fundo se processou em função de sua atratividade em vários 

aspectos. A povoação, em meados do século XIX, apresentava-se enquanto 

um ponto central e de múltiplas ligações da Estrada das Tropas, principal 

caminho utilizado pelos comerciantes de mula e gados da região missio-

neira em direção a Sorocaba, em São Paulo. Essa grande movimentação 

foi fator de desenvolvimento do povoado, voltado, nesse período, à pecuá-

ria, à agricultura de subsistência, e a uma ainda incipiente atividade 

comercial urbana. De forma semelhante, para além das possibilidades do 

comércio em si, havia maior chance acesso à terra do que nas zonas de 

colonização e mesmo a de extração de pedras ágatas – que eram exporta-

das para a Alemanha – no distrito de Campo do Meio.9 

Isso posto, o start deste roteiro é o túmulo dos imigrantes alemães 

Johann Adam Schell e Anna Hein Schell. Como destaca Xavier e Oliveira 

 
9 Ver mais em: BESCHOREN, M. Impressões de Viagem na província do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins 
Livreiro, 1989, p. 36-37. 
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(1990), o casal de sepultados é considerado o primeiro núcleo familiar de 

germânicos e luteranos a fixar-se em Passo Fundo, tendo ambos se insta-

lado no povoado ainda em meados da década de 1830.  

Adam Schell nasceu em 24 de junho de 1809, na aldeia de Bosen, 

atual Alemanha. Casou-se na Colônia de São Leopoldo, em 1830, com Jo-

hanna Christina Hein, natural de Hildburghausen, atual Alemanha 

(ANNES, 1980). Schell era comerciante, com loja estabelecida na Rua do 

Comércio (atual Avenida Brasil), esquina com a travessa do Humaitá 

(atual Rua Teixeira Soares). Foi um dos fundadores da Loja Maçônica Con-

córdia e do Cemitério Protestante. Vale destacar que o casal de líderes 

comunitários é tronco ancestral de diversas famílias passo-fundenses, 

tendo deixado vasta descendência.10 

A morte dos cônjuges não foi lançada nos livros de registros da Igreja 

Católica, sabe-se, no entanto, que eles foram enterrados no cemitério pro-

testante e, com a criação do cemitério público e laico da Vera Cruz, foram 

transladados para um novo túmulo. Adam Schell faleceu em 28 de agosto 

de 1878 e Anna Hein Schell, em 4 de agosto de 1882, ambos em Passo 

Fundo. 

Nosso segundo ponto é o túmulo dos imigrantes germânicos João 

Neckel e Anna Barbara Alflen Neckel, ele nascido em 26 de abril de 1813, 

em Kaisersesch, e ela nascida em 18 de novembro de 1820, em Mullenbach, 

ambas cidades da região de Rheinland-Pfalz, parte da atual Alemanha. Os 

dois emigraram ainda jovens com suas famílias, tendo sido destinados 

para o projeto de colonização criado na Colônia de São Pedro de 

Alcântara11, primeira colônia alemã da Província de Santa Catarina. João e 

Anna Barbara se estabeleceram em Passo Fundo por volta de 184512, 

 
10 Para ver mais sobre a descendência de Adam Schell: ANNES, Marina Xavier Oliveira e. Johann Adam Schell e sua 
Descendência. Passo Fundo: Gráfica Diário da Manhã, 1980. 

11 Fundada em 1829, a colônia de São Pedro de Alcântara foi criada junto à estrada que ligava Lages a Florianópolis 
(SCHÜRHAUS, 2007). 

12 O historiador Francisco Antonino Xavier e Oliveira descreve, na obra O elemento estrangeiro no povoamento de 
Passo Fundo, parte da trajetória da família de João Neckel.    
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acompanhados de seus filhos e do pai e do irmão de João (NEUMANN; 

MEYRER, 2017, p. 167). 

A imigração da família Neckel está inserida no contexto das migra-

ções que visavam o crescimento populacional e econômico, da colonização 

do solo, neste caso, de Santa Catarina, entretanto, talvez, Passo Fundo te-

nha se mostrado também como opção viável para a reprodução do núcleo 

familiar. O casal Neckel, diferentemente do casal Schell, era católico. João 

Neckel faleceu em 21 de maio de 1889, sendo sepultado no cemitério cató-

lico e depois transladado para o Vera Cruz. Anna Barbara faleceu em 6 de 

março de 1907, deixando oito filhos.13  

O próximo sepultado a ser visitado é Frederico Guilherme Kurtz, 

mais um imigrante alemão que se instalou na vila de Passo Fundo. Nasceu 

em 1840, em Rheinböllen, no Reino da Prússia, hoje parte da atual Alema-

nha, ainda jovem foi militar e, após sua desmobilização, emigrou para o 

Brasil, juntamente com seu irmão Jacob Kurtz. Em 1865, Frederico e Jacob 

estabeleceram-se em Passo Fundo, onde casaram-se, respectivamente, 

com as irmãs Anna Neckel e Izabel Neckel, filhas de nossos sepultados an-

teriores (João e Anna Barbara). Em 16 de setembro de 1892, foi nomeado 

pelo presidente do estado como intendente municipal, cargo que exerceu 

até 17 de abril de 1893. Às vésperas da guerra de 1893-1895, usou sua ex-

periência militar na organização das unidades municipais “pica-paus”, a 

Guarda Republicana e a Guarda Municipal.  

Frederico desenvolveu atividades no comércio passo-fundense, assim 

como o próximo sepultado, o também alemão Guilherme Morsch. Nascido 

em 28 de janeiro de 1842, em Baumbolder, Birkenfeld, região de Hunsru-

eck, Reno, Alemanha, de onde saiu em um veleiro, em julho de 1864 

(BRAUN, 2011), com destino ao porto de Rio Grande, na então Província 

de São Pedro do Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, Morsch passou a 

residir em Passo Fundo, casando-se, mais tarde, com Leopoldina Schell, 

 
13 BRASIL. Registro Civil. Rio Grande do Sul. Passo Fundo. Óbito de Anna Barbara Neckel, 07 mar. 1907, Livro 2, p. 
84. Disponível em: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9L8-NQG5?i=2286&cat=624148. Acesso 
em: 04 jun. 2018.  
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uma das filhas dos já visitados Adam e Anna Schell. Enquanto comerciante 

– certamente apoiado pelo sogro – Guilherme foi proprietário da Casa 

Morsch, responsável por suprir a população passo-fundense com artigos 

da ordem dos armarinhos, cama, mesa e banho. Guilherme Morsch faleceu 

em Passo Fundo, em 9 de janeiro de 1928.  

Se Guilherme Morsch necessitou atravessar um oceano para chegar 

em Passo Fundo, Ramon Rico precisou de menos, mas, mesmo assim, a 

estrada percorrida foi longa. Ramon Rico, conhecido como Don Ramon, 

nasceu em Buenos Aires, e se transferiu para o Brasil em 1852. Casou-se 

com Cecília Bernardina Rico, com quem não teve filhos, mas ambos, em 

testamento, deixaram seus bens para aquele que haviam criado e educado 

como filho, Leôncio Armando de Osana Rico.14 Ramon foi latifundiário, 

proprietário da grande Fazenda Santa Cecília – nome em homenagem à 

sua mulher –, pertencente ao distrito de Campo do Meio. Fez parte da So-

ciedade Libertadora das Crianças do Sexo Feminino, em Passo Fundo, e 

doou à Igreja Católica um terreno onde foi construída a Matriz Nossa Se-

nhora da Conceição, junto à atual Praça Tamandaré. A trajetória do 

seguinte sepultado se entrecruza com a história de Don Ramon.  

O próximo ponto de visita é a sepultura do padre José Ferreira Gue-

des, natural de Portugal, nascido por volta do ano de 1838. Guedes foi 

ordenado sacerdote ainda em sua terra natal, atravessou o Atlântico e che-

gou ao Brasil em meados de 1871, exercendo a função de vigário em várias 

localidades.15 Em 1874, foi designado pela Igreja Católica para assumir a 

paróquia de Pescaria Brava e a de Laguna16, ambas em Santa Catarina. 

Após isso, foi transferido à paróquia de Nossa Senhora do Amparo das 

Correntezas17, no Rio de Janeiro, sendo encomendado, posteriormente, em 

 
14 BRASIL. Rio Grande do Sul. Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo. Transmissões de notas, 
livro 14, 1879-1881, fl. 124v. 

15 PASSAGEIROS. Jornal do Recife. Recife, ano XIII, n. 206, 10 set. 1871. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/705110/7027. Acesso em: 04 jun. 2018. 

16 EXPEDIENTE do Bispado. O Apostolo. Rio de Janeiro, ano X, n. 96, 26 maio 1875. Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/343951/3722. Acesso em: 04 jun. 2018. 

17 EXPEDIENTE do Bispado. O Apostolo. Rio de Janeiro, ano XI, n. 14, 09 fev. 1876. Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/343951/4149. Acesso em: 04 jun. 2018. 
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1879, para a de São Sepé, no Rio Grande do Sul, onde permaneceu até 1890 

(RUBERT, 1998, p. 139). Naquele mesmo ano, o padre português – que se 

naturalizou brasileiro um ano antes18 – pediu transferência para assumir 

a Paróquia da Nossa Senhora da Conceição, em Passo Fundo. Na cidade, 

liderou as obras de um novo templo católico, localizado na Praça Taman-

daré, hoje Matriz Nossa Senhora da Conceição, construída justamente no 

terreno doado por Don Ramon. Possivelmente, o padre Guedes não chegou 

a ver a obra finalizada, pois faleceu em 9 de novembro de 1902, sendo 

sepultado – sem encomendação por falta de vigário – no novo cemitério. 

Adentrando ao contexto da imigração italiana para o Brasil, subven-

cionada pelo Governo Imperial a partir de 1875, houve, no Rio Grande do 

Sul, a criação de colônias destinadas para a instalação dos imigrantes eu-

ropeus, localizadas na Serra Gaúcha. Nesse contexto, Passo Fundo passou 

a receber uma grande leva de migrantes que partiam dessas colônias em 

direção ao Norte do estado, sobretudo em fins do século XIX, buscando 

novas oportunidades de trabalho e de acesso à terra (TEDESCO; 

BALBINOT; CORTEZE, 2017, p. 211). Passo Fundo passou a atrair imigran-

tes também após a criação da Colônia Guaporé (1892-1940), tanto para 

sua área rural quanto para sua área urbana, em pontos do centro e da 

periferia, como na Vila Victorio Veneto, parte do atual Bairro São Cristó-

vão.19 A passagem da estrada de ferro pelo município também teve papel 

decisivo nessa migração.  

Ainda, cabe dizer que os sepultados de origem italiana estiveram mais 

atrelados à atividade comercial e à construção civil do que a outras formas 

de produção colonial. À vista disso, se convencionou chamá-los de “italia-

nos do centro”, justo por terem se estabelecido na parte mais central e 

 
18 BRASIL. Ministério do Império. Relatório da Repartição dos Negócios do Império no ano de 1879 apresentado pelo 
Ministro Ignacio Marcondes Homem de Mello à Assembleia Legislativa na 3ª da 17ª Legislatura. Rio de Janeiro: 
Typografia Nacional, 1880, p. 357-358. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: http://memo-
ria.bn.br/DocReader/720968/15958. Acesso em: 04 jun. 2018. 

19 Sobre a presença de imigrantes italianos e seus descendentes em Passo Fundo, ver mais em: TEDESCO, João Carlos; 
BALBINOT Giovani; CORTEZE, Dilse. Italianos em Passo Fundo – final do século XIX e início do século XX. In: 
TEDESCO, João Carlos; BATISTELLA, Alessandro; NEUMANN, Rosane Marcia (Org.). A formação étnica de Passo 
Fundo: história, memória e patrimônio. Erechim: AllPrint Varella, 2017. p. 189-256. 
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urbana da cidade de Passo Fundo. Dito isso, é esse fluxo que engloba os 

seguintes sepultados. 

O próximo ponto de parada é o túmulo do casal Florindo Langaro e 

Rosa Giordano Langaro, ambos imigrantes italianos. Florindo nasceu em 

15 de agosto de 1845, em Contrada Langari, Comune de Crespadoro, Pro-

víncia de Vicenza, Itália. Aos 21 anos, casou-se com Rosa Giordano, nascida 

em 25 de abril de 1846.20 O casal resolveu tentar a sorte no Brasil, che-

gando aqui em 3 de março de 1887, com seus filhos Luigi, Francesco, 

Giovanni Battista, Mathilde e Alberto. A família instalou-se, primeira-

mente, na Colônia de Antônio Prado e, cerca de dez anos depois, 

transferiu-se para Passo Fundo. Florindo veio a falecer em 24 de junho de 

1907 e Rosa, em 18 de junho de 1916.  

A sepultura do filho mais jovem do casal, Alberto Langaro, é o pró-

ximo ponto do roteiro. Alberto nasceu em 3 de março de 1882, e chegou 

ao Brasil com apenas 5 anos de idade. Casou-se com Marieta Matiotti Mar-

chionatti, em 1906, irmã de outro imigrante italiano também sepultado no 

Cemitério Vera Cruz: Carlos Marchionatti. Carlos nasceu por volta de 

1856, na Itália; era filho de Lorenzo e Carlota Marchionatti, e se estabele-

ceu em Passo Fundo após a chegada da ferrovia (d’ÁVILA, 2001, p. 21). Foi 

negociante e faleceu solteiro em 22 de junho de 1904, na cidade de Passo 

Fundo.21 

O próximo túmulo é o de João de Cesaro, também imigrante italiano 

atraído para o Brasil no período dos projetos de colonização. Nasceu em 

Belluno, Província de Treviso, Itália, em 3 de outubro de 1883, transferiu-

se com os pais para o Brasil em 1890 e, para Passo Fundo, em 1913. De 

Cesaro não exerceu a profissão de lavrador, mas sim de comerciante e de 

construtor.  

 
20 Os pais de Florindo e de seus irmãos eram Francesco Langaro e Paola Cavalieri. Disponível em: https://leonardo-
langaro.wordpress.com/2015/07/22/a-saga-de-dois-mundos/. Acesso em: 06 jun. 2018.  

21 BRASIL. Rio Grande do Sul. Registro Civil. Passo Fundo. Óbito de Carlos Marquionati, 22 jun. 1904, Livro 2, p. 37v. 
Disponível em: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9L8-NQK1?cat=624148. Acesso em: 04 jun. 
2018. 
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Aliás, muitas de suas construções são, ainda hoje, marcos na paisa-

gem urbana de Passo Fundo, como os prédios dos colégios Notre Dame e 

Protásio Alves, as sedes dos clubes Comercial e Caixeiral, os prédios do 

Quartel, do Hospital da Cidade e da agência do Banco Itaú (antigo Banco 

da Província, na esquina da Rua Bento Gonçalves com a Rua Moron), entre 

outros. Fundou a empresa de comércio e depósito de material de constru-

ção Maggi De Césaro, em funcionamento atualmente. Foi Conselheiro 

Municipal em 1922, filiado ao PRR e sócio proprietário do antigo Cine Co-

liseu, depois Cine Real. Na sociedade passo-fundense, foi um dos 

fundadores do Rotary Club de Passo Fundo e, em 1930, presidiu o clube 

italiano Società Italiana di Mutuo Soccorso Iolanda Margherita di Savoia, 

hoje Clube Caixeiral, sendo ainda correspondente consular do Reino da 

Itália (TIMM, 1934). João de Cesaro faleceu em 25 de março de 1945, em 

Passo Fundo. 

Comerciante e membro do clube italiano também foi Lodovico Della 

Mea, último italiano do presente roteiro. Lodovico nasceu em 19 de setem-

bro de 1876, na localidade de Piani di Qua, Comuna de Chiusaforte, na 

Província de Udine, Itália. Emigrou para o Brasil, via Argentina, junta-

mente com seus pais e irmãos, em 1889. A família estabeleceu-se em 

Soturno, no Rio Grande do Sul, instalando um moinho hidráulico. Poste-

riormente, Della Mea transferiu-se para Passo Fundo, onde desenvolveu 

várias atividades ligadas ao comércio. Foi também suplente do Conselho 

Municipal de Passo Fundo, entre 1920 e 1924, e membro da comissão di-

retiva da Società Italiana, de 1906 a 1923. Lodovico faleceu em 13 de janeiro 

de 1950.  

Os últimos sepultados estiveram à mercê das instabilidades do início 

do século XX, sobretudo as provocadas pela Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Miguel Kozma, também imigrante europeu, nasceu em Buda-

peste, atual Hungria, em 6 de outubro de 1896. Kozma participou da 

Primeira Guerra Mundial nos fronts de batalha do Império Austro-Hún-

garo, prestando assistência médica de campo. Após o fim do conflito 
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mundial, emigrou para a Argentina e, em 1919, transferiu-se para Carazi-

nho, na época, distrito de Passo Fundo, passando a atender como médico 

na localidade. Durante a Revolução de 1923, assumiu a direção do Corpo 

Médico e da Cruz Vermelha.  

Em 1928, Kozma mudou-se para a cidade de Passo Fundo, em razão 

da necessidade de energia elétrica para o funcionamento do equipamento 

médico de seu Instituto Radiológico e Terapêutico, que passou a funcionar 

na Farmácia Central.22 Na Revolução Constitucionalista de 1932, atuou 

como chefe da Formação Sanitária Regimental e foi também membro da 

Sociedade de Medicina de Passo Fundo.23 Miguel Kozma foi médico radio-

logista e precursor do estudo e aplicação da radiologia no estado do Rio 

Grande do Sul. Faleceu no dia 4 de maio de 1974, em Passo Fundo.  

O último ponto do roteiro é o túmulo de Miguel Buaes e Afife Buaes. 

Miguel nasceu em 5 de janeiro de 1870 e Afife, em 20 de junho de 1878, 

ambos eram naturais do Líbano, à época ainda parte do Império Turco-

Otomano. No período de 1895 a 1914, evidenciou-se uma das maiores levas 

de imigrantes das regiões do Líbano e da Síria para o Brasil (TEDESCO; 

VANIN, 2017, p. 291). Não houve acordos de subvenção por parte do go-

verno brasileiro para a imigração de sírios e libaneses, diferentemente do 

que se processou com alemães e italianos ao longo do século XIX. Entre-

tanto, essa imigração – que pode ser considerada como “espontânea” – se 

deu em razão de múltiplas causalidades, como as opressões do Império 

Turco-Otomano sobre a população, conflitos advindos de reivindicações 

internas de autonomia por parte de determinados territórios, ou mesmo 

conflitos que envolviam o Oriente Médio no início do século XX. 

Muitos dos imigrantes sírios e libaneses que se deslocaram ao Brasil 

passaram a atuar nos ramos do comércio, ou seja, na compra e venda dos 

mais variados tipos de utensílios e gêneros de toda a ordem, encarnando 

a figura do vendedor-ambulante, apelidado popularmente de “mascate”. 

 
22 DE CARASINHO. A Federação. Porto Alegre, ano XLV, n. 296, 27 dez. 1928. Hemeroteca Digital da Biblioteca Naci-
onal.  Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/388653/65546. Acesso em: 04 jun. 2018. 

23 SOCIEDADE de Medicina. A Federação. Porto Alegre, ano XLIX, n. 162, 16 jul. 1932. Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/388653/71547. Acesso em: 04 jun. 2018. 
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Miguel Buaes emigrou de Beirute, em fins do século XIX, com aproxima-

damente 25 anos. Em seguida a essa primeira viagem, estabeleceu-se 

sozinho no município de Passo Fundo, desenvolvendo a atividade de mas-

cate. Posteriormente, retornou ao Líbano e casou-se com Afife Buaes, com 

quem teve seu primeiro filho.  

Após a família retornar e residir no município de Passo Fundo por 

um período, novas oportunidades foram buscadas na Argentina, na região 

de Mendoza. Alguns anos depois, o núcleo familiar – agora ampliado em 

função do nascimento de outros filhos – retornou para o Líbano, entre-

tanto, a situação de fragilidade e instabilidade do Oriente Médio e a 

entrada dos turcos-otomanos na Primeira Guerra Mundial foram decisó-

rios nas trajetórias de imigração de muitos sírios e libaneses no período.  

Miguel, em sua dinâmica atividade de comerciante, retornou ao Bra-

sil e, na sequência, Afife emigrou novamente, em 1915, dessa vez 

acompanhada de todos os seis filhos do casal. A família se estabeleceu em 

Getúlio Vargas, local em que residiram por alguns anos e onde Miguel con-

tinuou a exercer atividades comerciais (TEDESCO; VANIN, 2017, p. 291). 

No final da década de 1920, a família mudou-se para a cidade de Passo 

Fundo. Após tantos deslocamentos, Passo Fundo foi escolhida para ser 

ponto de parada e estabelecimento definitivo; na cidade, Miguel e Afife re-

sidiram até o fim de suas vidas. Miguel faleceu em 1949 e sua esposa, Afife, 

em 1962. Seus seis filhos constituíram famílias e viveram em outros mu-

nicípios do estado, mas a maioria permaneceu em Passo Fundo. 

 

Considerações finais 

 

Buscamos trabalhar com algumas possibilidades de abordagens da 

história local por meio da utilização de túmulos de sepultados no Cemité-

rio Vera Cruz. Dentre elas, optamos pela utilização de dois eixos temáticos: 

formação étnica e História Política municipal.  

Os eixos justificaram-se pela expressiva variedade de túmulos de imi-

grantes de várias partes do mundo e de lideranças políticas regionais, que 
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deram os tons à formação multiétnica da população e à estrutura política 

passo-fundense no início do século XX, respectivamente. Ressaltamos que 

os roteiros propostos podem vir a servir de subsídio para a elaboração de 

outras rotas: fluxos econômicos, relações familiares e de poder, por exem-

plo. Em realidade, as possibilidades podem assumir as mais variadas 

formas, dependendo dos objetivos e temáticas que se deseja contemplar. 

O Cemitério Municipal Vera Cruz é um lugar de memória, um espaço 

de identidade e de identificação histórica, não apenas particular, como 

também de diversos grupos sociais.  Como local de lembrança e de memó-

ria, o Vera Cruz evidencia a conformação histórico-social e cultural da 

cidade de Passo Fundo e remete às variadas formas e significados da vida 

e da morte. Além disso, por meio de traços, vestígios, práticas de devoção, 

torna-se um vetor de conhecimento sobre a história da cidade e de seus 

habitantes, sendo um local privilegiado para a compreensão da formação 

sócio-histórica da comunidade. 
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Gestão da sala de aula: 
interação grupal como estratégia pedagógica para a 

apropriação compartilhada da língua escrita 
 

Tatiane Peixoto Isaia 1 

 

 

Introdução 

 

Entende-se que o modelo de sociedade que se tinha até hoje não dá 

mais conta de atender às reais necessidades das pessoas. Nesse contexto 

compreende-se a relevância de se buscar alternativas de melhor capacitar 

as pessoas para viverem plenamente na sociedade do século 21, alternati-

vas que permitam formas mais justas, igualitárias e menos excludentes. 

Para tanto, a educação tem um papel fundamental, pois a escola, como 

instituição social, tem como grande objetivo formar os futuros cidadãos, 

propiciando aos educandos uma formação que lhes possibilitem entende-

rem-se co-responsáveis pela tomada de decisões na construção de uma 

sociedade mais justa.  

Ou melhor, de acordo com Maturana (2004), com o advento das so-

ciedades patriarcais e, consequentemente, com o fim das relações 

matrísticas, atualmente vive-se em uma cultura na qual a competição, o 

individualismo e a luta pelo poder já se tornaram tão naturais e necessá-

rios que estamos constantemente agindo e estabelecendo interações de 

negação do outro. 

 
1 Graduada em Pedagogia, mestre e doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Foi 
Diretora de escola, Coordenadora Pedagógica e Docente na Educação Básica. Atualmente é Professora da UFSM, 
Coordenadora Pedagógica da Impare Educação e Pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas 
e Gestão Educacional (GESTAR) da UFSM.  E-mail: proftatianeisaia@gmail.com 
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Pouco se questiona e muito se reforça comportamentos e atitudes, 

uma vez que diferentes meios (entre eles a escola) divulgam ser essa – a 

competição – a forma ideal de se relacionar e interagir. Logo, vive-se essa 

cultura ajudando-a, cotidianamente, a se legitimar e, consequentemente, 

conservando-a. 

Desse modo, as crianças desde muito cedo, inseridas nessa forma de 

“conversação” (MATURANA, 1998), aprendem que a hierarquia, a obedi-

ência, a autoridade de uns sobre outros são emoções que devem ser 

valorizadas e, portanto, apresentadas e desenvolvidas por elas, devendo, 

indubitavelmente, negar sua emoção verdadeiramente natural e primor-

dial que é o amor.  

O amor, para Maturana (1998) consiste em uma emoção que vem 

acompanhada do companheirismo, do senso de participação, de coopera-

ção e de aceitação mútua: emoções necessárias para uma vida em 

democracia2. 

Assim, o modo como se vive cotidianamente com as crianças, a partir 

de um modo de conversação específico baseado em um tipo particular de 

emoção, gera, também um tipo específico de cultura. Portanto, segundo 

Maturana (2004), só há mudança de cultura, no modo de viver em socie-

dade, quando ocorrem modificações no emocionar que guia as ações das 

pessoas e quando esse novo emocionar e, por conseguinte, essa nova 

forma de conversação for passada de geração para geração por meio da 

educação. 

O ato de educar, entretanto, está baseado nas interações que sujeitos 

estabelecem na convivência, sendo um processo que acontece o tempo 

todo e de maneira recíproca. É, por meio do educar, que se aprende a viver 

de uma maneira que se configura de acordo com o conviver da comuni-

dade em que se vive. Ou seja, podemos salientar que as relações que se 

estabelecem e se vivenciam com outras pessoas no contexto ao qual se 

pertence, molda a forma dos relacionamentos na sociedade como um todo, 

 
2 O conceito de democracia aqui apresentado tem como referência a concepção contra-hegemônica de democracia de 
Boaventura de Sousa Santos (2002). 
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gerando um modo de vida particular – seja ele “Matrístico” ou “Patriarcal” 

(MATURANA, 2004). 

Logo, pelo fato da educação ter um papel tão relevante na formação 

de um determinado tipo de sociedade, a educação formal, desenvolvida 

nas escolas, acaba também tendo papel de destaque, já que nela sujeitos 

estabelecem interações e redes de conversações que podem assegurar a 

conservação da cultura que se vive ou serem fontes de mudança cultural 

por meio da possibilidade de se conviver em relações sociais, baseadas no 

sentimento verdadeiramente humano que é o amor.   

Assim, segundo Maturana (2004), a educação pode vir a trazer mu-

danças da forma de viver “patriarcal” – relação social baseada na 

competição e na negação do outro – para o viver “matrístico”- relação so-

cial baseada no respeito ao outro e na aceitação da diferença. Mudança 

necessária visto que se vive atualmente uma forma de conversação que 

torna nosso modo de vida fundamentado na apatia social, na acriticidade 

política e na falta de respeito e de responsabilidade.  

A escola, então, com o objetivo de propiciar essa mudança cultural e 

formar cidadãos conscientes, necessita proporcionar situações de intera-

ção entre sujeitos que levem esses a vivenciar contextos de respeito e de 

aceitação do outro, através do desenvolvimento de atividades significativas 

que envolvam reflexão, cooperação, participação mútua, engajamento e 

compartilhamento. 

Contudo, entende-se que esse “viver matrístico”, proposto por Matu-

rana (1998) baseado no respeito ao outro, se dá em contextos de classes 

de alfabetização que possuem práticas pedagógicas, gerenciadas por pro-

fessores e professoras, que estão baseadas em interações grupais, pois esse 

tipo de atividade – a atividade em grupo entre os educandos - permite às 

crianças envolvidas compreenderem e vivenciarem um outro tipo de rela-

ção social que não seja a da competição e a da negação do outro. 

Compreende-se que talvez essa experiência possibilite a tais crianças esta-

belecerem um tipo de relação, fora da escola, em sua comunidade, 

diferente da que hoje se tem. 



54 | Práticas e novos repertórios para as infâncias e juventudes 

 

 

1. Gestão da sala de aula: interação grupal como estratégia 

pedagógica 

 

A gestão da sala de aula precisa ser pensada a partir de elementos 

capazes de envolver os sujeitos do processo de escolarização em práticas 

de emancipação. Para tanto, entende-se que a estratégia de interação social 

é fundamental nesse processo, devendo ser pensada como elemento cen-

tral da organização pedagógica na sala de aula, já que, através de uma 

educação participativa, favorece a formação de sujeitos-cidadãos co-res-

ponsáveis pela transformação social, capazes de exercer sua plena 

cidadania, coletivamente, de maneira consciente, buscando a transforma-

ção social. 

Nesse sentido, vale destacar que a interação grupal entre pares de 

crianças consiste em uma estratégia pedagógica muito pouco utilizada em 

classes de alfabetização. Isso porque, muitos professores alfabetizadores e 

muitas professoras alfabetizadoras entendem que a língua escrita precisa 

ser aprendida pelas crianças de uma maneira individual e, portanto, soli-

tária, sem a ajuda de seus colegas. Assim, o trabalho em grupo é deixado 

de lado nas classes de alfabetização, já que essa prática, no entendimento 

de alguns(as) alfabetizadores(as), possibilita que as crianças copiem/re-

produzam de seus colegas e não construam conhecimentos. 

Entretanto, apesar da apropriação da língua escrita (fenômeno so-

cial) seguir o caminho de uma construção individual (segundo a teoria 

psicogenética), sua aprendizagem ocorre de forma significativa quando há 

intercâmbios entre sujeitos que compartilham informações acerca desse 

objeto de conhecimento, visto que “os conhecimentos infantis respondem 

a uma dupla origem, determinada pelas possibilidades de assimilação do 

sujeito e pelas informações específicas fornecidas pelo meio” 

(TEBEROSKY, 2003, p.125). 

Assim sendo, na interação entre pares (sujeitos que buscam compre-

ender um objeto em comum) ocorre uma aprendizagem conjunta, pois, 
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através de discussões sobre a natureza e as funções sociais da língua es-

crita, as crianças trocam concepções que mexem com seus esquemas 

prévios, gerando desequilíbrios mentais que propiciam avanços de hipóte-

ses e elaboração de conhecimentos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

Todavia, além de propiciar avanços conceituais acerca da apropriação 

da língua escrita, a interação grupal também fomenta sentimentos de per-

tença e de comunhão, na qual todos do grupo sentem-se co-responsáveis 

pelo sucesso dos demais; por isso, compartilham emoções e sentimentos 

de respeito, amizade, aceitação recíproca, companheirismo e engajamento 

mútuo. Isso se dá porque nessa relação não-hierárquica, todos os sujeitos 

envolvidos se sentem valorizados, pois cada um, de uma forma ou de ou-

tra, tem algum conhecimento que pode contribuir para a resolução de um 

desafio que está desestruturando o grupo.  

 

1.1 Interação grupal e apropriação da língua escrita  

 

A interação grupal entre pares que buscam compreender um objeto 

em comum, de acordo com a abordagem psicogenética, consiste em uma 

atividade enriquecedora das estruturas mentais dos sujeitos envolvidos 

neste processo, pois há nos intercâmbios de pensamento trocas de hipóte-

ses – pontos de vista - que geram conflitos conceituais que, 

consequentemente, por meio de “auto-regulações”, levam o sujeito a reor-

ganizar seus esquemas cognitivos.  

Isso é, o conflito cognitivo, resultante da interação co-operativa, se-

gundo Piaget (1977) consiste no resultado da confrontação entre esquemas 

de sujeitos diferentes e é um fator relevante na reorganização de estrutu-

ras prévias que propiciam a construção de conhecimentos mais 

elaborados. Assim, a co-operação consiste em coordenação de operações e 

em equilibrações, sendo que “sem intercâmbios de pensamento e sem co-

operação com outros, o indivíduo não chegaria a agrupar suas operações 

num todo coerente” (PIAGET, 1983, p.164). 
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Portanto, a interação social, o intercâmbio entre indivíduos, na pers-

pectiva psicogenética, é compreendido como situação que propicia 

modificações individuais, em termos cognitivo, visto que a interação entre 

sujeitos que buscam construir um conhecimento leva a conflitos que enri-

quecem e transformam seu pensamento, uma vez que são justamente tais 

conflitos os responsáveis por gerarem avanços conceituais, pois levam a 

desequilíbrios nas estruturas mentais do indivíduo que, buscando um 

novo estado de equilíbrio, reelabora suas concepções por meio de um pro-

cesso de “auto-regulação” (PIAGET, 1983). 

Desta forma, a atividade co-operativa3, como a interação grupal, gera 

conflitos sociocognitivos que, para Perret-Clermont (1996),  são conflitos 

de centrações (pontos de vistas diferentes), estabelecidos em interações 

com outrem, que geram progressos cognitivos justamente por desenca-

dear desequilíbrios conceituais que tornam necessários novas elaborações 

mentais. Logo, “(...) o conflito cognitivo criado pela interação social [con-

flito sociocognitivo] é um local privilegiado, mas também específico em 

que o desenvolvimento cognitivo vem a encontrar a sua dinâmica” 

(PERRET-CLERMONT, 1996, p.53). 

Assim, Perret-Clermont (1996) corrobora com as ideias piagetianas, 

pois afirma que o conflito, em especial o conflito sociocognitivo, propicia a 

reorganização dos esquemas mentais dos sujeitos envolvidos em inter-

câmbios de pensamento, favorecendo o avanço de suas conceitualizações. 

Ou seja, para essa autora, “[...] a ação comum de vários indivíduos, exi-

gindo a resolução de um conflito entre as duas diferentes centrações, vem 

a resultar na construção de novas coordenações do indivíduo” (PERRET-

CLERMONT, 1996,  p.45). 

A despeito disso, acredita-se que em sala de aula a interação grupal 

possa vir a ser uma prática educativa que favoreça a construção do conhe-

cimento por parte das crianças que, interagindo cooperativamente, trocam 

 
3 Segundo Piaget (1977), co-operar consiste em trabalhar junto, trocando pontos de vista e negociando soluções em 
caso de discordância. 
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informações e hipóteses divergentes que as fazem avançar conceitual-

mente, visto que como destaca Coll (1994) para que haja uma 

aprendizagem significativa, por parte do educando, dos diferentes objetos 

de conhecimento, tanto a interação educador(a)-educando(a) como edu-

cando(a)-educando(a) são de extrema relevância, o que sugere que não 

basta apenas haver trocas entre cada educando(a) em particular com o(a) 

educador(a), mas sim trocas entre pares que buscam mutuamente com-

preender algo que lhes causa certa curiosidade e lhes exige encontrar uma 

solução. 

Sendo assim, a língua escrita, como objeto de conhecimento, pode vir 

a ser apropriada pela criança em momentos de troca de pontos de vista 

entre pares, isto é, em situações de interação grupal, pois como indica Te-

berosky, 

 

A construção da [língua] escrita pode ser o resultado de uma tarefa coletiva, 

determinada, por um lado, pelos níveis de conceitualizações das crianças e, 

por outro, pelas informações específicas solicitadas e/ou entregues em dife-

rentes situações de intercâmbio (2003, p.127). 

 

Logo, quando as crianças compartilham, na interação grupal, concep-

ções e hipóteses sobre o que a escrita representa e como ela é representada 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), mesmo que ainda não sejam leitoras e 

escritoras do modo convencional, realizam descobertas coletivas acerca do 

universo da língua escrita, já que o compartilhamento de questões inquie-

tantes e de informações pessoais, decorrentes do nível conceitual, no qual 

se encontram cada sujeito, em particular, favorecem a socialização dos co-

nhecimentos que levam a reflexões individuais. Então, a interação grupal 

e, especialmente, os conflitos sociocognitivos, levam a apropriação da lín-

gua escrita de uma forma construtiva, visto que os conhecimentos que as 

crianças possuem, sobre os aspectos gráficos e funcionais da língua escrita, 

na interação grupal, não são transmitidos de uma pessoa para outra, mas 

sim, construídos entre esses sujeitos que compartilham idéias e opiniões, 

já que não existe alguém que possua todo o saber acerca do sistema de 
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escrita para transmití-lo e, mesmo que tivesse, essa apropriação se dá por 

construção. 

Logo, nas atividades desenvolvidas em situações grupais, nas quais 

existe cooperação entre sujeitos que buscam resolver, conjuntamente, ati-

vidades referentes à leitura e à escrita, há socialização de informações 

físicas e sociais acerca desse objeto de conhecimento, bem como divergên-

cias conceituais que precisam encontrar um ponto de equilíbrio. 

Assim, como há pontos de vistas diferentes e informações diversas 

sobre o universo da língua escrita, a interação grupal, como prática peda-

gógica, proporciona constantes desequilíbrios nas estruturas mentais das 

crianças que, buscando (re)equilibrarem-se, avançam em suas hipóteses 

iniciais, criando, portanto, esquemas mais elaborados: o que sugere novas 

assimilações e, como consequência, reestruturações cognitivas. 

 

1.2 Interação grupal e convivência participativa 

 

A interação grupal permite um tipo de convivência na qual todos têm 

e sentem-se responsáveis, respeitam o outro e sentem-se respeitados, va-

lorizam o outro e são valorizados, pois todos têm conhecimentos a 

compartilhar e, portanto, podem ajudar aos outros, já que todos são co-

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades propostas. Dessa forma, 

se permite às crianças experienciarem um contexto social no qual a parti-

cipação, a opinião, o engajamento mútuo e o respeito pelo outro são 

sentimentos tidos como essenciais. 

Isso se destaca porque se percebe que nessa relação grupal, no qual o 

grupo tem como objetivo realizar atividades reflexivas acerca da língua es-

crita, os membros não buscam competir entre si para ver quem primeiro 

realiza corretamente a atividade proposta, mas cooperam encontrando 

juntos respostas, por entenderem que só tem sentido realizar algo junto 

quando todos do grupo alcançam seus objetivos e produzem as atividades 

com êxito. 

Portanto, na interação grupal há sentimento de “pertença” que fazem 

os sujeitos compreenderem que a participação de todos é fundamental 
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para o sucesso do grupo, ou melhor, para que o grupo desenvolva uma 

determinada atividade de forma prazerosa, atingindo seus objetivos e, 

como resultado, favorecendo a construção de conhecimentos relativos à 

língua escrita. 

Entretanto, apesar de haver conflitos sociocognitivos de pontos de 

vista entre os pares, acerca do universo da língua escrita, os sujeitos, na 

busca por um ponto de equilíbrio, os resolvem de forma amistosa sem ja-

mais haver argumentações que frisem que a ideia de um em especial é a 

verdadeiramente correta. Ocorre sim, argumentações totalmente compar-

tilhadas, nas quais os pontos de vistas são considerados, respeitados e, 

muitas vezes, as crianças agregam tais hipóteses para que o pensamento 

de todos seja contemplado.  

Além do mais, há nesse tipo de interação um trabalho conjunto que 

propicia um engajamento mútuo no qual todos os sujeitos buscam resol-

ver – como verdadeiros parceiros – um desafio, sendo justamente essa 

atitude a que fomenta conhecimentos compartilhados. Isto é, buscando re-

solverem mutuamente um desafio acerca da leitura e da escrita, os 

sujeitos-parceiros do grupo, constroem conjuntamente conhecimentos 

mais elaborados. 

Assim, se ressalta o entendimento de que por meio da interação gru-

pal, as crianças vivenciam um tipo de relação na qual a participação de 

todos é de extrema relevância para o êxito do grupo – para a realização de 

um desafio. Tal participação se dá por meio do engajamento mútuo e leva 

a sentimentos de respeito e aceitação do outro, pois os conflitos de idéias 

precisam ser resolvidos de forma amistosa e, assim, os sujeitos do grupo 

experienciam um conviver baseado na não-competição e na não-hierar-

quia, mas, sim, de conviver respaldado no senso de companheirismo, de 

participação, de co-operação e de aceitação mútua. 

 

Dimensões conclusivas 

 

Tendo a escola como objetivo principal propiciar meios das crianças 

construírem conhecimentos e formar cidadãos conscientes, cabe a ela 
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buscar alternativas pedagógicas que contemplem, qualitativamente, tais 

objetivos da melhor forma possível. 

Com base no sobredito e visando proporcionar às crianças e demais 

sujeitos envolvidos no contexto escolar, vivenciar interações baseadas na 

não-competição e na não-hierarquia, professores(as) alfabetizadores(as) 

podem transformar suas salas de aula em um lugar no qual a “cultura ma-

trística” (MATURANA, 1998) seja naturalmente vivenciada pelos sujeitos 

que dela fazem parte. Para tanto, estimular, constantemente, a interação 

entre as crianças, por meio da mediação do(a) educador(a), no desenvol-

vimento de atividades reflexivas, que permitam a cada um construir 

conhecimento de forma compartilhada, consiste em uma estratégia peda-

gógica que muitos resultados positivos trazem. 

Ou seja, conclui-se afirmando que, em sala de aula, a interação grupal 

consiste em uma prática educativa que favorece a construção do conheci-

mento por parte das crianças cooperativamente. Desta forma, destaca-se 

que o trabalho em grupo, como prática pedagógica que promove aprendi-

zagens significativas, além de viável, é bastante construtivo: não há como 

se negar o prazer da interação existente entre os seres humanos, nos rela-

cionamos constantemente, trocando opiniões e concepções sobre 

inúmeros aspectos e questões da vida cotidiana; na construção dos conhe-

cimentos escolares não pode ser diferente, visto que quando se 

compartilha hipóteses/ideias é que se constrói um processo mental bas-

tante particular.  

Em uma relação entre pares, a ajuda recíproca e o engajamento mú-

tuo são concebidos a partir de uma motivação inicial, favorecendo o 

entendimento, gerando compreensões que só se tornam possíveis porque 

se vivencia conflitos e se tem ajuda de alguém  mais experiente. 

Além do mais, pode-se ainda afirmar que as crianças, por meio do 

compartilhamento nas atividades de interação grupal, aprendem muito 

umas com as outras porque, em conjunto, conseguem planejar e reorga-

nizar seus esquemas mentais, além disso compreendem que o 
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aprendizado conjunto consiste em uma estratégia na qual todos alcançam 

êxito de uma forma bastante peculiar e não-competitiva.  

Assim, a interação grupal permite um tipo de convivência na qual o 

respeito, o engajamento mútuo, a participação de todos na busca por so-

luções e o respeito pelo outro são emoções vivenciadas e tidas como 

essenciais. Dessa forma, se possibilita às crianças experienciarem um con-

texto social que fomenta a compreensão de um modo de relação social 

totalmente diferente do modo de relação que o sistema competitivo pro-

põe. 

Nesse sentido, compreende-se, que fomentar uma gestão de sala de 

aula a partir da interação grupal – baseada na aceitação, no respeito e no 

engajamento mútuo – em um contexto particular, no caso aqui classes de 

alfabetização, permite além do aprendizado da língua escrita, o aprendi-

zado de um modo de “conviver matrístico” (MATURANA, 2004), sendo, 

portanto, uma ótima alternativa de um conviver social baseado em rela-

ções não-hierárquicas e não-competitivas que favorecem formas também 

alternativas de participação dos cidadãos nas decisões políticas, econômi-

cas e sociais. 
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Introdução 

 

Este artigo foi elaborado ao final do Curso de Pedagogia, realizado no 

Centro Universitário Cesuca, apresentado como requisito parcial à obten-

ção do título de Licenciado em Pedagogia e nossa opção por essa temática 

está ligada à experiência ocorrida durante estágio não obrigatório, como 

monitora de educação inclusiva.  O trabalho deu-se em uma turma de se-

gundo ano das séries iniciais do Ensino Fundamental. O estágio foi 

realizado durante todo em Escola de Ensino Fundamental Completo, situ-

ada no município de Gravataí, em um bairro considerado “zona de risco”.  

A referida classe estava em processo de alfabetização. Durante esse 

período, percebemos a partir do contato com os alunos, que algumas cri-

anças viviam situações de vulnerabilidade, como por exemplo, o descaso 

da família, violência, abandono, etc. 

No dia a dia era comum nos depararmos com relatos dos alunos so-

bre os fatos ocorridos na “vila”. Quem havia sido preso, quem tinha 
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perdido a vida, entre outras informações. Isso muitas vezes fazia com que 

o foco principal da aula, a alfabetização em si, se perdesse. Em algumas 

circunstâncias eram necessárias intervenções do professor e até mesmo 

da direção, para garantir o andamento da aula. 

Nossa rotina na escola nos mostrou que em certos casos, os respon-

sáveis não participavam da vida escolar de seus filhos, não se fazendo 

presente em reuniões e entrega de avaliações. Eram necessárias interven-

ções do Conselho Tutelar. Não sendo o suficiente, era acionada a 

Promotoria Pública. 

Frente a isso, sempre era refletido e observado como os alunos apren-

diam e quais eram seus interesses e expectativas para o futuro. Muitos não 

possuíam expectativas, alguns por enfrentarem grandes dificuldades de 

aprendizagens, e outros por acharem que o seu futuro já estaria certo, se-

guindo os passos daqueles que eram seus responsáveis. 

O papel da instituição ia mais além de ensinar conteúdos, mas moti-

var e dar incentivo para que os educandos agissem e refletissem sobre seus 

comportamentos e atitudes. A partir dessa vivência, surgiu a necessidade 

de observar até que ponto essas influências externas poderiam influenciar 

na aprendizagem dessas crianças, mais especificamente, durante seu pro-

cesso de alfabetização marcado pelos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental.  

Para a construção deste material, partimos do seguinte problema: 

“Como se desenvolve a alfabetização a partir do contexto da vulnerabili-

dade social?”. 

Propomos como objetivo deste projeto observar o processo de alfabe-

tização de alunos, inseridos em situações de vulnerabilidade. Contudo, 

dentro disso, acreditamos ser necessário atingir outros pontos específicos, 

como discutir o conceito de vulnerabilidade social; identificar as dificulda-

des enfrentadas pelos alunos e professores durante o processo de 

alfabetização no contexto da vulnerabilidade social; refletir sobre o papel 

do professor e do aluno; propor dinâmicas que auxiliem no processo de 
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ensino e aprendizagem a partir do contexto da vulnerabilidade social e 

compreender fatores que influenciam no processo ensino-aprendizagem. 

Uma questão que se sugere averiguar diz respeito a defesa que alguns 

autores fazem, a respeito do planejamento das aulas e conteúdos a partir 

da realidade dos alunos, visto que partindo disso, é possível compreender 

as necessidades dos educandos. Refletir sobre o papel do pedagogo, como 

ocorre a interação aluno-professor e analisar questões que possam influ-

enciar no processo da alfabetização neste contexto, será um dos pontos 

que se julga justificar a proposta desta análise.  

Para que possamos contribuir com esta pesquisa, foi necessário rea-

lizar observações em uma turma de 2° ano do Ensino Fundamental, 

seguida de um questionário aplicado com a docente da turma. Também 

foram analisados dados fornecidos pela Orientadora Educacional da Insti-

tuição, através de entrevista realizada.  

A fim de viabilizarmos nossa proposta, dividimos este trabalho em 

quatro seções: 

Na seção1, apresentaremos nosso referencial teórico. Para nosso tra-

balho, nos valemos de diferentes autores que abordam “família” e 

“vulnerabilidade”. 

A seção 2 trará aspectos importantes a serem considerados no estudo, 

sobre “alfabetização e ação pedagógica”. 

Na seção 3, apresentaremos a nossa metodologia de pesquisa. Des-

creveremos como realizamos as observações, assim como os pontos que 

foram analisados. Será relatado as questões que nortearam o nosso ques-

tionário, realizado com a professora da turma 

Finalmente, a seção 4 apresentará as análises dos resultados. Refleti-

remos de acordo com nosso referencial, as questões observadas, assim 

como as falas que a docente nos traz em suas respostas. Vamos apresentar 

os pontos observados durante os dias que estivemos presentes na escola, 

bem como, a relação entre aluno e professor, como questões abordadas 

em sala de aula. A metodologia de ensino será apresentada de modo que 



66 | Práticas e novos repertórios para as infâncias e juventudes 

 

possamos compreender como esta foi aderida, averiguando a sua influên-

cia na alfabetização. Pretendemos trazer para o nosso texto a voz do 

profissional que está à frente de todas as dificuldades elencadas, anali-

sando suas posturas e metodologias. 

 

Seção 1 

 

1.1 Família 

 

Para o entendimento de nossas questões, esclarecemos as concepções 

de família que usaremos na sequência do trabalho. Segundo Gomes e Pe-

reira, considera-se família: 

 

Um grupo social composto de indivíduos que se relacionam cotidianamente 

gerando uma complexa trama de emoções. Entretanto, há dificuldade de se 

definir família, cujo aspecto vai depender do contexto sociocultural em que a 

mesma está inserida [...]. Ela desempenha um papel decisivo na educação for-

mal e informal: é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e morais, 

e onde se aprofundam os laços de solidariedade. (GOMES; PEREIRA, 2005, p. 

358). 

 

As autoras defendem a ideia de que a definição da palavra família irá 

depender do contexto em que esta esteja inserida.  Notamos claramente 

que as famílias estão se modificando. Antigamente, o cenário era basica-

mente: Pai, mãe e filhos. Hoje, encontramos lares sem a presença das 

figuras paterna e materna, todavia, há casos que outras pessoas desempe-

nham estes papéis, que são indispensáveis para o desenvolvimento afetivo 

e sobrevivência da criança.  Em algumas circunstâncias, há menores que 

são cuidados por avôs, tios, ou qualquer outro parente que seja no meio 

familiar. Alguns casos específicos, tendo o direito ao cuidado e ao amparo, 

garantido por Lei3, o menor passa a ser abrigado em entidades específicas 

para tal fim. 

 
3 Lei n° 8.069, Art.101, medida VII- abrigo em entidade. 
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1.2 Vulnerabilidade Social  

 

Também para este trabalho se faz necessário à conceituação de vul-

nerabilidade social, onde alguns autores também usam a expressão 

“situação de risco”. São palavras opostas, mas dependendo do contexto, 

podemos justificar as duas com a mesma definição. Para tanto, Rivera 

apud Silva contribui:  

 

O conceito de situação de risco social remete ao conceito moderno de cidada-

nia, cujo conteúdo básico é os direitos civis, direitos políticos e os direitos 

sociais. Porém, se essas três dimensões essenciais não são consideradas, a ci-

dadania será sempre parcial, precária, limitada, incompleta, ou melhor, não se 

materializa. (RIVEIRA apud SILVA, 2003, p.27). 

 

A fim de garantir os direitos à cidadania, percebemos que nas políti-

cas públicas e sociais de combate à pobreza no Brasil, a educação tem sido 

concebida como fundamental.  

Nesse sentido, Ahlert contribui: 

 

Um dos desafios ao tratar da relação entre educação e pobreza é partir do 

acesso universal à educação – de fazer valer o direito de aprender a todos e 

todas – mas, também, além disso, pensar estratégias específicas e particulares 

que se relacionam com o contexto social com o qual estamos lidando. É um 

desafio para as escolas na medida em que todas estas questões ingressam no 

ambiente escolar, colocando em questão metodologias de ensino e práticas 

uniformes de trabalho. (AHLERT, 2010, p.05). 

 

De acordo com o autor, o acesso à educação é direito de todos, sem 

discriminação de raça ou classe social. Vivemos em um momento, em que 

no nosso país, políticas públicas estão sendo criadas a fim de garantir a 

 
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em 
família substituta, não implicando privação de liberdade. Mesmo com legislação específica sobre o tema, como a Lei 
n° 12.796 em seu Art.6, que diz, “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação 
básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade”, se faz necessário investimentos na área. 
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permanência do aluno na escola. Como exemplo, podemos destacar o Pro-

grama Bolsa Família, que está diretamente vinculado à frequência da 

criança na escola, dentre outras questões ligadas ao acompanhamento da 

saúde básica desse menor. Conforme a Lei N° 10.836/ 2004, “O Bolsa Fa-

mília é um programa de transferência direta de renda que beneficia 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país” 

(Diário Oficial da União, 2012, p. 119). 

 

Seção 2 

 

2.1 Alfabetização  

 

A criança desde pequena possui contato com o mundo da escrita. 

Através de placas de lojas e supermercados, por exemplo, ela consegue di-

ferenciar e identificar locais e lugares. Quando ela vê um rótulo de algum 

produto, uma capa de revista identifica este associando ao objeto em ques-

tão.  Provavelmente elas percebem que “aquelas letras” significam alguma 

coisa, porém ainda não dominam o código da escrita e da leitura. Isto inicia 

quando a criança entra em contato com o mundo da escrita, através de 

suas diversas manifestações, como mencionadas acima. Este processo a 

acompanhará por toda a vida, ao qual chamamos de Letramento.  

Soares apud Carvalho, diz que:  

 

Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais da 

leitura e escrita; é também o estado ou condição que adquire um grupo social 

ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 

práticas sociais. (SOARES apud CARVALHO, 2007, p.15). 

 

O contato com o mundo da escrita varia de acordo como o contexto 

em que o aluno esteja inserido. Uma criança que em sua vida cotidiana 

tenha mais acesso a materiais impressos, provavelmente terá mais facili-

dade para compreender e assimilar do que aquelas que não tenham a sua 

disposição jornais, revistas, livros, etc. 
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Conforme Carvalho (2007, p. 14) é neste ponto que o professor tem 

um papel fundamental: “tornar os alunos atentos à presença de coisas es-

critas”, fazendo-os perceber os vários usos sociais da língua e que a escola 

é um ambiente onde os educandos possam ter contato com diversos tipos 

de gêneros textuais, instigando desde cedo à curiosidade e a busca por no-

vos conhecimentos. Contudo, na maioria dos casos, quando chega à escola, 

o aluno já possui informações adquiridas a priori, que influenciarão na 

aquisição da leitura e escrita. Esta aquisição é o que denominamos alfabe-

tização.   

De acordo com Lemle (2004, p.5) “o momento crucial de toda a se-

quência da vida escolar é o momento da alfabetização”.  Ainda segundo a 

autora: 

 

O professor deve ter respeito pelos alunos, confiar na capacidade de desenvol-

vimento dos alunos e ter criatividade, inventividade, iniciativa, combatividade 

e fé em sua capacidade de tornar este mundo melhor. (LEMLE, 2004, p. 06). 

 

O Professor alfabetizador tem papel fundamental no desenvolvi-

mento da vida escolar do aluno, é ele que “dará o pontapé inicial”, 

ensinando à escrita e a leitura das primeiras palavras, dando sentido a essa 

aprendizagem.  Logo em seguida dessa iniciação, os alunos se deparam 

com diversos desafios. Dentre eles, destacamos as regras de ortografia, que 

os acompanharão não apenas na escola, mas para toda a vida.   

O processo de ensino vem sofrendo algumas mudanças ao longo dos 

anos. Atualmente, as escolas da rede pública de todo país, aderiram o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. No programa proporcionado 

pelo Governo Federal, o objetivo é que todas as crianças estejam alfabeti-

zadas até os 8 anos de idade, isso contabiliza até o final do 3° ano do Ensino 

Fundamental.  Ao aderirem o Pacto4os professores possuem formações es-

pecíficas e materiais de apoio como livros e jogos, que auxiliam no 

processo da aprendizagem. 

 
2Ver: Pacto pela Educação. Lei 12.801 



70 | Práticas e novos repertórios para as infâncias e juventudes 

 

 

2.2 Papéis do professor e do aluno no processo de ensino e 

aprendizagem 

 

No processo da alfabetização que ocorre no início da vida escolar do 

aluno, diversas questões podem influenciar durante a construção da 

aprendizagem. Através de pesquisas na literatura, podemos refletir sobre 

papel do professor, não apenas na alfabetização, mas em todos os níveis 

de ensino.  

Freire (2005, p. 65) critica a prática da “concepção bancária da edu-

cação”, quando o educador possui a tarefa de “encher” os educandos de 

conteúdos, que na maioria dos casos, são retalhos da realidade e desconec-

tados da totalidade. Com a prática desta concepção metodológica de 

ensino, onde o professor é o detentor do saber, e tudo que os alunos trazem 

como bagagem não é levada em conta no momento do planejamento, po-

dem consequentemente não levar o aluno ao objetivo principal: A 

aprendizagem. 

De acordo com Oliveira: 

 

A aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento 

da criança. A aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento 

que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. 

(OLIVEIRA, 1992, p. 33). 

 

Oliveira (1992, p. 24) ressalta que “Vygotsky tem como um dos seus 

pressupostos básicos a ideia de que o ser humano constitui-se enquanto 

tal na sua relação com o outro social”. Acreditamos que seja através das 

suas interações com o meio, que eles irão construir novos pensamentos, 

 
Art. 2o  O apoio financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa será realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ocorrerá por meio de: 

I - suporte à formação continuada dos professores alfabetizadores e formação inicial e continuada de professores 
com capacitação para a educação especial; e 

II - reconhecimento dos resultados alcançados pelas escolas e pelos profissionais da educação no desenvolvimento 
das ações pactuadas. 
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adquirindo conhecimentos. Essas relações podem trazer influências posi-

tivas e até mesmo negativas, como já mencionamos no tópico anterior, 

referente a questões de letramento.  

Ao reconhecer as vivências e as particularidades do educando, desta-

camos a importância dos educadores estarem sempre buscando 

atualização, se aperfeiçoando, pois de nada adianta trabalhar todos os anos 

letivos com os mesmos conteúdos, utilizando sempre a mesma didática, 

mesma metodologia, independente do público para qual esteja lecionando. 

O Pedagogo, deve levar em conta aquilo que o aluno já sabe, refletindo 

sempre que nenhum educando é igual ao outro, cada um tem o seu tempo 

e seu modo de abstrair determinados conteúdos.  

Quanto à visão do educador perante a isso, Freire contribui:  

 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. 

Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sa-

bem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como 

processo de busca. (FREIRE, 2005, p.67). 

 

Nesse ponto, damos ênfase ao planejamento dentro do currículo es-

colar.  Destacamos a questão da importância de trabalhar os conteúdos da 

Base Nacional Comum. De acordo com a Lei n° 12.796: 

 

“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sis-

tema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos” (BRASIL, 2013). 

 

Como podemos observar, de acordo com a legislação é de extrema 

necessidade trabalhar temas relacionados ao cotidiano dos alunos, de 

modo que seja significativo para eles.  
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Seção 3 

 

3 Metodologia 

 

Nosso trabalho foi desenvolvido em uma Escola de Ensino Funda-

mental completo, situada no município de Gravataí, em um bairro 

considerado zona de risco, conforme já mencionamos. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP), a Instituição 

atende cerca de 520 alunos nos turnos manhã, tarde e noite. Neste último 

turno, é oferecida a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

No espaço físico, conta com 11 salas de aulas, biblioteca, sala de vídeo, 

sala de recursos Multifuncional (AEE), secretaria, sala da direção (orienta-

ção e supervisão), laboratório de aprendizagem, sala da banda, laboratório 

de informática e refeitório. É oferecido o Programa Mais Educação5 no 

contra turno. Por estar inserida em um local de risco e vulnerabilidade, é 

oferecido aos finais de semana para a comunidade, o Programa Escola 

Aberta6.  

A turma em que realizamos as observações e que serviu de base para 

nossa pesquisa é uma classe do 2° ano do Ensino Fundamental, contando 

com16 alunos, sendo 9 meninos e 7 meninas. Por possuir um aluno com 

diagnostico de autismo, a professora, que neste trabalho iremos identificar 

com a inicial “D”, conta com o auxílio de um monitor que acompanha este 

aluno apenas até a hora do recreio. Após esse horário, o estagiário neces-

sita ir para outra turma, para prestar atendimento à outra criança. 

 
5O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 
7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular na perspectiva da Educação Integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, mu-
nicipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por 
desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; 
direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 
investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. Ver: http://portal.mec.gov.br/index.php?op-
tion=com_content&id=16690&Itemid=1113 Acesso em 13/06/2015. 

6O Programa Escola Aberta incentiva e apóia a abertura, nos finais de semana, de unidades escolares públicas locali-
zadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia potencializa a parceria entre escola e comunidade ao 
ocupar criativamente o espaço escolar aos sábados e/ou domingos com atividades educativas, culturais, esportivas, 
de formação inicial para o trabalho e geração de renda oferecidas aos estudantes e à população do entorno. Ver: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16739&Itemid=811 Acesso em 31/06/2015. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1113
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1113
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16739&Itemid=811
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A fim de esclarecer dúvidas referentes ao currículo escolar e demais 

dados utilizados no trabalho, entrevistamos, além da professora da turma, 

a Orientadora Educacional da escola, a qual daremos o nome de “L”.  

Para iniciar com nossas questões de métodos, relacionadas à pesquisa 

que norteou nosso artigo, nos valemos das ideias de Prodanov, destacando 

que: 

 

Pesquisar, em um sentido amplo, é procurar uma informação que não sabe-

mos e que precisamos saber. Consultar livros e revistas, verificar documentos, 

conversar com pessoas, fazendo perguntas para obter respostas, são formas 

de pesquisa, considerada como sinônimo de busca, de investigação e indaga-

ção. (PRODANOV, 2013, p.43). 

 

Prodanov (2013, p.44) salienta que “as chances de um sucesso na pes-

quisa, aumentam à medida que a enfocamos como um processo, e não 

como uma simples coleta de dados”. Elaborar as questões de um questio-

nário, por exemplo, de acordo com os objetivos que se deseja alcançar ao 

final do trabalho, faz com que obtenhamos um excelente resultado, conse-

quentemente auxiliando-nos a encontrar respostas para nosso problema 

de pesquisa. 

Assim, para este trabalho utilizamos para a pesquisa uma perspectiva 

qualitativa. Conforme Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), “A pesquisa qua-

litativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais”. Dados que não podem ser tabulados, por exemplo. 

As autoras ainda ressaltam:  

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o por-

quê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os 

valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados 

analisados são não métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferen-

tes abordagens. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 
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Sendo assim, realizamos observações na turma mencionada acima, 

que nos serviu para a análise da prática pedagógica, bem como para a re-

flexão de como se dá a relação entre aluno e professor, e como se constrói 

o conhecimento dentro do contexto escolar. Para tanto, seguimos os se-

guintes pontos: 

 

a) relação do aluno professor; 

b) espaço do entorno da escola; 

c) espaço escolar (sala de aula, ambiente alfabetizador); 

d) manifestações de afetividade; 

e) o relacionamento com os demais colegas da classe; 

f) metodologia e recursos utilizados pela professora;  

g) se a criança dispõe de materiais necessários para utilizar em sala de aula 

(caderno, lápis, etc.). 

 

A fim de coletar dados relevantes para o trabalho, foi realizado um 

pequeno teste de escrita com os alunos, com o propósito de acompanhar 

suas escritas e suas principais dificuldades. Este teste baseou-se nas pro-

postas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, discutidas e apresentadas no 

livro: Psicogênese da Língua Escrita. Em relação às pesquisadoras, Curto 

contribui: 

 

Em sua pesquisa, descobriram o processo pelo qual as crianças constroem seu 

próprio sistema de escrita e de leitura. E esse processo é universal no que se 

refere a escritas alfabéticas como as nossas, independente dos métodos esco-

lares utilizados ou, inclusive, antes do ensino escolar. Essa pesquisa 

questionava profundamente os métodos escolares tradicionalistas e levou a 

novas perguntas sobre como ensinar a linguagem escrita na escola [...]. 

(CURTO, 2000. p. 27). 

 

Logo em seguida, prosseguimos com um questionário semiestrutu-

rado, com perguntas fechadas e abertas, que foi respondido pela 

professora “D”. Foram abordadas as seguintes questões: 

 

a) formação (onde e quando se formou?). 

b) quanto tempo atua na área? 
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c) quais as maiores dificuldades que encontra, relativas à comunidade, para o 

exercício do magistério? (envolve família; drogas; etc.). 

d) percebe entre seus alunos problemas que envolvam questões de vulnerabi-

lidade social? Quais problemas? 

e) qual seu envolvimento na resolução destes problemas? (leva a direção ou 

coordenação pedagógica; conversa com os pais; não toma atitude, etc.). 

f) você utiliza alguma metodologia para alfabetizar? 

g) quais aspectos julga necessários para que a criança se alfabetize?  

h) o que achas das políticas governamentais para a área da educação? (políticas 

que garantem a permanência do aluno na escola, como por exemplo, o Pro-

grama Bolsa família). 

i) quais são os desafios enfrentados diariamente? 

j) a família costuma participar da vida escolar dos alunos? Como é feito esse 

diálogo?  

 

Do ponto de vista teórico nos valeremos das ideias de Paulo Freire: 

 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 

ensina alguma coisa a alguém. (FREIRE, 1996, p. 25). 

 

Freire destaca a importância da relação entre aluno-professor, refor-

çando que não existe um em condição de objeto: aquele que só aprende, 

onde nele são depositados os conhecimentos. Quando isso ocorre, o pro-

fessor não está respeitando os conhecimentos prévios do estudante, 

concluindo sempre que o aluno nada sabe, e que ele é o detentor do saber. 

Desta forma, acreditamos que nossas observações e questionamentos fo-

ram importantes para as análises que nos propomos. 

Outra questão que também foi importante para nós é a “pedagogia 

do aprender a aprender” que tem significado importante para a nossa pro-

posta, pois consideramos que este processo seja de responsabilidade dos 

docentes e dos alunos.  Acreditamos que ao trabalhar um determinado as-

sunto, com debates, pesquisas e opiniões diferenciadas, o professor estará 

adquirindo novas reflexões, assim também o aluno que traz para sua sala 

suas vivências e experiências de vida. (DUARTE, 2001, p. 35). 
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Assim, Tardif contribui:  

 

Neste sentido, uma prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que lhe 

permita o exercício do pensamento reflexivo, conduza a uma visão política de 

cidadania e que seja capaz de integrar a arte, a cultura, os valores e a interação, 

propiciando, assim a recuperação da autonomia do sujeito e de sua ocupação 

no mundo de forma significativa. (TARDIF, 2002, p. 128). 

 

Em muitas vezes este aluno não possui o conhecimento técnico do 

assunto, mas faz uma conexão com suas experiências cotidianas, que na 

maioria das vezes facilita a compreensão do assunto abordado. Assim o 

conhecimento torna-se uma troca de saberes.  

 

Seção 4 

 

4 Análise dos resultados  

 

4.1 Contextualizando a comunidade escolar  

 

Durante os dias de observações na escola, podemos observar que a 

maioria das famílias da comunidade era numerosa, compostas pela mãe e 

vários filhos, sendo estes, em grande parte, frutos de diversos relaciona-

mentos (diferentes pais). Os relacionamentos em geral são curtos. 

Segundo relatos da Orientadora Educacional “L” “na região existem 

grande circulação de caminhoneiros/cegonheiros, que atendem a uma 

grande indústria da cidade. Diante disso, muitas mulheres têm na prosti-

tuição sua fonte de renda”. Assim, há uma imensa diversidade no perfil 

das famílias.  

Conforme Gomes e Pereira (2005, p.358), “não se pode falar de fa-

mília, mas de famílias, para se contemplar a diversidade de relações que 

convivem na sociedade”. E são essas diversidades que encontramos diari-

amente na nossa escola, presentes na vida dos alunos.  Frente a essas 

realidades, notamos que existem crianças que vivem em situações de vul-

nerabilidade social. Podemos destacar a negligência de seus responsáveis 
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quanto ao cuidado e amparo do menor. Nesses casos, conforme a profes-

sora “D”, eles são encaminhados aos órgãos competentes, como: Conselho 

Tutelar e Ministério Público. A professora contribui: 

 

Problemas como tráfico de drogas, assassinatos, furtos, muitos familiares pre-

sos. Alguns alunos passam muitas horas do dia (e noite) na rua ou dentro do 

pátio da escola. Percebo isto muitas vezes até pelos assuntos que eles trazem e 

também pelo contato familiar, pois, quando solicitamos a presença da família 

para resolver algum problema, é visível o sofrimento da família, pois eles de-

sabafam conosco seus problemas familiares. (D.2015). 

 

Mas antes de fazer tais encaminhamentos, “D” salienta que costuma 

se comunicar com os pais por bilhetes que devem retornar assinados, e 

nas situações mais delicadas, solicita a presença dos mesmos na escola. 

Este diálogo é realizado conjuntamente com a orientação pedagógica da 

escola onde se registra toda a conversa em ata e todos assinam para que 

não haja dúvidas.  

Quanto à equipe diretiva, “D” completa:  

 

Temos uma parceria muito boa aqui na escola entre, direção, supervisão, ori-

entação e professor, todos os problemas são encaminhados especificamente à 

orientação e em conjunto encontramos algumas medidas para resolução dos 

problemas. (Entrevista com “D”,2015). 

 

E quando uma criança não tem quem a cuide? Seja por diversos mo-

tivos: descaso da família, abandono, negligência? De acordo com “L”, essa 

situação é presente na escola. Há alunos matriculados que são abrigados 

nas casas de amparo, estas mantidas pelo município. Por uma questão de 

privacidade das crianças, não citaremos a turma e nem a quantidade de 

alunos que vivem nessas condições.  

Outra questão que é importante salientar, diz respeito ao número sig-

nificativo de alunos que recebem o benefício do Bolsa Família no qual 

exemplificamos no gráfico abaixo: 
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Figura 1: Gráfico alunos que recebem o benefício do Bolsa Família. 

Fonte: Informações fornecidas pela Escola. 

 

Este programa governamental tem como objetivo assegurar o acesso 

à Educação Básica como direito de todos, estando também dentre suas fi-

nalidades o combate ao trabalho infantil e a evasão escolar. De uma forma 

geral, percebemos uma grande demanda de alunos matriculados em esco-

las públicas por este tipo de benefício. Entre os educandos que recebem 

este auxílio, verificamos em alguns casos específicos situações de vulnera-

bilidade social. 

Assim, Ahlert contribui: 

 

Sabemos que a escola é o espaço onde aparecem muitos dos fatores de vulne-

rabilidade trazidos pelos alunos, o que constitui a escola como um local de 

escuta e conhecimento das experiências de vida dos mesmos. Estes fatores 

vêm à tona na escola porque interferem na permanência de alunos vulnerá-

veis, bem como no seu aprendizado. (AHLERT, 2010, p.06). 

 

Mas será que apenas a permanência e a frequência na escola garan-

tem a aprendizagem dos alunos? Segundo a Professora “D”, apenas isto 

não é o suficiente:  

 

Discordo de que ele seja um “promotor” de aprendizagem do aluno, pois, te-

mos muitos alunos em que estão somente “cumprindo” sua obrigação de não 

faltar. Acredito que a família em parceria com a escola é que possibilitam o 

sucesso do aluno. (Entrevista com “L”, 2015). 
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Desse modo, torna-se necessário que outras questões estejam envol-

vidas. Os métodos de ensino utilizados em sala de aula pelo educador 

seriam um ponto a ser destacado.  

 

4.2 Formação da professora 

 

A professora “D” concluiu o Curso de Pedagogia no ano de 2012, con-

tudo, 2008, através de um contrato pelo CIEE- Centro de Integração 

Empresa Escola, iniciou suas práticas em sala de aula, como auxiliar de 

alunos com necessidades especiais (monitora). No ano seguinte, assumiu 

sua primeira turma de alfabetização. Após, já em 2010, trabalhou nas ofi-

cinas do Projeto Mais Educação na cidade de Santo Antônio da Patrulha. 

Logo em 2013, foi nomeada no concurso público da prefeitura de Gravataí. 

 

4.3 Ambiente alfabetizador  

 

No ambiente escolar, mais especificamente dentro da sala de aula em 

que realizamos às observações, notamos a presença de diversos recursos 

didáticos, tais como:  

 

a) alfabeto fazendo uma relação entre letra e desenho (nuvem representando 

a letra N, por exemplo);  

b) números (de 0 a 9) e quantidades; 

c) calendário; 

d) biblioteca de parede (diversos livros, pertencentes ao Programa Pacto Naci-

onal pela idade certa). 

 

Quanto ao espaço físico, já no primeiro dia de observação presencia-

mos um fato desagradável: Os alunos estavam realizando uma atividade 

pedagógica com um jogo, que tinha como objetivo trabalhar o sistema mo-

netário. Ventava muito naquele dia e as janelas estavam com diversos 

vidros quebrados. O vento fazia com que as peças voassem, visto que era 

um jogo feito de papel, retirado do Material de apoio, anexado ao livro 

(explicaremos o recurso na sequência do texto). 
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Outro ponto que precisa ser destacado é a falta de cortinas nas jane-

las. As que existiam eram insuficientes para que impedissem o reflexo do 

sol no quadro, consequentemente prejudicando os alunos. Outra questão 

refere-se à questão climática, pois os dias eram quentes e os ventiladores 

existentes não poderiam ser ligados, pois ofereciam riscos.  

A professora “D” disponibilizava materiais para uso coletivo: lápis de 

cor, etc., pois alguns alunos tinham certa carência destes. 

 

4.4 Metodologia de ensino e recursos utilizados 

 

Um dos pontos que julgamos necessários observar na nossa pesquisa 

está ligado a Metodologia utilizada pelo professor, e os recursos utilizados 

durante as aulas. Ao longo das observações, podemos notar que em todas 

as aulas, eram utilizados livros, tendo cada aluno o seu. O que completa o 

que a professora relata:  

 

Gosto muito de trabalhar com a metodologia de Projetos de Pesquisa, porém, 

no ano passado recebemos a proposta de trabalhar com o material da Editora 

Positivo, no qual devemos segui-lo diariamente, então algumas coisas foram 

reformuladas, e hoje, consigo montar projetos incluindo outras atividades 

complementando o trabalho do livro. (Entrevista com “D”,2015). 

 

Desde 2014, as escolas da rede municipal de Gravataí aderiram à im-

plantação do “Novo Sistema de Ensino Aprende Brasil7”, da editora 

Positivo. Conforme “L”, o material deve ser utilizado diariamente pelo 

Educador, pois a secretaria da Educação faz o controle do que está sendo 

trabalhado no livro. A cada final de bimestre, este é substituído por ou-

tro.De acordo com a professora titular, ela inclui outros recursos no seu 

 
7O Sistema de Ensino Aprende Brasil é um sistema de ensino completo, que oferece um conjunto de soluções para 
potencializar a qualidade da rede pública de ensino. Os conteúdos de um ano dão continuidade aos do período ante-
rior, garantindo uma aprendizagem progressiva, articulada e interdisciplinar para os alunos do município. O sistema 
de ensino também conta com o hábile, um sistema de avaliação do desempenho dos alunos e que auxilia no seu 
desenvolvimento escolar. Mais em http://www.editorapositivo.com.br/editora-positivo/sistemas-de-en-
sino/aprende-brasil.html Acesso em 15/05/2015. 

http://www.editorapositivo.com.br/editora-positivo/sistemas-de-ensino/aprende-brasil/habile.html
http://www.editorapositivo.com.br/editora-positivo/sistemas-de-ensino/aprende-brasil.html
http://www.editorapositivo.com.br/editora-positivo/sistemas-de-ensino/aprende-brasil.html
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planejamento. Durante os dias em que estivemos na escola, podemos ve-

rificar o uso de atividades impressas, porém a apostila era utilizada quase 

que em todos os momentos da aula. 

Quanto à organização do currículo escolar, “L”, a Orientadora Edu-

cacional, salienta que os temas transversais são trabalhados perpassando 

pelos conteúdos, diariamente. Muitos são trabalhados fora da base co-

mum, pois estes não contemplam várias questões importantes.  

“D” realizava as atividades junto com os alunos, fazendo a leitura dos 

enunciados e explicando a atividade proposta no material. Todos deveriam 

acompanhar, no mesmo ritmo, independente de suas dificuldades. Em re-

lação às dificuldades de aprendizagem, ela desabafa:  

 

Meu desafio diário está relacionado aos alunos que possuem dificuldades de 

aprendizagem, pois, a escola faz os devidos encaminhamentos à família e a 

mesma não busca continuidade para que se façam as avaliações necessárias. E 

isso prejudica muito o aluno, pois, sem um diagnóstico é complicado identifi-

car as habilidades e competências que deveremos desenvolver nesta criança. 

(Entrevista com “D”,2015). 

 

Com a autorização da professora, aplicamos um pequeno teste de es-

crita com todos os alunos da turma, com o objetivo de visualizar e 

acompanhar a aprendizagem de cada um. Foram escolhidas quatro pala-

vras (polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, respectivamente) e 

uma frase. Como podemos observar ambos pertencentes ao mesmo 

campo semântico: “O que tem na escola”. 

As palavras selecionadas foram: 1- giz; 2- mesa, 3- escada e 4- apaga-

dor. No número 5, a frase: Minha escola é bonita. 

Nas figuras abaixo, exemplificaremos com os testes realizados com 

duas alunas, fazendo uma reflexão sobre as suas hipóteses de escrita.  
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Figura 2: Teste de escrita da aluna “M”. 

Fonte: Material produzido pela pesquisadora na Escola. 

 

Na figura 2, podemos observar que a aluna “M” representa a sua es-

crita através de desenhos. A menina ainda não conseguia escrever seu 

nome sem ajuda, ou sem copiar de algum local onde este estivesse escrito. 

Isso fica claro, no número 6, destacado no desenho.  

Conforme Ferreiro e Teberosky (1999, p.223) “o nome próprio, como 

dissemos, pareceria funcionar, em muitos casos, como a primeira forma 

estável dotada de significação”. Escrever seu próprio nome é uma das pri-

meiras palavras que a criança aprende a escrever, sendo em casa, ou no 

período da Educação Infantil. Essa escrita tem grande significado para ela.  

Ao analisarmos as hipóteses de escrita da aluna “M”, percebemos que 

seria muito complicado para ela tentar escrever as palavras da frase, visto 

que ainda se encontra no nível chamado pré-silábico. Enunciamos como 

número 6, o item onde ela tenta escrever seu nome.  

Curto (2000, p.27) destaca “escrever não é a mesma coisa que dese-

nhar”. O autor contribui: 
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O mundo que rodeia a criança é também, um mundo gráfico. Elas veem obje-

tos reais e representações e signos diferentes. [...]. Na realidade, a maioria das 

crianças, ao chegar à escola, já estabeleceu a diferença entre desenhar e escre-

ver, mas não todas. (CURTO, 2000, p. 27 e 28). 

 

Sendo assim, “tarde ou cedo- geralmente em grande velocidade- as 

crianças vão descobrindo que nossa forma de escrever não é regida por 

esses princípios ideográficos”. Entretanto, em alguns casos específicos, ela 

vai evoluindo, construindo hipóteses, de acordo com suas dificuldades e 

especificidades. (CURTO, 2000, p. 35). 

Na sondagem abaixo, podemos perceber essa diferença.  
 

 
Figura 3: Teste de escrita da aluna “T”. 

Fonte: Material produzido pela pesquisadora na Escola. 

 

A aluna “T” nas palavras 2, 3 e 4, traz uma escrita Alfabética, embora 

apresente pequenas dificuldades com a palavra “Apagador”.  Ainda possui 

dúvidas quanto à escrita da palavra monossílaba. 

Na hipótese alfabética, os alunos chegam “a escrever todas as letras 

que nós, adultos, escrevemos para representar uma palavra. ESCOLA já é 
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definitivamente ESCOLA”. A criança no processo de alfabetização está 

sempre descobrindo novas palavras, e maneiras de corretas de escrever 

(CURTO, 2000, p.40). Na escrita do nome, a aluna também escreve corre-

tamente, ao qual retiramos da imagem, pois identificaremos a aluna 

apenas pela letra inicial do seu nome.  

Quanto à frase, a aluna achou à escrita muito “grande”, demons-

trando um pouco de preguiça para pensar e escrever. 

Um ponto em comum entre as alunas, é que ambas são beneficiárias 

do Programa Bolsa Família do Governo Federal, sendo assim, para que a 

família receba o benefício, as educandas devem ter permanência na escola. 

Embora os recursos sejam importantes para a manutenção da criança na 

escola, pois o objetivo é que o valor recebido seja usado para a compra de 

subsídios como alimentação, roupas, material escolar, etc., podemos ob-

servar, que apenas isso não basta, devendo existir mecanismos que 

efetivamente dessem suporte ao aprendizado, ou seja, mecanismos avali-

ativos que auxiliassem no processo, a fim de se estabelecer um 

aprendizado real, afinal, estar matriculado e frequentando a escola não é 

sinônimo de aprendizado. 

Conforme já mencionamos na revisão da literatura, cada aluno tem 

um ritmo para aprender. Essa aprendizagem depende de diversos fatores, 

como a necessidade do envolvimento dos responsáveis na vida escolar dos 

alunos, levando-se em consideração os diversos tipos de famílias existen-

tes na nossa sociedade. 

 

Considerações finais 

 

Ao realizarmos esta pesquisa podemos observar alguns fatores que 

podem influenciar no processo de alfabetização, e como este se desenvolve 

dentro do contexto da vulnerabilidade. No trabalho, observamos através 

de experiências e relatos as diversas situações de riscos em que as crianças 

estão expostas. Podemos destacar o descaso da família em relação à busca 

por atendimento especializado nos casos mais sérios, onde seus filhos 
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apresentam dificuldades de aprendizagens. Estes pais, erroneamente, 

acreditam que apenas a frequência escolar garante a aprendizagem de 

seus filhos.  

Outras questões que estão ligadas a aprendizagem significativa, é a 

metodologia utilizada em sala de aula. Se por um lado temos o entusiasmo 

de uma professora em trabalhar com projetos e afins, por outro, há a difi-

culdade de utilização do material que fora adquirido pelo município e 

implantado na maioria das suas escolas, visto que é um material que deve 

ser trabalhado diariamente, cumprindo-se prazos, pois este é substituído 

por outro a cada bimestre. 

Quanto ao espaço escolar, falta investimento do poder público em se-

gurança para a comunidade escolar, para que seja evitada a depredação do 

espaço, incluindo os vidros das salas de aula, salas de aulas, portões, etc.  

Por fim, para que ocorra a alfabetização, fazem-se necessários alcan-

çar diversos objetivos. Alfabetizar uma criança que está inserida em um 

contexto de vulnerabilidade, seja ela qual for - abandono da família, negli-

gência tanto no cuidado com saúde física quanto emocional - é um grande 

desafio para o professor, pois sabemos que é um processo requer muita 

dedicação e atenção dos poderes públicos. 
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Introdução 

 

A arte sempre fez parte de minha vida. Lembro que meu primeiro 

contato com a arte foi aos quatro anos de idade, quando meu avô fez minha 

matricula na aula de ginástica. Mesmo sendo tão criança, percebi que não 

queria parar mais com “aquela história de se apresentar”, como diziam 

meus familiares. 

As aulas de teatro na Escola Pública onde sempre estudei e minha 

participação nas invernadas do CTG Raízes da Tradição, na cidade de 

Charqueadas, onde vivi na infância, contribuíram muito para que desco-

brisse esse potencial, essa maravilha que é trabalhar com a arte.  

Dentro do que podemos chamar de “arte” a área que sempre me 

chamou mais atenção foi o teatro. Considero que por não existir padrões, 

pelo contrário, o correto é aplaudir o diferente, por não existir o feio, o 

bonito, o gordo, o magro, etc., isso tenha me encantado. Por isso, quando 

decidi pelo magistério, independente da série que viesse a lecionar, sempre 
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Coordenador da Casa da Memória Unimed Federação/RS. Professor do Centro Universitário CESUCA. E-mail: ever-
tonquevedo@gmail.com 
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imaginamos o uso do teatro com os alunos, tornando assim o processo de 

ensino/ educação mais dinâmico. 

Consideramos que a aprendizagem é um processo múltiplo e inter-

fere diretamente no desenvolvimento do indivíduo, desta forma, como não 

possibilitar o acesso à arte? Por que muitos professores, infelizmente, não 

acreditam que a arte é uma disciplina tão importante quanto às outras? 

Desta forma há uma necessidade de oportunizar aos alunos uma aprendi-

zagem diferenciada, para que possam buscar caminhos diferentes, 

podendo criar expectativas em relação ao mundo e à sociedade. 

Tendo essas perspectivas, nosso problema de pesquisa, quando da 

elaboração deste artigo ao final do curso de Pedagogia, realizado no Centro 

Universitário Cesuca e concluído no ano de 2015, centrou-se em como o 

teatro pode auxiliar no desenvolvimento do processo de ensino e de apren-

dizagem a partir de experiência com crianças em vulnerabilidade social. 

Desta forma, nosso objetivo foi reconhecer a importância da arte na escola, 

como elemento importante para o processo de transformação do en-

sino/educação, estimulando valores emocionais e sociológicos; bem como 

perceber que através desse tipo de arte, há grandes possibilidades de 

transformação, principalmente quando nos referimos a perspectivas de 

vida.  

Consideramos que seja necessário abordar o tema, visto que, acredi-

tamos no teatro como agente transformador de determinada realidade 

social, buscando o resgate de valores e da autoestima dos alunos perten-

centes a grupos em situação de vulnerabilidade social/familiar, conforme 

já mencionamos. Desta forma, em um mundo cada vez mais voltado à tec-

nologia e às relações individualistas, pais e educadores questionam-se 

sobre o que se pode fazer de diferente, de inovador, de incentivador para 

que os alunos acreditem que a escola é um ambiente em que se constrói a 

diferença, e que nela, podemos encontrar caminhos compensadores. En-

tão, porque não acreditar na arte como estratégia, e, além disso, como um 

estímulo para a igualdade e a valorização das diferenças? 
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Assim, esse trabalho se faz necessário na medida em que nos propo-

mos a analisar de que forma a arte, mais especificamente o teatro, pode 

contribuir para a formação dos alunos, refletindo, no ensino formal em 

sala de aula, melhorias no processo de ensino e de aprendizagem. 

De forma óbvia esta pesquisa não está ligada ao fato de formar atores, 

embora possa despertar o prazer de trabalhar com esse tipo de arte, uma 

vez que um dos objetivos é mostrar que a manifestação cultural não está 

relacionada com a classe social, mas sim está inserida na sensibilidade, na 

vontade de querer fazer a diferença. 

Para melhor desenvolvermos o trabalho, o mesmo foi dividido em 3 

seções, que passamos a expor brevemente: Na primeira seção vamos dis-

correr sobre a bibliografia pertinente ao nosso tema, abordando as 

questões que enfatizam a história do teatro e como a mesma desenvolveu-

se no decorrer dos séculos até os dias de hoje, assim como, vamos descre-

ver as concepções referentes à vulnerabilidade social, importantes para 

nossa análise.  

No segundo momento vamos expor as questões metodológicas pró-

prias para nossas análises e, na terceira seção vamos mostrar a 

aplicabilidade e resultados das entrevistas com professores, orientadores 

e alunos que estão inseridos no contexto escolar. Nesta parte do trabalho 

também exporemos as concepções dos professores da escola formal, para 

que nos relatem se notaram mudanças comportamentais de seus alunos 

depois que esses começaram a envolver-se com o teatro. Também preten-

demos observar o trabalho das professoras e como utilizam o teatro como 

fermenta que auxilia no resgate social dos alunos.  

 

A história do teatro e a importância da “ida ao teatro” 

 

Antes de nos determos nas questões teóricas que envolvem o uso da 

arte como instrumento pedagógico, nos deteremos, mesmo que de forma 

breve, em elencar algumas perspectivas em relação a história do teatro. 
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Se abrirmos as cortinas das, tomando como ponto departida a Grécia do século 

VI a.C., estamos numa praça pública, perante celebrações dionisíacas, marca-

das por cantorias e regadas a vinho. O teatro Ocidental, leia-se europeu, muito 

provavelmente tenha nascido de uma transposição dos hinos e cantos em 

honra a Dionísio (deus Baco, para os romanos), divindade cujo significado ex-

pressava a alegria de viver dos gregos de festejar os prazeres e as dádivas da 

natureza.  

Três séculos antes de Cristo, o filósofo Aristóteles, referindo-se ao teatro, as-

severou ser este uma imitação (mímese). Toda obra de arte se constituiria, 

então, em um ato de observação e percepção do mundo real, levando em con-

sideração que as artes são irredutíveis em relação à realidade, embora 

mantenham diálogo com ela. Da mesma forma, ao escolher um tema de re-

presentação, para o filósofo, é preferível o impossível que convence, ao 

possível que não convence (CORONEL, 2010, p. 12) 

 

O teatro talvez seja uma das manifestações artísticas mais antigas, e 

que até hoje continua perpetuando-se, para a alegria de muitas pessoas, 

tanto as que trabalham diretamente com esse tipo de arte, como também 

para as que o apreciam. Já no seu início o teatro era feito de maneira que 

contemplasse a todos; os atores usavam máscaras para expressarem os 

sentimentos e para que público pudesse acompanhar melhor as narrati-

vas.  

Durante muitos anos o teatro vem desenvolvendo-se de maneira en-

riquecedora, pois estilos teatrais foram sendo construídos com o passar do 

tempo através de muito estudo.  Novas linguagens cênicas foram apare-

cendo como, por exemplo, o Clown, que se traduz “palhaço” e refere-se ao 

bufão que existe desde a Idade Média e que tinha como função entreter a 

monarquia. Outros exemplos são o teatro mambembe, o melodrama, a 

tragédia, entre tantos outros gêneros.  

Estar inserido no meio teatral não é somente ser ator e “fazer teatro”. 

Conhecer as maravilhas do teatro pressupõe frequentá-lo, pois ser um es-

pectador é uma maneira de, além de apreciarmos uma obra, também 

aprendermos. Desta forma, promover esses encontros com os alunos, in-

dependentemente de suas faixas etárias, é algo rico.  
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Cada espectador, cada sujeito que forma uma plateia, seja adulto, idoso, cri-

ança ou bebê, carrega consigo um baú de experiências de vida e de vivências 

como espectador de diversos artefatos culturais. Essa bagagem (que pode re-

ceber o nome acadêmico de “capital simbólico”), é aquilo que nos pertence e 

nos constitui, que nos ensina, não só a nos relacionarmos com as linguagens 

artísticas e comunicativas, como modos de ser e estar no mundo, o que é certo 

e errado, bonito ou feio, como devemos nos portar e do que gostamos ou não 

(FERREIRA e FALKEMBACH, 2013. p. 54). 

 

O contato com esse tipo de arte proporciona aprendizagem. Ao assis-

tirmos uma peça teatral podemos analisar sua estética, suas linguagens, 

trilhas sonoras, figurinos, entre outras coisas. É estimulante, é diferente, e 

nos retira da rotina. Por mais que a ida ao teatro se torne um hábito, sem-

pre será algo novo, pois sempre teremos novas histórias para conhecer e 

desta forma, novas simbologias para serem pensadas e discutidas.   

 

A escola pública e a questão da vulnerabilidade social  

 

Quando falamos em escola pública, consequentemente, logo pensa-

mos em diferentes realidades, vocabulários, ou seja, em diversidades. Por 

isso, podemos dizer que desenvolver qualquer tipo de trabalho em um am-

biente diversificado agrega, por sua vez, tanto na nossa vida profissional, 

como pessoal. 

Os alunos que se encontram em escola pública, têm muito para con-

tribuir, e até mesmo, para surpreender. O fato de estarem inseridos em 

um bairro economicamente mais simples, por exemplo, não é justificativa 

para pensarmos que eles não sejam evoluídos culturalmente, pelo contrá-

rio, a cultura está em todos os lugares, e por isso, temos que valorizar cada 

contribuição.  

Agora imaginemos o quão rico seria apresentar os jogos teatrais e 

como eles podem vir a auxiliar na aprendizagem? Ao nos depararmos com 

um contexto que é mais diferenciado, provavelmente encontraremos mais 

itens para serem explorados. O choque de culturas cria um ambiente rico 
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em conhecimento. Acreditamos que o trecho a seguir, define muito bem o 

que queremos salientar.  

 

O desenvolvimento em observação em escola da rede pública de ensino fun-

damental se deve ao fato de nela ser possível encontrar um contexto mais 

diferenciado do ponto de vista social, no que se refere ao agrupamento de su-

jeitos por série de semelhante faixa etária. O ambiente multicultural da escola 

pública oferece maior possibilidades para ocorram frequentes interações entre 

sujeitos de diferentes classes e grupos sociais oportunizando a prática da tole-

rância no confronto, inevitável, de valores éticos, linguísticos, morais, 

religiosos, econômicos e sociais distintos. A escola pública é um fórum privile-

giado para o exame das interações entre sujeitos mediados pedagogicamente 

porque se constitui num meio sócio culturalmente mais rico e diferenciado 

(JAPIASSU, 1998, p. 05). 

 

Nossa proposta prevê a análise de atividades ligadas ao teatro e que 

são desenvolvidas em escolas cuja realidade social seja de vulnerabilidade 

social. Assim, nos parágrafos a seguir tentaremos traçar os conceitos desse 

termo. 

Entendemos por vulnerabilidade social a situação de todo aquele in-

divíduo que esteja desprovido de seus direitos, seja ele criança, 

adolescente, jovem ou adulto. Uma pessoa que sofre constrangimentos 

seja por racismo, pobreza, orientação sexual, sem voz e nem vez nas mais 

diversas situações está em estado de vulnerabilidade social. Uma criança 

ou adolescente que não tem um bom rendimento escolar, que por diversas 

vezes repete de ano, este também se encontra na mesma situação. 

Ao lermos Calliman (2006, p. 389), o autor nos fala sobre estudantes 

em situação de risco e prevenção. Destacamos trechos em que o autor en-

fatiza o conflito de classes sociais distintas, encontrando justificativas 

perante às condições que levam jovens a cometerem atos infracionais.  

 

Neste sentido o sistema formativo pode ser gerador de exclusão social a partir 

do momento em que se revela seletivo, ou seja, quando se organiza a partir do 

patrimônio cultural, do conhecimento e dos interesses dos estudantes das clas-

ses privilegiadas, à revelia daqueles que pertencem às classes pobres, 
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marginalizadas e excluídas. O nivelamento por cima dos conteúdos e dos mé-

todos, nivelamento esse baseado na cultura e nos conhecimentos das classes 

abastadas, provoca uma competitividade desleal. Antes de tudo porque tal 

competitividade é aplicada em condições desiguais no ponto de partida, onde 

jovens pobres se encontram a concorrer ao lado de jovens ricos nos processos 

seletivos. 

 

O mundo é competitivo. Se formos pensar do ponto de vista que nos 

leva a agir por necessidade de sobrevivência, por exemplo, a competição é 

algo que exige de nós esforço e mérito. Por isso, o erro não está baseado 

no ato de competir, mas sim na maneira como é ensinado para os alunos. 

Sabe-se que a escola é um ambiente competitivo, desde quando propomos 

jogos com regras, até quando nos referimos a notas. Contudo, a competi-

ção deve ser, (ou deveria ser), individual, ou seja, o cerne da questão seria 

vencer a nós mesmos, as nossas limitações.  

 

Diversas dificuldades vividas pelas crianças e adolescentes, algumas delas 

(como por exemplo a timidez e a hiperatividade), resultam de tendências ca-

racterológicas; outras têm origem e se desenvolvem na primeira infância. 

Certos comportamentos, porém, manifestam-se muito mais porque são refor-

çados por circunstâncias ambientais adversas provenientes de contextos intra-

familiares, extra-familiares (bairro, comunidade) como também intraescola-

res. A cronicidade dos atos delinquenciais, por exemplo, sofre 

condicionamentos no ambiente de vida seja pelas necessidades frustradas 

(como a falta de estrutura e clima familiar) seja pelas ofertas de oportunidades 

para cometer delitos no bairro ou comunidade (às vezes dentro de estruturas 

da criminalidade organizada, etc.). Condições de marginalidade e exclusão so-

cial reforçam a desadaptação dos indivíduos no momento em que os 

adolescentes encontram nos atos desviantes e delinquenciais uma maneira de 

comunicar o próprio mal-estar vivido no dia a dia, um instrumento, uma ten-

tativa de construir um bem-estar substitutivo das necessidades indispensáveis 

para o crescimento pessoal. (CALLIMAN, 206, p. 387) 

 

Paradigmas nos sãos impostos a todo momento, e o que acaba sendo 

prejudicial, é a maneira como lidamos com isso, haja vista que, as pessoas 

em situação de vulnerabilidade social, em muitos casos, acabam não tendo 
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o discernimento para lidar com algumas situações. Todavia, o fato de es-

tarmos em um grupo que é excluído pela sociedade, seja por que motivo 

for – de etnia, orientação sexual, classe social, entre outros, não nos dá o 

direito de agirmos de maneira equivocada. Concordamos com o autor 

quando o mesmo refere-se ao fato de que o meio pode vir a ser uma in-

fluência, e também, pode causar uma frustação que acarreta no 

desenvolvimento pessoal, mas tomemos o cuidado para não usar isso 

como justificativa para toda infração que é cometida. Em suma, o meio no 

qual estamos inseridos nos influencia, mas não determina o que seremos, 

tanto que, conforme Macedo (2007, p. 07) 

 

O indivíduo receberá do meio ambiente e das pessoas ao seu redor estímulos 

intencionais, verbais, positivos ou negativos. Completam a lista de fatores de 

impacto na formação da personalidade os exemplos ou condutas não- verbais. 

Através da percepção dessas situações e de seu entendimento, o indivíduo as 

acolherá ou as rejeitará, e essas sucessivas interações formarão, por volta dos 

seis anos, a estrutura básica da personalidade, que poderá ser modificada ao 

longo da existência do indivíduo, desde que haja uma tomada de consciência 

para essa mudança, a qual resultará da busca do autoconhecimento. 

Portanto, o indivíduo é co-responsável pela formação da própria personali-

dade, pois registra o que percebe, mas isso nem sempre corresponde ao que é 

explicitado ou vivenciado pelos outros numa dada situação. 

O meio ambiente influencia, mas não determina a personalidade humana. 

Essa afirmação se fortalece com as biografias de indivíduos que nasceram em 

“berço de outro” e morreram em cárceres, enquanto outros que enfrentaram 

maiores dificuldades conseguiram destacar-se. Todos atingiram suas metas 

pessoais, mesmo sem muita consciência dessa opção. 

 

A legislação sobre o ensino do teatro nas escolas 

 

A Lei nº 9.394/96, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sig-

nificou um avanço para a área da arte.  Fixou assim um caminho para que 

as pessoas possam identificar a arte como uma área do conhecimento hu-

mano, tendo em vista tudo que ela pode oferecer como uma disciplina, não 

como uma simples atividade.  
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A Arte-Educação buscou então, a partir de concepções filosóficas, de-

senvolver metodologias, buscar estratégias, a fim de valorizar o conteúdo 

artístico, salientado a sua real participação no que diz respeito à formação 

humana de cada indivíduo, além de detalhar e enaltecer suas especificida-

des. “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos 

diversos níveis da Educação Básica, de forma a promover o desenvolvi-

mento cultural dos alunos”. (LDB. Art. 26, § 2º). 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, cabe ao educador auxiliar 

seus alunos para que estes possam identificar a posição que sua comuni-

dade ocupa no contexto de diferentes espaços de produção cultural, 

comparando, interpretando e se posicionando em relação a uma gama va-

riada de propostas artísticas da sua região, outras regiões do país e de 

outros países. Com isso, os alunos passarão a estabelecer conexões, com 

mais clareza, entre os trabalhos escolares e a cultura extraescolar, ambos 

envolvendo os objetos de estudo, tanto no âmbito de sua comunidade 

como no da produção nacional e internacional à qual tiverem acesso. 

 

O professor pode também desenvolver atividades em grupo ou individual-

mente, articulando experiências relativas às questões políticas, culturais e 

sociais da própria comunidade e de outras, principalmente as que tratam das 

questões do universo cultural de seus alunos. Isso irá agregar valor à comuni-

dade por meio do reconhecimento de semelhanças e contrastes, qualidades e 

especificidades, abrindo o leque das múltiplas escolhas que os alunos terão de 

realizar, ao longo de seu desenvolvimento educacional (OLIVEIRA, sd) 

 

Mesmo que Lei 13.278 de 02 de maio de 20163 estipula que “dança e 

teatro” são disciplinas obrigatórias da educação básica, ainda falta um 

longo caminho até a proposta chegar de fato até às escolas, contudo, em 

um mundo/ambiente educacional, no qual inconscientemente professores 

ainda creem que tais disciplinas relacionadas às artes não são tão necessá-

rias como o ensino das ciências exatas, por exemplo, essa proposta, 

 
3 Para ter acesso a Lei, acesse http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm# 
:~:text=Altera%20o%20%C2%A7%206%C2%BA%20do,referente%20ao%20ensino%20da%20arte. Acesso em 
15/01/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm#:~:text=Altera%20o%20%C2%A7%206%C2%BA%20do,referente%20ao%20ensino%20da%20arte
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm#:~:text=Altera%20o%20%C2%A7%206%C2%BA%20do,referente%20ao%20ensino%20da%20arte
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aprovada em uma etapa tão importante do nosso processo democrático, 

chega em boa hora.   

 

Metodologia 

 

Partimos do ponto que a pesquisa qualitativa que tem o objetivo de 

analisar as causas de determinado problema, obtendo informações sobre 

o que é solicitado para na sequência tais dados serem transformados em 

material qualitativo, enriquecendo assim a pesquisa. 

 

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado pro-

blema, a interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 

determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendi-

mento das particularidades do comportamento dos indivíduos (PAULA, 2002, 

p.74) 

 

Desta forma buscaremos compreender melhor como se dá esse pro-

cesso de resultados, visto que iremos observar isso mais de perto através 

do contato direto com uma escola de periferia.     

Também consideramos que esta sistemática tem um caráter explora-

tório, pois as entrevistas semiestruturadas que realizaremos permitirão 

aos entrevistados que explanem seus pontos de vista de forma mais clara 

e objetiva. Também iremos utilizar referências bibliográficas com o intuito 

de melhor apresentar o tema ao leitor. 

Como nossa proposta é avaliar como o teatro motiva os alunos em 

seu processo de ensino dentro da escola regular, vamos observar 2 grupos 

teatrais que desenvolvem atividades na cidade de Gravataí. O primeiro 

grupo refere-se a uma escola da rede pública regular de ensino, também 

de Gravataí, analisando uma turma específica, onde a professora trabalha, 

há 32 anos, com seus alunos os conteúdos a partir do teatro.  

Já o outro grupo, realiza suas atividades no Projeto Mais Educação, 

que é uma iniciativa do Governo Federal a partir do Ministério da Educa-

ção e tem como objetivo melhorar o ambiente escolar, promovendo 
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momentos lúdicos e ricos em aprendizado. Sendo assim, o grupo trabalha 

com crianças e adolescentes de várias idades considerados em situação de 

vulnerabilidade social, contando com o apoio da comunidade. 

No caso do primeiro grupo citado, vamos ter a oportunidade de ob-

servar e avaliar de forma mais contundente se as ações teatrais surtem 

efeito, uma vez que, elas são diárias, pois fazem parte da dinâmica da pro-

fessora. 

 Em relação ao segundo grupo, nos propomos a conversar com os 

professores de teatro e também com os professores da escola regular de 

alguns desses participantes, a fim de avaliar se o teatro está refletindo em 

seu desempenho escolar. 

Para recolher os dados observamos as ações desenvolvidas pela pro-

fessora da rede regular de ensino que atua com teatro em suas aulas, da 

seguinte forma: 

 

• Observar o espaço de realização da atividade; 

• Avaliar as propostas educativas do proponente; 

• Avaliar as reações dos alunos em relação às atividades propostas; 

• Avaliar as reações da professora em relação aos resultados; 

• Perceber as modificações nesse processo contínuo; 

• Observar as expectativas de todos com o passar do tempo. 

 

Em relação à professora, realizamos as seguintes questões:  

 

• Qual seu nome completo? 

• Qual sua formação? 

• Há quanto tempo atua com este grupo? 

• Como surgiu a ideia de oferecer esta atividade? 

• Você nota diferenças no comportamento das crianças a partir das atividades que 

propõe? 

• Quais as expectativas dos alunos? 

• Quais suas expectativas com esse projeto? 

• Trabalha algum gênero teatral com os alunos? 

• Propõe jogos teatrais, como de improvisação? 

• Relaciona o teatro com a dança e a música? 
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• Os alunos têm a liberdade de construírem textos a partir de jogos de improvisa-

ção? Costuma levar isso em conta? 

 

Vygotsky (2004, p. 67) nos diz que a experiência pessoal do educando 

é a base do processo pedagógico, que “a educação se faz através da própria 

experiência do aluno e nesse processo o papel do mestre consiste em or-

ganizar e regular o meio”, assim, também propomos a realização de 

entrevistas com 1 professor da rede regular de ensino, que possui alunos 

participantes do Projeto Mais Educação, a fim de verificar suas opiniões 

sobre como o teatro auxilia na produção do conhecimento em sala de aula. 

As seguintes questões orientarão nossas entrevistas: 

 

• Nome, idade, profissão e formação. 

• Há quanto tempo leciona? 

• Trabalha com teatro em suas aulas? 

• Acredita que os alunos têm progresso a partir desse contato com o teatro no 

Projeto Mais Educação? 

• Quais os progressos que são mais visíveis? 

 

Do ponto de vista da preservação da identidade dos participantes, op-

tamos por identificá-los com nomes fictícios, que remetem ao teatro.  

 

Análise e discussão dos resultados 

 

Os espaços de observação e pesquisa 

 

Um dos espaços onde realizamos a atividade é uma escola pública 

municipal, como já mencionamos. Esta escola existe desde a década de 

1970 naquela comunidade. Com o passar do tempo houve modificações na 

estrutura da escola. Atualmente ela conta com 4 prédios, totalizando 5 sa-

las por cada andar, entre outras distribuídas nos demais ambientes. Vale 

ressaltar que a mesma modificou sua estrutura para receber muitos alunos 

de inclusão, tendo em vista a necessidade de adaptar os espaços físicos 

para melhor atendê-los. Também há salas destinadas à leitura, recursos 
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especiais, atendimento aos alunos e comunidade, etc. A escola conta com 

uma equipe de 50 profissionais, incluindo todos os funcionários. 

O outro espaço que serviu para nossas pesquisas foi O Projeto Mais 

Educação, desenvolvido também em uma escola municipal, na mesma ci-

dade. Esta escola, é mais recente, tendo iniciado suas atividades no ano de 

2014 com 15 alunos. O projeto surgiu a partir da proposta de um professor, 

que junto a seus alunos propôs a realização de uma apresentação de dança. 

No decorrer dos ensaios, percebiam, tanto professores como alunos, que o 

teatro teria que se fazer presente, sendo então implementado como um 

item a mais a ser explorado. A ideia perpetuou-se, havendo um grande 

crescimento no número de participantes e professores que resolveram 

apostar nesse trabalho. As oficinas de teatro acontecem no saguão da es-

cola. Nesse ambiente são propostos diferentes tipos de exercícios 

específicos que envolvem teatro e música.  

 

Analisando os grupos teatrais e suas atividades 

 

Grupo da Professora Julieta 

 

O espaço onde acontecem as atividades é bastante amplo, os alunos 

ocupam a sala de aula em que estudam, porém, de acordo com os exercí-

cios que a professora propõe, esse ambiente é adaptado: quando 

necessitam utilizar muito espaço, retiram as classes e cadeiras para que 

consigam locomoverem-se da melhor maneira.  

A proposta de atividade aplicada pela professora, que aqui chamare-

mos de Julieta, e que acompanhamos, foi relacionada com interpretação 

de textos/ leitura em voz alta. Ela solicitou aos alunos, um de cada vez, que 

lessem de maneiras distintas, os textos que receberam: “leia com voz de 

quem está com raiva”; “leia como se estivesse apaixonada”, etc. Assim, faz 

com que os alunos percebam como a literatura pode carregar também dra-

maticidade e que a mesma pode ser interpretada, havendo então uma 

união que pode ser traduzida: Teatro. 
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Pelo que percebemos, os alunos demonstram-se empolgados a cada 

atividade que a professora propõe, demonstrando a mesma muita satisfa-

ção em realizar esse trabalho, pois pelo que nos relata, percebe que ao 

longo do tempo, além de os alunos melhorarem no que diz respeito a con-

duta, também há progressos na área cognitiva.  

De fato, segundo Olga Reverbel, citada por Cavassin (2008, p. 41) 

 

[...] teatro é a arte de manipular os problemas humanos, apresentando-os e 

equacionando-os. A autora defende a função eminentemente educativa, e des-

taca que a instrução ocorre através da diversão. A educação está no 

desenvolvimento emocional, intelectual e moral da criança, correspondente 

aos desejos, anseios e proporcionar uma marcha gradativa das próprias expe-

riências e descobertas. Isso porque possui uma concepção totalizante que 

implica e compromete todas as potencialidades do indivíduo e permite o al-

cance da plenitude da dimensão social com o desenvolvimento da 

autoexpressão. 

 

A melhora do processo de ensino pode ser percebida quando a arte 

faz parte das dinâmicas, pois quando ao aluno é permitido expor seus de-

sejos e angústias, tudo fica mais tranquilo. Isto é, quando se é permitido 

falar sobre seus problemas de maneira com que os mesmos sejam motivo 

de resolução, motivo pelo qual percebemos onde está se desencadeando 

uma série de fatores que atrapalham no desenvolvimento escolar, a me-

dida em que vamos encontrando respostas para tudo que frustra o aluno, 

as soluções vão surgindo, pois o teatro é uma ferramenta que auxilia no 

desenvolvimento emocional, uma vez que esse fator está bem resolvido, os 

fatores cognitivos encontrarão maior facilidade de desenvolvimento. 

Foi possível verificar que há interesse em querer aprender/ estudar. 

Isso é resultado de muito empenho e dedicação de ambas as partes, e a 

expectativa durante o processo e com o passar do tempo, é de agregar mais 

componentes, tanto alunos como professores. 

A professora Julieta que leciona há mais de 3o anos, formada no ma-

gistério, não recorda ao certo quando foi que introduziu o teatro em suas 

aulas, mas salienta que sempre trabalhou com atividades diferenciadas 
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que buscassem a interpretação dos alunos, de diversas maneiras. Acredita 

que a partir desse trabalho que vem desenvolvendo, os resultados são os 

melhores possíveis, os alunos sentem-se motivados, melhoram a autoes-

tima, passam a acreditarem mais no potencial deles e além disso, o 

interesse pelos estudos é crescente, é visível. Ela salienta que uma das prin-

cipais dificuldades é introduzir os alunos que têm alguma deficiência, pois 

muitas vezes, os mesmos não compreendem o que ela propõe. Durante 

nossa conversa, ela nos disse que apesar de ser bastante árduo o trabalho 

com os alunos que têm deficiência, principalmente quando trata-se de uma 

deficiência mental, há uma grande vantagem, eles são desinibidos, espon-

tâneos, se entregam e visivelmente melhoram seu desempenho 

intelectual. 

Também outro item que a professora ressaltou como dificuldade que 

encontrou, refere-se ao fato de que no início, quando pedia para algum 

aluno do sexo masculino compor um personagem feminino e vice-versa, 

os mesmos apresentavam um certo receio e até mesmo preconceito. Mas, 

com o passar das aulas e quando vão entendendo o que é trabalhar com a 

arte, percebem que não existem padrões, desse modo, vão agindo de ma-

neira mais espontânea, sem pudores.  

Conforme lermos em Mantoan (2003, p. 12) podemos perceber de 

maneira bastante relevante a questão da inclusão e o que a mesma aborda.  

 

A escola se entupiu do formalismo da racionalidade e cindiu-se em modalida-

des de ensino, tipos de serviços, grades curriculares, burocracia. Uma ruptura 

de base em sua estrutura organizacional, como propõe a inclusão, é uma saída 

para que ela possa fluir, novamente, espalhando sua ação formadora por todos 

os que dela participam. 

A inclusão, portanto, implica em mudança desse atual paradigma educacional 

para que se encaixe no mapa da educação escolar que estamos retraçando. 

[...] 

As diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, enfim, a diversi-

dade humana está sendo cada vez mais desvelada e destacada e é condição 

imprescindível para se entender como aprendemos, e como entendemos o 

mundo e a nós mesmos.  
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Diante de tais mudanças, ou a escola continua ignorando o que acon-

tece ao seu redor, anulando as diferenças, ou ela percebe que o aprender 

implica em saber expressar, de todos os variados modos possíveis, o que 

sabemos, nossos sentimentos, nossa concepção. Portanto, a inclusão é ne-

cessária, pois os alunos que apresentam qualquer tipo de diferença que 

foge ao padrão que se estabeleceu, independentemente de sua deficiência, 

faz com que criem um novo espaço ao seu redor. Vemos o teatro como 

elemento propício para que haja uma modificação na estrutura educacio-

nal. 

Há alguns anos atrás, na cidade de Charqueadas/RS, tivemos a opor-

tunidade de trabalhar com o teatro numa escola da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE). Essa escola era composta por seis tur-

mas, nas quais eram trabalhados todos os tipos de conteúdo, desde os que 

abordavam o dia-a-dia, como executar tarefas de culinária, afazeres do-

mésticos até compreender o processo do sistema monetário, etc., com 

ênfase na área cognitiva, utilizando a arte e suas especificidades como mo-

tivadoras. Através dessa oportunidade, percebemos que o crescimento 

intelectual dos alunos era visível a partir do que as aulas iam proporcio-

nando ao longo do tempo. Percebemos a desenvoltura deles, a capacidade 

de estabelecer conexões com o mundo em volta, aparecendo de maneira 

gratificante e notória. 

Sendo assim, podemos dizer que do mesmo modo que os alunos da 

APAE, o aluno autista mencionado anteriormente, tiveram a possibilidade 

de ter o teatro como uma ferramenta de auxílio em suas vidas. Esse aluno 

de Gravataí também está sendo beneficiado, na medida em que está en-

contrando suporte emocional para enfrentar as barreiras que lhe são 

impostas perante a sociedade, através do contato com a arte. 

Além disso, este aluno vem apresentando progressos satisfatórios e 

enriquecedores, acreditando a professora que há grandes possibilidades de 

o mesmo alfabetizar-se com o tempo. Diante de todos esses relatos, não 

existe como negar que a inclusão, quando trabalhada de maneira exem-

plar, quando há um envolvimento da instituição, não somente da 
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professora, alunos e monitores, quando a gestão escolar dá suportes para 

que ela aconteça, notamos que é indispensável e acima de tudo necessária, 

para que os alunos sejam incluídos afim de progredirem mesmo com suas 

dificuldades e particularidades. 

 

Grupo do Projeto Mais Educação 

 

O Projeto “Mais Educação” é uma iniciativa do Governo Federal a 

partir do Ministério da Educação e tem como objetivo melhorar o ambi-

ente escolar, promovendo oficinas nos dois turnos, com intuito educativo, 

a fim de fazer com que os alunos fiquem na escola no turno integral, fa-

zendo parte desse projeto que visa à melhoria da educação em todos os 

sentidos4. 

O Projeto por nós analisado realiza suas atividades atualmente no sa-

guão da escola. Infelizmente o dinheiro que a instituição recebe não é o 

suficiente para construírem um espaço destinado às oficinas. 

O Projeto Mais Educação realizava suas ações duas vezes por semana, 

nos dois turnos, manhã e tarde. Contava com 38 alunos, entre eles meni-

nos e meninas de 8 a 17 anos de idade. Os mesmos recebiam alimentação: 

café da manhã, almoço e café da tarde.  

Durante a conversa que tivemos com a professora Medéia, a mesma 

ia nos relatando o quão maravilhoso e gratificante está sendo para ela de-

senvolver esse projeto:  

 

É algo lindo, fico feliz em fazer parte desse projeto e percebo como os alunos 

estão modificando para melhor! Um fato que nos deixou bastante feliz, foi que 

um dos alunos, de 15 anos, que faz parte do tráfico de drogas e que até mesmo 

já esteve envolvido num tiroteio... e mesmo sua família não apresentando es-

trutura emocional... com tudo isso, a mesma compreende o processo rico que 

a arte está representando na vida desse jovem, tanto que incentiva- o para que 

continue, que não desista. Estão notando que o comportamento está sendo 

 
4 Para saber mais sobre o Projeto Mais Educação, acesse http://portal.mec.gov.br/component/content/article/195-
secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/16689-saiba-mais-programa-mais-educacao Acesso em 
15/01/2021. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/16689-saiba-mais-programa-mais-educacao
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/16689-saiba-mais-programa-mais-educacao
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modificado para algo muito melhor. Nos dias que temos oficinas, ele dedica-

se inteiramente e, além disso, consegue criar situações críticas referente ao 

teatro. Isso é maravilhoso. 

 

A escola, apesar de estar inserida num bairro que apresenta vulnera-

bilidade social, conseguiu sensibilizar a comunidade e assim, alunos, pais 

e professores estão envolvidos no projeto. Foi possível perceber a partir de 

nossas observações que existe uma proposta interdisciplinar, que valoriza 

o respeito às religiões e culturas dos alunos e à diversidade em si. Isso fica 

claro quando analisamos a Peça teatral “Puxada de Rede”, que surgiu em 

meio ao grupo a partir de um conto africano. Na montagem é utilizada a 

capoeira, a dança Maculelê, tambores, entre outros utensílios que se asso-

ciam a uma determinada religião, visto que, muitos alunos pertencentes 

ao grupo de teatro são umbandistas.   

O fato de fazerem parte do grupo alunos evangélicos e católicos não 

interferiu na dinamicidade das ações. Foi possível perceber que as famílias 

começam a perceber que o intuito não é “fazer com que os alunos e as 

pessoas em geral” mudem seu pensamento religioso, mas sim, compreen-

der que se trata de questões e movimentos históricos que fizeram e sempre 

farão parte da história do Brasil. Trabalhar religião requer compreender 

todo o processo histórico e cultural que enrique o conhecimento de qual-

quer indivíduo. 

Tais ações estão contemplando a Lei 11.645/08 e as diretrizes da LDB 

(1996): 

 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 

cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da socie-

dade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil. 
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§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 

 

Sobre as questões de vulnerabilidade que envolvem excluídos e opri-

midos, lembramos o que Paulo Freire nos coloca, citado por Streck (2009, 

p. 544) 

 

Como marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”, a solução estaria em 

que fossem “integrados”, “incorporados” à sociedade sadia de onde um dia 

“partiram”, renunciando, como trânsfugas, a uma vida feliz... Sua solução es-

taria em deixarem de ser “seres fora de” e assumirem a de seres dentro de. Na 

verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais 

estiveram fora de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os 

transforma em “seres para outro”. Sua solução, pois, não está em “integrar-

se”, em incorporar-se a essa estrutura que os oprime, mas em transformá-la 

para que possam fazer-se “seres para si”. 

 

O novo na sua pedagogia está exatamente no outro, junto com o ou-

tro, ousar em pensar num mundo distinto daquele que já existe. Pensar 

numa prática criada entre educador e educando, deixando de lado aquela 

pedagogia da exclusão das classes menos favorecidas, só assim, a educação 

inicia uma nova jornada centrada no educando.  

Cabe aqui ressaltar, outro assunto bastante pertinente, no que diz 

respeito às práticas pedagógicas dos professores, e como foram trabalha-

das outras questões delicadas frente ao grupo teatral. Durante nossa 

conversa com a professora, ela nos contou que um dos integrantes do 

grupo é assumidamente homossexual e que o teatro ajudou no processo 

de descoberta e, principalmente, de aceitação deste pelo grupo. Todos re-

conhecem e respeitam sua orientação sexual, não havendo nenhuma 

distinção – ela relata que os meninos não hesitam em dançar com ele, 

agem naturalmente e livres de qualquer preconceito.  

Nesse sentido, concordamos com Silva (2013, p. 13) 
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A compreensão da sexualidade – que é diversa – e suas relações sociais da 

atualidade requerem a discussão de par em par de abordagens educativas com 

o intuito de contextualizar simbologias, técnicas, experiências e representa-

ções sociais que envolvam a Escola, a Família, o Estado, as Políticas Públicas, 

os campos Jurídico e da Saúde, assim como as articulações e organizações da 

Sociedade Civil no que tange aos Direitos Humanos, Direitos Sexuais, Precon-

ceitos e Discriminações – muitas vezes veladas –, como também 

regulamentações através de Leis, Normas e padrões de comportamento que 

impõem regras sociais e relações de poder que, por vezes, contribuem para a 

reprodução de violências e deturpação da realidade social, especialmente nos 

casos de agressões físicas e emocionais a alguns grupos como de mulheres, 

homossexuais, afrodescendentes, indígenas, entre outros. 

 

Assim, as ações ligadas ao desenvolvimento desses trabalhos educa-

tivos direcionados para a formação do aluno/cidadão, livre de qualquer 

opressão, são possíveis e necessárias em todos os espaços.  

 

A visão do professor da rede regular de ensino sobre seus alunos que 

participam do Projeto Mais Educação 

 

A fim de verificarmos se as atividades desenvolvidas pelos alunos par-

ticipantes do Projeto Mais Educação estão “frutificando”, conversamos 

com a professora Hermia, formada no magistério e em Letras e que se 

dedica a sala de aula há mais de 25 anos. Ela nos relatou as mudanças 

visíveis que percebe nos alunos que frequentam as aulas de teatro do Pro-

jeto e como os mesmos comportam-se em sala de aula. 

 

Na sala de aula, eu percebo claramente como eles estão melhores. Esses meus 

alunos, nunca apresentaram problemas de indisciplina, porém alguns deles, 

tinham bastante dificuldades em expressar-se oralmente, eram tímidos e não 

sabiam colocar-se muito bem. Hoje o vocabulário mudou, ampliou bastante e 

além disso, estão mais participativos, apresentando mais disciplina. Quando 

falo em disciplina me refiro ao compromisso e organização com os estudos. 

Quando faltam aula, pedem o caderno, copiam as lições e já estão prontos para 

a próxima. Mudaram muito e para melhor!  
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Grande parte dos alunos que hoje estão no oitavo ano, foram meus quando 

pequenos. Percebo que hoje o grupo todo está mais afetivo, carismático... nos 

corredores percebemos a mudança, nos abraçam, demostram mais educação 

conosco e com os colegas. Todos os professores percebem isso, sempre comen-

tamos uns com os outros. 

Fico muito feliz e acredito sim que o teatro só modificou eles para melhor. Eu 

não costumo trabalhar com teatro, sou mais tímida, mas compreendo que é 

importante na formação deles.  

 

O que podemos constatar a partir dos relatos é que se percebeu mu-

danças comportamentais, cognitivas e emocionais nos seus alunos, 

contribuindo assim para a percepção de que o teatro pode de fato ser um 

rico componente no processo de ensino. 

 

Considerações finais 

 

Sabendo que a escola é um misto de culturas e vivências, e que deve-

mos sempre respeitar o meio que os alunos estão inseridos, sem jamais 

menosprezá-los e até mesmo subestimá-los, isso não quer dizer, em hipó-

tese alguma, que não podemos apresentar situações novas para eles. Pelo 

contrário, quanto mais informação os mesmos tiverem acesso, maior e 

mais rico se tornará seu vocabulário, pensamentos, conceitos e atitudes.  

Se a arte teatral está vinculada à educação, sendo assim, deve ser per-

cebida como um mecanismo inteligente e audacioso, tendo o teatro como 

instrumento, ou seja, ao mesmo tempo que resulta numa série de fatores 

positivos e enriquecedores, também em sua essência, busca resgatar a au-

toestima dos alunos.  

Toda ação está atrelada às histórias de vidas daqueles jovens, que em-

bora estejam cercados de pobreza, miséria, tristezas e angústias, mesmo 

assim, a arte faz com que percebam, a partir do contato com o teatro e 

suas especificidades, a essência e sensibilidade em enxergar o próximo di-

ante de tanto sofrimento. Isto é, reconhecer que por mais árduo e confuso 

que possa parecer determinada realidade, a mesma pode ser modificada, 

transformada em algo motivador, diferente.  
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Ao vermos os alunos instigados, sedentos por teatro, constatamos 

que diante de tamanha preciosidade que a arte pode proporcionar, todo 

aquele cenário de sofrimento, de um mundo asqueroso que eles convivem 

diariamente, é como se fosse apagado de suas vidas. Apresentar esse tipo 

de cultura é necessário.  

Percebemos que o teatro serviu como base para que tudo fosse sendo 

explorado. Durante os ensaios e apresentações, a preocupação não era re-

ferente às questões religiosas ou ligadas à orientação sexual: a maior 

preocupação era fazer arte e livrar-se de qualquer empecilho que estivesse 

ligado ao preconceito. Notamos assim que através do teatro a escola bus-

cou desempenhar um trabalho de maneira espetacular, trabalhando esses 

assuntos, pois existe a possibilidade de uma mudança significativa e posi-

tiva. 
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A documentação pedagógica e a construção 
de registros no cotidiano da Educação Infantil 

 
Roberta Vidal de Souza 1 

Éverton Reis Quevedo 2 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo foi elaborado ao final do Curso de Pedagogia, reali-

zado no Centro Universitário CESUCA, com a intenção de analisar as 

pesquisas realizadas sobre o tema em questão, pois consideramos que a 

Educação Infantil é uma das etapas da educação mais relevantes para as 

crianças, afinal será nesta fase – do zero aos cinco anos de idade – que 

serão formados os seus valores e hábitos que deverão servir como base 

para toda a sua vivência em sociedade (LDB, 1996). Sabendo dessa reali-

dade é que se torna imprescindível a boa formação dos docentes da 

Educação Infantil, formação esta que deve ser continuada, a fim de propi-

ciar a estes docentes uma constante evolução e progresso. 

Os registros realizados ao longo da Educação Infantil, seja através de 

narrações de experiências ou de exposições dos materiais produzidos em 

sala de aula em todo o percurso do aluno inúmeras vezes tornam-se vagos 

por não possuírem um objetivo claro e previamente determinado, e é por 

isto que a prática da documentação pedagógica – aqui entendida como os 
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registros de crianças, famílias e educadores – destaca-se, pois considera a 

opinião de todos os envolvidos e os percebe como produtores de cultura e 

agentes de sua própria história (GONTIJO, 2011, p. 122). Em função disso, 

a intenção com o presente trabalho é discutir a prática da documentação 

pedagógica na Educação Infantil, favorecendo a reflexão e auxiliando a ati-

vidade docente, visto que a presente temática tem sido pouco explorada 

em meio a tantas didáticas.  

Problematizar a prática da documentação pedagógica se torna algo 

cada vez mais significativo, pois se entende que é a partir de instrumentos 

como este que se torna possível a reflexão acerca do que é elaborado em 

sala de aula com as crianças pequenas, possibilitando, também, a autorre-

flexão de todos os envolvidos. Elaborar a observação, documentação e 

análise das práticas docentes e das construções infantis revelam novas 

questões a serem debatidas, produzindo amplas alternativas para novas 

produções de saberes e compreensões (GONTIJO, 2011, p. 124). 

O objetivo geral do presente artigo é avaliar como a observação e a 

documentação das ações na Educação Infantil auxilia a reflexão docente 

acerca do trabalho que é desenvolvido em sala de aula, tendo a possibili-

dade de perceber os sentimentos, desejos e potencialidades individuais de 

cada criança. Tem como foco a busca pela definição e aplicação da docu-

mentação pedagógica, retratando a importância da mesma para a 

evolução da criança, indicando as contribuições para a produção docente 

a partir da reflexão e ainda verificar como se dá a aplicação de práticas 

pedagógicas planejadas a partir de uma visão reflexiva e voltada para o 

registro e documentação. 

Desenvolver um trabalho com relação à documentação pedagógica é 

fundamental para que se torne possível divulgar esta práxis docente no 

contexto brasileiro de educação, trazendo novas ideias de como perceber 

e pensar o percurso realizado pelas crianças. Segundo Gontijo (2011, p. 

120), tal prática se torna um instrumento de reflexão em relação às crian-

ças e aos procedimentos pedagógicos. 
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Visto que o tema do presente trabalho tem ganho destaque e ocupado 

um espaço importante entre os professores na atual cena das pesquisas 

educacionais, pensamos ser necessário lembrar o quão importante é a 

existência de mais um material referente à esta prática, de modo a trazer 

mais informações acerca de um assunto cada vez mais imprescindível no 

cotidiano de educadores da educação infantil: as observações, registros e 

documentação das experiências vivenciadas nesta fase da vida, dando voz 

às crianças pequenas.  

Sabendo da importância da representação simbólica feita pela criança 

é que o processo de documentação ganha vida, sendo uma ponte entre a 

fantasia e a realidade, afinal é através do jogo e do lúdico que a criança 

constrói o mundo, expressa seus sentimentos e pensamentos (Piaget, 

1988). Quando o registro diário é vivenciado em seu sentido profundo – 

articulando-se com o planejamento e com a avaliação – dá apoio e oferece 

base para o seguimento do trabalho educativo do professor juntamente 

com as crianças, possibilitando reviver o que já foi visto e planejando no-

vos desafios (Ostetto, 2008, p. 13). 

Sabendo que o presente artigo possui cunho qualitativo, a fim de fa-

cilitar a compreensão sobre a prática da documentação já citada, é que se 

tornou possível conhecer e participar da realidade de pessoas que tem tal 

vivência. Para isto foram realizadas entrevistas com uma diretora, uma 

coordenadora pedagógica e com professoras que são simpatizantes deste 

modo de ver a aprendizagem nesta etapa tão significativa que é a educação 

infantil. 

A fim de organizarmos o trabalho, o dividimos em 3 partes. Na pri-

meira apresentaremos questões mais amplas ligadas a revisão 

bibliográfica sobre o tema, no segundo daremos ênfase a metodologia uti-

lizada e, no terceiro, a análise das questões propostas a partir das 

entrevistas e observações. 
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O que é, na realidade, a documentação pedagógica 

 

A documentação pedagógica tem trazido uma nova maneira de olhar 

e entender a prática pedagógica na Educação Infantil. Tal ferramenta pro-

porciona que através do olhar para a criança se tenha a percepção daquilo 

que a encanta e produz nela desejo de aprender, pois realiza o acompa-

nhamento desde seus primeiros indícios de interesse por determinado 

assunto, até a realização de atividades e registros, feitos por professoras e 

também pelas crianças.  

A prática da documentação pedagógica, iniciada por Loris Malaguzzi, 

tornou-se conhecida através de programas para a primeira infância reali-

zados na cidade de Reggio Emillia, localizada no nordeste da Itália, sendo 

reconhecida como uma abordagem inovadora que, tendo foco na repre-

sentação simbólica da criança, dá possibilidades para que esta se 

desenvolva e eleve suas habilidades e criatividade. De acordo com 

Edwards, Gandini e Forman, as crianças pequenas são encorajadas a ex-

plorar seu ambiente e expressar a si mesmas através de todas as suas 

“linguagens” naturais ou modos de expressão. A documentação pedagó-

gica, inspirada nestas experiências italianas, permite a mudança da 

conhecida estruturação linear existente na didática, já tão estudada e re-

petida, percebendo que há a possibilidade de uma reestruturação ao longo 

de um projeto, de um planejamento. (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 

1999, p.21). 

É preciso refletir sobre a prática deste acompanhamento através da 

documentação pedagógica e o modo convencional, perceber como tem se 

pensado o fazer no cotidiano da educação infantil. Segundo Silveira 

 

[...] Tal estratégia diferentemente do registro de atividades que sempre foi 

feito nas escolas, a Documentação Pedagógica possibilita a visualização da ori-

ginalidade dos processos construtivos da criança, de suas experiências 

individuais e em grupo, por meio de textos escritos, imagens e objetos, a aná-

lise desses documentos permite a nós, educadores, revisarmos nossas práticas 

para compreender melhor a cultura da infância. (SILVEIRA, 2013). 
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As práticas de observar e registrar não são algo novo para os profes-

sores na Educação Infantil, afinal muitos já realizam algum tipo de registro 

das evoluções diárias das crianças, porém apenas realizar esta observação 

e registro não constitui uma prática de documentação pedagógica idêntica 

àquela que é proposta pela abordagem italiana. Para tanto, é necessário 

que tudo aquilo que é registrado, seja analisado por aqueles que estão en-

volvidos no processo de aprendizagem, é preciso participação dos 

professores, das próprias crianças e também das famílias, havendo mu-

danças no que é planejado, realizando ajustes de acordo com o que é 

percebido, definindo novos desafios e promovendo a participação de todos 

neste processo que não deve ficar restrito à sala de aula. De acordo com 

Malaguzzi  

 

[...] Nosso objetivo é construir uma escola confortável, onde crianças, profes-

sores e famílias sintam-se em casa. Essa escola exige o pensamento e o 

planejamento cuidadosos com relação aos procedimentos, às motivações e aos 

interesses. Ela deve incorporar meios de intensificar os relacionamentos entre 

os três protagonistas centrais, de garantir completa atenção aos problemas da 

educação e de todos os envolvidos – crianças, professores e pais – tornem-se 

mais unidos e conscientes das contribuições uns dos outros. (1990 apud 

EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999, p. 75). 

 

Em uma ideia tradicional, vemos o currículo e o planejamento como 

algo que precisa ser realizado antes mesmo de conhecermos as crianças 

com as quais iremos desenvolvê-los, é preciso prever antecipadamente 

tudo aquilo que se deve ensinar e de que maneira, bem como o tempo no 

qual isto deve ocorrer. Através da prática da documentação pedagógica as 

crianças devem ser as protagonistas do processo de aprendizagem, por-

tanto é preciso que professores sejam capazes de pensar e atuar de 

maneira que a definição de seus conteúdos esteja associada à maneira de 

ensiná-los, de modo que estes processos ocorram de forma concomitante. 

Pensar o planejamento sob a óptica da documentação pedagógica não 

significa que o fazer, pensar e planejar estarão ausentes, mas sim que é 

preciso partir de um objetivo geral incluindo aquilo que atrai as crianças 



Roberta Vidal de Souza; Éverton Reis Quevedo | 117 

 

em questão, aquilo que elas pedem e que, consequentemente, demonstram 

grande interesse. O planejamento, bem como os conteúdos e a avaliação, 

devem ser parte do processo de desenvolvimento, não acontecendo apenas 

em momentos já pré-determinados, afinal nossa motivação é perceber o 

seu desenvolvimento e não apenas classifica-las ou categoriza-las de 

acordo com níveis ou estágios de desenvolvimento. Barbosa e Fernandes 

afirmam que 

 

[...] planejamento, entendido no sentido de preparação e organização do es-

paço, dos materiais, dos pensamentos das situações e das ocasiões para a 

aprendizagem, permite o intercâmbio entre os três protagonistas e parceiros 

interativos da escola: crianças, educadores e famílias. Essa ideia de planeja-

mento a partir de um currículo emergente está implicada, fundamentalmente, 

com a imagem que temos das crianças. Isso significa dizer que, somente a par-

tir de imagem de criança rica e competente, vista como um sujeito que possui 

direito de participação, e não apenas necessidades, é possível produzir outros 

sentidos para a construção de um currículo emergente. (BARBOSA, 

FERNANDES, 2012). 

 

A ideia de documentação pedagógica no campo da Educação Infantil 

trouxe para os professores mais uma possibilidade de percepção acerca do 

que é ensinado e do que está sendo aprendido, dando possibilidade à re-

flexão sobre sua prática de modo a ser, como diz Marques e Almeida (2011, 

p. 416), “mais um referencial ao lado de outros, que pode contribuir para 

representar nossa realidade educacional”. Não se pode pensar, porém, em 

realizá-la como uma experiência de reprodução e cópia, ignorando os con-

textos, experiências, culturas e saberes diferentes dos envolvidos na 

prática italiana, sendo preciso adaptá-la a sua realidade. Giacopini afirma 

que 

 

[...] A intenção é registrar o processo de conhecimento da criança. Ajudar a 

criança a aprender a aprender. Por trás disso está uma concepção de que a 

criança conhece alguma coisa. Que essa criança tem potencial, cultura e co-

nhecimento. Partindo desse ponto, você já tem uma relação diferente com a 

criança. A documentação serve muito mais para conhecer esse processo, do 

que como registro formal. Esse processo de escutar, observar e acompanhar 
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um gesto da criança acontece porque acreditamos que a criança tem muito a 

dizer. É a pedagogia da escuta e da aprendizagem. (GIACOPINI, 2008). 

 

É preciso elucidar aos professores o fato de que nem tudo aquilo que 

se registra constitui uma documentação, pois, em síntese, é necessário ha-

ver registros de boa qualidade, não apenas um aglomerado de materiais 

que tenham como função prestar contas às famílias ou à própria institui-

ção de ensino. Dahlberg, Moss e Pence (2003, p.193), ainda advertem 

sobre a relevância da intervenção e participação daqueles que documen-

tam, explicando que o significado de documentar não está em apenas 

observar e manter-se distante do processo de construção da criança, não 

se dá à parte de nosso envolvimento, por isso a importância de mostrar 

que ela está sendo ouvida e de que estamos juntos neste processo. 

Para a existência de uma documentação pedagógica consistente e 

comprometida com sua verdadeira intenção – a de refletir a prática – é 

preciso que exista um planejamento daquilo que se pretende documentar, 

elegendo um foco que direcione o trabalho a ser realizado. O professor 

precisa constatar quais modalidades de documentação pedagógica, assim 

chamadas por Marques e Almeida (2011, p. 417), estarão adequadas aos 

objetivos que traçou e também às necessidades das crianças e famílias en-

volvidas, sendo capazes de registrar suas experiências, refletindo, 

dialogando e produzindo conhecimento. 

 

Como realizar a documentação pedagógica 

 

A documentação pode e deve ser feita através de suas diversas moda-

lidades, abarcando cada uma de suas formas e organizações diferenciadas, 

tornando possível a escrita, narração, reflexão e registro. São exemplos 

disto os portfólios individuais, a autorreflexão da criança, as narrativas de 

experiências de aprendizagem e os diários de aula realizados pelos pró-

prios professores, modalidades estas que abrangem inúmeras situações 

vivenciadas na Educação Infantil, como a percepção das falas das crianças, 
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observação de seus desenhos, fotos, vídeos e até mesmo a opinião e parti-

cipação da família. Pode-se, assim, fazer relação com o que nos diz 

Madalena Freire, quando fala sobre o surgimento das atividades trabalha-

das com as crianças e a importância do professor organizador. 

 

[...] É procurando compreender as atividades espontâneas das crianças que 

vou, pouco a pouco, captando os seus interesses, os mais diversos. As propos-

tas de trabalho que não apenas faço às crianças, mas que também com elas 

discuto, expressam, e não poderia deixar de ser assim, aqueles interesses. Por 

isso é que, em última análise, as propostas de trabalho nascem delas e de mim 

como professora. Não é de estranhar, pois, que as crianças se encontrem nas 

suas atividades e as percebam como algo delas, ao mesmo tempo em que vão 

entendendo o meu papel de organizadora e não “dona” de suas atividades. 

(FREIRE, 1983, p. 21). 

 

Dentre os diversos modelos de registros existentes, o mais utilizado 

por inúmeros professores da Educação Infantil tem sido o portfólio, justa-

mente por possibilitar o envolvimento de inúmeras formas de perceber o 

trabalho desenvolvido pela criança. Ao longo da confecção de um portfólio 

o professor, com o auxílio destas crianças, seleciona quais trabalhos irão 

compô-lo, quais momentos serão fotografados, quais registros e momen-

tos se farão presentes, garantindo uma riqueza e profundidade acerca dos 

conhecimentos e aprendizados das crianças. 

O portfólio, quando realizado de maneira que leve à verdadeira refle-

xão – tanto por parte das crianças, que percebem o que já sabem e o que 

ainda precisam construir, quanto para o professor que vê o seu trabalho e 

o repensa – permite o diálogo entre estes. E é por isto que Marques e Al-

meida defendem que 

 

[...] O portfólio possibilita, portanto, a reflexão, o enriquecimento conceitual, 

o estímulo à originalidade e à criatividade, a construção personalizada do co-

nhecimento, a regulação de conflitos, a auto e a heteroavaliação, podendo 

constituir estratégia de formação, investigação e avaliação. (MARQUES, 

ALMEIDA, 2011, p. 418). 
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Os nomes dados aos tipos de registros feitos para a organização da 

documentação pedagógica mostram diferentes formas de fazê-la, mas to-

das supõe um mesmo objetivo, ou seja, documentar para conhecer, 

refletir, acompanhar, construir e reconstruir as aprendizagens a partir do 

interesse infantil. Acima falamos sobre o portfólio, mas é sabido que po-

demos fazer uso também dos diários de aula – onde o professor registra 

sua prática e se auto avalia, das reflexões trazidas pelas crianças – suas 

falas demonstrando interesses e questionamentos, bem como diversos ti-

pos de representações dos momentos mais significativos – tais como fotos, 

vídeos, desenhos, entre outros. É pensando sobre estes aspectos que Mar-

ques e Almeida nos dizem que 

 

[...] O termo documentação diz respeito ao ato de produzir memória sobre o 

processo de desenvolvimento das crianças, dos educadores e das escolas em 

seus projetos; desenvolve-se durante a ação – quando o educador procura re-

gistrar em imagens, produções e anotações, o que a criança diz e faz – e tem 

continuidade após a ação – quando da seleção e organização dos diferentes 

registros que foram sendo coletados (MARQUES, ALMEIDA, 2011, p. 419). 

 

Sabemos que a documentação possibilita ao professor um saber, cada 

vez mais, escutar e observar o que dizem e pensam as crianças, perce-

bendo como constroem sua visão de mundo, suas aprendizagens, reflexões 

e, como defende Davoli (2011, p.28), “não são apenas memórias de algo 

que já aconteceu, são também processos que nos permitem compreender 

como fizemos o que fizemos”. Por isto, podemos pensar que, uma Educa-

ção Infantil de boa qualidade e que faz bem a todos os envolvidos, requer 

um olhar e fazer diferenciados, respeitando e valorizando saberes, pro-

vendo experiências e construções de novos saberes. 

 

Metodologia  

 

O presente artigo possui cunho qualitativo, ou seja, não pretendeu 

testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a 

intenção foi a compreensão do assunto em questão (Moraes, 2003, p. 191), 
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sendo desenvolvida através de pesquisas bibliográficas, entrevistas, obser-

vações e também estudos de caso, sendo este último, assim como nos 

explica Gil (2008, p. 57), “caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo 

de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado”, o que pode nos permitir conhecer e explorar a Edu-

cação Infantil e as práticas de documentação pedagógica que acontecem 

neste ambiente. 

A coleta de dados se deu através de observações em uma escola de 

Educação Infantil Municipal, situada no município de Cachoeirinha/RS, 

sendo possível realizar entrevistas com a diretora, coordenadora pedagó-

gica e professoras. Tais entrevistas tiveram como objetivo identificar como 

se dão os registros feitos na escola e também como ocorre esta documen-

tação pedagógica, podendo correlacionar o que vimos e ouvimos ao que foi 

estudado ao longo dos semestres do curso de Pedagogia através das inú-

meras leituras de bibliografias indicadas e outras. 

Os dados obtidos através da pesquisa foram analisados de acordo 

com uma análise textual discursiva baseada em categorias emergentes, o 

que significa que esta pesquisa pretendeu construir as categorias necessá-

rias para a compreensão do tema, a partir de sua análise posterior. Nesse 

caso as unidades de análise são construídas com base nos conhecimentos 

tácitos do pesquisador, sempre em consonância com os objetivos da pes-

quisa, assim como nos explica Moraes (2003, p. 195). 

A fim de dar base a esta pesquisa realizamos entrevistas a partir de 

questionários já preestabelecidos com três professoras, duas coordenado-

ras e três famílias das crianças na etapa da educação infantil, todos da rede 

pública municipal de ensino. Além destas entrevistas, tivemos a oportuni-

dade de coletar materiais realizados por uma criança que está envolvida 

no processo de aprendizagem através da documentação pedagógica, tor-

nando-se possível a análise e compreensão de seus progressos. Entre as 

entrevistadas, duas das professoras desenvolvem a documentação peda-

gógica em suas aulas, o que tornou ainda mais motivador abordar tal 
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temática, uma vez que, se comparada à outras didáticas, percebemos não 

ser tão popular ainda no Brasil. 

Para conhecer e perceber a realidade das professoras realizamos as 

seguintes perguntas durante as entrevistas: qual o seu tempo de atuação 

docente; o que entende por prática de documentação pedagógica; onde co-

nheceu esta prática; se faz uso da mesma em suas aulas e como; qual a 

diferença entre a aula a partir da documentação pedagógica e uma aula 

comum; como isto influencia o aprendizado das crianças; como isto influ-

encia a percepção do próprio professor de suas aulas; se faz uma reflexão 

acerca do que as crianças tem interesse e de como planeja as aulas, e tam-

bém porque acredita ser importante o uso desta prática. 

As coordenadoras foram entrevistas a partir das seguintes dúvidas: 

qual o seu tempo de atuação docente; se conhecem a prática da documen-

tação pedagógica; onde tiveram conhecimento desta prática; se alguma 

das professoras na escola onde atua são adeptas desta prática; o que pen-

sam sobre ela – pontos positivos e negativos; quais as diferenças que 

percebem entre as salas de aula que fazem o uso desta prática e aquelas 

que aderem a um modo mais tradicional, bem como a sua opinião acerca 

da necessidade de perceber todo o processo de aprendizagem da criança, 

não apenas o produto final. 

As famílias das crianças precisaram ser questionadas sobre a sua par-

ticipação na escola – se tem conhecimento das atividades que estão sendo 

realizadas nas aulas; qual a idade da criança; qual a turma que frequenta; 

se a criança demonstra interesse pela escola, se é incentivada tanto pela 

família quanto pelas professoras; se a escola tenta manter contato com a 

família e como; qual a percepção da família em relação as aulas; quais os 

relatos feitos pelas crianças; se percebem a evolução das crianças ao longo 

do tempo e também se as aulas consideram os interesses e vivencias das 

crianças ou estão fora do contexto. 

Pensando a documentação pedagógica a partir da pesquisa estabele-

cida e das perguntas realizadas aos entrevistados, do ponto de vista 
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pedagógico, podemos relacionar o que nos diz Jean Piaget quando fala so-

bre o Construtivismo, ou seja, sobre a construção do conhecimento pelo 

próprio sujeito, afinal é preciso que a criança interaja com o seu objeto de 

interesse para que consiga chegar às suas próprias conclusões. Sendo as-

sim, nas palavras de Piaget, “as interações entre sujeito e objeto são mais 

ricas do que aquilo que os objetos podem fornecer por eles mesmos” (1977 

apud BECKER, 2010, p. 33). Sabendo que os professores irão considerar o 

que interessa a seus alunos e, principalmente, a sua relação com a cons-

trução de seu próprio conhecimento, podemos entender esta 

documentação como algo primordial para uma aprendizagem sólida, ba-

seada nas interações e descobertas. 

 

A prática da documentação para as aprendizagens iniciais 

 

A concepção de currículo que temos atualmente na Educação Infantil 

revela uma visão cada vez mais sensível, plural e democrática, sendo capaz 

de perceber e acolher o universo da criança, priorizando a construção da 

sua trajetória de descobertas e conhecimento. É nesta perspectiva que Kin-

ney e Wharton defendem que  

 

[...] O compromisso de escutar as crianças e consulta-las é fundamental para 

se pensar, desenvolver e praticar o currículo nos ambientes pré-escolares. [...] 

as crianças têm o direito de serem ouvidas e têm coisas importantes para dizer 

e nos contar, mas, como adultos, precisamos de capacidade para entender as 

mensagens que as crianças nos transmitem. (KINNEY, WHARTON, 2009, p. 

21). 

 

Quando pensamos neste novo arranjo curricular atento às necessida-

des da criança, é de grande relevância falar sobre a Base Nacional Comum 

Curricular, documento que determina competências, habilidades e apren-

dizagens essenciais durante cada etapa da educação básica, que reconhece 

a Educação Infantil como etapa essencial, traz os Campos de Experiências 

para nortear o trabalho a ser desenvolvido em sala e estabelece os direitos 

de aprendizagem das crianças.  Fochi defende que 
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[...] Os campos de experiências mudam a lógica de um currículo que se estru-

tura em conteúdos prévios para um currículo que se centra na experiência da 

criança, ou seja, no modo como ela constrói sentido sobre si, sobre o outro e 

sobre o mundo. [...] Além dos Campos de Experiência é preciso estar atento 

aos Direitos de Aprendizagem. Esses seis direitos – Conviver, Brincar, Explo-

rar, Participar, Expressar e Conhecer-se – devem ser encarados como motor 

propulsor do trabalho pedagógico. (FOCHI, 2018). 

 

Sabendo destas questões, indagamos três famílias cujos filhos estão 

na Educação Infantil, a fim de tentar compreender qual a percepção dos 

mesmos em relação ao que as crianças vivenciam na escola. Dado que, uma 

das questões mais importantes sobre a documentação é justamente o en-

volvimento da família no ambiente escolar e também nas construções das 

aprendizagens iniciais da criança. 

 

As crianças como construtoras de significados 

 

Já é sabido que escutar a criança tem mudado grandemente a ma-

neira como os adultos, principalmente pais e professores, percebem a 

maneira como esta constrói seu aprendizado. É a partir deste conheci-

mento que as famílias dos alunos G., H. e I, todos com cinco anos de idade 

e frequentando o Pré2 de uma escola municipal de Cachoeirinha, tem par-

ticipado ativamente de suas evoluções, consentindo a fala a seus filhos e, 

principalmente, permitindo-se escutar o que estes têm a dizer. 

Considerando o que foi relatado pelas famílias ao longo das entrevis-

tas, é possível observar que as crianças regularmente descrevem aquilo o 

que é feito em sala de aula, desde brincadeiras até experiências pedagógi-

cas pensadas exclusivamente para aquele grupo de crianças e que envolve 

o tema desenvolvido no momento. As três famílias puderam expressar que 

as atividades preparadas para a turma possuem uma sequência e estão 

dentro daquele contexto que considera o que as crianças gostam e desejam 

conhecer. Refletindo a necessidade deste pensar na educação, é que Paulo 

Freire nos fala que 
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[...] A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode 

temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, 

sob pena de ser uma farsa. Como aprender a discutir e a debater com uma 

educação que impõe? Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos aulas. 

Não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não tra-

balhamos com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se 

acomoda. Não lhe propiciamos um pensar autêntico, porque recebendo as fór-

mulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a 

incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço 

de recriação e de procura. Exige reinvenção.  (FREIRE, 2010, p. 104). 

 

Encorajando estas crianças a participarem e contribuírem com suas 

experiências, estas professoras têm oferecido oportunidades para o desen-

volvimento de sua independência, tornando mais fáceis as situações em 

que devem interagir e se relacionar com os demais. A partir da documen-

tação de situações como as citadas acima, seja através de registros escritos 

ou outros, é que se torna viável colocá-las no centro do processo de apren-

dizagem, garantindo que estarão completamente envolvidas na realização 

e também na reflexão do que foi realizado. Percebemos a participação des-

tes alunos ao observarmos o que nos diz a família do aluno G. que, ao longo 

da entrevista, nos relatou que 

 

[...]Ele demonstra grande interesse pela escola. Ele gosta de brincar com as 

outras crianças, assistir filmes e fazer atividades relacionadas a alfabetização. 

Percebo que aprendem brincando e as atividades estão dentro do contexto do 

que conhecemos. A pré-escola tem sido uma preparação para a vida do G., 

aprendendo também a criar novas relações afetivas. (ENTREVISTA FAMÍLIA 

DO ALUNO G.). 

 

É nesta visão de criança que constrói os seus significados que Kinney 

e Wharton (2009, p.23) defendem que concentrar nossa atenção nos mo-

dos como as crianças extraem sentido de seu mundo é de notável 

importância. A partir do momento que decidimos nossa maneira de tra-

balhar e deixamos claro que as crianças serão os principais agentes de suas 
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construções e aprendizados, estas se percebem participantes e não apenas 

meros receptores de algo dado como pronto e acabado. 

A família de I. nos possibilitou observar algumas das experiências re-

alizadas por ela ao longo do ano de 2015 e 2016, bem como fotos e vídeos 

que receberam das professoras durante o processo de construção do seu 

próprio conhecimento, dizendo-nos o quanto a menina ficava alegre e 

como foi possível perceber sua evolução ao passar do tempo. Autonomia, 

atenção e cuidado com seus pertences são os fatores que, principalmente, 

se destacam. 

A seguir vamos apresentar algumas imagens cedidas pela família de 

I., nas quais podemos observar a evolução de seu desenho e também de 

sua hipótese de escrita. Na Figura 1, em relação aos desenhos, percebemos 

figuras humanas ainda em construção e ao que se refere a escrita – situa-

ção não evidenciada na Educação Infantil, mas de interesse de I., 

percebemos apenas determinadas letras. Na Figura 2 as figuras humanas 

já apresentam mais detalhes e ganham formas mais realistas – com mãos, 

pés e também cabelos mais próximos aos reais, além da escrita completa 

de seu nome.  

É sabido que todas as crianças, cedo ou tarde, expressam interesse 

pelo registro de seus desenhos com os mais diversos tipos de suportes – 

papéis, papelão, plástico bolha, tecido, parede, chão –  e riscantes –  giz, 

lápis, pincel, terra, tinta, carvão, a fim de representar sua realidade, tor-

nando possível a percepção do que mais lhes agrada para a construção do 

trabalho a ser desenvolvido. Afinal, é através do desenho infantil que po-

demos perceber uma diversificada rede de pensamentos e sentimentos, 

trazendo para o papel aquilo que observam no mundo em seu dia a dia. 

(GURGEL, 2009). 
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Figura 1: atividade aluna “I.” 2015. 

Fonte: da Autora 

 

 
Figura 2: Atividade aluna "I." 2016. 

Fonte: da Autora 

 

Na Figura 3 a menina I. está realizando juntamente com seus colegas 

uma experiência com tinta têmpera e esponja, técnica nova de pintura que 

lhes foi apresentada nesta aula. A educadora da turma regularmente faz 

estes registros durante as propostas oferecidas às crianças para que a 

partir deste material percebam o que estão fazendo e tenham a 

possibilidade de pensar junto à professora seu desenvolvimento, pois “é 

pensando a apartir daquilo que fazemos, que podemos compreender e 

realizar da melhor forma possível”. (CORTELLA, 2003, p. 112). 
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Figura 3: Aluna "I." realizando atividade. 

Fonte: da Autora 

 

Outra família entrevistada foi a de H. que, apesar de relatar, com suas 

palavras, que a mesma “leva algumas broncas”, tenta nos mostrar como 

vê a relação dela com a escola. Relação esta que é encenada pela própria 

criança em sua casa com suas bonecas, mostrando suas brincadeiras pre-

diletas, os combinados com as professoras e também sua necessidade de 

ajudar aqueles colegas que apresentam alguma dificuldade em relação ao 

que é solicitado pela educadora, entre outras situações. 

Ao pensar estas situações de relacionamento, nas quais H. se mostra 

completamente envolvida, é que Sampaio (2004, p.60) nos fala sobre a 

importância do desenvolvimento da autoestima, processo que acorre 

quando estas crianças se percebem importantes na escola, estando melho-

res preparados para enfrentar desafios e também manter relações 

saudáveis como as que H. tem desenvolvido com seus colegas e que, pro-

vavelmente, não tem sido cultivadas apenas em sala de aula, mas em todas 

as suas relações cotidianas. Afinal uma criança que se mostra segura e é 

incentivada – tanto por sua família, quanto por suas professoras, apre-

senta menos probabilidades de pensar-se incapaz de realizar algo ou 

enfrentar determinada situação. 
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O que percebemos durante as entrevistas com as famílias de G., I. e 

H. é que a prática da documentação pedagógica tem apresentado bons re-

sultados, afinal todos se envolvem e enxergam claramente a importância 

de seus filhos disporem de escolha no momento da aprendizagem. A co-

munidade escolar, como um todo, tem percebido a relevância das situações 

em que compartilham algo com seus filhos já na Educação Infantil, com-

preendendo que 

 

[...] Fazer esses engajamentos entre pais, famílias, crianças e equipes tem sido 

não apenas colaborativo, mas também útil no aprofundamento do respeito 

mútuo entre todos os envolvidos, assim como se tornar parte desse elemento 

de aprendizagem recíproca é outro aspecto importante desta abordagem pe-

dagógica para as aprendizagens iniciais da criança. Ao aprofundar nossos 

contatos há uma inevitabilidade sobre o seu impacto nas comunidades locais, 

onde as famílias entre si compartilham tanto suas reservas como suas celebra-

ções sobre o envolvimento de seus filhos [...]. (KINNEY, WHARTON, 2009, 

p.33). 

 

A partir do momento em que encontramos a maneira adequada para 

realizar esta abordagem com as crianças e suas famílias, pensando em sua 

realidade e o contexto social em que estão inseridos, todos se tornam par-

ticipantes ativos. Juntos, escola, família e crianças, compreendem que o 

aprendizado vem de sua necessidade de pesquisar e aprender, comuni-

cando e expressando suas curiosidades, hipóteses e conhecimentos. 

 

A significação da documentação pedagógica para os educadores 

 

Sabemos que a documentação pedagógica tem uma visão diferenci-

ada em relação ao modo como se vê a interação entre educadores e 

crianças, pretendendo a reflexão de um e a maior participação do outro. 

Pensando desta forma, nos propomos a refletir sobre o verdadeiro signifi-

cado desta prática para uma ação docente comprometida e 

verdadeiramente atenta às experiências infantis nesta primeira etapa que 

é a Educação Infantil. 
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A prática da documentação, sendo um instrumento de pesquisa e 

também de ação docente, nas palavras de Gontijo (2011, p.125), permite 

que o educador perceba as técnicas e recursos que melhor se adaptam à 

sua turma, promovendo aprendizagens realmente significativas, bem 

como permite que se pense e realize as intervenções necessárias ao longo 

do trajeto que se estabeleceu, fazendo com que o planejamento deixe de 

ser algo inerte e ganhe as características das crianças que estão em ques-

tão. E é com este pensamento que Penzani afirma  
 

[...] que todo processo de ressignificação das práticas cotidianas requer, antes, 

que se olhe para si mesmo e repense quais são as estruturas que precisam se 

transformar para que aquela nova forma de viver a educação se naturalize no 

educador e na escola.  (PENZANI, 2017) 
 

Podemos dizer que são muitos os desafios ao prever planejamentos 

visando uma abordagem voltada para a criança e compreendendo isto, nos 

propusemos a pesquisar, a partir de entrevistas com educadores, quais são 

os seus entendimentos acerca do assunto. As professoras “PB”, “MV” e 

“CC”, como as chamaremos, se disponibilizaram a participar e contribuir 

com suas experiências. 

Para a professora “PB” formada em Pedagogia Plena pela Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul e atuante na área de Educação Infantil 

há mais de dez anos, a documentação é uma prática de reflexão constante 

do fazer pedagógico, através da qual se torna possível repensar o que está 

sendo feito e também perceber seus educandos cada vez mais presentes, 

participativos e criativos ao longo do tempo. Afinal, realizar um planeja-

mento que se baseie apenas em uma listagem de atividades, em datas 

comemorativas ou apenas em determinadas habilidades que se julgue im-

portantes, pode não ter significado para a criança, deixando-a 

desinteressada. De acordo com Ostetto 
 

[...] O planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano como um pro-

cesso de reflexão, pois, mais do que ser um papel preenchido, é atitude e 

envolve todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho 

pedagógico. Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar 
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um roteiro pra empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de 

experiências múltiplas e significativas para com o grupo de crianças. 

(OSTETTO, 2011, p.1) 

 

A descoberta acerca do que se tratava a documentação pedagógica, 

segundo a professora Patrícia Borba, veio através das aulas na universi-

dade, onde a então Professora Doutora Maria Carmem Silveira Barbosa – 

também escritora de diversos livros sobre a Educação Infantil, lhes deu a 

oportunidade de conhecer tal prática. Segundo seus relatos não há mais 

possibilidade de realizar uma aula com seus educandos se não houver a 

documentação destes momentos, pois “essa prática possibilita expandir 

horizontes, o pensar e o fazer dentro de sala de aula se tornam algo mais 

leve, o documentar é algo que acaba por se internalizar na gente” (Entre-

vista Prof. PB). 

Na visão da professora “CC” – formada em Magistério e Pedagogia, 

atuante há mais de quinze anos na área de Educação Infantil, é provável 

que possamos identificar a diferença entre uma aula comum e outra na 

qual ocorre a documentação daquilo que está sendo feito. De acordo com 

ela, a diferença consiste na qualidade da aula e, consequentemente, do 

aprendizado, visto que através da documentação é que podemos rever o 

que está dando certo na prática e também o que se pode melhorar e, assim, 

contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem de todos. 

Sabemos que a documentação pedagógica deve influenciar direta-

mente o trabalho do professor e, de acordo com a professora “CC”, isto 

ocorre de maneira concreta, uma vez que toda a prática registrada e docu-

mentada contribui para rever pontos cruciais sobre o aprendizado de seus 

alunos, avaliando avanços e retrocessos. A professora ainda nos diz que “a 

documentação está sempre a favor do professor, isto o ajuda muito. O pro-

fessor pode ter uma percepção do seu trabalho, também uma avaliação do 

mesmo, além de contribuir para sua melhoria profissional”. (Entrevista 

Prof. CC). 

Já a professora “MV”, formada em Pedagogia e atuante há nove anos 

na área de Educação Infantil,  nos deixou claro em sua entrevista que um 
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professor que faz uso da documentação pedagógica se torna mais humano, 

tem um olhar diferenciado, não olha apenas o que quer ver, mas olha o 

que a criança quer lhe mostrar, percebendo as suas necessidades e desejos, 

mostrando que o importante não é uma atividade pronta e bem finalizada, 

o importante é um percurso bem vivido, experimentado nas diferentes 

formas, nas diferentes linguagens das crianças. Isto vai ao encontro do que 

nos dizem Kinney e Wharton, quando afirmam que 

 

[...] escutar as crianças tem mudado a maneira como pensamos sobre elas. 

Tem mudado os nossos entendimentos e perspectivas sobre como e o que as 

crianças aprendem e sobre a nossa imagem delas. Temos sido capazes de en-

xergar mais claramente o incrível potencial de todas as crianças, sua riqueza, 

seus talentos, seus entendimentos e suas visões de mundo [...]. (KINNEY, 

WHARTON, 2009, p. 25). 

 

Quando questionamos a professora “MV” sobre o que a levava a acre-

ditar nesta prática percebemos que estava muito convicta em relação ao 

que dizia, afirmando que este tipo de documentação indica uma nova di-

dática, onde 

 

[...] Documentando, o professor vai repensar antes de aplicar a sua prática 

pedagógica e ter um olhar mais minucioso e cuidadoso sobre a criança, as suas 

falas, as suas atitudes, as suas brincadeiras, as suas dúvidas, as suas sugestões, 

encarando isso como uma experiência rica que pode ser aprofundada e não 

ver esses momentos como algo normal, simples sem atribuição na vida cri-

ança. Documentar é desprender do normal, do cotidiano, da rotina. 

Documentar é também testemunhar a infância; é criar histórias; marcas; me-

mórias. (Entrevista Prof. MV). 

 

Compreendemos que, a partir do momento em que o professor 

abraça os princípios desta prática e acredita nesta maneira de levar a edu-

cação das crianças pequenas, torna-se capaz de construir sua própria 

forma de trabalhar e de entender o que lhes trazem estas crianças, tor-

nando-se um facilitador das experiências em sala de aula. É preciso 

permitir que todos os envolvidos vivenciem estas experiências, não apenas 

realizem atividades que desconsideram o percurso e a realidade da criança.  
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O olhar da coordenação pedagógica sobre prática da documentação 

 

Da mesma forma com que nos propomos a refletir sobre a importân-

cia da documentação pedagógica para os educadores e seus alunos, se 

torna imprescindível conhecer a opinião da coordenação pedagógica sobre 

o assunto, a fim de identificarmos suas percepções a partir das aulas onde 

a documentação acontece. A participação da coordenação pedagógica no 

planejamento dos educadores e também ao longo da realização de projetos 

é indispensável pois propõe a estes um espaço de discussão coletiva onde 

seus conhecimentos são repensados e todos tem a oportunidade de am-

pliar suas ideias. 

É sabendo da importância de uma gestão escolar preocupada com a 

formação de seus professores e também do acompanhamento contínuo do 

trabalho dos mesmos, que se faz necessária a participação dos coordena-

dores neste processo. Entrevistamos a professora, que chamaremos de 

“AR”, pedagoga e atuante na área de Educação Infantil há 22 anos. 

De acordo com a professora, a maioria dos educadores na escola onde 

atua fazem uso de alguns dos itens que caracterizam a documentação pe-

dagógica, tais como planejar visando a criança e seus interesses, perceber 

e registrar o desenvolvimento das crianças, documentar e compartilhar os 

trabalhos realizados com a família e a comunidade. Porém, ela afirma que 

 

[...] nem todos os educadores conseguem elaborar e compreender os passos 

da documentação pedagógica, alguns por nunca ter tido contato com tal prá-

tica e outros por desinteresse, mas já estamos caminhando para um grande 

avanço há algum tempo. (ENTREVISTA PROF. AR) 

 

Ao longo da pesquisa realizada sobre a documentação é fácil perceber 

que o fato de ouvir a criança é o que deve guiar o trabalho do educador, 

pois é desta forma que caminhamos para a construção de seres críticos e 

capazes de dialogar e usar esta criticidade. Sabendo disto, a professora 

“AR” diz que sempre defende o uso da documentação nas salas de aula nas 

quais realiza a supervisão, pois acredita que esta ação leve os educadores 
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a refletir sobre suas aulas, organizando-as para suas crianças em específico 

e tornando-as mais dinâmicas e pontuais em relação aos seus desejos, 

sendo por consequência, mais prazerosas para as crianças e também para 

os educadores que veem a realização destas crianças. 

Documentar visa também a necessidade de perceber todo o processo 

de aprendizagem da criança, não apenas um produto final e isto já é sabido 

por nós, pois o que tem real valor são as vivências que levam a criança até 

uma construção final, as situações que agregam é que são realmente rele-

vantes. É nesta linha de pensamento que a professora “AR” nos afirma que  

 

[...] analisar todo o processo de aprendizagem é tão vantajoso para um quanto 

é para o outro, pois é possível dar a devida atenção a todos os acontecimentos 

dentro deste processo, realizando as correções ou alterações necessárias. Lem-

brando que a criança também documenta e indica sua evolução e o que 

realmente foi construído. (ENTREVISTA PROF. AR)  

 

Uma escola de Educação Infantil onde o grupo gestor está preocu-

pado em ter educadores em constante transformação e aperfeiçoamento 

profissional, verdadeiramente preocupada em auxiliar na conversão das 

salas de aula em ambientes acolhedores e de reais aprendizagens, e um 

grupo de educadores que procuram uma prática onde refletir e ouvir a 

criança sejam pontos fundamentais, estarão, com certeza, encontrando-se 

na realização da prática da documentação pedagógica. Será a partir de 

ações voltadas para o documentar que a escola conseguirá perceber a com-

petência de suas crianças e serão capazes de utilizar-se do que elas já 

conhecem como ponto de partida para experiências mais complexas. 

 

Considerações finais 

 

A prática da documentação pedagógica realizada ao longo da Educa-

ção Infantil precisa ser reconhecida como condição imprescindível não 

apenas para a análise dos próprios educadores sobre seu trabalho, mas 

principalmente como forma de criar e fortalecer uma identidade particular 

e inerente às crianças pequenas, mostrando a qualidade do conhecimento 
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produzido durante esta etapa da educação. Podemos realizar tais afirma-

ções tendo em vista todas as pesquisas, observações, referenciais 

estudados e entrevistas realizadas durante a construção do presente ar-

tigo. 

Avaliar como as práticas de observação e documentação das ações na 

Educação Infantil contribuem para a reflexão do docente e da percepção 

do seu lugar em meio a aprendizagem das crianças representou nossa 

principal preocupação enquanto pesquisadores da área de educação, vi-

sando apresentar a escola como um lugar seguro para trocas e construções 

em grupo, onde a criança apresentará autonomia ao interessar-se e des-

cobrir o novo. Estas questões fizeram com que nos aprofundássemos nas 

características e intenções desta prática de planejamento e registro, a fim 

de contribuir para a existência de mais materiais que tratem sobre o refe-

rido assunto. 

Chegando ao final deste trabalho percebemos a relevância de pensar 

o fazer pedagógico de forma crítica, dando grande valor à comunicação 

sensível entre educadores e crianças na busca por relações genuínas e que 

primem pela constituição de práticas educativas cada vez mais significati-

vas.  Para alcançar um elevado patamar de integração precisamos incluir 

neste processo as famílias destas crianças que, por vezes não compreen-

dem o que é a prática de documentar, mas percebem a diferença naquilo 

que é proposto às crianças e até mesmo em seu interesse pelo ambiente 

escolar. 

Desta forma podemos concluir que para desenvolver a documenta-

ção, o educador precisa de dedicação e sensibilidade, produzindo um 

espaço de acolhimento para a criança e todas as suas curiosidades, inqui-

etações e personalidades, percebendo que o protagonismo é da criança em 

relação ao descobrir, mas também é seu em relação à construção deste 

ambiente. Ouvir estas crianças é parte fundamental deste processo e sa-

bendo que o farão das mais variadas formas, é essencial que toda a escola 

esteja preparada e consciente de seu papel no processo educativo. 
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A ética e a estética na educação de jovens e adultos 
 

Ana Cristina Sofiati 1 

Ralph Schibelbein 2 

 

 

Introdução 

 

Todos os dias quando acordo. Não tenho mais. O tempo que passou. 

Mas tenho muito tempo.Temos todo o tempo do mundo... 

Todos os dias.Antes de dormir.Lembro e esqueço.Como foi o dia. 

Sempre em frente.Não temos tempo a perder. 

Nosso suor sagrado. É bem mais belo.Que esse sangue amargo. 

E tão sério. 

E Selvagem! Selvagem !Selvagem. 

Veja o sol.Dessa manhã tão cinza. 

A tempestade que chega.É da cor dos teus olhos.Castanhos. 

Então me abraça forte.E diz mais uma vez.Que já estamos.Distantes de tudo. 

Temos nosso próprio tempo.Temos nosso próprio tempo.Temos nosso 

próprio tempo.. 

Não tenho medo do escuro.Mas deixe as luzes.Acesas agora. 

O que foi escondido.É o que se escondeu. 

E o que foi prometido.Ninguém prometeu 

Nem foi tempo perdido.Somos tão jovens... 

Tão Jovens! Tão Jovens!. 

 

Tempo Perdido - Renato Russo 

 

 
1 Pedagoga e Mestre em Educação pela PUCRS, Doutoranda em Educação pela PUCRS, Gestora Pedagógica Rede 
Salesiana. E-mail: anacristinasofiati@gmail.com 

2 Graduado em História e Ciências Sociais pelo IPA, Mestre em Educação pela UDE (UI), Mestrando em Direitos 
Humanos pela UniRitter. Professor na rede Marista e Mesquita. E-mail: rschibelbein@gmail.com 



Ana Cristina Sofiati; Ralph Schibelbein | 139 

 

O título que dá início a esse artigo - Tempo Perdido – se reveste de 

significado na medida em que essa canção de Renato Russo, assim como 

tantas outras, denunciam vulnerabilidades que vivemos, mas em especial 

pelo seu título, pois este é o sentimento expressado por muitos jovens, que 

acreditam ter perdido tempo e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) pode 

ser um suspiro, uma esperança. Refletir sobre as particularidades dos pro-

cessos educativos na EJA, destacando as mazelas e as belezas que envolvem 

essa experiência, é nosso objetivo. A partir de uma análise ética e estética, 

utilizaremos a canção popularizada pela banda Legião Urbana, para refle-

tirmos sobre a arte do educar.  

O artista espanhol Pablo Picasso, em uma célebre frase, disse que a 

arte é a mentira que conta a verdade. Partindo desse prisma que entende 

a arte como uma representação fictícia sobre a realidade, vamos relacionar 

a composição de Renato Russo com o panorama da educação de jovens e 

adultos que estão na busca de concluir a educação básica.  

A canção retrata a experiência estética como transformadora da 

nossa forma de ver o mundo. A estética pressupõe uma mudança para en-

riquecer conceitos já estabelecidos, mas também para introduzir os novos 

que respondem a uma nova relação estética com a realidade. A expressão 

da ética se dá nas formas da estética, no resgate e na busca de todas as 

formas de expressão humana - sua beleza estética própria e o aprimora-

mento destas expressões. A subjetividade presente na música marca os 

desejos, medos e possibilidades das juventudes, principalmente as que se 

encontram em situação de vulnerabilidade. Nesta perspectiva, as interpre-

tações vão se tecendo como verdades, como essência, como conhecimento. 

O conhecimento não é neutro, por isso não está simplesmente ali, é posto, 

imposto. As forças que governam o conhecer e o interpretar podem per-

mitir criações, produções e invenções. Pois, as interpretações diferem 

entre os sujeitos que dão os sentidos. Sentidos diferentes, compreendendo 

que na escolha da música não há neutralidade, mas sim uma intencionali-

dade, um discurso – recupere o tempo perdido - é o desenvolvimento da 
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concepção estética, concretizadas no desenvolvimento de uma cultura do 

cuidado, de autonomia e de percepção de si e do outro.  

O sujeito lírico da canção utiliza a primeira pessoa do singular, fa-

lando consigo mesmo, mas em seguida passa para o plural; percebemos, 

assim, que existe um "nós", que ele não está sozinho, fala com mais alguém 

que se encontra numa situação semelhante, que partilha as mesmas expe-

riências. Acreditamos que seja necessário falar de juventudes no plural. Os 

jovens são plurais, variam conforme o espaço, o tempo, recortes socioeco-

nômicos, de gênero e sexualidade, variações etárias e de crenças e 

ideologias. Porém, mesmo com as particularidades, será que existe algo 

que os una? Essas aproximações, valores, medos e esperanças comparti-

lhadas dão conta de um grupo de jovens e adultos que se aproximam por 

determinadas semelhanças. Carecemos de aprender que o ensino deve ser 

baseado em necessidades reais, ainda mais na EJA, que deve estar atrelado 

ao uso desse conhecimento no contexto atual dos estudantes, e não a uma 

possibilidade imaginária de uso no futuro. 

Os jovens e adultos atendidos na EJA buscam na escola a recuperação 

deste tempo perdido, mas apresentam perspectivas diferentes. Passa-se 

por uma negociação de como somos, como gostaríamos de ser vistos e 

como os outros nos veem. Essa subjetividade, que é posta, que nos é 

apresentada, nos permite aceitar ou não a identidade de perfil estabelecida 

para os estudantes deste segmento. Assim, o que interpela os sujeitos 

envolvidos? Do que os sujeitos se apropriam? Que sujeitos nos tornamos 

nesta perspectiva? Para Bauman, "as identidades flutuam no ar, algumas 

de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em 

nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as 

primeiras em relação às últimas" (2005, p. 19). E em meio ao turbilhão de 

informações e de estímulos que os jovens vivem, onde o tempo parece cada 

vez mais veloz, onde a sociedade liquida, segundo Bauman (2005) faz com 

que os sentidos sejam facilmente perdidos, espaços como esses, fomentam 

neles uma identidade vinculada à um propósito de vida. Auxilia na 

construção de um projeto que ao mesmo tempo auxilia na sua própria 
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percepção de identidade.O ensino escolar não é a única prática educativa 

existente - a educação existe muito antes da existência das escolas ou de a 

frequentarmos -e as formas como as aprendizagens foram construídas, as 

narrativas e as histórias que constituem estes jovens contribuem nesta 

negociação identitária entre quem sou, quem quero ser e o o que a 

sociedade determina para que eu seja. A educação escolar corresponde e 

sustenta, nos diferentes momentos da história, as ideias dominantes da 

época, o que favorece determinada classe em detrimento da grande 

maioria da população. A EJA resgata, muitas vezes, uma boa parte da 

população que não participa dos interesses reais da sociedade. Emecida, 

rapper, cantor e compositor na música Boa esperança (2015) expressa este 

sentimento quando canta Depressão no convés, há quanto tempo nóiz se 

fode e tem que rir depois .Pique Jack-ass, mistério tipo lago Ness.Sério és, 

tema da faculdade em que não pode por os pés. 

 

Desenvolvimento 

 

Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que pas-

sou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo... Alguns 

buscam recuperar o tempo escolar perdido, a aprendizagem formal que 

falta aliada as aprendizagens da vida que lhe são muitas. Estabeleceram 

família e expressam a preocupação com o testemunho que irão dar para 

os filhos. Conseguem abstrair a importância que a conclusão da Educação 

Básica possa vir representar na sua vida profissional e na sua transforma-

ção social. Nossos principais concorrentes costumam ser o futebol na TV, 

na quarta, o crime, as drogas ou um “bico”. 

 Uma proposta metodológica mais progressista também causa estra-

nheza, pois esperam encontrar o modelo de escola que estudaram, mesmo 

que este modelo em alguns casos tenha sido a causa da evasão e do aban-

dono. Os sujeitos também trazem experiências e vivências que contribuem 

na construção da identidade desejada e será este sujeito que dará para esta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rap
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
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produção cultural o sentido que desejar. Portanto, EJA é lugar de espe-

rança.  

Paulo Freire vê a educação como um espaço de esperança para a 

transformação e de construção de uma nova sociedade. Criticando o mo-

delo tradicional de educação, classificada por ele de bancária, Freire 

propõe uma educação libertadora. Segundo ele enquanto a educação ban-

cária da ênfase a permanência, a concepção problematizadora e 

libertadora reforça a mudança” (FREIRE, 2011) E é a nesse cenário de li-

berdade e exercício de autonomia que o estudante vai se constituindo 

enquanto sujeito social. Fruto, portanto de suas ações e vivências, experi-

mento a autonomia, que tanto defende o pensador, patrono da educação 

brasileira. A esperança proporciona o sentimento de coletividade e se fica-

mos mais “companheiras”, podemos unidos pensarmos na transformação 

da realidade em que vivemos. 

Esteban (2009) apresenta em sua pesquisa que evasão, repetência e 

desempenho insatisfatório expõem o grande número de crianças brasilei-

ras que não vivem satisfatoriamente a infância e a escola como tempo e 

como espaço de aprendizagem. O fracasso das crianças das classes popu-

lares, embora corriqueiro, produz angústia, tristeza e indignação no 

cotidiano escolar. (p.123). Lamentável pensar que tais sentimentos, em-

bora nem sempre explícitos, estão latentes nestes estudantes, uma vez que 

renascem ao retornar para a escola, representando dilemas que não po-

dem e não devem ser esquecidos pelos professores responsáveis pelos 

processos de ensino e aprendizagem. Nas palavras de Russo: Antes de 

dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente...na espe-

rança que dias melhores virão. 

Assim, as histórias vividas e contadas pelos estudantes sensibilizam e 

melhoram as nossas práticas pedagógicas. Isto não significa um olhar as-

sistencialista, tampouco incentivo ao fenômeno da “coitadização”. Trata-

se de desvendar a realidade, que em alguns casos nos professores nem 

podemos imaginar, compreendendo como o vivido pode influenciar nas 

atitudes, no desejo de esquecer como foi o dia, nas frustrações e no medo 
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sentido pelos estudantes de não conseguirem transformar uma realidade 

que, para eles, parece pronta.  

Segundo Freire (1992) a mudança da compreensão, de importância 

fundamental, não significa, porém, ainda, a mudança do concreto, isto im-

plica que além do respeito ao saber da realidade e disponibilidade da escuta 

também se faz necessário refletir, denunciar e anunciar possibilidades de 

transformação. Não se trata, pois, de uma tarefa fácil porque historica-

mente desvalorizamos sistematicamente o passado em benefício do 

futuro, como se o vivido não influenciasse a construção da minha história. 

Boaventura (1997) analisando o período que vivemos apresenta que 

a teoria da história contribui para trivializar, banalizar os conflitos e o so-

frimento humano de que é feita a repetição do presente (p.17), por isso, 

esqueço como foi o dia, no entanto, esta trivializarão traduz-se na morte 

do espanto e da indignação. E esta, na morte do inconformismo e da rebel-

dia (p.17). 

Não causando estranheza ficamos conformados com o que a vida re-

servou para nós. Paulo Freire (1992) no livro Pedagogia da Esperança 

relata o quanto foi importante em sua vida a leitura do mundo dele, o res-

gate da sua história desvelou o problema pela apreensão clara e lúcida de 

sua razão de ser e possibilitou conscientização. Porém, o conhecimento 

mais crítico da realidade, que adquirimos através de seu desvelamento, 

não opera, por si só, a mudança da realidade, mas provoca desequilíbrios 

que poderão proporcionar estranhezas e transformações. 

Não basta como professores sabermos que as condições materiais e 

sociais em que vivem nossos estudantes lhes condicionam a compreensão 

do próprio mundo, sua capacidade de aprender e responder aos desafios. 

Este processo de estranheza ou de diminuição da distância da minha rea-

lidade frente à realidade dos estudantes precisa ultrapassar as questões 

geográficas. Para Freire (1996) “minha abertura a realidade negadora de 

seu projeto de gente é uma questão de real adesão de minha parte a eles e 

elas, a seu direito de ser” (p.155). Precisamos ter esperança e acreditar que 

pode ser diferente, pois a realidade como se apresenta não está boa para 
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ninguém, tanto para quem tem muito, quanto para quem tem pouco. O 

exercício de sair a campo com os mutirões de visitas as comunidades e 

casas dos estudantes contribuem para o planejamento, para a desconstru-

ção binária e cartesiana que só tem um jeito de ensinar e aprender e renova 

os olhares. Eu olho, mas somente enxergo com empatia quando me apro-

ximo da realidade...casas de duas peças que acolhem mais pessoas do que 

a possibilidade geográfica permite, sem banheiro ou sem azulejo, sem sa-

neamento básico, sem contas de luz e água que comprovam endereço...a 

pobreza criminaliza. Nestas visitas entendemos o cheiro, nem sempre 

agradável, a falta de material, o livro que a escola dá e eles não trazem...há 

quem diga que recebem tudo e não valorizam.  

Não tenho medo de nada, nem de ninguém...Primeiro dia de aula, 

apresentação inicial. Meu nome é Sete Facadas. Na apresentação já dá o 

recado, não se metam comigo! Não precisa nem contar sua história, o ape-

lido já trabalha no nosso imaginário como ele se tornou merecedor deste 

nome. Não tenho medo do escuro...Nosso suor sagrado é bem mais 

belo que esse sangue amargo...Alguns dos nossos estudantes acreditam 

que para serem respeitados precisam quebrar tudo, gritar e insultar com 

palavras, pois só assim serão ouvidos. Foi através destas atitudes que fo-

ram vistos e assim tiveram voz. Veiga-Neto (2004, p. 56) considera que 

"os discursos podem ser entendidos como histórias que encadeadas e en-

redadas entre si, se complementam, se completam, se justificam, e se 

impõem como regimes de verdade”. As juventudes brasileiras, com suas 

diferenças e desigualdades refletem e revelam a sociedade brasileira.  

Histórias que muitas vezes parecem estar a serviço do que Axel Hon-

neth (2017) chama de luta do reconhecimento. Luta essa que passa pela 

dimensão do amor e a possibilidade de autoconfiança; dimensão do reco-

nhecimento jurídico e do autorrespeito; e finalmente pela dimensão social, 

da autoestima e solidariedade. É a luta para que seja além de visto, enxer-

gado. Luta para ser ouvido, mas também escutado. Reforçando a ideia de 

que não existem invisíveis sociais, mas que há pessoas que não querem 

enxergar.  
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Regina Novaes, antropóloga e autora do texto intitulado “Juventude, 

Juventudes – Jovens das classes C e D frente aos dilemas de sua geração” 

apresenta que no Brasil, e pelo mundo afora, existem hoje jovens que são 

vistos com preconceito por morarem em áreas pobres classificadas como 

violentas. Com diversos nomes, topografias e histórias, as periferias são – 

via de regra - marcadas pela presença das armas de fogo. São elas que 

sustentam tanto a tirania do narcotráfico quanto a truculência policial. A 

resposta à pergunta “onde você mora?” pode ser decisiva na trajetória de 

vida de um jovem. Novamente a pobreza criminaliza as juventudes. 

A “discriminação por endereço” restringe o acesso à educação, ao tra-

balho e ao lazer dos jovens que vivem nas favelas e comunidades 

caracterizadas pela precária presença (ou ausência) do poder público. O 

mesmo sentimento que causa exclusão também projeta um escudo de pro-

teção. O capuz na cabeça, o rosto escondido e o olhar de pouco amigo 

alimentam uma realidade que já está pronta e ao mesmo tempo em que 

discrimina também causa proteção. 

 Desigualdades sociais, retroalimentadas por determinados precon-

ceitos e discriminações, produzem distintos graus de vulnerabilidade 

juvenil. Não figuram só como vítimas, mas também como autores de vio-

lência e é justamente neste papel que são percebidos e vistos. A visibilidade 

gerada por atitudes negativas e o reconhecimento que isto causa em suas 

vidas nas comunidades em que moram são desafiadoras para uma escola 

que deseja o reposicionamento social destes jovens e adultos. É um cami-

nhar na contramão, ir de encontro ao que no imaginário destes jovens 

parece ser o único jeito de ter voz, vez e visibilidade.  

Segundo Hall (2004, p. 03), a identidade plenamente unificada, com-

pleta, segura e coerente é uma fantasia, pois, "a medida em que os sistemas 

de modificação e representação cultural se multiplicam, somos confronta-

dos por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis".   

Desta forma não restam dúvidas que o ingresso na EJA é uma mistura 

de identidades e uma disputa entre quem eu era, quem eu sou e quem eu 
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quero ser. Nesse ressignificar de identidades, os papeis vão se transfor-

mando e encontrando-se. A mãe é aluna. O irmão mais velho é aluno. 

Trabalhadores são alunos. E esse desafio de se perceber em outro espaço 

e posição gera uma nova percepção de si mesmo.  

Não tenho medo de nada nem de ninguém, mas deixe as luzes ace-

sas agora...Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos 

distantes de tudo...Assumir, ultrapassando o significado apresentado nos 

dicionários, deixa de ser apenas um ato de chamar e tomar para si a res-

ponsabilidade, de estar encarregado, de tomar conta, pois requer pensar a 

disponibilidade ao risco, aceitação do novo, assumindo que pode haver 

possibilidades onde imaginávamos impossível a transformação.  

O estudante chega e se apresenta como Sete Facadas, no imaginário 

deixa claro “eu não tenho medo do escuro”, mas também pede ajuda, mos-

tra que precisa das luzes acesas, do abraço forte, ficar distante de tudo...é 

desafiador trabalharmos numa perspectiva de inclusão, pois o diferente 

não pode ser apenas respeitado, ele precisa estar inserido num espaço di-

alógico e dialético de reflexão. 

 Preciso estar aberto ao gosto de querer bem ao outro e a prática pe-

dagógica de que participo. A afetividade não caminha afastada do 

cognitivo, muito ao contrário ambas caminham juntas, em comunhão. 

Amorosamente acrescento. Trabalhamos com gente, gente em perma-

nente processo de busca. A educação não pode ser entendida como uma 

experiência fria, sem alma, sem coração, vivencias, sentimentos e sonhos 

reprimidos, mas sim com respeito aos saberes e a possibilidade de novos 

saberes, com simplicidade e percepção do outro, tornando gente melhor, 

mais gente. 

Sendo assim, o processo de aprendizagem passa pelo que Axel Hon-

neth (2017) chama de a luta pelo reconhecimento. É a partir desse 

autoconhecimento e aprendendo a ser e a conviver que o jovem pode se 

reconhecer e ser reconhecido. Em especial, num país como o Brasil, onde 

grande parte da população não se sente como parte da sociedade. Não se 
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vendo, nem sendo vista como sujeitos de direitos, essa parcela ignorada 

tem dificuldade de exercer sua cidadania.  

Para a percepção do indivíduo enquanto um ser histórico e social, 

capaz de interferir na sua sociedade, é importante que ele seja também 

reconhecido enquanto cidadão. Nesse sentido a contribuição vem da obra 

de Axel Honneth. No livro a luta por reconhecimento, o pensador alemão, 

destaque dentro da teoria crítica, propõe que pensemos a experiência de 

reconhecimento enquanto uma relação consigo e com os outros. Essa luta 

por reconhecimento que faz o indivíduo poder referir-se a si mesmo como 

sujeito, está inscrita no amor e a possibilidade da autoconfiança, no reco-

nhecimento jurídico e o autorrespeito e, na solidariedade e autoestima.  

Buscando apoio na filosofia de Hegel e na psicologia de Mead, Hon-

neth com diálogo sociológico e psicanalítico, nos convida a pensar a 

experiência de ser reconhecido pelos demais membros da sociedade, como 

elemento central da identidade humana. A partir do olhar do outro (que 

vai da dimensão do afeto, respeito e dos direitos) o indivíduo passa a exis-

tir. Afinal, a luta por ser reconhecido é deixar de ser invisível. E na medida 

em que conseguimos perceber o outro podemos nos entender como cida-

dão. Segundo ele “a experiência de ser reconhecido pelos membros da 

coletividade como uma pessoa de direitos significa para o sujeito individual 

poder adotar em relação a si mesmo uma postura positiva” (HONNETH, 

2017, p. 139) 

Na perspectiva de acreditar na transformação não podemos esquecer 

o quanto estes jovens estão desesperançosos,  O que foi escondido. É o 

que se escondeu. E o que foi prometido. Ninguém prometeu. Nem foi 

tempo perdido. Somos tão jovens...Tão Jovens! Tão Jovens!... Como 

professores precisamos nos mover com clareza em nossas práticas, 

principalmente quando apresentamos a educação com tantas 

possibilidades de transformação. A promessa de mudança também nos 

enche de esperança, como uma experiencia desveladora e agora o que 

fazermos com as dificuldades reais que estamos enfrentando, será tempo 

perdido?  
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Freire, porém, nos adeverte que porque esperançoso, atribuo a minha 

esperança o poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto 

para o embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, 

afirmando que a minha esperança basta (1992,p.10),pois somente 

esperança não realiza mudanças e transformações. No entanto, 

professores  e estudantes podem juntos ensinar, aprender,inquietar-se e 

promover mudanças possiveis a partir deste programa que teoricamente 

apresenta possibilidades. Ao olharmos as salas mobiliadas com classes 

infileiradas, quadros negros ou branco repletos de tradicionais conteúdos, 

escola com tantos mecanismos disciplinares, uma fábrica de corpos 

obedientes e pensarmos nos estudantes, plurais e diversos , sujeitos com 

corpos não tão dócieis, que deixam marcas e ideias que ultrapassam, a seu 

modo e a seu tempo, os muros que os cercam percebemos que  nossos 

discursos e práticas necessitam ser  resignificadas e vivenciadas. Não é por 

acaso que temos tanta evasão, um funil fortalecedor das desigualdades no 

Ensino Médio. E as EJAs?? Perderam seu glamor, foram sendo fechadas, o 

tempo perdido ou que não foi permitido ser vivido perdeu significado. 

Temos  um distanciamento entre os protagonistas, as juventudes, e os que 

decidem as políticas educacionais incompreensíveis aos meus olhos. 

Continuam fazendo a gestão da normalidade, inspiradas na razão 

instrumental. 

Deste modo, vale pensar sobre a experiência a partir de Larrosa 

(2002, p.25), que se refere ao sujeito da experiência como um território de 

passagem, uma superfície sensível sobre a qual são inscritas marcas, pro-

duzidos afetos, depositados vestígios e efeitos, um ponto de chegada que 

dá lugar ao que recebe, àquilo que nos passa “um espaço onde tem lugar 

os acontecimento,  integrando as concepções problematizadoras  para a 

importância de se fazer do ato educativo um exercício promotor de incon-

formismo e indignação contra a naturalização da miséria e das 

desigualdades sociais.  

E é nesse processo tão transformador que se oportuniza um mo-

mento de se enxergar. Olhar para si. Na carona do que dizia Sócrates, dar 
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sentido a uma vida a partir do exame dela. Nesse cuidado consigo os jovens 

e adultos passam também a verem os outros. Segundo Honneth a gente 

passa a enxergar outro na medida que também somos vistos.  

E essa identidade agora que lhe garante uma maior auto estima pode 

ser o estímulo para deixar de ser apenas um ator social, mas perceber-se 

como um autor social. Capaz, portanto, de escrever a sua própria história. 

E dessa forma, interferir também na escrita da história coletiva.  

Dialogamos assim, com o que o pensador francês Edgar Morin pro-

põe como uma educação com objetivo de cidadania planetária. Uma 

educação não somente fragmentada em disciplinas, mas um conheci-

mento complexo como elemento para a vida em sociedade e uma prática 

de educação em direitos humanos. Uma educação que ocorre no encontro, 

no contato, na troca e na construção coletiva. Para Morin, a educação deve 

contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição 

humana, ensinar a viver) ensinar a como se tornar um cidadão. (MORIN, 

2011) 

Nesse sentido, nos parece que os jovens e adultos estudantes, ao vi-

venciarem essa emancipação através da educação, passam a perceber-se 

como sujeitos autônomos e, portanto, protagonistas das suas próprias his-

tórias. Sujeitos que, ativos na sociedade, são capazes de pensá-la, criticá-la 

e alterá-la. Mas para que esse fenômeno ocorra é essencial que se reflita 

sobre o modelo de educação para esse público.  

Não cabe mais pensarmos em uma educação meramente tecnicista, 

com memorização de termos e fórmulas, naquele modelo que Freire cha-

mou de bancária. Esse método tradicional apenas reforça e consolida os 

privilégios e manutenção do status quo. Paulo Freire vê a educação como 

um espaço de esperança para a transformação e de construção de uma 

nova sociedade. Criticando o modelo tradicional de educação, classificada 

por ele de bancária, Freire propõe uma educação libertadora. Segundo ele 

enquanto a educação bancária da ênfase a permanência, a concepção pro-

blematizadora e libertadora reforça a mudança” (FREIRE, 2011) E é a nesse 
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cenário de liberdade e exercício de autonomia que o estudante vai se cons-

tituindo enquanto sujeito social. Fruto, portanto de suas ações e vivências, 

experimento a autonomia, que tanto defende o pensador, patrono da edu-

cação brasileira. 

 

Considerações Finais 

 

Para que a escola seja mais do que um mero espaço de reprodução, 

como bem sinalizou Bourdieu (2009), com a clássica obra escrita em par-

ceria com Passeron, é necessário que tenhamos uma postura de 

professor(a) pesquisador (a) que provoca os estudantes à questionamen-

tos, interpretações e investigações. Buscando inspiração no método 

socrático, o professor deve ter a pergunta como sua maior aliada. Desen-

volver um método crítico, que reflita nas fontes que serão utilizadas, nos 

propósitos de cada aula, nos termos que serão adotados. Romper com o 

consenso hegemônico e dos discursos racionais e equilibrados que apre-

sentam como objetivo a desclassificação, a desorganização e o 

consentimento. A escola não é, ou não poderia ser, uma instituição técnica-

educativa, mas sim um espaço de consenso e conflito, de pensar diferente 

e que o pluralismo e a diversidade fossem modelos de atuação. 

A teoria crítica de Pierre Bourdieu, busca analisar o papel da escola e 

a sua forma de disseminação e perpetuação do poder das classes dominan-

tes. Para isso, o autor que é considerado um dos grandes pensadores 

franceses da contemporaneidade, utiliza os conceitos de capital social e ca-

pital cultural para refletir sobre as relações econômicas e educacionais.  

Pensando a escola como este espaço de reprodução das estruturas 

sociais e transferência de capitais, podemos refletir sobre a dificuldade de 

a educação transformar e superar as desigualdades econômicas, sociais e 

culturais. Bourdieu então alerta para a necessidade de repensar o funcio-

namento do sistema escolar e através de uma visão crítica em que o saber 

não seja apenas um instrumento de dominação e reprodução. 
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Bourdieu diz que o capital cultural está diretamente relacionado ao 

desempenho dos alunos na sala de aula. Eles tendem a ser julgados pela 

quantidade e pela qualidade do conhecimento que já trazem de casa, além 

de várias “heranças”, como a postura corporal e a habilidade de falar em 

público.  Os próprios estudantes mais pobres acabam encarando a trajetó-

ria dos bem-sucedidos como resultante de um esforço recompensado. 

Uma mostra dos mecanismos de perpetuação da desigualdade está no fato, 

facilmente verificável, de que a frustração com o fracasso escolar leva mui-

tos alunos e suas famílias a investir menos esforços no aprendizado 

formal, (BOURDIEU, 1974) 

Como o público da EJA tende a ser oriundo de camadas mais popula-

res, essas reflexões se fazem ainda mais importantes. Muitas vezes como 

consequências de uma sociedade desigual, que se reproduz ainda, em 

grande parte resquício de séculos de escravização, essa parcela da popula-

ção tem que deixar a escola para trabalhar e/ou dedicar-se aos trabalhos 

domésticos/cuidados com a família.  

Cabe-nos, professores e professoras, fazer com que a EJA seja como 

quis Freire, um depósito de sonhos para que os jovens e adultos criem asas 

e possam nessa (re)construção identitária saber que ainda é cedo. Temos 

todo tempo do mundo e vamos em frente. E assim, rompermos as estru-

turas de reprodução, que muitas vezes, como salienta Bourdieu, a escola 

fortalece. Afinal, rompendo os estigmas e preconceitos a gente vai desco-

brindo que, conforme cantou Chorão, “não é sério o que eles falam sobre 

os jovens. Os jovens no Brasil não são levados a sério”. E a EJA tem opor-

tunidade de ser muito mais que correr atrás do tempo. Passa a ser 

caminhar para o autoconhecimento e correr atrás dos sonhos.  
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Introdução 
 

“A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, 

de jogar e de falar. 

Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender. 

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. 

Cem mundos para sonhar. 

A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não 

falar, 

De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. 

Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e, de cem, 

roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a 

imaginação, 

O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. 

Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança diz: ao contrário, 

as cem existem.” 

Loris Malaguzzi 
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No início da sua construção histórica, a formação da Educação 

Infantil consolidou-se no princípio único do cuidado. Bastava somente que 

as crianças fossem mantidas com os cuidados básicos de higiene, 

alimentação e segurança, para que as mães pudessem trabalhar nas 

fábricas no período da revolução industrial. A ideia de enxergar e 

compreender as intencionalidades da infância não existia naquela época. 

Com o passar do tempo, com as transformações e as atualizações da 

sociedade, os estudos e pesquisas acerca da infância, ampliaram e se 

fortaleceram. A criança passou a ser enxergada e entendida como um ser 

social e intencional desde o seu nascimento. Começou aos poucos a ficar 

claro para todos os grupos e classes sociais, que o que acontecia na infância 

de uma criança, o tipo de atenção e cuidados que ela recebia, afetava e 

interferia na sua vida adulta, e consequentemente, afetava a sua 

participação futura na sociedade. A partir dessas mudanças e 

transformações no entendimento do conceito e da importância da infância 

e do olhar atento e especial desde os primeiros dias de vida, o espaço social 

em que essa criança estaria inserida também passou por deslocamentos e 

quebras de paradigmas.  

Agora, este lugar onde essa criança estava, que deveria somente 

suprir suas necessidades básicas de cuidados, passou a ser responsável 

também pelo educar, pelas práticas e culturas contemporâneas que 

contribuirão tanto na sua vida social e como no seu desenvolvimento 

físico, cognitivo e emocional. Agora esses espaços atingiam outras classes 

sociais, pois deixou de ser visto como depósito de “crianças pobres” onde 

só ficava ali quem não podia ficar com a mãe em casa. Com isso, não só o 

conceito de infância foi se construindo, mas também os seus espaços. A 

creche para as “crianças pobres” deu um grandioso passo para Jardim de 

Infância, Pré-escola e até para o que temos hoje em dia, as escolas de 

Educação Infantil como direito previsto por lei para todas as crianças, 

respeitando está fase como singular. 

Entretanto, ainda podemos encontrar os modelos e práticas 

tradicionais para as infâncias, que se firmam de novo em contextos que 
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remetem ao seu passado histórico de cuidados ou de preparação da criança 

para o Ensino Fundamental na perspectiva de um esquema e de uma 

organização social. Essas práticas, métodos e modelos tradicionais até 

funcionam se for levado em conta só o seu objetivo de preparar a criança 

para a etapa seguinte, neste sentido o modelo tradicional alcança êxito. 

Preparar a criança para caminhar, preparar a criança para se portar à 

mesa, preparar a criança para saber brincar com outras, e principalmente, 

preparar a criança para “ingressar na escola”. Infelizmente esse objetivo 

preparatório está fortemente enraizado no contexto tradicional da 

Educação Infantil. Sim, a criança é feita de cem, os estudos acerca da 

educação e das infâncias já descobriram e compreenderam isso, mas 

infelizmente a estrutura tradicional de ensino lhe roubou noventa e nove.  

Como pesquisadora e admiradora das infâncias, com lentes e 

pensamentos voltados para as reais intencionalidades da criança como um 

ser crítico social, me considero mera iniciante neste caminho. Porém, não 

posso deixar de levar em consideração todas as experiências que posso 

observar e analisar durante seis anos de atuação em uma instituição 

privada na área da Educação Infantil, na qual hoje posso afirmar os meus 

domínios e conhecimentos acerca dos métodos tradicionais de ensino 

sobre as infâncias. 

Quando uma jovem professora, recém-formada no seu primeiro 

curso dentro da Educação, conhece a sua primeira experiência de uma 

Escola de Educação Infantil, é fácil e rápido para se apaixonar por um 

esquema e por um padrão tradicional de ensino. Paredes bem pintadas e 

coloridas, brinquedos plásticos altos nas prateleiras, “cadeirinhas” e 

berços extremamente novos para cada criança, professoras cantando e 

dançando como animadoras para distrair as crianças e não as deixar 

chorar. Pronto, tudo o que foi preciso para me encantar nesta caminhada, 

como uma jovem professora de Educação Infantil. 

Felizmente, e reconhecendo o meu privilégio quanto a isso, pois 

enquanto atuo neste espaço mantenho um processo contínuo de formação. 

O privilégio de conhecer e estudar métodos e conceitos sobre as infâncias 
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na teoria, e ao mesmo tempo poder observar e aplicar na prática, se 

tornaram fatores cruciais para que eu comparasse as práticas tradicionais 

de ensino das escolas de Educação Infantil, com os conceitos inovadores 

pensados na contemporaneidade das infâncias. 

Ao longo do tempo de estudos durante a minha formação e com 

minha experiência de trabalho, cada vez mais foi possível observar que as 

intencionalidades e objetivos reais vistos nos livros e na teoria, se 

distanciavam do que acontecia na prática escolar infantil. Com isso, foi a 

partir destas observações que se pareciam controvérsias, que cada vez 

mais surgia em mim, quanto estudante e professora, questionamentos e 

inquietações em relação a estrutura tradicional da Educação Infantil, o que 

me tornou hoje, uma pesquisadora das infâncias e dos conceitos 

inovadores para as mesmas que veio a ser o motivo principal para a 

realização deste trabalho. 

Porém, mesmo que em maior proporção estejam os modelos rasos, 

superficiais e tradicionais da Educação Infantil, existem metodologias 

inovadoras que surgem com propostas e práticas significativas e 

relevantes para as infâncias. Estas práticas que buscam colocar a criança 

novamente no centro da sua própria intencionalidade, para torná-la 

protagonista de si mesma, e com isso devolver-lhe as noventa e nove 

linguagens que lhe foram roubadas. Práticas que enxergam realmente a 

criança como um ser único e exclusivo, que não a coloca em uma forma 

engessada pela a sociedade. Que não busca nela somente o resultado final 

obtido em um número, mas que a acompanha e a valoriza em todo o 

processo. É nesta perspectiva que este trabalho de pesquisa se realiza, com 

a temática de pensar sobre essas práticas na ação de uma gestão docente 

que vá além da sala de aula, buscando então o objetivo de reconhecer 

quais são as práticas que podem ser consideradas inovadoras na 

contemporaneidade para a Educação Infantil?  Buscando alcançar este 

objetivo principal, dele derivam os seguintes objetivos específicos:  

 

− Identificar os principais conceitos que norteiam as práticas inovadoras. 
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− Comparar os conceitos das práticas inovadoras com as práticas do contexto 

tradicional de ensino. 

− Analisar a relevância das diferenças entre as práticas inovadoras e as práticas 

tradicionais de ensino na Educação Infantil. 

 

Para que isso aconteça, serão apresentados autores que escrevem e 

vivenciam essas práticas inovadoras em busca de torná-las uma realidade 

para todos, em conjunto com as experiências vividas por mim, quanto 

professora e pesquisadora, fora do espaço tempo da escola durante o 

contexto de pandemia com um grupo de crianças com idades entre dois e 

cinco anos. 

 

Conceitos de práticas inovadoras na contemporaneidade para as 

infâncias 

 

Com o avanço histórico garantido, de compreender a diferenciação 

entre creche e Educação Infantil dentro de um sistema educacional, passou 

a surgir, e surgem cada vez mais, métodos e propostas pedagógicas que 

tentam atender e dialogar com as necessidades da primeira infância. 

Justamente por ser visto como um espaço também de educação, muitas 

práticas e métodos começaram a aparecer com propostas que seriam 

possíveis de fazer acontecer no ambiente infantil. E assim, ao longo dos 

anos e da história desse espaço, foram se firmando e se consolidando cada 

vez mais, práticas e métodos que se tornaram rasos, repetitivos e sem 

significância, para o que infelizmente temos hoje em dia, o conceito de 

uma Educação Infantil tradicional. Contudo, é possível identificar, através 

de pensadores que surgiram ao longo dessa formação institucional da 

Educação Infantil, conceitos que norteiam práticas inovadoras na 

contemporaneidade das infâncias. A partir da proposta metodológica que 

cada autor construiu em sua própria linha de pesquisa, de pensar e 

dialogar sobre a infância e tudo que a envolve, muitas outras linhas, 

estudos e métodos se ampliam sobre o conceito de um currículo para as 

infâncias. 
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São diversos os movimentos pedagógicos ao redor do mundo 

contemporâneo que surgiram através de interesses comuns voltados para 

as intencionalidades da criança, que repensaram toda a estrutura da escola 

tradicional. Cada movimento traz consigo seus conceitos próprios de 

metodologias e práticas pedagógicas, e é a partir de estudos e referências 

sobre esses métodos e movimentos variados, que é possível repensar mais 

uma vez, novos conceitos que se fazem inovadores nas práticas atuais de 

ensino das infâncias. Destes conceitos apresentarei cinco que elenquei 

como inovadores e desencadeadores de protagonismo para as infâncias: 
 

1. Espaços tempos 
 

O primeiro conceito que se faz inovador na realidade atual é o 

conceito dos espaços tempos no ambiente escolar. A ideia de separar e 

agrupar crianças da mesma faixa etária em turmas institucionalizadas é 

um dos fatores concretos que mais está enraizado dentro das escolas 

tradicionais. Quando se define que o trabalho e os espaços que certo grupo 

de crianças, agrupadas pela mesma idade, irá poder desenvolver e 

percorrer ao longo do seu processo de aprendizagem, com isso está sendo 

delimitado até onde essa criança poderá chegar. Classificar as infâncias 

por idades é colocar uma criança em um ambiente que fará com que ela 

sinta, involuntariamente, que é igual às outras crianças que a rodeiam. 

Isso se volta para que ela busque se igualar, se comportar igual e a se 

homogeneizar em um ambiente que a limita e a incentiva a agir assim. 

Pensando então, através de uma perspectiva que quebre este 

paradigma igualitário e homogêneo de turmas, idades e espaços, a 

metodologia que acontece em Reggio Emilia serve de exemplo inovador. A 

autora Carla Rinaldi, em seu livro “Diálogos com Reggio Emilia”, afirma: 

 

A percepção do espaço é subjetiva e holística (tátil, visual, olfativa e sinesté-

sica). Ela se modifica durante as várias fases da vida e é fortemente ligada à 

própria cultura de cada um: nós não somente falamos diversas línguas, como 

também habitamos mundos sensoriais diferentes. No espaço compartilhado, 

cada um de nós atribui um significado especial a esse espaço, criando um 
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território individual que é fortemente afetado pelas variáveis de gênero, idade 

e, como afirmamos, cultura. Rinaldi (1998, p.154) 

 

Convido para uma reflexão sobre a fala de Rinaldi: se cada criança 

que ocupa o espaço da escola e da sala de aula é única e exclusiva e carrega 

uma cultura própria de sua vivência e experiência de vida, ela então não 

precisa estar presente em um ambiente que a iguale mentalmente com 

outras crianças para que ela expresse e se manifeste de forma significativa 

como participante ativa daquele espaço. Por isso, que proporcionar o 

convívio diário entre grupos de diferentes idades em diferentes espaços, 

faz com que cada criança explore suas percepções holísticas sobre a vida, 

influenciando assim o seu processo de aprendizagem. A criança que se 

sente segura e confiante para agir e lidar com crianças mais velhas e mais 

novas estará segura também para lidar com seus sentimentos internos, 

suas aptidões próprias, fazendo com que seu processo de aprendizagem se 

torne único e significativo. 

 

2. Relação professor X aluno 

 

O segundo conceito que levanto dentro de uma prática inovadora, é 

a relação professor X aluno, e aqui pode-se questionar, “por que seria 

inovadora uma relação que já acontece a tantos anos? ”, desde o princípio 

da Educação Infantil para ser mais exata. Mas é justamente aí que entra o 

questionamento. A relação do professor com o aluno, ou invertendo, do 

aluno com o professor é a primeira relação, a mais concreta que acontece 

no ambiente escolar. Na da Educação Infantil, primeiro se firmam os laços 

afetivos entre a criança e o professor e depois com as demais crianças da 

turma. A adaptação a aquele novo ambiente acontece por meio do afeto e 

dos laços com o professor, que serve como ponte para a familiarização com 

o restante do ambiente. E é justamente por causa desse laço tão firme entre 

professor e aluno, que ao longo do tempo essa relação vai se tornando 

dependência de uma dessas partes, mais precisamente, dependência da 

criança para com o professor. O professor passa a servir de uma maneira 
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tão forte como suporte para essa criança, que essa dependência acaba por 

afetar seu processo de aprendizagem, seu relacionamento social com os 

demais, suas emoções, seus sentimentos. Por isso, que quando levanto essa 

relação como inovadora, levanto em outro aspecto. Em seu livro, 

“Ensinando a transgredir - Educação como prática de liberdade”, a autora 

bell hooks fala: 

 

Para começar, o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. 

Precisa reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica da 

sala de aula, que todos contribuem. Essas contribuições são recursos. Usadas 

de modo construtivo, elas promovem a capacidade de qualquer turma criar 

uma comunidade aberta de aprendizado. Muitas vezes, antes de começar, é 

preciso desconstruir um pouco a noção tradicional de que o professor é o único 

responsável pela dinâmica da sala. É raro que qualquer professor, por 

eloquente que seja, consiga gerar por meio de seus atos um entusiasmo 

suficiente para criar uma sala de aula empolgante. O entusiasmo é gerado pelo 

esforço coletivo. bell hooks (2013 pg. 18) 

 

bell hooks levanta então neste sentido, a presença do professor como 

um observador, avaliador e mediador das relações da sala de aula, não 

como o único adulto que possui o saber no meio da turma e por isso deve 

depositar seus conhecimentos nas crianças. Assim como Paulo Freire, bell 

hooks faz uma grande crítica a educação bancária, na qual fala justamente 

dessa posição de poder do professor sobre os alunos, que seriam vistos 

como banco onde o educador deposita seus conhecimentos prontos. 

Comungo com a percepção da bell, o professor precisa realmente 

enxergar os alunos como participantes ativos das ações do grupo, precisa 

compreender que não adianta pensar e elaborar uma atividade se os 

alunos não quiserem realmente realizá-la, pois algo imposto 

obrigatoriamente, não fará sentido para eles. 

Em sua relação com a turma, o professor precisa levar em 

consideração a individualidade de cada aluno, que assim fará com que 

todos se sintam confiantes para participar das ações coletivas do grande 
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grupo. Relação inovadora entre professor aluno andando lado a lado com 

um processo significativo de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

3. Brincar livre 

 

Apresento o terceiro conceito dentro de práticas inovadoras como um 

conceito polêmico. Polêmico pelo motivo de ser algo comum e normal que 

já acontece nas escolas tradicionais, mas acontece de forma brutalmente 

desvalorizada, que seria o já conhecido, brincar livre. Na atualidade, é 

muito comum entrar em uma escola tradicional e encontrar as crianças 

em seu momento do brincar livre, em algumas, é até possível encontrar 

este momento no cronograma da rotina da turma, aqueles cruciais quinze 

ou vinte minutos do brincar livre no meio de um dia inteiro de atividades 

e outros estímulos. E é por isso que afirmo este conceito como polêmico, 

pois se ele aparece desta forma no ambiente escolar e já está tão 

formalizado desta maneira, está acontecendo de forma errada. Na 

Pedagogia Waldorf, o brincar livre é visto e entendido como um dos 

momentos mais importantes da rotina da criança. O pesquisador Rudolf 

Steiner, fundador da Pedagogia Waldorf a partir dos conceitos da 

antroposofia, apresenta que: 
 

[...] a criança desenvolve-se em grande parte através do brincar. O brincar é 

tão importante e sério como o trabalho para o adulto. Ao brincar, a criança vai 

adquirindo experiências e vivencias com as quais vai aprendendo a se situar 

em seu meio ambiente. É no brincar que a criança conhece o mundo e a si 

mesma e desenvolve capacidades de relacionamento social e coordenação 

motora. A criança pequena é inteiramente força de vontade, ela só quer 

brincar e se movimentar. A forma de brincar da criança é influenciada pela 

fantasia, que vem de dentro e pela imitação – ela imita o trabalho e os gestos 

dos adultos. E aqui os educadores têm que estar atentos aos seus gestos e 

posturas diante da criança. (ANTROPOSOFY, 2016). 

 

Para pensar o brincar livre como algo inovador, primeiro é preciso 

dar a este momento um valor realmente significativo. Se para a criança o 

brincar é algo tão sério, como afirma o autor, deve ser sério para o 
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professor também. A criança precisa compreender, por meio das atitudes 

do professor e da escola, que ambos valorizam a sua brincadeira. E aqui 

neste ponto pode surgir o questionamento, “mas qual seria este real valor? 

Não é simplesmente deixar brincar?”, mas afirmo que esta valorização vai 

muito além. 

Demonstrar valor ao brincar livre é compreender que ali naquele 

momento, sem qualquer intervenção ou estímulo do adulto, a criança 

também está aprendendo, está descobrindo algo novo, criando hipóteses 

e experiências, e por isso o brincar também faz parte do seu processo de 

aprendizagem. Entretanto, não é porque a criança está brincando sozinha, 

que o professor deve estar alheio a este momento, pelo contrário, o 

professor deve procurar estar sempre por perto observando o que está 

acontecendo ali. A criança precisa visualizar que o professor está presente 

no seu momento de brincadeira, e se for da vontade da mesma, se sentirá 

segura para convidar o professor para participar da brincadeira também. 

Está ação deve partir da criança, pois primeiro ela criará sozinha suas 

intenções no brincar e depois convidará o professor para participar do seu 

“faz de conta”.  

Outro fator importante na valorização real do brincar livre é o tempo 

que se destina a este momento. A criança é um ser atemporal, com isso, 

suas brincadeiras expandem qualquer limite de tempo imposto. Sua 

capacidade de imaginação e criação, quanto mais tempo tiverem, mais irão 

se renovar e expandir. Quanto mais tempo a criança tiver para brincar 

livremente, mais possibilidades irá criar e explorar. Não necessariamente 

que a mesma brincadeira de “faz de conta” irá durar muito tempo, mas a 

criança precisa sentir-se segura, precisa saber que tem o tempo que 

precisar para ir de uma brincadeira à outra, que pode usar sua imaginação 

livremente para ir de um brinquedo ao outro. E é por isso que delimitar 

um tempo muito curto para este momento é engessar e limitar essa 

capacidade criativa e exploratória da criança. Corre o risco de, 

involuntariamente, a criança se acostumar com somente aqueles quinze 

ou vinte minutos de brincadeira livre, e com isso, depois desse tempo, 
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voltar à sua dependência ao professor e aos estímulos que está acostumada 

a receber do mesmo. 

Valorizar o brincar livre é reconhecer este momento como 

significativo tão quanto outro momento de atividade na rotina da criança. 

É estar presente intencionalmente como professor observando tudo que 

rege as brincadeiras. Por isso é preciso repensar este momento como 

somente uma oportunidade de tempo livre para o professor aproveitar e 

fazer outras coisas, pois a presença real do professor e a sua intenção, 

afetam nos caminhos que as crianças seguirão durante o seu brincar. 

 

4. Autonomia 

 

O quarto conceito para ser reconhecido como prática inovadora, é o 

trabalho acerca do desenvolvimento da autonomia da criança. Enxerga-la 

como um ser autônomo e capaz de explorar e desenvolver esta autonomia 

a partir de si mesmo é crucial para o trabalho que o professor deve ter. 

Desde o exato momento que nasce a criança já trabalha a todo instante 

para enriquecer e fortalecer a sua autonomia. Cada instinto, cada 

movimento de sobrevivência, faz parte do processo de fortalecimento. No 

ambiente escolar, este caminho em busca da sua autonomia plena 

continua, e é por isso que cabe ao professor ser um facilitador e mediador 

do ambiente a partir de suas práticas. Uma metodologia pertinente, com 

proposições e estudos sobre a autonomia com indicações tanto para a 

escola como para as famílias no ambiente familiar, é a metodologia 

montessoriana criada por Maria Montessori. Em sua essência, a criança é 

uma pesquisadora e exploradora natural em um mundo onde tudo é novo, 

e é por isso que o ambiente em que a criança está inserida deve propiciar 

a ela estas experiências e instigá-la a novas descobertas. Pois, estando em 

um lugar onde a criança saiba que está segura para explorar e criar 

experiências sozinha, o processo de autonomia se fortalece de maneira 

progressiva em relação com as intervenções do professor. Montessori 

sinaliza também que: 
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O desenvolvimento da personalidade (ou seja, o que se chama liberdade da 

criança) não pode ser outra coisa além de independência progressiva do 

adulto, realizada por intermédio de um ambiente adequado, em que a criança 

encontre os meios necessários ao desenvolvimento das suas funções. Montes-

sori (1936, p.260) 

 

Neste sentido, não se pode falar da autonomia da criança sem refletir 

sobre as ações do professor e do ambiente escolar onde a mesma está 

inserida. Na proposta tradicional das Escolas de Educação Infantil, muito 

se fala sobre a autonomia dos alunos, autonomia para utilizar materiais 

escolares como tesoura, cola, ou autonomia para calçar os sapatos sem 

ajuda do professor, ou autonomia para comer sozinha nas refeições. 

Entretanto, pensar na autonomia como uma forma inovadora, vai muito 

além dessas pequenas aptidões e tarefas que a criança consegue realizar 

sozinha com independência. 

A autonomia real está relacionada à liberdade da criança de poder 

decidir e escolher sozinha o que mais quer fazer naquele momento. Então, 

não é o simples fato de conseguir utilizar a cola ou a tesoura sozinha no 

momento da atividade, mas sim o que a levou a aquele manuseio. Se foi 

uma proposta que partiu somente do professor, não podemos mais 

considerar que ali naquele momento teve ou tem a autonomia real da 

criança. 

Ajudar a enriquecer e fortalecer este processo, consiste em dar 

liberdade para que ela escolha com o que quer brincar, com que tipo de 

material quer trabalhar, que cor de tinta quer usar, se quer pintar com 

pincel ou com as mãos, se quer fazer a mesma atividade que todos estão 

fazendo ou não, tudo interfere neste processo. Uma sala de aula tradicional 

onde todos os brinquedos ficam fora do alcance da criança e só o professor 

tem o poder de escolher e decidir o que será disponibilizado para a turma 

naquele momento, infelizmente não é um ambiente facilitador deste 

processo, mas sim limitador. 

Mais do que somente a independência progressiva do adulto, a 

autonomia é a confiança em si mesmo. A capacidade que a criança tem de 
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acreditar e confiar em si mesma para escolher e decidir como quer 

conduzir o seu dia e as suas aprendizagens. E é neste sentido então que o 

professor e o ambiente devem servir como facilitador deste processo, 

dando acesso, liberdade e confiança para os passos independentes de cada 

criança. 

 

5. Criança protagonista 

 

O quinto e último conceito de uma prática inovadora que apresento 

ao longo da pesquisa, é o conceito da criança como protagonista, mas como 

uma protagonista real do seu próprio processo de aprendizagem. A Base 

Nacional Comum Curricular, documento oficial que norteia as escolas e os 

professores nas suas práticas pedagógicas para o processo de 

aprendizagem, já traz este conceito do protagonismo da criança desde a 

sua primeira versão do documento. Sinaliza que “participar, com 

protagonismo, tanto no planejamento como na realização das atividades 

recorrentes da vida cotidiana, na escolha das brincadeiras, dos materiais e 

dos ambientes, desenvolvendo linguagens e elaborando conhecimentos” 

(BNCC, p. 20, Documento de Consulta Pública). Entretanto, mesmo já 

estando presente nas orientações para os caminhos pedagógicos, o 

conceito de um protagonismo real e significativo por parte da criança, não 

acontece de forma concreta, real ou significativa na maioria das escolas de 

Educação Infantil. Tornar a criança protagonista do seu processo de 

aprendizagem está muito além de trabalhar com um projeto pedagógico 

de seu interesse, envolve muitos outros detalhes no dia a dia ao longo do 

desenvolvimento deste projeto. Quando a criança está no centro das 

tomadas de decisões, e com isso sendo a protagonista, ela participa de todo 

o processo que envolve uma brincadeira, uma atividade, um trabalho. 

Torná-la protagonista real, não é somente permitir que ela escolha o tema 

que quer trabalhar e então depois disso, todas as atividades e propostas 

partirão do professor. Não! A criança quando protagonista participa desde 

o momento da descoberta, que surge a partir da sua exploração e 

experimentação, até a sua conclusão própria a partir de suas hipóteses. 
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Cabe então ao ambiente escolar e ao professor, estar atento e participante 

nesses momentos de descobrimento e experimentação da criança, para a 

partir disso conduzir os próximos passos a fim de estabelecer o trabalho 

pedagógico, mas o início partirá das descobertas da criança, e com isso, 

conduzi-la como protagonista levará aos seus resultados próprios. 

A proposta de Reggio Emilia, conduz seu trabalho dando total valor e 

credibilidade para o protagonismo das crianças. O fundador das escolas de 

Reggio, Loris Malaguzzi, reforça: 

 

Há séculos que as crianças esperam ter credibilidade. Credibilidade nos seus 

talentos, nas suas sensibilidades, nas suas inteligências criativas, no desejo de 

entender o mundo. É necessário que se entenda que isso que elas querem é 

demonstrar aquilo que sabem fazer. Elas têm cem linguagens a serem 

aprendidas e também a serem mostradas. A paixão pelo conhecimento é in-

trínseca a elas. Em Reggio Emilia, acreditamos nas crianças. Se acreditamos 

nelas, devemos mudar muitas coisas. (1992, p.19) 

 

Valorizar o protagonismo da criança é reconhecer que ela mesma por 

si só, através de suas experiências próprias, é capaz de buscar o 

conhecimento. Uma criança, quando segura de suas aptidões 

exploratórias, está a todo momento aprendendo, descobrindo algo ou 

criando novos questionamentos, ela é capaz de escolher o que quer 

descobrir em cada etapa do seu processo de aprendizagem. É a partir 

destas descobertas ou indagações que o professor irá conduzir o restante 

das suas práticas, a partir do protagonismo real da criança. 

 

Conceitos das práticas inovadoras em experiência real. Vivências em 

contexto de pandemia. 

 

Ao longo de seis anos atuando como professora na área da Educação 

Infantil, passando por todas as turmas e idades, pude me consolidar e me 

aprimorar no quesito tradicionalismo do ensino infantil. Comecei nesta 

experiência sabendo muito pouco, ou quase nada, sobre as infâncias, e com 
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o passar do tempo já estava moldada e engessada nas práticas tradicionais 

que o sistema educacional, involuntariamente, te obriga a seguir. 

Contudo, foi durante um dos momentos mais difíceis para o mundo 

atual, que eu pude aos poucos ir flexibilizando meu olhar de volta para as 

infâncias reais e me tornei, além de uma professora, uma pesquisadora 

das crianças e do seu desenvolvimento integral.  

Foi durante uma experiência real na pandemia, onde aceitei o desafio 

de abrir as portas da minha própria casa, um ambiente completamente 

diferente de uma escola, para “cuidar” de um grupo de crianças com idades 

variadas, que utilizei como experiência prática para essa pesquisa. O grupo 

de crianças acabou por se formar involuntariamente, sem classificação por 

idades. Conviviam no mesmo espaço cinco crianças entre dois anos e meio 

até cinco anos. E foi a partir da convivência diária com idades variadas, em 

um ambiente familiar completamente diferente de uma escola tradicional, 

e sem a pretensão de aplicar conceitos de ensinos obrigatórios, que 

surgiram momentos ricos de aprendizagem que possibilitaram o 

levantamento dos conceitos inovadores que foram partilhados acima. E 

são com essas experiências de momentos reais, hipóteses e repertórios, 

que como pesquisadora pude comparar as práticas do ensino tradicional 

com as práticas inovadoras para a contemporaneidade nas infâncias. 

Entretanto, para teorizar sobre os conceitos que já foram levantados 

nesta pesquisa, com as práticas reais, partilho alguns momentos de vivên-

cias deste grupo de crianças como possibilidades reais e viáveis.  

 

Espaços tempos  

 

Com idades variadas e em um ambiente diferente da escola, o 

conceito de espaços tempos na convivência diária era uma das maiores 

fontes de aprendizagem, relação social e afetiva, e de compartilhamento 

de saberes no nosso dia a dia. Sozinhos entre si, sem a minha intervenção 

como professora, aos poucos os laços afetivos entre as crianças foram se 

constituindo e cada vez mais era possível observar o cuidado e outros 

sentimentos reais que surgiam entre eles. 
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Imagem3 1.1 ("T" cinco anos, "M" quatro anos) 

 

 
Imagem 1.2 ("T" cinco anos, "M" três anos) 

 

 
3  Todo o uso de imagem foi autorizado pelos responsáveis legais de todas as crianças que aprecem nesta pesquisa. 



Elen Karine Schweig Souza; Ana Cristina Sofiati | 169 

 

 
Imagem 1.3 (idades de três até cinco anos) 

 

Diálogos das imagens: 

 

Imagem 1.1-   

 

T (5 anos)- “Vai "M", coloca o tênis pra gente ir brincar!” 

M (4 anos)- “Mas eu não consigo colocar meu tênis!” 

T (5anos)- “Mas você precisa tentar! Como é que você não consegue se você não 

tentou antes! Vai você consegue sim! ” 

 

Por fim, a "T" ajudou a "M" a colocar o sapato para as duas irem 

juntas brincar. 

 

Imagem 1.2-  

 

Passeio pelas ruas do bairro: 

 

T (5 anos) – “Vem "M", me dá a mão que eu vou cuidar você dos carros!” 

M (3 anos) – “Eu não vou dar a mão para você prô Elen, só para a Teodora, ela vai 

me cuidar agora, não você! ” 
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Imagem 1.3-  

 

Diálogo entre um lanche coletivo: 

 

T (5 anos) – “Eu moro muito longe da casa da prô Elen, lá em Porto Alegre. Fica 

muito longe da prô Elen!” 

M (4 anos) – “E eu e o “A” (quatro anos) e o “M” (três anos) moramos na mesma 

cidade que a prô Elen, no Parque da Matriz!” 

A (4 anos) – “Eu moro na minha cidade Cachoeirinha!” 

M (3 anos) – “NÃO! Eu moro na minha casa azul!” 

 

Relação Professor aluno 

 

Buscando sempre valorizar cada uma das crianças em suas 

individualidades próprias e reconhecendo a relevância significativa que 

cada uma causava no coletivo do grupo, pude perceber uma grande 

diferença em ser professora de uma escola tradicional e de ser uma 

mediadora neste outro contexto. Por não estar ali como um adulto que 

somente trazia e apresentava atividades todos os dias, como acontece nas 

escolas que as crianças já estavam acostumadas, por ser apenas uma 

observadora e incentivadora do brincar e do desenvolvimento próprio de-

les, a relação que construí com cada criança foi diferente. A confiança que 

cada uma tinha para expor comigo suas dúvidas, hipótese, curiosidades ou 

medos, fortalecia essa relação. 
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Imagem 2.1 (A quatro anos) 

 

 
Imagem 2.2 (T cinco anos) 
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Imagem 2.3 (idades de três até cinco anos) 

 

Relatos das imagens: 

 

Imagem 2.1- "A" (quatro anos) desde o primeiro momento que viu 

o balanço de corda foi explorá-lo e tentou subir sozinho. Depois que tentou 

e não conseguiu veio me pedir ajuda e assim então conseguiu andar. 

Imagem 2.2- Já a "T" (cinco anos) ficou muitas semanas observando 

o balanço de pneu e não queria ir, falava que estava com medo e que não 

queria ir nem com a minha ajuda. Neste dia da imagem resolveu que 

gostaria de tentar ir, pediu a minha ajuda, e assim conseguiu, no seu 

tempo, andar no balanço.  

Imagem 2.3- Momento de uma hora do conto depois que as crianças 

escolheram sozinhas um livro da estante e falaram: “prô Elen, você pode 

contar para nós uma história lá na frente?”. 

 

Brincar livre 

 

Os momentos de brincar livre regiam a maior parte da rotina do dia. 

As crianças tinham todos os espaços da casa e todos os brinquedos a sua 
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disposição a qualquer momento para brincar e utilizar em suas 

descobertas. Comecei a perceber que os momentos de brincar livre 

estavam se tornando mais significativos do que as atividades que eu 

propunha, quando as crianças se sentiram à vontade para me expor que 

não queriam realizar aquela tarefa ou atividade, mas sim que queriam 

voltar a brincar. 

Dei total valor a este diálogo, pois sei que não acontece a exposição 

desse sentimento em um ambiente escolar tradicional, pois as crianças já 

sabem e já estão tão acostumadas a interromper as suas brincadeiras 

quando a professora manda ou que lá é obrigatório realizar todas as 

atividades que a mesma propõe. Então, quando percebi que durante o 

brincar elas estavam mais felizes e com isso estavam mais propícias a 

descobrir e explorar novas possibilidades, fui expandindo cada vez mais 

este tempo do brincar livre para elas. Pois, nenhuma atividade que eu 

trouxesse obrigatoriamente e apresentasse a elas, seria tão significativa 

quanto uma brincadeira livre.   
 

 
Imagem 3.1 ("T" cinco anos, "M" quatro anos) 
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Imagem 3.2 ("A" quatro anos, "G" três anos) 

 

 
Imagem 3.3 ("T" cinco anos, "G" três anos) 
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Relatos das imagens: 

 

Imagem 3.1- “M" (quatro anos) e “T" (cinco anos) brincando de 

supermercado. Escolheram o nome para o mercado, os produtos que 

estariam a venda, arrumaram a disposição do espaço e separam as notas 

de dinheiro dentro de uma bolsa simbolizando a carteira. Algumas falas 

que surgiram ao longo da brincadeira: 

 

T (5 anos) – “Aqui não tem um papel com três reais prô Elen! Como eu vou pagar 

então com três reais? ” 

M (4 anos) - “Quanto custa isso moça? É muito caro? Eu tenho esse dinheiro aqui 

para pagar! ” 

T (5 anos) – “Isso daqui tá muito caro! Mas eu vou levar mesmo assim porque 

terminou na minha casa e eu tô precisando! ” 

M (4 anos) – “É dois reais, você precisa apertar ai moça (calculadora), vai aperta! ” 

 

Imagem 3.2 – "A" (4 anos) e "G" (3 anos) brincando livre com 

material de contagem, caixas de ovos pintadas e rolhas. Sem nenhuma 

intervenção ou instrução minha, selecionaram dois tipos de rolhas e 

separam um tipo em cada cor específica da caixa. 

Imagem 3.3 – "T" (5 anos) e "G" (3 anos) posicionaram uma tábua 

formando uma rampa e jogavam as garrafas para elas descerem rolando. 

Depois de um tempo repetindo o mesmo movimento, a "T" fala para o "G" 

para eles tentarem jogar a garrafa na outra direção para ver se ela subia 

da mesma maneira que descia. 

 

Autonomia 

 

Por ser um ambiente familiar de casa, todos os espaços se mantinham 

disponibilizados ao alcance das crianças. Todas tinham acesso à cozinha, 

ao banheiro, ao quintal, e consequentemente tudo dentro desses espaços 

ficava a favor da autonomia delas, o que é diferente de um ambiente 

tradicional de escola. Em casa era possível deixar a disposição talheres, 

escovas de dente e quaisquer que fossem os utensílios para uso diário de 
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todos, o que fortalecia o seu processo de autonomia. Com este contato 

diário, as crianças mais velhas passaram a auxiliar as mais novas, e com 

isso se sentiam mais confiantes em tentar explorar outras possibilidades 

sozinhas. 
 

 
Imagem 4.1 ("T" cinco anos, "A" quatro anos) 

 

 
Imagem 4.2 ("T" cinco anos) 
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Imagem 4.3 ('M" quatro anos) 

 

Relatos das imagens: 

 

Imagem 4.1- "T" (5 anos) ajudando o "A" (4 anos) ao manusear a 

pasta na escova de dente logo nos primeiros dias que ele começou a 

participar do grupo de crianças também. Ela o ajudou nos primeiros dias 

até que depois ele passou a conseguir realizar essa tarefa do seu dia 

sozinho. 

Imagem 4.2- "T" (5 anos) auxiliando no momento de servir o jantar. 

Todas as tardes ela pedia para me ajudar. Aos poucos foi conseguindo fazer 

tudo sozinha, tirava os potes da geladeira, colocava no forno micro-ondas 

e me perguntava quantas vezes precisava apertar o botão. Depois eu 

colocava os potes quentes na mesa enquanto ela contava quantos pratos e 

talher precisava para todas as crianças e pegava ao seu alcance na gaveta. 

Depois servia a comida nos pratos conforme já conhecia o que cada um 

iria comer.     

Imagem 4.3- "M" (4 anos) regando as flores que eles mesmos 

plantaram. O contato que todos mantinham com as plantas se tornou 

muito forte. Todos os dias se revezavam para regá-las e conversaram com 

elas. 
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T (5 anos) – “Prô Elen, as plantinhas não precisam só de sol e de água, 

elas precisam também que a gente cante e converse com elas porque elas 

ficam felizes e daí crescem!” 

 

Criança protagonista 

 

Durante nossas construções diárias de vínculos e afetos, observava 

um interesse e uma procura muito maior das crianças pelos momentos do 

brincar livre. Por mais que eu tentasse propor alguma outra brincadeira 

dirigida ou alguma atividade, o interesse real delas estava sempre no 

brincar livre. Entretanto, foi aprimorando meu olhar sobre os detalhes 

dessas brincadeiras e percebi que o senso exploratório e investigativo se 

fortalecia a cada experiência que cada uma realizava durante o seu brincar. 

A partir destas experiências e descobertas que elas(es) conseguiam 

realizar sozinhas, surgiam interesses de levar a diante, e nesses 

momentos, incentivando e valorizando as diferentes descobertas, 

aconteciam naturalmente novas atividades.  

Neste sentido, as crianças eram protagonistas reais dos seus 

processos de aprendizagem, pois desde o início, na fase da exploração e 

descoberta, o interesse e a vontade partia delas. Por isso, eram 

protagonistas do início ao fim. 
 

 
Sequência de imagens 5.1 ("M" quatro anos) 
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Relato da sequência de imagens 5.1: 

 

Neste exemplo de um trabalho tendo a criança como protagonista 

real do início ao fim da atividade, vemos a “M” (4 anos) atuando por 

completo em três etapas:  

 

-Na primeira, durante uma caminhada pelas ruas do bairro recolhendo gravetos no 

chão. 

-Na segunda, construindo bonecas com os mesmos gravetos recolhidos por ela. 

-Na terceira, brincando com a sua boneca que foi montada por ela mesma com os 

gravetos que recolheu pela rua. 

 

Assim, vendo a sua participação e atuação real em todos as etapas, 

desde a exploração e descoberta do ambiente nos espaços tempos 

recolhendo os gravetos até a brincadeira final com algo que ela mesma 

construiu, percebemos o conceito da criança protagonista. 
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Sequência de imagens 5.2 ("T" cinco anos) 

 

Relato da sequência de imagens 5.2: 

 

Nesta sequência de imagens é possível perceber a “T”(cinco anos) 

como protagonista real do seu trabalho desde o momento da exploração e 

descoberta de uma flor caída no chão do pátio. Em seguida ela explorou 

todas as oportunidades sensoriais com aquela flor, usou a lupa para 

visualizá-la, sentiu o seu cheiro, e despedaçou todas as suas pétalas. 

Quando já havia tirado todas elas e viu que tinha uma grande quantidade 

de pétalas soltas, ela me perguntou o que poderia fazer com todas elas e 

eu respondi que ela poderia fazer o que quisesse. A partir desse incentivo 

para a sua liberdade e o seu protagonismo, ela decidiu que iria colar as 

pétalas para fazer um quadro. 

E assim, a partir dos relatos destes momentos reais, onde foi possível 

observar na prática todos os conceitos inovadores sendo aplicados e 

vividos pelas crianças em um contexto além da sala de aula, é possível 

analisar e afirmar acerca da relevância entre as diferenças em comparação 

com a prática tradicional de ensino. 

Pensar nas intencionalidades reais das infâncias e a cima de tudo 

reconhecê-las como um ser global e integral em toda sua essência, fez com 
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que uma educação mais holística se tornasse presente na vida de crianças 

que estavam acostumadas com o tradicionalismo da Educação Infantil 

desde o início da sua vida, a maioria ainda como bebês bem pequenos. 

O início dessa experiência com uma convivência mais humana e 

integral, causou com normalidade, alguns atritos, mas tudo serviu para 

que aos poucas outras possibilidades de relações fossem exploradas. Com 

tudo, em pouco tempo de convívio diário, real e inovador, os vínculos e os 

laços afetivos estavam intrinsecamente formados, fazendo com que em 

todos os dias novos caminhos de experiências surgissem e agregassem 

significativamente no desenvolvimento humano e nos processos de 

aprendizagem. 

 

Considerações Finais 

 

Desde o surgimento e a formação integral da Educação Infantil para 

o modelo tradicional que existe hoje, muitos estudos, métodos e pesquisas 

já surgiram tentando contribuir historicamente para esta construção. Com 

isso, é possível encontrar na contemporaneidade, muitas modalidades e 

autores diferentes, o que torna amplo e variado o estudo acerca das 

infâncias. Entretanto, com essa variação extensa de autores e pesquisas, 

surgem cada vez mais linhas de estudos novas e diversificadas, o que pode 

ser muito proveitoso para as escolas que estão na ponta da linha destes 

estudos. 

Saber implementar e aproveitar de forma significativa práticas 

inovadoras já existentes, acaba por ser um exercício ainda muito distante 

das escolas atuais. Com isso, o mais comum de se encontrar na 

contemporaneidade são escolas escolhendo trabalhar somente com uma 

única metodologia, e por mais que dentro dela seja possível encontrar 

práticas inovadoras isoladas, se delimitar a utilizar somente uma única 

metodologia engessa novamente o olhar e as práticas para as infâncias. A 

partir do estudo realizado para a base teórica deste trabalho, utilizando a 

linha de pesquisa de diversos autores e diversas metodologias, é possível 
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concluir que para trabalhar de forma inovadora com as infâncias, não 

necessariamente a escola precisa estar focada e engessada a somente um 

autor e uma metodologia. A variação, coerente e bem fundamentada, de 

pensamentos e ideias faz com que o olhar e as práticas para as infâncias 

se voltem mais significativamente para as suas intencionalidades reais. 

Com isso, em totalidade com o estudo teórico feito para essa pesquisa, 

foi possível chegar a essa conclusão, também aliada a prática realizada com 

as crianças, pois a possibilidade de observar e analisar diariamente cada 

conceito inovador direto com elas, fez com que os resultados desta 

pesquisa se tornassem mais concretos e reais. Entretanto, é importante 

relembrar que estar comprometido como uma gestão docente que busca 

dialogar com as infâncias de forma integral, é estar sempre em observação 

e transformação, com isso, os conceitos inovadores na contemporaneidade 

para a Educação Infantil como instituição de ensino levantados nesta 

pesquisa, não se limitam e nem se engessam dentro de um padrão formal, 

estão abertos para toda e qualquer mudança real e global que aconteça em 

formação integral, política e social na atualidade. 
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