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Prefácio 

 

Cleonice Maria Tomazzetti 1 

 

 

Caros leitores e leitoras 

 

A maneira como me dirijo a vocês já anuncia os ares que inspiraram 

este livro: a diversidade de temas tratados e de autores e autoras que re-

presentam a perspectiva multifacetada de olhar e fazer a Educação Infantil 

no Brasil.  

Quero avisar que este não é um livro sobre metodologias ou propos-

tas pedagógicas, história ou política de atendimento às crianças da 

educação infantil. Também não é um livro que vai trazer resultados de 

pesquisa exclusivamente sobre algum desses temas que você vai encontrar 

aqui. Mas isto não é um defeito desta obra: é sua grande qualidade! E por 

que eu afirmo isto?  

Porque sua idealizadora e organizadora tomou uma decisão gerar um 

livro a partir das vozes de pessoas que tem algo a dizer nos temas aqui 

tratados a partir de um canal de diálogos “para aquelxs que se interessam 

pelas questões relacionadas à(s) Infância(s).”  

Literalmente, o livro nasceu de uma inquietação da Tawana com a 

contemporaneidade da educação de bebês, crianças pequenininhas e cri-

anças pequenas, e ela abriu seu canal no YouTube para ser um “espaço de 

 
1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria (1990), mestrado em Educação pela Universidade 
Federal de Santa Maria (1998) e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004). Foi 
professora da Universidade Federal de Santa Maria de 1994 a 2017. Atualmente é professora da Universidade Federal 
de São Carlos. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Superior, atuando principalmente 
nos seguintes temas: educação infantil, práticas educativas, educação e infância, educação infantil e formação de 
professores. 
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diálogos, aberto à todos que desejaram conversar sobre as crianças a partir 

de visões de diferentes campos do conhecimento.” 

Os temas foram surgindo de suas próprias afetações como professora 

de educação infantil inspirada em práticas formadoras que desenvolve 

com as crianças em seu trabalho e também das conversas com as convida-

das e convidados nas mais de cinquenta lives feitas ao longo deste ano de 

2020.  

Por isso, o livro traz temas tão diversos e tão presentes nas práticas 

e reflexões da Educação Infantil contemporânea. As autoras e o autor tra-

zem sua contribuição para pensarmos o mundo no qual vivemos com as 

crianças, para entendermos melhor como propor o trabalho com elas e 

como nós, adultos envolvidos com as temáticas que afetam as crianças e 

as infâncias, lidamos com nossas convicções e enfrentamos nossas faltas e 

nossas incertezas, sobretudo neste tempo em que o desafio do distancia-

mento social e da suspensão das atividades presenciais nas creches e 

escolas nos exigiu rever o que é adequado, prudente, ético e necessário de 

se propor às crianças e suas famílias.  

Você encontrará aqui este respeito à vida e aos direitos das crianças 

que tanto tem sido afetadas pela limitação das interações, das brincadeiras 

e do barulho que produzem quando estão juntas. E que tanta falta tem 

feito nestes dias de escolas fechadas devido à Pandemia do novo Corona-

vírus.  

Nos despedimos de 2020 com a esperança de termos aprendido a so-

lidariedade dos encontros, a partilha do tempo, e o diálogo da esperança. 

 

Boa leitura!  

São Carlos, fins de 2020. 

 



 

 

 

Para começo de conversa 
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“O correr da vida embrulha tudo.  

A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e  

daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.  

O que ela quer da gente é coragem”.  

Guimarães Rosa 

 

Essa frase do Guimarães Rosa foi apresentada a mim por uma que-

rida coordenadora chamada Taryn. Eu era professora em uma escola 

particular e nosso encontro foi breve, mas significativo. Levei comigo essa 

frase e em momentos de pouca coragem, tirava ela do bolso como uma 

armadura para ajudar a lembrar quem eu era. A docência pode ser muito 

solitária, a escola pode ser muito hostil e os(as) professores(as) podem ser 

muito cruéis em momentos de competição e amadurecimento profissional.  

 Nesses caminhos e descaminhos, com certa raridade (nem sempre 

encontramos ou encontramos de forma menos frequente do que gostaría-

mos), encontramos profissionais comprometidos, professores e 

professoras que refletem sobre sua própria prática, buscam fundamenta-

ção teórica para sua ação pedagógica e que estão abertos e disponíveis a 

percorrer novos caminhos.  

Mas como será que aprendemos a ser professor(a) na Educação In-

fantil? Nossa formação inicial é suficiente para lidarmos com a 

complexidade da docência, sobretudo de crianças pequenas? Levamos 

 
1Mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar (São Carlos). Participou da linha de 
pesquisa "Formação de professores, novas tecnologias e outros agentes educacionais". Graduada em Pedagogia pela 
Faculdade de Filosofia e Ciências (UNESP) de Marília. Professora na rede municipal em Ribeirão Preto há mais de 
dez anos. Atualmente, além de professora de educação infantil é professora da Pós-graduação em Educação Infantil 
pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE). tawana.orlandi.tosta@gmail.com  

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iOUBZil18aY  

https://www.youtube.com/watch?v=iOUBZil18aY
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conosco nossas experiências pessoais enquanto crianças? Aprendemos a 

ser professores(as) por meio de observação e trocas de experiências com 

outros professores(as)? A formação em serviço é capaz de promover uma 

formação de contexto a partir das necessidades formativas dos professo-

res(as)?  

Falar sobre docência na Educação Infantil não é fácil, pois implica re-

conhecer a recente história dessa profissão. Há pouco tempo atrás não era 

necessária formação específica para educar e cuidar de crianças pequenas, 

sobretudo as de 0 a 3 anos.  

Com a aprovação de Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 

1996 a Educação Infantil se torna a primeira etapa da Educação Básica, ou 

seja, deixou de pertencer à Assistência Social; passou a receber financia-

mento federal; houve elevação do nível profissional e as condições de 

trabalho para os(as) professores(as) melhoraram consideravelmente. No 

entanto, identidade profissional docente dos(as) professores(as) é um pro-

cesso em construção”. 

Quando nos referimos à Educação Infantil hoje, precisamos ter o cui-

dado de esclarecer que, segundo a LDBEN/96 no Artigo 30º define que: A 

educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, 

para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  

Esse esclarecimento é necessário, pois ao longo do tempo podemos 

observar que esses dois tipos de atendimento se configuraram de maneiras 

distintas e com objetivos divergentes.  

Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-

cação Infantil em 2010 e recentemente a aprovação da BNCC em 2018, 

foram reafirmados conceitos importantes como o de criança, de currículo, 

de proposta pedagógica e definidos os direitos de aprendizagem e desen-

volvimento.  

O conceito de criança como sujeito histórico de direitos é novo se pen-

sarmos em termos históricos. Até pouco tempo atrás, as crianças em nossa 

sociedade eram invisíveis, tratadas como mini adultos. Essa mudança na 
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forma de olhar e lidar com as crianças pequenas tem gerado desconfortos 

e questionamentos justamente na relação adulto-criança. Vivemos hoje 

um período de transição de uma educação autoritária para uma educação 

permissiva, na busca de um equilíbrio entre as formas de se relacionar, 

buscando sobretudo o respeito mútuo.  

O conceito de currículo e proposta pedagógica é algo que ganha ên-

fase nos últimos anos no Brasil, especialmente na educação de crianças de 

0 a 3 anos, essas que estiveram por muito tempo sob tutela da assistência 

social. Hoje o que almejamos é que a Educação Infantil seja vista e reco-

nhecida como um espaço de aprendizagens e que os cuidados sejam vistos 

como parte de um projeto pedagógico.  

Anseio que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento estabele-

cidos pela  BNCC, a saber: brincar, expressar, conhecer-se, explorar, 

participar e conviver possam se constituir não apenas como discurso, mas 

que possamos vivenciá-los nas propostas pedagógicas e no cotidiano da 

educação de crianças pequenas.  

A intencionalidade, o planejamento e a documentação pedagógica são 

aspectos fundamentais da docência na Educação Infantil e teremos a partir 

de agora o desafio de olhar para nossa ação pedagógica à luz dos direitos 

de aprendizagem e campos de experiências, proporcionando para/com as 

crianças experiências e vivências cada vez mais diversas e significativas, 

objetivando seu crescimento e desenvolvimento integral. 

Refletindo sobre essas e outras necessidades, nasceu a ideia  de criar 

um canal no Youtube para dar voz aos professores(as) nasceu com um 

sentimento de solidão e não pertencimento que eu tinha em relação à es-

cola que eu estava. A princípio entrei em contato com professores(as) que 

eu conhecia e aos poucos essa rede se tornou muito maior. A ideia inicial 

era que os professores(as) falassem sobre sua trajetória profissional e em 

seguida falassem sobre algum tema de seu interesse de forma descontra-

ída e leve. Foram mais de cinquenta encontros em 2020, com média de 

quarenta minutos de duração cada, o que totaliza aproximadamente 2000 

horas de conversas.  Com o tempo, a necessidade de espaços para fala de 
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professores(as) de Educação Infantil se mostrou urgente; ver a alegria e o 

sentimento de valorização dos(as) professores(as) ao compartilhar suas 

histórias me emocionava e fazia com que eu acreditasse cada vez mais no 

potencial desse projeto. Essa experiência nos levou a escrever esse livro, 

contando nossas histórias como professores(as) de Educação Infantil. 

Nesse livro você encontrará histórias sob diversos temas a partir de 

diferentes perspectivas. Essa diversidade demonstra como a imagem da 

professora de Educação Infantil branca, loira, de cabelos lisos, risonha e 

amorosa precisa ser desconstruída, pois a verdade é que somos muito di-

versos, seja em características físicas, seja em nossas concepções, práticas 

e escolhas teóricas. O que temos em comum é sede por conhecimento, uma 

vontade imensa de rever práticas e de olhar para as produções acadêmicas 

a partir da nossa ação pedagógica.  

Acreditamos que essas narrativas podem nos ajudar a entender quem 

somos e quiçá colaborar para a construção da identidade docente na Edu-

cação Infantil. No primeiro capítulo a professora Camila Mendes Pinheiro 

utiliza os campos de experiência “Traços, sons, cores e formas” para pro-

mover experimentos poéticos nos territórios da infância. No segundo 

capítulo a professora Aline de Novaes Conceição conta sobre suas experi-

ências no desenvolvimento de projetos como modalidade organizativa 

para o trabalho na Educação Infantil. No terceiro capítulo o professor 

Paulo Roberto da Costa nos convida a refletir, de forma crítica, sobre a 

ausência e possíveis explicações do porquê há poucos homens na Educação 

infantil. No quarto capítulo a professora  Amanda de Barros Mota nos fala 

sobre a relação da criança com a natureza e as potencialidades dessa rela-

ção na Educação Infantil. No quinto capítulo a professora Sonia Regina de 

Mello Muniz faz um relato de experiência sobre o Projeto “Conta-me uma 

história”, destacando a importância do desenvolvimento da oralidade para 

a aprendizagem da escrita. No sexto capítulo a professora Bruna Assem 

Sasso dos Santos fala sobre os desafios e possibilidades de ser professora-

pesquisadora na/da escola, provocando-nos com a questão: “Professoxr 

faz ciência?”. No sétimo capítulo a professora Fernanda Santos nos conta 
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sobre a importância da formação do professor indígena como fortaleci-

mento da sua cultura. No oitavo capítulo a professora Inês Maria Silva 

Barros Mazer nos alerta para os desafios da transição para minimizar rup-

turas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. No nono capítulo a 

professora Camila Fernanda da Silva-Bandeira nos mostra a importância 

do desenho para o desenvolvimento infantil como ferramenta expressiva 

da criança. No décimo capítulo conto um pouco da minha história na Edu-

cação Infantil e mais três histórias de professoras que pesquisei em meu 

mestrado. No décimo primeiro capítulo a professora Elaine Silva conta um 

pouco da sua história, suas tristes e marcantes vivências com o racismo e 

problematiza as formas de se fazer uma educação antirracista na Educação 

Infantil.  No décimo segundo capítulo a professora Erica C. Romano Zan-

quim escreve sobre as especificidades da Educação Infantil levantando as 

seguintes questões: Para que, para quem e porquê? No décimo terceiro 

capítulo a professora Maewa Martina Gomes da Silva e Souza faz um relato 

das concepções de crianças sem deficiência sobre as deficiências. E, por 

fim, no décimo quarto capítulo a professora Bianca Neves Borges da Silva 

discorre sobre a luta por uma Educação Infantil não sexista.   

Apesar da extensão desse livro, os capítulos a seguir não tratam so-

mente de teorias e seus autores. O que você encontrará nas próximas 

páginas são relatos de professores e professoras que além de estarem no 

chão da escola são investigadores, curiosos e atentos às nuances e sutilezas 

que as crianças podem nos revelar. Professores e professoras que vivenci-

aram a ação-reflexão-ação.  

Boa leitura!  

 



 

 

 

Capítulo 1 

 

Experimentos poéticos nos territórios da infância: 

intencionalidades, percursos e avaliação 

 

Camila Mendes Pinheiro 1 2 

 

 

Seu colar é de concha 

Seu vestido se arrasta na areia 

Ela tem cheiro de mar 

Ela sabe cantar, ponto de sereia  

(Ciranda para Janaina – Kiko Denucci)3 

 

Introdução 

 

O ano de 2020 no contexto mundial, e em nossa particularidade his-

tórica, na educação infantil no Brasil, é um ano de acontecimentos inéditos 

para muitos adultos, bebês e crianças. Quem de nós já havia vivenciado 

um contexto de pandemia? Os medos, incertezas, angustias, frustrações, 

entre outros sentimentos, escancaram um cenário de desigualdades. O 

 
1 Professora de educação infantil da rede municipal de ensino de São Paulo, faz parte do Instituto Brasileiro de Estudos 
Contemporâneos (IBEC),promovendo junto ao IBEC cursos de difusão sobre Movimentos Sociais e Crises Contem-
porâneas. Possui mestrado em Educação pela UNESP, cuja dissertação resultou no livro Em defesa da escola pública: 
o Fórum de Educação na Constituinte e o Principio de Gestão democrática do Ensino Público (2017), pelo selo Cultura 
Acadêmica da editora UNESP, também é co-autora com Karina Perin Ferraro do capitulo de livro Com a escola ocu-
pada aprendi muito mais: encantamento e resistência secundarista, disponível no livro As (contra)reformas na 
educação hoje (2018) organizado por Luciana Aparecida Araújo Penitente, Sueli Guadelupe de Lima Mendonça e 
Stela Miller, publicado pelo selo Cultura Acadêmica. Nos últimos anos tem voltado seu estudo para o conceito de 
território e currículo da educação infantil, buscando investigar na sua pratica pedagógica os processos de escuta, 
planejamento e avaliação na educação infantil. Tem inserção em movimentos de mulheres no samba na cidade de 
São Paulo, e também possui um blog de publicações literárias http://anseiospoeticosdamadalena.blog.... Ministra 
palestras e formação de professores na área de diversidade religiosa, assim como é parecerista de alguns periódicos 
em diferentes áreas das ciências humanas. mila_pinheiro_@hotmail.com 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sFc8qoA5c2c&t=802s  

3 Letra completa disponível em: https://www.letras.mus.br/kiko-dinucci/1644600/. Acesso em 05 de julho de 2020.  

https://www.youtube.com/redirect?v=sFc8qoA5c2c&redir_token=QUFFLUhqa0IyUkNhSGNnd3hQMXlsUkU5dFdjNEZ1a2tKZ3xBQ3Jtc0ttLUxySnJoZW1hQktZbzRheEpsWlp3MTlFeHUxVjZaYWx2RUJfM0JNcFBPREFoeVVud29PdFlIQ2RGNlhPbzU3c01mcUl0UXV6NGdGaFF6aVJFSlp5VElHUFJoVnVvWGhfS0c5blh5ajhwbTE3WG1TUQ%3D%3D&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fanseiospoeticosdamadalena.blogspot.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=sFc8qoA5c2c&t=802s
https://www.letras.mus.br/kiko-dinucci/1644600/
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isolamento social denota um momento de reclusão que impede estarmos 

cotidianamente em coletivo, para nós isso fica bastante ilustrado a partir 

do fechamento das escolas para contingenciamento da pandemia.  

Com as escolas fechadas, famílias e equipe escolar precisaram esta-

belecer diálogos, para pensar o possível nesse cenário e ressignificar o 

espaço doméstico, criar oportunidades de aprendizagem aos bebês e cri-

anças, mesmo que em espaços muito diferentes do cotidiano escolar, e por 

conseguinte garantir o acesso aos seus direitos. 

Ao mesmo tempo, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho, 

estão vivendo em situações bastante vulneráveis, e tendo grandes perdas, 

como o adoecimento ou falecimento de um ente querido. Essas circuns-

tâncias implicam em sentimentos de tristeza coletiva tangenciados por 

especulações no devir, no acolher o agora, e poder ter esperança em um 

futuro incerto.  

Nosso texto é gestado e tecido nesse momento de incertezas, a partir 

de uma provocação: pensar nosso lugar de professora de educação infantil 

e quais contribuições podemos trazer na forma de um texto, inicialmente 

oral, para profissionais da área. 

Então considerando a tristeza e o pessimismo que o momento sus-

cita,  acolhemos nossa tristeza, e na defesa de uma escola que possamos 

construir no pós-pandemia, vislumbramos as potencialidades que a tris-

teza oferece para se pensar a poesia da vida e aquecer o coração, por mais 

que esse novo cenário traga dores imensuráveis. 

A escola, agora em uma modalidade remota, propiciou espaços virtu-

ais para que professoras e professores por meio do diálogo com as famílias 

entrassem em contato com temas do cotidiano doméstico, pediram licença 

para estabelecer outro tipo de vínculo, e apesar da aparente escassez, sur-

gem possibilidades de uma farta colheita de impressões sobre a realidade 

de nossos bebês e crianças. Agora com a eminência do possível retorno a 

escola, esses temas possam vir a ser trabalhados nos diferentes projetos 

das unidades escolares.  
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Tendo como mote então o nosso olhar, nosso ouvir, nosso sentir, 

nosso tocar, esse texto, elaborado com muita sensibilidade, pretende olhar 

com os olhos de ver. A Ciranda para Janaina, é um pretexto para o leitor 

imaginar. Imaginar a areia da praia e imaginar que é possível ter tantos 

grãos de areia de mar como de estrelas no céu, um pretexto para pensar 

como a arte não é algo externo ao nosso cotidiano, mas que permeia nossa 

existência como forma de auxiliar-nos em momentos diversos, inclusive 

de tristeza, e dar sentido aquilo que nos propomos realizar enquanto seres 

humanos. Assim a arte nos humaniza, e nos acolhe, também nos afeta e 

faz construirmos afetos.  

A imaginação e a criatividade nos seres humanos não têm limites, 

desde bebês, nos comunicamos: pelo gesto, pelo olhar, pelo choro, pelo 

toque. Aos poucos, essas formas de expressão vão se tornando mais sofis-

ticadas e cada vez mais amplas. Assim, quando adultos, motivados a 

imaginar, mantemos essa capacidade, e criamos coisas, e isso pode ser im-

presso em nossas intencionalidades pedagógicas ao realizar nosso trabalho 

na educação infantil.  

Na Base Nacional Comum Curricular, estruturada em campos de ex-

periência, o acontecimento cotidiano como possível lugar, espaço, 

território, que nutre as interações e brincadeiras, precisa ser evidenciado, 

e lançamos mão nesse texto em examinar o campo de experiência Traços, 

sons, cores e formas, no sentido de privilegiar as explorações que bebês 

e crianças realizam nos ambientes acolhedores, investigativos, interativos 

que devem estar presentes nas instituições de Educação Infantil.   

Aqui queremos colocar o acontecimento como experiência poética do 

espaço, tempo, lugar, território infância, e perceber que a produção da cul-

tura infantil ampliando nosso olhar adulto para perceber a produção 

estética das crianças em sua vida, por isso nos propomos a olhar a infância 

como a produção cotidiana de poesias vividas. Isso requer sensibilizar o 

olhar, ampliar a escuta, e também perceber que o repertório do adulto 

educador, possibilita a estruturação de intencionalidades que garantam a 

consolidação dos direitos da infância, principalmente aqueles que cercam 
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o cotidiano escolar como as interações e as brincadeiras, assim como con-

tribuir para a reflexão sobre o registro e avaliação na educação infantil, 

com enfoque no olhar para esse sujeito contemporâneo que tem uma di-

mensão estética.  

 

1. Intencionalidades e planejamento pedagógico  

 

Quando dizemos de intencionalidades, simplesmente trata-se do que 

se pretende fazer, e as consequências possíveis que podem acarretar o que 

está sendo proposto, sem perder o horizonte de onde se vislumbra chegar. 

Assim as intencionalidades apresentam a organização e a proposição 

elaborada pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhe-

cer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, 

cultura e produção científica (BRASIL, 2017).  

Um autor que pode auxiliar na interpretação entre intencionalidade 

e repertório estético do professor é John Dewey, para além de uma meto-

dologia de práticas pedagógicas, ele apresenta uma dimensão estética da 

ação pedagógica que, de acordo com Angerami (2014) procura abranger 

aquilo que a interpretação lógica não consegue abarcar, dando ênfase aos 

elementos qualitativos do pensamento, que ainda poderiam se tornar 

conscientes de si mesmos para o sujeito, havendo na prática pedagógica a 

possibilidade de uma póetica do ensino que compreende os aspectos éticos, 

estéticos e morais do educando (Hansen, 2004), essa leitura teórica vai ao 

encontro dos pressupostos contidos na atual Base Nacional Comum Cur-

ricular.  

 

O ensino implica o método reflexivo; mesmo o mais experimental professor, 

com o currículo com a mais aberta finalidade, opera com vistas a um fim, a 

saber, manter as matérias pedagógicas e curriculares abertas e experimentais. 

Sem o método reflexivo, os resultados seriam deixados unicamente às possi-

bilidades (HANSEN, 2004, p. 96 apud ANGERAMI, 2014) 

 

Dessa forma é papel da educadora e do educador refletir, selecionar, 

planejar, mediar, monitorar práticas e interações, contribuindo com a 



20 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

pluralidade da oferta de proposições pedagógicas e com o desenvolvi-

mento pleno da criança.  

Podemos assim, pensar nossas intencionalidades inspiradas na expe-

riência de Reggio Emilia que apresenta o conceito de progettazione 

(projetação), fazendo oposição à ideia de programar, sendo a atividade de 

planejamento uma prática constante, flexível e em construção, que possi-

bilita revermos cotidianamente nossas intenções.  (FOCHI, 2015). 

O foco do planejamento é a necessidade de bebês e crianças, e por 

isso a importância de observar quais os sinais o grupo apresenta. Conven-

cionou-se  nas unidades escolares estabelecer uma linha do tempo ou uma 

rotina, ou seja, uma sequência de percursos que a criança fará no período 

que estiver na escola. Por necessidades organizacionais a rotina ou linha 

do tempo são fixas, organizadas por dia da semana, mas isso não impede 

que o professor coloque em prática o conceito de projetação, e assim im-

prima suas intencionalidades.  

Essa grade fixa muitas vezes oportuniza um ritmo na escola da infân-

cia, que traz segurança a criança, ela sabendo que em determinados 

momento irá se alimentar, descansar, lavar as mãos, ir ao banheiro, e que 

isso terá espaços individuais e coletivos de cuidado e de interações. Porém 

também a criança percebe que nos percursos vivenciados na escola, ela 

poderá ir ao parque, mas com uma proposta por exemplo de bolinhas de 

sabão, num outro momento ir ao parque observar os insetos com lupas, 

ou simplesmente ir ao parque correr. Então a diversidade de experiências 

na diversidade de espaços que a criança irá percorrer ao longo do dia, da 

semana, do mês, vai depender da intencionalidade do adulto, ao fazer 

seus registros de observação, suas anotações diárias, seus diálogos sobre 

esses registros, quais as intenções este adulto estabelece com aqueles be-

bês, crianças, e famílias, a partir dessa escuta.  

Nesse sentido, além dos registros de acompanhamento do dia a dia 

com as crianças, é necessário que o adulto faça um registro na forma de 

carta, uma carta de intenções, que ele possa listar a partir do observado, 
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quais as ideias, caminhos, narrativas que ele pretende construir ao longo 

do semestre ou ano. 

A criança é capaz de criar e recriar universos interpretativos, com 

vistas a isto, ao propor a carta de intenções o educador considera os sabe-

res da criança, sua ampliação e valorização de forma lúdica. Sendo assim, 

como planejamento pedagógico busca-se contemplar as necessidades do 

grupo de crianças e oferecer situações que levem os sujeitos a transporem 

barreiras de quaisquer naturezas, acrescentando que o diagnóstico inicial, 

ou seja aquilo observado no período de adaptação da criança na escola, não 

definirá o processo educativo num todo e sua complexidade, por isso a 

necessidade da reescrita sistemática das intencionalidades do educador 

com o educando.  

A carta de intenções é uma ferramenta para auxiliar a organização 

das rotinas, que deve ser sempre amparada pelos documentos oficiais e 

norteadores da educação infantil, em especial os campos de experiência 

presentes na BNCC. Assim é possível pensar espaços, atividades, vivencias 

e interações que contemplem os direitos de aprendizagem dos bebês e cri-

anças. Agora que já conversamos um pouco de intencionalidades e 

planejamento pedagógicos, vamos aprofundar um pouco alguns conceitos 

sobre estéticas e infâncias.  

 

2. Traços, sons, cores e formas: expressões artísticas na escola da 

infância 

 

É muito comum adultos ao observar crianças concentradas manipu-

lando algum objeto afirmarem: Elas estão fazendo arte!Nesse sentido, o 

campo do conhecimento Traços, sons, cores e formas, busca privilegiar 

as explorações que bebês e crianças realizam nos ambientes acolhedores, 

investigativos, interativos que devem estar presentes nas instituições de 

Educação Infantil.   

A palavra-chave para refletir as expressões artísticas na infância é a 

criatividade. Assim, esses espaços precisam se constituir como 
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possibilidade de vivência de experiências com o corpo, voz, instrumentos 

musicais, paisagens sonoras, materiais de artes plásticas, artes visuais, e 

conduzir a percursos que se entrelaçam com a música, artes, teatro, e as 

práticas culturais. A condução de percursos que se entrelaçam com essas 

linguagens requer um olhar cuidadoso para organização dos tempos, es-

paços e materialidades do ambiente educativo.  

Para inspirar, buscamos o olhar de Greco (2017, p 124) 

 

Cabe destacar que mesmo que passemos pelos lugares com a atenção voltada 

mais para a experiência visual que a cidade proporciona e não com os ouvidos 

devidamente atentos as surpresas sonânticas – das ruas, esquinas, avenidas, 

bares, escolas, mercados, praças e shoppings – elas estão sempre presentes. 

Os sons, podem também ser problema para vizinhanças e moradores das me-

trópoles (a exemplo, altos decibéis de som de uma casa de forró). Porém, os 

sons podem ser também “murmurinhos”, “sonatas” que falam de como estão 

constituídas as dinâmicas do uso dos espaços públicos e/ou privados do lugar. 

A rua e as praças nos bairros populares são geralmente lugares de brincadeiras 

e encontros, nas portas e calçadas, que podem acontecer sem muita pressa – 

vivências que geralmente inexistem nas ruas vazias ou ocupadas por carros e 

praças de bairros que concentram moradores de alta renda, escondidos pelas 

mansões ou estruturas condominiais. 

 

Greco (2017) elabora um texto sensível que problematiza a vivencia 

das paisagens visuais, a luz de uma pessoa com deficiência visual, no en-

tanto ele amplia nosso olhar pedagógico, que ao olhar para o espaço 

escolar muitas vezes não percebemos todas essas possibilidades e limites 

que há para vivencias estéticas das crianças, temos olhos, mas muitas ve-

zes não enxergamos. Vamos olhar com os olhares de ver para nossos 

experimentos poéticos nesse território investigativo que as diversas infân-

cias nos possibilitam. 

 

3. Princípios estéticos e práticas culturais 

 

A estética é um princípio presente na DCNEI/ 2009 e se relaciona 

diretamente com o sensível, com a valorização de diferentes manifestações 
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culturais, especialmente a cultura brasileira, sendo assim, a formação do 

senso estético é um intermeio entre diferentes elementos culturais, e per-

passa o repertório da professora e do professor, o repertório da criança, 

seu território, família, comunidade na qual está inserida, e diferentes ques-

tões sociais como gênero, etnia, regionalidade.  

A criança enquanto alguém que já é está a fazer arte e estabelecer 

experiências estéticas com os gestos, balbucios, movimentos, curiosidades, 

e ao desenvolver a linguagem oral, produz poesia com a forma que narra 

e percebe o mundo. 

 

A poesia, nesse caso, pode ser entendida como todo o universo da arte, sinô-

nimo de tudo quanto é inteiro, envolvendo pensamento e sentimento, razão e 

emoção. Poesia é vida pulsando, imaginação e sonho fazendo-se cores, formas, 

sons, gestos, movimentos (OSTETTO, 2007, p. 28).  

 

A poesia como vida pulsante dá novo sentido ao desenvolvimento das 

ações pedagógicas na infância, uma vez que práticas como folhas de sulfite 

A4, reproduções gráficas de obras de arte, entre outras são limitadoras da 

descoberta e experiência dessa poesia em si, e no coletivo escolar.  

A professora e o professor da infância assim como o artista, tira ele-

mentos da observação cotidiana e tece uma teia de saberes e experiências, 

torna-se um poeta, e faz poesia quando em um passeio pela escola pede 

que as crianças percebam o barulho das folhas do jardim, ou o cheiro da 

chuva que caiu no dia anterior. Dewey, apresenta, de acordo com Ange-

rami (2014) seu conceito de experiência e a relação entre teoria e prática, 

de modo a aprimorá-las, sendo a forma descrita por Dewey – de uma in-

tuição, de uma problemática não fundamentada racionalmente, que dá 

margem a uma aprendizagem poética, e não meramente conceitual, assim, 

ao deslocar o olhar estético para a experiência  a criança faz poesia quando 

se alimenta, e lembra que o gosto daquele alimento tem o gosto de algo 

que um adulto de sua família prepara, e narra esse fato demonstrando 

apreço e pertencimento. A merendeira faz poesia quando cantarola uma 
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canção, e é ouvida pelas crianças, mais ainda quando dá espaço para a es-

cuta e responde à pergunta das crianças: O que você está cantando? 

As expressões artísticas na infância são práticas culturais, são regis-

tros de identidade, são narrativas de experiência, portanto, é necessário 

ampliar as práticas para contemplar a sensível. E o sensível favorece a 

construção da alteridade, o perceber o outro, desenvolver aspectos éticos 

como a partilha e a escuta.  

A Arte na educação, não se resume assim a momentos e atividades 

isolados, se estamos pretendendo a educação como ser poético,sua impli-

cação está na totalidade do olhar, na escuta e no movimento.Bebês e 

crianças são sinestésicas (BARBIERI, 2012), todos os seus sentidos estão 

despertos a cada momento. Sendo assim, será importante vermos tais 

ações como educação estética. 

Barbieri (2012) enfatiza a existência de um espaço oportuno para a 

criação, nesse sentido as práticas culturais articulam-se com vivências, ex-

periências e processos de criação, é um agir como viajante, que considera 

cada momento presente único e significativo, uma expedição para um 

olhar poético para a vida. Esse lugar nos recorda as experiências italianas 

da existência de um ateliê. No entanto o ateliê enquanto lugar não precisa 

se reduzir a um espaço físico, pode-se constituir um momento de investi-

gação, levantamento de hipóteses e experiências estéticas, com diferentes 

riscadores, materiais e modelagens.  

Assim questionamos no próximo item onde está a arte, não necessa-

riamente ela se restringe a um lugar ateliê, vamos investigar onde ela 

mora? 

 

4. O sensível de corpo inteiro – propostas poéticas na escola da 

infância 

 

Por se tratar de um texto escrito por uma professora, para que outros 

professores em exercício e em formação possam tecer possibilidades prá-

ticas, aqui trata-se de pensar estratégias que possam nortear 
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intencionalidades no campo de experiência Traços, sons, cores e formas 

fugindo do comum, e percorrendo uma travessia a partir do sensível, como 

uma ciranda que fala de mar, o mar podendo ser calmo, ou bravio, raso e 

profundo, como o olhar de uma criança.  

Assim lembre-se que o espaço não é apenas uma dimensão física, é 

também um lugar que facilita ou dificulta ações, e também tem uma di-

mensão simbólica, é um ambiente que comunica valores e concepções, e 

que também pode se transformar em diferentes cenários, que nossa ima-

ginação e narrativas possam permitir criar e experienciar. 

Então, pense o espaço da sala de aula de educação infantil: ele é agra-

dável, é amplo, arejado, ruidoso? Quais as atividades que eu posso 

oportunizar ás crianças? 

O espaço congrega uma linguagem muito potente, pois atua sobre 

todos os sentidos de seus usuários, objetiva e subjetivamente. Visão, audi-

ção, tato, olfato e até paladar são condicionados por uma dada 

configuração espacial (HOYUELOS, 2006).  

Os espaços não são simples arranjos físicos, mas também conceituais, 

constituem-se em campos semânticos nos quais e com os quais aqueles 

que o habitam estabelecem determinados tipos de relações, emoções, ati-

tudes. (OSTETTO, 2011, p. 33-34), assim, sendo elemento constitutivo de 

pensamento, o espaço converte-se em ação pedagógica.  

Dessa forma os repertórios visuais disponibilizados no espaço contri-

buem para formação do gosto. Atuar nesse campo é pensar: que objetos 

eu coloco que produzem sons? Quais cores e formas estão disponíveis que 

agradam ou desagradam as crianças? Quais poesias elas produzem oral-

mente sobre a sala? As crianças têm propostas de intervenção no espaço? 

A cor da sala é bonita? Eu gosto da visão que tenho da janela da sala? 

Cuidar da estética dos espaços é matéria de grande valia e não mera 

decoração. Cabe aos educadores refletir bastantes sobre seus modos de ver 

e seus gostos que direcionam as escolhas o que será exposto por exemplo 

nas paredes da escola.  
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Então trazemos como provocação certa uniformização nos modos de 

expor as produções das crianças. Por que tantos painéis com babados de 

papel crepom ao redor? Por que folhas de desenhos e pinturas soltas, afi-

xadas à parede? Por que não vemos tridimensionais, pendurados no teto 

ou outros suportes que não o papel, a cartolina e o E.V.A? O que acha de 

pensarmos na sustentabilidade dos materiais que escolhemos? Que tal 

propor possíveis investigações a partir de materiais, suportes, modelagens 

que escolhemos oferecer ? 

Barbieri (2012) provoca em seu livro o cuidado para não sujar o chão! 

Quantas vezes vocês já ouviram ou pronunciaram essa expressão? O que 

fazer diante da possível (e inevitável) sujeira?  

Em geral, as crianças sentem imenso prazer em se melecar, se “mis-

turar” com os elementos e ingredientes que estão disponíveis ao seu redor 

ou que encontram por aí, na natureza.  

Pedrinhas, caquinhos, barro, areia, uma poça de água da última 

chuva, tudo é matéria de encantamento, quando podem se entregar intei-

ras à exploração. Nessas horas, não têm medo de fazer sujeira e de sujar a 

si mesmas. (OSTETTO, 2011, p. 35). E nessas interações que elas nos dão 

a principal pista com relação a escolha de materiais, quanto mais diversi-

ficamos eles, permitimos que bebês e crianças usem seu corpo de várias 

maneiras.  

Aqui organizamos uma lista de possibilidades de materiais e supor-

tes:  
 

 

Tela Papéis Algodão Fitas

Materiais de diferentes 

texturas: algodão, lixa, etc
Caixas de papelão 

Materiais da natureza – folhas, 

gravetos, flores, terra, areia, etc 

Farinhas – aveia, trigo, 

amido de milho, fubá

Tecidos Caixas de madeira Sagu Argila 

Plástico Cola de farinha Gelatina
Massinhas 

Madeira Sucata Barbantes Lápis

Tintas Giz pastel Pigmentos naturais Giz de cera 

Objetos cotidianos: panelas, 

utensilios de cozinha, colher 

de pau 

Liquidos Riscadores diferentes  Linhas, lãs  

LISTA DE SUGESTÃO DE MATERIAIS 
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Precisamos nos lembrar da alegria presente nos princípios pedagógi-

cos da Pedagogia da Esperança (FREIRE, 2014) e frente a isso, entender 

que fazer meleca faz parte da cultura da infância, lembrando o quanto as 

crianças são sinestésicas. Nesse sentido é importante um trabalho em que 

os tempos e espaços sejam pensados para harmonia do espaço escolar.  

Há espaços que a sujeira pode constituir parte do material da poética 

desenvolvida, da alegria e envolvimento na atividade, e que em outros es-

paços pode apresentar dificuldade para realização da ação proposta. Assim 

informar sempre família e equipe gestora das ações pedagógicas em curso, 

pensar sempre no bem-estar dos bebês e crianças diante daquela proposi-

ção é necessário. 

Nossa provocação sobre a sujeira no chão estabelece a reflexão de que 

posso lançar mão de diferentes materiais, e que em algum momento irão 

fazer sujeira, e a própria estratégia de organização do espaço após as pro-

posições desenvolvidas fazem parte do fazer pedagógico na educação 

infantil. Que tal propor que seu grupo auxilie na limpeza do espaço? Já 

pensou o quanto lúdico e simbólico pode ser essa ação?  

A partir da listagem de materiais, podemos pensar em oferecer dife-

rentes suportes: lousa, areia, tela, papel, bacia. Suporte é a base para ação 

poética. Os lugares onde os suportes podem ser colocados também variam: 

parede, chão, mesa, o próprio corpo da criança.  

Podemos pendurar os papéis, oferecendo novas experiências. Nesse 

sentido a escuta deve estar sempre atenta para elaborar proposições, nem 

todas as crianças vão sentir vontade de trabalhar com aquele material, ou 

desenhar e pintar naquele momento, por esse motivo o olhar do educador 

deve estar atento às necessidades do grupo, as escolhas das crianças, e as 

interações que são mais ricas e que contribuem para ampliação do reper-

tório estético e sinestésico da criança.  

A escolha dos materiais pode estabelecer diálogo com o olhar para o 

espaço e as possibilidades que o espaço oferece. Uma escola com uma amo-

reira pode permitir que as crianças experimentem produzir um pigmento 
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natural com as amoras caídas no chão. Ou um Ipê florido dê uma pista de 

fazer uma colagem com as flores.  

Podemos pensar em utilizar da massinha para confeccionar algo que 

estamos brincando, investigando, estudando ou lendo. Dessa forma, o 

campo de experiência Traços, sons, core e formas, perpassa a articular a 

arte e a criatividade com a brincadeira e com o estar de corpo inteiro na 

vida, nas vivências oportunizadas na escola da infância.  

No entanto, não podemos esquecer que cada faixa etária traz potên-

cias específicas. Uma criança de um ano e meio quer experimentar, sentir 

o gosto, as texturas, olhar para as cores, as formas das coisas, sentir-se 

engatinhando em diferentes superfícies. Que tal usar a criatividade e pen-

sar nos cheiros e perfumes da natureza? Um trabalho com especiarias 

como canela, cravo, manjericão, orégano e outras pode ser interessante. É 

possível pensar almofadas sensoriais, ou até mesmo fazer mobiles com 

cascas de canela. Usar resíduos de cascas de laranja secas, ou mesmo des-

cascar laranjas na frente das crianças e permitir que elas façam 

proposições com as cascas. Esses elementos podem tornar-se um valor es-

tético para o ambiente.  

 

5. Vamos refletir sobre o desenho?  

 

Para andar em linha, é preciso de legenda? Barbieri (2012) instiga 

nosso pensamento investigativo, para olhar para o desenho das crianças, 

assim questionamos: o que é desenho para você? E para as crianças?  

Há diferentes abordagens para se pensar o desenho e a criança, esta-

mos muito acostumados nos cursos de formação de professores em 

interpretá-los a luz da psicologia pensando seus significados, mas no en-

tanto, em seu aspecto cultural, você já pensou que o desenho constitui uma 

linguagem, uma maneira de apresentar-se para o mundo, de comunicar, 

de dizer algo?  

Já se questionou sobre o que é necessário para uma criança desenhar? 

Onde observamos desenhos no nosso cotidiano?  
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O desenho está presente no mundo, na vida, nas coisas, e também na 

infância. Os desenhos são formas de representar alguma ideia, o real, o 

concreto, ou mesmo comunicar algo, como nas placas de transito, nas es-

tampas das roupas, nas sinalizações das escolas. De acordo com Barbieri 

(2012) o desenho é uma maneira de brincar no mundo, pensar o mundo, 

de estar no mundo, de se comunicar. Os artistas trazem imagens ao 

mundo, as crianças também vão aprendendo através do ato de desenhar a 

comunicar suas imagens, a aprender sobre o mundo e sobre elas mesmas.  

Propomos então pensar as intervenções do adulto no incentivo ao de-

senvolvimento das poéticas infantis, para Derdik (1989), “O desenho é a 

manifestação de uma necessidade vital da criança: agir sobre o mundo que 

a cerca; intercambiar, comunicar” (DERDYK,1989, p. 51). Pensando nesse 

ser humano, que um dia já foi criança, o ato de desenhar é um ato que nos 

humaniza. O desenvolvimento gráfico da criança não é linear, repleto de 

idas e vindas, avanços, recuos e tropeços, esse processo vai se constituindo 

uma maneira de marcar o papel e a superfície (chão, paredes) com suas 

histórias.  

A criança enquanto desenha canta, dança, conta histórias, teatraliza, 

imagina ou até silencia... O ato de desenhar impulsiona outras manifesta-

ções, que acontecem juntas, numa unidade indissolúvel, possibilitando 

uma grande caminhada pelo quintal do imaginário. (DERDYK, 1989, p.19) 

Por isso, retomamos a problemática de Barbieri:  ao termino do de-

senho da criança é necessário legenda?Se através do desenho as crianças 

contam suas histórias, não seria mais interessante então o registro dessa 

história pelo adulto?Para aprender a desenhar é preciso desenhar muito...  

 

6. Sons, barulho, música e algumas ideias: experimentos poéticos  

 

Você já ficou em silêncio em seu quarto? Ouviu algum barulho? O 

ruído de uma moto passando na sua rua lhe chamou atenção? Havia pas-

sarinhos assoviando? Já se pegou cantando no banho, ou só deixando a 

água cair... aquele barulhinho... foi prazeroso para você?  
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Agora vamos olhar o espaço escolar, onde está o barulho nesse mo-

mento? Centrado na fala do professor, ou no balbucio das crianças que se 

movimentam e atropelam a fala do colega?  

Na música que a professora canta no início desse ritual de roda, para 

que as crianças compreendam que agora vão sentar em círculos e ouvir e 

ser ouvidas? Ou numa cantiga que introduz a hora da história? Nos sons 

dos passos do grupo de crianças que caminham até o parque?  

No som dos materiais que as crianças organizam em seu espaço de 

fazer arte, e que contrariando a proposta da professora, as crianças batem 

os objetos no chão e produzem: Barulho!!!  

A discussão sobre sons nos remete a formas? A cores, a gestos, cria-

ção? A alguma experiência poética? A alguma investigação artística?  

Vygotski (2000) postula a natureza semiótica dos processos de apro-

priação: não é o próprio objeto (coisa, pessoa, relação, acontecimento) em 

sua materialidade que será apropriado pelo indivíduo, mas a sua significa-

ção, que é dada, inicialmente, pelo outro. Ainda, de acordo com o autor, 

significação perpassa todas as formas de atividade humana (linguística, 

técnica, científica, artística e social) e é justamente o território comum par-

tilhado pelo indivíduo, e pelo outro que permite a apropriação pela criança 

dos sistemas de signos criados pela humanidade ao longo de sua história.  

Som que se transforma de barulho para uma percepção estética mu-

sical se articula ao processo de significação.Se buscamos fundamentos 

teóricos nessa concepção de linguagem, para compreender a música e seus 

processos de ensino-aprendizado a apreensão do sistema musical só po-

derá ocorrer por meio de uma profunda e bem orientada imersão nos mais 

diversos gêneros e estilos de música, dos vários períodos da história, dos 

diferentes países, grupos étnicos, culturais etc., buscando desvelar-lhes, 

compreender-lhes os sentidos musicais em sua realização sonora concreta, 

ouvindo, tocando, cantando, fazendo música.  

No entanto o mundo em que a criança vive já é dotado de sons, o 

estalar dos dedos, o barulho da chuva, a marcação do passo, os sons da 

natureza, dos animais.  
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Para a professora e o professor generalista da educação infantil esse 

é um dos maiores desafios propostos nesse campo de experiência, como 

um profissional da educação sem formação musical pode oferecer experi-

ências sonoras de qualidade para as crianças com que ele atua?  

Trabalhar sons, implica também perceber as formas de determinado 

instrumento musical, implica em perceber que para dançar determinado 

ritmo eu danço com determinada roupa. Além de rodas de canto, apresen-

tação de instrumentos musicais, os sons podem ser oferecidos por meio de 

filmes, vídeos, brinquedos não estruturados.  

É interessante buscar a diversidade, escutar a criança e incentivar sua 

criatividade. Mapear a partir das escolhas, vivencias e trocas as potencia-

lidades de percursos com o grupo junto as descobertas dos sons, dos 

repertórios musicais, de seus interesses e desafios.  

 

7. Experimentos poéticos nos territórios da infância: avaliação  

 

Lançamos mão no título desse texto a palavra territórios da infância, 

entendendo que não há uma única infância, ela é múltipla, diversa, social, 

política, cultural e histórico. Temos no território nacional diferentes infân-

cias, diferentes formas de viver a infância, demarcada por uma história de 

desigualdades econômicas e sociais e diversidade cultural.  

Assim primeiramente, ao falar de avaliação, retomamos princípios da 

pedagogia da infância, tecidos no intercambio de trocas, debates, registros, 

documentação, enfrentamentos e que podem alicerçar nosso olhar para os 

múltiplos sujeitos brincantes com o quais nos relacionamos na escola da 

infância:  

Princípios pedagógicos da Pedagogia da Infância:  

 

1. Considerar a criança como principal protagonista da ação educativa;  

2. A indissociabilidade do cuidar e do educar no fazer pedagógico;  

3. Considerar a criança como centro da atenção do Projeto Político Pedagógico;  
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4. Possibilitar à criança o acesso aos bens culturais, construídos pela humani-

dade, considerando-as sujeito de direitos, portadora de história e construtora 

das culturas infantis;  

5. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural das crianças e de suas famílias;  

6. Dar destaque ao brincar, a ludicidade e às expressões das crianças na prática 

pedagógica de construção de todas as dimensões humanas;  

7. Considerar a organização do espaço físico e tempo como um dos elementos 

fundamentais na construção dessa pedagogia;  

8. Efetivar propostas que promovam a autonomia e multiplicidade de experiên-

cias;  

9. Possibilitar a integração de diferentes idades entre os agrupamentos ou tur-

mas;  

10. Ter a arte como fundamento na formação dos(as) profissionais da primeira 

etapa da Educação Básica; 

11. Estabelecer parcerias de participação com as famílias; 

12. Estender o “espaço educativo” para a rua ou bairro e a cidade;  

13. Buscar continuidade educativa da Educação Infantil na direção do Ensino Fun-

damental;  

 

Esses princípios podem ser entendidos como fundamentos para uma 

prática docente que considere a criança como sujeito ativo, potente e sin-

gular na percepção do mundo, estabelecendo relações não adultocêntricas 

com as crianças onde as perspectivas dos pequenos e pequenas sejam con-

sideradas tanto no que se refere à construção do currículo, quanto à 

organização do planejamento pedagógico, reconhecendo e se efetivando 

assim, o protagonismo infantil e o “lugar” do bebê e da criança no centro 

do Projeto Pedagógico. Então a avaliação antes de ser algo que classifique 

bebês e crianças também perpassa um olhar para como está estruturado 

o projeto educacional dessa unidade escolar, e como ela tem organizado os 

tempos, espaços e materialidades.  

A partir desses princípios, olhamos para legislação educacional, na 

Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN/96) a avaliação na 

educação infantil deve se dar mediante acompanhamento e registro do de-

senvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo que para 

o acesso da educação infantil, logo não se trata de uma avaliação classifi-

catória em que se mensura se a criança é ou não apta para o ingresso na 
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próxima etapa do ensino, ela se refere ao acompanhamento da criança 

em seu processo de desenvolvimento global.  

Na mesma legislação, estabelece que também faz parte da avaliação 

o controle da frequência mínima da criança, e a expedição de um docu-

mento que permita testar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. As Diretrizes curriculares nacionais para a edu-

cação infantil (DCNEI/2009) é um documento mais recente, que inaugura 

uma nova etapa na educação infantil em que a concepção de criança tam-

bém muda, nesse documento em seu art. 10 determina que  

 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompa-

nhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: I – 

a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano; II - utilização de múltiplos registros realizados por adul-

tos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.) III – a 

continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estraté-

gias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança 

(transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da ins-

tituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental); IV - documentação específica que permita às famílias conhecer 

o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento 

e aprendizagem da criança na Educação Infantil. V – a não retenção das crian-

ças na Educação Infantil (BRASIL, 2009) 

 

As Unidades Educacionais de Educação Infantil que recebem bebês e 

crianças pequenas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos são espaços  privilegiados 

para a vivência das infâncias, o termo privilegiado, cunhado por diferentes 

autores, entre eles podemos citar o trabalho de Dahlberg, Moss e Pence 

(2003) , traduz a ideia de  serem espaços pensados com e para todos os 

atores sociais de pouca idade: bebês e crianças, meninos e meninas, pobres 

e ricos(as), negros(as), brancos(as) e indígenas, brasileiros(as) e estran-

geiros(as), paulistanos(as) e migrantes, sejam eles(as) deficientes, com 

distúrbios globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação ou 

não.  
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Tais instituições possuem uma multiplicidade de configurações, vez que con-

sideram de suma importância compreender o contexto sociocultural das 

infâncias e suas especificidades na sociedade contemporânea, para constituir 

práticas educativas autorais e adequadas às necessidades e interesses das cri-

anças e suas famílias. Isso somente se efetiva na aproximação das relações com 

as famílias e comunidade por meio do diálogo e respeito mútuo entre os espa-

ços educativos e a rede de relações em que as crianças estão inseridas. (SÃO 

PAULO, 2013) 

 

Na Educação Infantil bebês e crianças têm direito ao lúdico, à imagi-

nação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à 

democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à convivência e à interação com seus pares para a produção de 

culturas infantis e com os adultos, quando o cuidar e o educar são dimen-

sões presentes e indissociáveis em todos os momentos do cotidiano das 

unidades educacionais. Nesse sentido, orientamos: 

 

1. Privilegiar as relações entre as crianças da mesma idade e também de faixas 

etárias diferentes, suas escolhas e autonomia, a acessibilidade aos materiais, o 

deslocamento pelas salas e outras dependências da instituição e fora dela.  

2. Promover que as crianças tenham contato com o conhecimento construído 

historicamente e serem valorizadas também como produtoras e co-construto-

ras de conhecimento, articulando e apoiando suas descobertas, criando 

condições para a produção do conhecimento de maneira integral e não frag-

mentada.  

3. Considerar as falas e expressões das crianças e bebês, carregadas de indicações 

sobre como os mesmos pensam a escola da infância constituem-se em um va-

lioso subsídio para a construção de espaços mais ricos e significativos para 

eles, considerando seus interesses e necessidades.  

 

A instituição de Educação Infantil deve ser pensada para e com as 

crianças e suas famílias. As propostas pedagógicas, em conformidade com 

as DCNEI, devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos e ter 

como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, re-

novação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens. 
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Seguindo os critérios estabelecidos pelas DCNEI, dentre os instru-

mentos de avaliação estão a observação, os múltiplos registros do 

cotidiano escolar, ou seja, a documentação, e o percurso vivenciado pelas 

crianças por meio dos projetos didáticos, que também demandam docu-

mentação. A sistematização desses registros permite uma reflexão 

permanente sobre as ações e pensamentos das crianças e assumem dife-

rentes formas: relatórios descritivos individuais e do grupo, portfólios 

individuais e do grupo, fotos, filmagens, as próprias produções das crian-

ças (desenhos, esculturas, maquetes, entre outras).  

Assim a legislação orienta a elaboração de um relatório descritivo, 

que contemple o que bebês e crianças sabem e o seu percurso na unidade 

de educação infantil. Para estruturar o texto do relatório descritivo, muitos 

educadores, buscam articular as capacidades, habilidades e percursos das 

crianças aos campos de experiência da educação infantil, construindo o 

texto do relatório pensando os objetivos estabelecido em cada um dos cam-

pos.  

Ao elaborar a documentação pedagógica para emissão de um docu-

mento de avaliação, algumas perguntas podem nortear nosso trabalho, e 

auxiliar nas intervenções nos tempos e espaços que o educador seleciona 

para refletir a avaliação (SÃO PAULO, 2013, P. 24):  

 

a) Quais os interesses dos bebês e das crianças?  

b) Que tipos de teorias meninos e meninas elaboram?  

c) Como posso instigar/desafiar essas teorias?  

d) Como propiciar que os bebês e as crianças possam ampliar suas experiências 

com as diferentes temáticas e linguagens garantindo situações significativas 

de construção de conhecimento, superando atividades desconexas e aparta-

das? 

e) Como os bebês e as crianças constroem as suas culturas de pares e com os 

adultos?  

f) Como os bebês demonstram na relação entre si e com os adultos suas prefe-

rências e os seus sentimentos?  

g) O que as crianças e suas famílias pensam sobre a Educação Infantil?  

 



36 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

Para a elaboração deste texto, estes profissionais devem ser conhece-

dores da importância de seu papel e da sua atuação nas relações com as 

crianças, com as famílias e com a comunidade educativa, e que as palavras, 

expressões ali selecionadas se referem a um sujeito que pertence a um 

grupo e a uma comunidade, e este documento será lido pela sua família, e 

posteriormente por outros educadores, ou seja, é portador de informações 

importantes sobre a memória escolar daquele sujeito. O/a educador/a as-

sim é responsável por demonstrar a implementação do currículo e do 

projeto político pedagógico da unidade escolar, e nesse sentido, faz-se ne-

cessário ter clareza de suas ações e conhecimento teórico a respeito de 

todos os temas pertinentes à infância, em especial sobre o cuidar e educar, 

consciência de que a educação é uma prática social, portanto supõe inten-

cionalidade na Educação Infantil.  

Esta intencionalidade não está relacionada com práticas de escolari-

zação e antecipação de processos, nem tão pouco, adaptação de práticas 

didáticas do Ensino Fundamental devendo estar em consonância com os 

princípios da Pedagogia da Infância construída para e com as crianças e 

com suas famílias.  

 

Considerações finais: Traços, cores, sons e formas – arremates e 

alinhavos 

 

Quando nós adultos olhamos para o desenvolvimento da criança, e 

percebemos saltos qualitativos, dizemos que ela cresceu, porém temos di-

ficuldades de mostrar ao educando o quanto ele progrediu. Será que 

percebemos também o nosso processo como profissionais da infância, nos-

sos limites, avanços e retrocessos?  

No início desse texto refletimos um pouco o cenário que ele foi pro-

duzido, o contexto de isolamento social que implicou à educação infantil 

estabelecer diálogos com bebês, crianças, famílias e comunidade por meio 

de dispositivos digitais, e que na legislação figurou-se pelo termo ensino 

remoto. No entanto nosso texto não tratou sobre ensino remoto e as 
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possíveis implicações pedagógicas sobre ele, mas sobre o fato de que esse 

momento de isolamento social propiciou um tempo diferente para refletir 

vários temas, dentre eles, ser professora e professor de educação infantil.  

Assim ao questionarmos o que é ser pedagoga da infância e ao pensar 

nosso potencial decidimos escrever sobre algo que nos causa fruição: a 

arte, e a arte num lugar específico, na infância, e como articular a arte e 

a educação, principalmente o olhar da arte na escola da infância, percebe-

mos uma poesia pulsante. Ao mesmo tempo, nos interessamos em 

organizar uma síntese em que podemos articular planejamento, currículo 

e avaliação, no território da infância e do fazer, apreciar e compartilhar 

poéticas.  

Pensar a formação do sujeito contemporâneo é pensar a formação do 

gosto estético, do repertório artístico cultural, e ter como ponto de partida 

a escuta e olhar para o que bebês e crianças já fazem, suas interações, suas 

brincadeiras, suas poéticas cotidianas.  

Assim reiteramos que para pensar avaliação, é necessário olhar esse 

ponto de partida, quais são os interesses, as curiosidades, as interações? 

Como esse grupo reage a determinados estímulos? E esses estímulos, e 

esse olhar para a escuta e o registro do que bebês e crianças brincam e 

fazem, e ao mesmo tempo a organização do espaço para que essas intera-

ções aconteçam residem no significado das intencionalidades.  

Nossa proposta de carta de intenções nasce de um desafio prático de 

fazer o registro de nossas intencionalidades no planejamento educacional 

lançando mão de um gênero textual especifico, a carta, que nos propõe o 

diálogo com a família, equipe escolar, bebês, crianças e comunidade. Esse 

desafio oportunizou organizar práticas alicerçadas na autoria do fazer pe-

dagógico.  

Da mesma forma, propomos no documento de avaliação, um relató-

rio descritivo esse fazer autoral, essa intencionalidade, de professora, 

grupo de crianças, e finalmente, responder como a criança que eu descrevo 

no relatório se colocou como autora de suas poéticas frente aos desafios, 

vivências, trocas, experiências na escola da infância. 
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Pensando nas problemáticas atuais para o desenvolvimento de práti-

cas culturais que contemplem a diversidade cultural brasileira, aqui 

arrematamos e costuramos nosso alinhavo das interações pensando que 

as rodas de conversa são locais importantes para definir práticas. Rodas 

de conversa no cotidiano da escola, rodas de conversa entre profissionais 

da educação, rodas de conversa com famílias e nos espaços de formação, 

esses últimos presenciais e não presenciais, pensando os aprendizados que 

obtemos no contexto de Pandemia.  

Uma provocação colocada no texto é romper com modelos prontos 

de arte e educação, e rumar para caminhos que levem em consideração o 

repertório de bebês e crianças e de suas famílias, que enalteça a diversi-

dade cultural valorizando as diferenças.  

A proposta de olhar para o campo de experiência Traços, sons, cores 

e formas é uma possibilidade, no entanto destacamos que as manifesta-

ções artísticas na educação infantil, conversam e se entrelaçam em todos 

os campos de experiência, assim as experiências poéticas fazem parte do 

desenvolvimento humano, e devem ser entendidas como currículo vivo. 

Nossa proposta então é não olhar para a Base Nacional Comum Curricular 

como um currículo prescritivo, e sim como uma possibilidade de atuar de 

forma intencional, e construí-lo cotidianamente.  
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Capítulo 2 

 

O projeto como modalidade organizativa 

para o trabalho na Educação Infantil 

 

Aline de Novaes Conceição 1 2 
 

 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive. 

Fernando Pessoa 

 

Introdução 

 

Nascida e residente em Marília/SP, cursei a Educação Infantil em 

uma escola municipal e cursei o Ensino Fundamental e Médio em escolas 

estaduais. Concluindo os dois últimos anos desse ensino no período no-

turno, pois conciliava com um trabalho de 8 horas diárias.  

Lembro-me de com 7 anos de idade dizer que seria professora e essa 

fala permaneceu por toda a minha vida, em nenhum outro momento men-

cionei que teria outra profissão.Conforme fui crescendo, muitos dos meus 

professores foram me alertando e claramente se posicionando contra essa 

minha escolha, eles diziam: “mas você estuda tanto para isso?”. 

 
1 Doutoranda e mestra em Educação, Especialista em Formação de Professores em Educação Especial e Inclusiva pela 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) “Júlio de Mesquita Filho”, Psicopedagoga Institucional e Clínica pela Facul-
dade Iguaçu, Instituto de Ensino, Capacitação e Pós-Graduação (Indep), Pedagoga pela Unesp. Professora há oito 
anos, atualmente leciona para crianças da Educação Infantil e adultos de cursos de Pós-Graduação. Email: alineno-
vaesc@gmail.com 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4z6HixT9D6c&t=32s  

mailto:alinenovaesc@gmail.com
mailto:alinenovaesc@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4z6HixT9D6c&t=32s
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Prossegui com minha escolha e no segundo e terceiro ano do Ensino 

Médio, encontrei com um professor de história que brilhantemente exer-

cia a docência, ele se interessava e se esforçava para que todos os 

estudantes aprendessem, a aula era agradável e ele demonstrava um 

grande domínio da matéria (o que não era comum entre os professores). 

Esse professor era um dos mais respeitados em decorrência da grande ad-

miração que os alunos tinham por ele, mesmo os que não se interessavam 

pelos estudos o admiravam dizendo que ele sabia muito sobre história. 

Ao descobrir que eu tinha escolhido Pedagogia como curso superior, 

ao contrário dos outros professores, ele me incentivou e disse que inde-

pendente da profissão, tínhamos que entregar o nosso melhor. Continuei 

os meus estudos e durante o Ensino Médio, frequentava nos horários de 

almoço do trabalho, a biblioteca pública municipal de Marília/SP, a fim de 

estudar para o exame vestibular. 

Assim, em 2009, com 17 anos, fui aprovada em Pedagogia, na Uni-

versidade Estadual Paulista (Unesp), “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade 

de Filosofia e Ciências (FFC) campus de Marília/SP, no período matutino. 

Sem trabalhar, dedicava-me exclusivamente para o curso. Rapida-

mente me acostumei com a forma diferenciada de ensino, tínhamos que 

ler textos que posteriormente eram explicados pelo (a) professor (a). 

Desse modo, nos encontros matutinos, o texto era exposto mesclando com 

as dúvidas dos alunos.  

Aprendi que a ciência e as notícias não eram neutras e com isso, não 

deveria acreditar em tudo o que eu lia e nem concordar com tudo que eu 

ouvia. Tive que desconstruir alguns conceitos como que o professor não 

está sempre certo e que o jornal, a revista e o livro não contêm verdades 

absolutas. Os professores instigavam a criticidade e os debates eram cons-

tantes.  

No segundo ano de graduação em Pedagogia, iniciei um estágio re-

munerado em uma escola de Educação Infantil privada, nessa escola 

conheci o pensamento de Célestin Freinet e reconheci-o nas práticas das 

professoras. Gostava muito dessa escola, mas após um mês, tive a 



42 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

oportunidade de estagiar pela prefeitura da cidade de Marília/SP, em uma 

escola de Ensino Fundamental mais próxima da minha residência, com 

isso, resolvi alterar o estágio.  

Inicialmente, surpreendi-me com as diferenças presentes nas situa-

ções das crianças, pois de uma escola de classe média e alta, de repente eu 

estava em uma escola que havia crianças em situação de vulnerabilidade 

social. 

No estágio remunerado no Ensino Fundamental, em meio às visitas 

às salas de aula, apaixonei-me pelo 1º e 2º ano. Constantemente eu con-

tava histórias para as crianças de todas as salas, com ou sem recursos, as 

crianças gostavam e diziam para os familiares que eu era a “professora de 

histórias”.  

Nesse período, uma professora do 1º ano do Ensino Fundamental da 

escola que eu estagiava, combinou comigo contações de histórias fixas a 

cada 15 dias, as crianças gostavam de ouvir e eu gostava de contar. A partir 

disso, a coordenadora pedagógica da escola em questão, convidou-me para 

contar história aos professores em um dia no momento de Horas de Es-

tudo em Conjunto (HEC)3. 

No meu terceiro ano de graduação em Pedagogia, encerrei meu está-

gio remunerado, pois passei a integrar o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência – Pibid/Capes. Nesse programa, eu realizava qua-

tro visitas mensais em uma escola pública de Ensino Fundamental e dentre 

as atividades, desenvolvi pesquisa sobre uma temática que localizei obser-

vando a escola, a fim de que na formação do aluno do programa, fosse 

contemplada a formação de professor (a) pesquisador (a).  

Ainda nesse terceiro ano, iniciei os estágios curriculares obrigatórios 

do curso de Pedagogia, desse modo, voltei à escola de Ensino Fundamental 

que eu tinha realizado estágio remunerado e compreendendo a importân-

cia de vivenciar o trabalho com todas as idades, estagiei em um berçário e 

 
3 Ocorre em um dia da semana por duas horas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef). Nesse mo-
mento, a coordenação pedagógica, juntamente com a direção e os professores, trata de recados e combinados da 
instituição e aspectos relacionados com a formação continuada dos professores.  
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posteriormente na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei), que es-

tudei quando eu tinha 5 e 6 anos.  

No meu quarto ano de graduação em Pedagogia, tive que optar por 

fazer aprofundamento em Educação Infantil, Educação Especial ou Gestão 

em Educação. Optei pela Educação Infantil. Ainda nesse ano, fui convidada 

pela coordenadora do Pibid que eu participava, para desenvolver pesquisa 

como bolsista de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico (CNPq). Aceitei e pesquisei sobre aspectos 

relacionados com a História da Educação de Marília/SP, o que fez com que 

eu elaborasse uma monografia de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)4. 

Em janeiro de 2013, teve a cerimônia de colação de grau e formatura 

do meu curso e em fevereiro desse ano eu estava como professora contra-

tada do 1º ano do Ensino Fundamental, da rede estadual de Marília/SP. 

Em 2014, lecionei para um 3º ano do Ensino Fundamental no período da 

tarde em Lácio/SP5, e no período da manhã eu substituía como professora 

eventual nas demais instituições de Ensino Fundamental vinculadas ao es-

tado.  

Em meio ao meu trabalho, buscando compreender mais sobre as di-

ficuldades de aprendizagem que localizei na minha prática docente, cursei 

entre 2014 e 2015, uma especialização em Psicopedagogia institucional e 

clínica, na Faculdade Iguaçu, Instituto de Ensino, Capacitação e Pós-Gra-

duação (Indep). 

Em 2015, buscando compreender mais sobre a formação de profes-

sores realizada em uma instituição tida como de excelência, iniciei o 

mestrado em educação na Unesp de Marília/SP. Com isso, pesquisei o Ins-

tituto de Educação “Fernando Costa”, uma instituição complexa que 

funcionou de 1953 a 1975 e tinha como eixo central a formação de profes-

sores, que ocorria articulada com a prática, a partir dos vários níveis de 

ensino oferecidos na instituição (Jardim de Infância, Curso Primário, 

 
4 Destaco que o TCC era opcional. 

5 Distrito do município de Marília/SP. 
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Curso Ginasial, Colegial, Normal e cursos de aperfeiçoamento para os 

membros do magistério).   

Para cursar as disciplinas do curso de mestrado que ocorriam no pe-

ríodo matutino e vespertino, deixei de trabalhar, retornando em outubro 

de 2015, quando fui nomeada para ser professora efetiva na rede munici-

pal de Garça/SP6. Uma amiga e eu optamos por trabalhar na mesma escola 

que era mais próxima de Marília/SP, assim tornei-me professora volante, 

ou seja, ministrava aulas de arte para todas as turma de um denominado 

Núcleo de Educação Infantil (Nei) que atendia berçário I (4 meses a 1 ano), 

berçário II (1 e 2 anos) e maternal I (2 a 3 anos) 

Confesso que sentia falta do Ensino Fundamental, mas no próximo 

ano, em 2016, eu estava finalizando o mestrado e por isso precisava de 

menos horas de trabalho efetivo na escola. Assim, optei por continuar le-

cionando para a Educação Infantil. 

Escolhi uma turma de 5 e 6 anos, com essa turma, tive uma criança 

com desenvolvimento atípico que me fez nesse mesmo ano, ou seja, em 

2016, iniciar a Especialização em Formação de professores em Educação 

Especial e Inclusiva na Unesp de Marília/SP. Nesse exato momento, eu 

compreendi que não há como ser docente sem perpassar pelas questões 

da Educação Especial e Inclusiva. 

No ano seguinte, em 2017, ainda em Garça/SP, lecionei para o Ensino 

Fundamental no período da manhã e para crianças entre 3 e 4 anos no 

período da tarde. Confesso que nesse contexto, tinha dúvidas sobre qual 

etapa eu preferia. 

O ano de 2018 foi decisivo, após anos sem concurso na cidade de Ma-

rília/SP7, tive a oportunidade de ser efetivada em dois concursos na cidade, 

como professora na rede Municipal de Educação Infantil e/ou do Ensino 

Fundamental.  

 
6 Esse concurso abrangia Educação Infantil e Ensino Fundamental e a cada ano o professor poderia escolher para 
qual etapa lecionaria. 

7 O último concurso havia sido realizado em 2010. 
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Também tive a possibilidade de conciliar a docência nos municípios 

de Marília/SP e Garça/SP, todavia, devido a necessidade de tempo para me 

dedicar à pesquisa, exonerei o cargo de professora do município de 

Garça/SP. Além disso, em Garça/SP, tive a oportunidade de me efetivar 

enquanto diretora de uma escola da rede municipal de educação. 

Nesse mesmo ano, ou seja, em 2018, eu tinha iniciado o doutorado 

em educação na Unesp de Marília/SP, e optado por pesquisar os sete Par-

ques Infantis da cidade, que funcionaram de 1937 a 1978, a partir disso, 

escolhi por somente lecionar em uma Emei de Marília/SP. A fim de au-

mentar as experiências na minha área de pesquisa e também aumentar a 

busca por uma educação que garanta um saber intencional e sistemati-

zado, com diversas linguagens para as crianças, buscando a garantia dos 

direitos delas, mesmo que muitas vezes elas os desconheçam.  

A partir disso, nesse contexto, iniciei com as crianças o trabalho com 

projeto, modalidade organizativa que possibilita que as crianças investi-

guem e tenham descobertas a partir de uma temática de interesse da 

turma.  

 

1. O trabalho com projetos na Educação Infantil 

 

Na perspectiva da teoria Histórico-Cultural, apoiando-se nas contri-

buições de Vigotski, Leontiev, Luria e Elkonin, é possível compreender o 

desenvolvimento infantil com enfoque nas questões culturais e históricas, 

ao contrário da abordagem naturalista, que enfoca o sujeito como bioló-

gico e que passa por fases universais e naturais (PASQUALINI, 2009).  

O desenvolvimento infantil de acordo com a Teoria Histórico-Cultu-

ral, é compreendido como aquele que ocorre na interação do sujeito com 

outras pessoas, a partir de uma cultura e de uma história. Desse modo, 

sem o outro, o sujeito não irá se desenvolver e por isso, é necessário a 

presença do parceiro mais experiente. 

Vigotski e seus colaboradores demonstraram que há uma relação en-

tre ensino e desenvolvimento, compreendendo que a criança não precisa 
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se desenvolver para aprender, mas o processo educativo e a aprendizagem 

qualitativa possibilitam o desenvolvimento.   

Para cada etapa do desenvolvimento humano, há uma atividade prin-

cipal, ou seja, a atividade que dela resultará as transformações mais 

importantes do desenvolvimento. O conceito de atividade é baseado em 

Leontiev que a considera como orientada a um objeto, gerando um pro-

duto que envolve: necessidade; motivo; condições; meios; ações e 

operações. É importante destacar que com a atividade sempre haverá uma 

transformação, pois existe uma relação entre o aprendido e o desenvolvi-

mento (DAVIDOV, 1999).  

Para os bebês, a atividade principal é a comunicação emocional di-

reta; a partir, aproximadamente, do primeiro ano de vida é a manipulação 

dos objetos e para as crianças a partir, aproximadamente, dos 3anos, a 

atividade-guia do desenvolvimento é o brincar (DAVIDOV, 1999).   

Em suma, as atividades podem proporcionar o desenvolvimento dos 

seres humanos e inicialmente, devem ser realizadas coletivamente com 

base na cooperação, diálogo e discussão, na busca de soluções para tarefas 

realizadas na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)8.  

Assim, na Educação Infantil, o desenvolvimento da criança ocorrerá 

com o professor atuando na ZDP, a partir da utilização de atividades prin-

cipais (atividades-guias) para o desenvolvimento do sujeito. 

O papel do professor é o de orientar de maneira racional o desenvol-

vimento da criança, ou melhor, o processo de desenvolvimento dela que 

ocorre pela via revolucionária e não evolutiva.  

Nesse sentido, a instituição de Educação Infantil não pode ser um es-

paço com foco na assistência, mas é um  

 

[...]espaço educativo que possibilita a vivência da cidadania, as trocas sociais, 

culturais e afetivas, bem como a construção de valores, habilidades e conheci-

mentos, favorecendo ao mesmo tempo, o acesso aos bens culturais 

construídos historicamente pela humanidade.(GIROTTO, 2006, p. 2).  

 
8 No caso da Educação Infantil, refere-se aquilo que a criança consegue fazer com ajuda, enquanto que Zona de 
Desenvolvimento Real (ZDR) refere-se aquilo que a criança consegue fazer sem ajuda. 
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Ao se considerar isso, haverá uma educação que será desenvolvimen-

tal, ou seja, proporcionará o desenvolvimento a partir da educação 

organizada corretamente com a utilização da atividade principal para o 

desenvolvimento humano da etapa trabalhada (DAVIDOV, 1995). 

Desse modo, é necessário que o professor tenha um trabalho intenci-

onal, sistematizado, articulado e com sentido para a criança. Para que isso 

ocorra, Girotto (2006, p. 33), menciona o trabalho com a Pedagogia de 

Projetos, que 

 

[...] pertence ao conjunto de elaborações teóricas difundidas, principalmente, 

pela francesa Josette Jolibert e seus colaboradores, engajados ao Instituto Na-

cional de Pesquisas Pedagógicas da França (INRP), e por Fernando Hernández, 

pesquisador espanhol da Universidade de Barcelona, ambos referenciados 

constantemente pelos pesquisadores da área da prática de ensino. 

 

A modalidade organizativa projeto, tem uma intenção e uma neces-

sidade, pois o projeto possibilita que as crianças observem, pensem sobre 

o mundo, se interessem, levantem hipóteses, manipulem, toquem, sintam, 

pesquisem,resolvam problemas, tomem decisões, tenham novas descober-

tas, sendo argumentativas, expressando suas opiniões e avaliando o 

processo como protagonistas ativas. 

Nesse processo, professores, familiares e crianças aprendem em uma 

modalidade organizativa que integra a escola com a vida. Assim, no traba-

lho com projeto, busca-se de maneira conjunta e cooperativa uma resposta 

para alguma questão que ao final gerará um produto final. 

Além disso, o trabalho com projeto, possibilita o defendido nas Dire-

trizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil:  

 

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educa-

ção Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que: 

 I - promovam o conhecimento de si e do mundo [...] 
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VIII – incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questiona-

mento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico 

e social, ao tempo e à natureza (BRASIL, 2009, [p. 3-4]). 

 

O trabalho com os projeto, poderá possibilitar que a turma de crian-

ças em conjunto com o professor, façam explorações para conhecerem 

diversos aspectos de si e do mundo a partir da curiosidade. 

É importe ressaltar que Jolibert e seus colaboradores (1994 a e b), 

apresentam três tipos de projetos: 

 

• Projetos referentes à vida cotidiana: envolvem o funcionamento da instituição 

e a resolução de problemas desse local, como: melhoria da organização do mo-

mento de lanche, melhoraria do tanque de areia, melhoria da sala de 

atividades, do parque e etc.; 

• Projetos de empreendimentos: são complexos e mais amplos, envolvem orga-

nização de um passeio para toda a instituição, cobrir uma quadra, construir 

uma biblioteca e etc.; e 

• Projetos de aprendizado: estão relacionados com os saberes, há um objetivo 

compartilhado que gerará um produto final 

 

Paulo Abrantes (1995) indica características do trabalho com projeto, 

mencionando que é intencional, possibilita a autonomia e responsabili-

dade das crianças; é autêntico; envolve resolução de problemas, é 

complexo e têm várias etapas que envolvem: objetivo, formulação de pro-

blema (s), planejamento, execução, avaliação e por fim, a divulgação do 

aprendido. 

A partir disso, é necessário que o projeto de aprendizado surja das 

necessidades da turma e que realmente o professor seja sensível para 

aquilo que as crianças querem descobrir, assim haverá maior possibilidade 

de aprendizagem real e diversificada. Girotto (2006) denomina esse pro-

jeto de projeto investigativo e o descreve dizendo que objetiva: “[...] a 

investigação ou realidade e a sua representação. Trata-se de um tipo de 

projeto que possibilita a mobilização e a organização das crianças em torno 

de um assunto que desperta a sua curiosidade. (GIROTTO, 2006, p. 36). 
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Com o projeto de investigação, investiga-se a realidade física, social 

ou cultural, em torno de um assunto que desperta a curiosidade da turma, 

a fim de que “[...] possa nela atuar de forma autônoma e crítica.” 

(GIROTTO, 2006, p. 36). 

Esse trabalho deverá considerar que todo conhecimento é acumulado 

ao longo dos anos diante das necessidades dos seres humanos, contribu-

indo para a sociedade. Para que se tenha um projeto, é necessário que o 

professor crie um ambiente encorajador, ou seja, crie condições para que 

a rotina diária seja dinâmica, orientando as crianças de forma que ocorra 

uma aprendizagem significativa e também os estimulando no processo de 

participação e argumentação.   

Para o planejamento do projeto, após o professor compreender o in-

teresse das crianças, deve indagá-las sobre a temática, perguntando como 

exposto por Girotto (2006), “O que sabemos?”, “O que queremos saber?”, 

“Como faremos para saber o que não sabemos?” e “Quando faremos?”. 

Essas informações, serão registradas pelo professor, sendo escriba de um 

cartaz que poderá ser exposto para consulta da turma, atentando-se para 

altura e locais adequados. 

Após esses momentos, é importante que o professor como adulto 

mais experiente escreva o projeto com as etapas do planejamento. Ressalto 

que cada projeto é único, todavia, há algumas preocupações que precisam 

ser consideradas nessa elaboração, assim, como sugestão de escrita para 

esse projeto, tem-se o início com uma capa que conste informações como 

nome da turma escolhido pelas crianças, seguido do título do projeto e 

outras informações (nome do professor, escola, período e etc.).  

Em seguida, pode-se apresentar a introdução contendo o tema, como 

surgiu o projeto e a problematização, também pode haver o registro de 

informações recuperadas pelo professor com as crianças sobre: “O que sa-

bemos”? E “O que queremos saber?”. 

Posteriormente, é necessário registrar o objetivo do projeto, que pode 

ser dividido em geral e específico e deve começar com verbo no infinitivo.  
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Em seguida, pode-se inserir o método, ou seja, quais os caminhos que 

serão percorridos para buscar respostas aos questionamentos. Pode-se in-

serir os materiais a serem utilizados, exemplos: revista, vídeos, livros, 

filmes, profissionais da área, pesquisa com a família, entre outros. Pode-

se também constar sobre como as descobertas serão registradas, exem-

plos: cartazes, álbuns, filmagens, gravações, fotos, desenhos, pintura, 

obras de arte sobre o tema, escrita, textos coletivos, músicas e etc. 

Em seguida, insere-se uma possível duração desse projeto? Um mês? 

Dois? Um semestre? Dois semestres?  Lembrando que todo o projeto é 

flexível e como menciona Girotto (2006, p. 36), o trabalho com os projetos 

abrem “[...] perspectivas imprevisíveis de busca de conhecimento.”. 

Após isso, pode-se inserir sobre a avaliação, como o professor avali-

ará o desenvolvimento do projeto? Como a criança avaliará? Qual será o 

produto final? Lembrando que toda produção precisa da participação da 

criança como protagonista. Na avaliação final do projeto, o professor po-

derá elaborar um cartaz, sendo escriba, em que redigirá respostas das 

crianças a partir do seguinte questionamento: “O que aprendemos so-

bre?”.  

Em seguida, no projeto redigido, o professor pode inserir o tópico 

sobre divulgação, em que registrará sobre como será divulgado o produto 

final. Com Dramatização? Seminário? Exposição Pedagógica? Livro elabo-

rado pelas crianças? Vídeo? Fotografias?  

Por fim, deve-se ter as referências dos textos utilizados pelo professor 

na elaboração do projeto. 

O projeto como mencionado é autêntico, complexo e por ser intenci-

onal e sistematizado, precisa ser documentado pelo professor, com 

fotografias, vídeos, trabalhos produzidos pelas crianças, entre outras for-

mas.  

No trabalho com projeto há uma unidade temática, com isso, distan-

cia-se das vivências fragmentadas e descontextualizadas. Ressalto que 

para o desenvolvimento do projeto, é necessário que o professor esteja 

atento às crianças, possibilitando que elas se expressem. Além disso, deve 
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organizar o trabalho pedagógico, fazendo mediações que considerem o de-

senvolvimento das crianças, ensinando aquilo que elas não sabem e 

criando novas necessidades a partir do que mobiliza a turma. 

 

1.1 Exemplos do trabalho com projetos na Educação Infantil 

 

Apesar do enfoque deste texto, ser a Educação Infantil, é importante 

explicitar que o trabalho com projeto não restringe a essa etapa de ensino 

e pode ser utilizado em todas as etapas, como exemplo, Hernández e Ven-

tura (1998) apresentam quatro exemplos de projetos trabalhados na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental, sobre felinos, desertos e sobre 

a Antártida. 

Diante do exposto, compreendendo a importância do trabalho com 

projetos enquanto professora da Educação Infantil, apresento, resumida-

mente, dois trabalhos com projetos que realizei com duas turmas.  

O primeiro foi sobre os insetos, pois as crianças demonstraram curi-

osidade para trabalhar com esses animais, a partir do contato com insetos 

na escola nos momentos de parque9. A partir disso, iniciamos o trabalho 

em que semanalmente as crianças de 5 anos aprendiam sobre algum in-

seto. 

A dinâmica consistia em assistir documentários curtos na sala de ati-

vidades, para isso, eu utilizava um projetor multimídia e um telão, após 

isso, as crianças relatavam para mim o que tinham aprendido e na lousa 

eu como escriba escrevia o que elas falavam. Posteriormente, em minha 

residência, eu digitava, imprimia e entregava o texto para cada criança 

ilustrar, essas ilustrações ocorriam com diversos materiais e de diversas 

maneiras. 

Em pouco tempo, elas começaram a pedir para também escreverem 

os nomes dos insetos na ilustração. Ao final, cada criança tinha seu próprio 

livro informativo sobre os insetos. Além dessas vivências, as crianças cons-

truíram gráficos em cartazes, em que cada criança recebeu um quadrado 

 
9 Espaço com aparelhos recreativos, gramado e árvores. 
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para colar na coluna em que havia a escrita do inseto preferido delas. Em 

seguida, esse cartaz foi exposto na escola.  

Dentre as vivências realizadas, as crianças apresentaram as informa-

ções que tinham aprendido sobre os insetos para outra turma da escola e 

com sucatas elaboraram diversos insetos, utilizando diversos materiais.  

No trabalho com esse projeto, foram diversas as vivências e no pro-

cesso, uma criança iniciou uma música, em seguida, outra criança 

continuou e depois outra, posteriormente, outra fez um gesto, outra com-

plementou, até que ao final havia uma música com gestos criada 

coletivamente pela turma. Todos os dias em diversos momentos eles can-

tavam a música que criaram e que está registrada a seguir: 

 

Abelhinha, Abelhinha,  

vai voando, vai voando,  

vai pegar comida, vai pegar comida  

que vai chover, que vai chover... 

Abelhinha, abelhinha,  

volta pra colmeia, volta pra colmeia e faz mel,  

já fiz mel... 

Abelhinha, abelhinha  

entrega para a rainha,  

entrega para a rainha e para o zangão  

NÃO MOSTRA O FERRÃO. 

 

Na música, fica claro alguns aspectos aprendidos durante o projeto, 

como as características das abelhas, o que elas fazem e como são organi-

zadas. O projeto em questão, teve vários produtos que foram divulgados 

aos familiares em uma exposição pedagógica realizada na escola10. 

Em outro ano letivo, crianças de 4 anos, após saberem da autoria do 

registro de um conto de fadas que eu havia lido para a turma, perguntaram 

sobre quem eram os irmãos Grimm. Como essa temática mobilizou o 

grupo, iniciamos o projeto sobre esse tema. 

 
10 Nessa e na próxima exposição pedagógica que mencionarei, havia produtos das vivências realizadas a partir dos 
projetos das turmas da escola. 



Aline de Novaes Conceição | 53 

 

As crianças compreenderam que os irmãos Grimm registraram vá-

rios contos que elas gostavam. Com isso, eles conheceram vários contos 

registrados por eles, recontaram histórias para eu ser escriba, fizeram ma-

quetes da floresta que a Chapeuzinho Vermelho caminhou, fizeram 

palitoches de vários personagens, ilustraram com diversos materiais vá-

rias histórias e desejaram dramatizar a história da Branca de Neve. 

Para isso, fizeram votações sobre os personagens, escolheram os fi-

gurinos, fizeram o cenário, elaboraram convite (eu sendo escriba na lousa 

e uma criança registrando no papel sulfite) para uma turma e para a ges-

tão da escola assisti-los. Após isso, o convite ampliou-se para os familiares 

dessa turma assistirem a apresentação deles no dia da exposição pedagó-

gica realizada na escola. 

No teatro eu era a narradora, mas as falas e expressões eram das 

próprias crianças que sem timidez apresentaram para os familiares e para 

as demais turmas, professores e funcionários da escola. 

Em ambos os projetos, os familiares participaram e relataram sobre 

como era viva essa ação para as crianças e como elas gostavam e relatavam 

as descobertas em casa. Foram ricas vivências, em que todos os envolvidos 

no processo, aprenderam e se desenvolveram. 

 

Considerações finais 

 

Como apresentei, a pesquisa que tenho realizado enquanto douto-

randa, fez-me permanecer como professora da Educação Infantil. A 

Educação Infantil é minha escolha de vida, pesquisa e profissão, vivenci-

ando essa etapa da educação, a escolhi e nela busco me formar 

continuamente, compreendendo que professorar exige muito mais que 

apenas quatro anos bem vividos em uma universidade, seja pública ou pri-

vada.  

Ser professor nessa etapa da educação, não é tarefa fácil, exige o cui-

dar, o educar, a sensibilidade para compreender a importância das 

relações e a consideração da criança como sujeito histórico de direitos que 
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dentre tudo que precisa, também tem necessidade de brincar e compreen-

der o mundo.  

Para o trabalho com essas crianças, o projeto proporciona atividades 

que poderão ser desenvolvimentais às crianças. Além de proporcionar ati-

vidades como defendida por Miranda (2006) sem reprodução, sem cópia 

e sem repetição. 

Professorar para mim é aceitar o desafio de escolher caminhos, teo-

rias, gestos, ações, livros e diálogos envoltos da falta de certeza, mas 

repletos da busca por melhoras. Assim vou me constituindo como profes-

sora da Educação Infantil, uma professora que trabalha com projetos e que 

como Fernando Pessoa disse, compreende que precisa ser inteira, colo-

cando tudo de si em tudo que faz. 
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Capítulo 3 

 

Ser homem na Educação Infantil: 

uma ausência e suas possíveis explicações 

 

Paulo Roberto da Costa 1 2 

 

 

I 

 

Esse texto é o desdobramento de uma série de eventos que se inicia-

ram com o convite de Tawana Orlandi Tosta3 para participar de uma live 

no seu canal do Youtube, dedicado a discussões sobre os diversos desafios 

na e da Educação Infantil.  

Em princípio, pensei em trabalhar o tema do racismo, mesmo por-

que, alguns dias antes, havia participado de um debate no mesmo formato 

no perfil do Facebook do Giuliano Cardinali4 (vice- prefeito de São Carlos) 

sobre o tema. 

Contudo, me propondo um desafio, resolvi indicar um outro tema: 

Ser homem na Educação Infantil5 Todavia, a ideia não era construir um 

simples relato das minhas experiências como profissional nesse segui-

mento da Educação Básica, e sim problematizar e questionar a própria 

estrutura educacional que acolhe crianças muito pequenas. 

 
1 Mestre em Sociologia pela UFSCar, Professor PEB-II (História) da Rede Estadual de São Paulo e professor I (Educa-
ção Infantil) da Rede Municipal de São Carlos/SP. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l6pkx0NwAcg  

3https://www.youtube.com/channel/UCwVoFcrfWiI67fJMI74cVIQ 

4https://www.facebook.com/624032984444904/videos/365772224384879 

5https://www.youtube.com/watch?v=l6pkx0NwAcg&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=l6pkx0NwAcg
https://www.youtube.com/channel/UCwVoFcrfWiI67fJMI74cVIQ
https://www.facebook.com/624032984444904/videos/365772224384879
https://www.youtube.com/watch?v=l6pkx0NwAcg&t=23s
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Ao longo da pesquisa que fiz para me preparar para o debate, surgi-

ram novos questionamentos que extrapolavam as premissas iniciais 

daquilo que me candidatei a debater, contribuíram para isso as lives de 

Bianca Neves Borges da Silva, Gênero e sexualidade na educação infantil6, 

e Lucas R. Moreira, Ser professor na Educação Infantil: expectativas de um 

iniciante7 

As consequências dessas inflexões e reflexões serão resumidas a se-

guir, bem como os desdobramentos posteriores a esse debate com Tawana 

O. Tosta. Pelo caráter hibrido das referências usadas, esse texto também é 

um misto de relato de experiências, artigo de opinião e ensaio científico. 

Ao fim, e ao cabo, ele é muito mais uma tentativa de abrir um horizonte 

de reflexão sobre as condições sociais e culturais que reproduzem estereó-

tipos sobre ser professora/professor na Educação Infantil. 

 

II 

 

Como ocorre com muitos profissionais da educação infantil8 – minha 

entrada nesse nível da educação brasileira não se deu a partir de uma es-

colha inicial, por uma vontade muito grande de trabalhar com crianças 

pequenas, ou mesmo pelo forte apreço em entender seu desenvolvimento. 

De fato, nem mesmo escolhi fazer Pedagogia como primeiro curso 

universitário, ele seria meu terceiro, já quando trabalhava na educação há 

mais de uma década. E, ainda que desde muito cedo sentisse vontade de 

trabalhar com a Educação, essa volição estava focada no que hoje é conhe-

cido como Ensino Fundamental. Minha escolha foi mudando: de Ciências, 

para Geografia e dessa para a História, a qual acabei cursando.  

Antes, porém, por questões muito mais econômicas do que vocacio-

nais, fiz o curso de Magistério (profissionalizante de ensino médio, não 

 
6https://www.youtube.com/watch?v=vDvL4ncRsn0 

7https://www.youtube.com/watch?v=hopGrD6lsII&t=3519s 

8MONTEIRO, Mariana Kubilius; ALTMANN, Helena. Homens na educação infantil: olhares de suspeita e tentativas 
de segregação. Cad. Pesqui.,  São Paulo ,  v. 44, n. 153, p. 720-741,  Sept. 2014 . Available from <http://www.sci-
elo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742014000300012&lng=en&nrm=iso>. access on  26  July  
2020.  https://doi.org/10.1590/198053142824 acessado 04/072020 

https://www.youtube.com/watch?v=vDvL4ncRsn0
https://www.youtube.com/watch?v=hopGrD6lsII&t=3519s
https://doi.org/10.1590/198053142824
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mais existente) no antigo curso do Centro Específico de Formação e Aper-

feiçoamento do Magistério (CEFAM)9, criado ainda no Governo Orestes 

Quércia (1987-1991)e extinto em 200510. Há que se ressaltar, que a educa-

ção infantil se quer fazia parte do currículo do curso, totalmente focado no 

que hoje se chama como anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Assim, só depois de já ser professor de História concursado e traba-

lhando há alguns anos na educação básica, me vi por conta de fatores 

pessoais, sociais entre outros, a procurar outro nicho de trabalho. Em fun-

ção do estimulo e orientação de amigos e colegas, prestei o concurso para 

professor I (Educação Infantil) da rede municipal de São Carlos.  

Fora, o “drama” de adequação de horários e distâncias entre uma es-

cola e outra, tive que me adaptar as novas estruturas administrativas, 

pedagógicas e relacionais do novo sistema de ensino e da nova modalidade.  

Contudo, demorou muito para me dar conta de que para, além de 

mim, existiam poucos homens na Educação Infantil, talvez porque seja 

forte a presença de mulheres na Educação Básica como um todo. Porém, 

com o passar do tempo, fui percebendo que não se tratava tanto da pre-

sença feminina, mas de uma ausência expressiva de profissionais do sexo 

masculino. Todavia, essa percepção foi muito mais um processo do que 

um insight, e posso afirmar que só se tornou realmente um dado da cons-

ciência após a pesquisa feita para participar para referida live. 

Ao realizar uma breve investigação do universo dos homens na edu-

cação infantil, me deparei com uma constante, quase um tipo ideal, no 

sentido weberiano11: homem, que por razões diversas, muitas delas, eco-

nômicas, busca como alternativa profissional a Educação Infantil, é 

recebido com desconfianças, ora por seus pares, ora pela comunidade, ora 

por ambos, chegando a ter sua masculinidade posta em cheque, bem como 

 
9Decreto Governamental nº 28.089 de 14 de Janeiro de 1988 

10Resolução SE 119, de 7-11-2003 

11 TORMIN, M. Aspectos metodológicos da obra de Max Weber: por que recorrer ao tipo-ideal? In_ https://periodi-
cos.ufmg.br/index.php/revistatrespontos/article/view/15098 acessado em 15/08/2020. 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistatrespontos/article/view/15098
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistatrespontos/article/view/15098
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suas habilidades e competências para ser um professor de “crianças e be-

bês12.  

Esse tipo ideal do professor de Educação Infantil encontrou eco em 

muitas das minhas vivências como profissional, principalmente no que 

tange a relação com a comunidade, em particular com as mulheres/mães, 

algumas chegando mesmo a questionar a segurança de suas filhas diante 

de um professor homem na sala.  

Em menor número, havia colegas e superiores imediatos preocupa-

dos com a possível incapacidade ou falta de habilidade que eu pudesse ter 

em lidar com os pequenos, mas apenas uma diretora foi claramente hostil 

a minha presença em sua escola, me chamando várias vezes a sua sala para 

poder “orientar” meu trabalho ou mesmo me repreender por supostas 

ações inadequadas.  

As pesquisas acadêmicas estavam corroborando as minhas vivências 

e as de outros colegas, muitas delas plenas de desconforto, angústias e so-

frimentos mentais e até físicos etc. Por outro, lado, uma interrogação 

começou a crescer em mim. Será importante tão só constatar a recorrên-

cias das vivências de homens na Educação Infantil? Como explicar não só 

a ausência masculina historicamente documentada, mas o horror que a 

quebra dessa ausência causa nas comunidades onde as escolas estão inse-

ridas? 

No fundo a grande questão era: quais são as bases materiais e cultu-

rais que sustentam esse estado de coisa? 

 

III 

 

Foi Silvia Federici quem primeiro acendeu a luz que me guiaria nessa 

senda. Ao enunciar “aquilo que vocês chamam de amor, nós chamamos de 

 
12 Além do já citado artigo de Monteiro e Altiman, ver também JAEGER, Angelita Alice; JACQUES, Karine. Masculini-
dades e docência na educação infantil. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis ,  v. 25, n. 2, p. 545-570,  Aug.  2017 .   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2017000200545&lng=en&nrm=iso>. 
access on  23  Sept.  2020.  https://doi.org/10.1590/1806-9584.2017v25n2p545. 
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trabalho não remunerado”13 a filósofa italiana escancarou um problema 

que parecia óbvio mas, não era.Vários autores trabalham com a ideia de 

que o cuidar foi historicamente construído como um lugar feminino, por-

tanto subalterno14.  

A Educação Infantil foi historicamente constituída como um espaço 

de predominância do gênero feminino, sendo que um dos motivos refere-

se ao fato de que mulheres há muitos anos serem associadas ao ato de cui-

dar e educar, conforme Araújo e Hammes (2012). Diante deste pensamento, 

tal atividade não deveria ser exercida pelo homem15 

Jaime de Freitas Vieira, um dos professores que trabalham na mesma 

unidade escolar onde leciono, e com quem trabalhei durante o ano de 

2018, relatou via Whatsapp que durante sua graduação em Pedagogia 

(UFSCar, 2005-2009), uma professora do curso lançou uma provocação 

aos poucos homens da sala, dizendo se eles não sentiam desconfortáveis 

ao se preparem para uma profissão reconhecidamente feminina, mais 

ainda, ela perguntou-lhes se eles não se sentiam preocupados com a pos-

sibilidade de terem sua masculinidade questionada por estarem numa 

profissão subalternizada, com baixos rendimentos entre outros fatores. 

Claro que a ideia era gerar uma discussão em torno das condições 

sociais e econômicas dos profissionais da Educação Infantil, bem como as 

questões relacionadas as políticas públicas, todavia, segundo o professor, 

muitos dos seus colegas de curso não entenderam a ideia, fato que levou a 

discussões acaloradas e polêmicas fora da sala de aula 

Mas se Educação Infantil é fortemente conectada com a ideia do cui-

dar, associada inclusive a higienização íntima das crianças, quando 

 
13O Patriarcado do Salário: “O que chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado” Conversas com 
Silvia Federicihttps://pcb.org.br/portal2/13581/o-patriarcado-do-salario-o-que-chamam-de-amor-nos-chamamos-
de-trabalho-nao-remunerado/ acessado em 12/08/2020. 

14 À guisa de comparação veja esse texto de SANTOS, Luiz Antonio de Castro  and  FARIA, Lina. As ocupações supos-
tamente subalternas: o exemplo da enfermagem brasileira .Saude soc. [online]. 2008, vol.17, n.2, pp.35-44. ISSN 
1984-0470.  https://doi.org/10.1590/S0104-12902008000200005 

15GONÇALVES, Josiane Peres; RIBEIRO DA PENHA, Natalia. Professor homem na educação infantil: o olhar de aca-
dêmicos e alunos egressos do curso de pedagogia. Zero-a-Seis, Florianópolis, v. 17, n. 32, p. 170-192, out. 2015. ISSN 
1980-4512. Disponível em:<https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2015n31p170/ 
30232>. Acesso em: 23 set. 2020. doi:https://doi.org/10.5007/1980-4512.2015n31p170 

https://doi.org/10.5007/1980-4512.2015n31p170
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“invadida” por profissionais homens ocorreria o que Guaciara Loro chama 

de “um atravessar de fronteiras”16.O professor ultrapassa, não um, mas 

vários interditos de sua masculinidade. Tal ousadia tem custos.  

Tais custos englobam sobretudo o questionamento de sua capacidade 

de cuidar, muito mais do que educar, uma criança pequena, passando por 

questionamentos sobre sua sexualidade e, o mais cruel dos aspectos, o de 

ser um elemento de perigo para as crianças, em maior grau para as meni-

nas. Infelizmente o espectro da pedofilia ronda o cotidiano dos professores 

de Educação Infantil, os riscos de um linchamento real e/ou virtual tal 

como ocorre no filme “Aos teus olhos”17 não são mera paranoia. 

Todavia, apesar de focar nos obstáculos e nas dificuldades dessa tra-

vessia, dessa quebra de expectativas, os autores que investigam a presença 

dos professores na Educação Infantil focam muito mais na questão de gê-

nero (papéis sociais) em relação a esse estado de conflito nas escolas com 

a presença de profissionais masculinos, deixando de lado aspectos históri-

cos e socioculturais relevantes.  

Voltando a Federici, em vários trabalhos18 a autora defende a centra-

lidade da exploração do trabalho feminino não remunerado como parte do 

processo de acumulação de capital, condição sinequa non da existência do 

sistema capitalista, sem o qual seu processo de constante inovação e des-

truição não se mantêm. 

Ora, cerca de 52% da população brasileira19 é composta por mulhe-

res, as quais recebem em média 810 reais por mês em salários contra uma 

média de 1.100 reais dos homens20.Esse contingente feminino quando 

 
16 LORO, G.L. Teoria Queer: uma política pós-identitária para a Educação. Estudos Feministas ANO 9 541-553, 2º 
SEMESTRE 2001. 

17 Filme de 2017, dirigido por Carolina Jabor e protagonizado por Daniel de Oliveira. 

18 O mais recente deles é Calibã e a Bruxa publicado aqui no Brasil em 2017 pela Editora Elefante 

19IBGE. Conheça o Brasil in_https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-
homens-e-mulheres.html 

20GONZALES, L; BARREIRA. Efeito do auxílio emergencial sobre a renda in_https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/ 
files/u624/auxilioemergv10.pdf 
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retorna ao lar é responsável, na maioria dos casos, pelas atividades de ma-

nutenção da vida no lar (limpeza, organização, cuidado dos filhos etc)21. 

“O capitalismo, cada vez mais, tenta invadir nossas vidas. O capita-

lismo busca utilizar as mulheres e depende de suas vidas, do nosso 

trabalho para reproduzir os demais trabalhadores e para construir [a so-

ciedade]. As duas coisas andam juntas. O moralismo nos mostra o quanto 

é importante a exploração da reprodução, da sexualidade, do trabalho das 

mulheres para a perpetuação da sociedade capitalista, para a construção 

das desigualdades”22 

Esse mesmo contingente, cujo valor para o capital já se inicia com sua 

capacidade de reprodução da própria massa de trabalhadores e trabalha-

doras, além da exploração não remunerada de suas múltiplas atividades, 

a maioria relacionada ao cuidar, ainda sofre com altos índices de violência 

dentro e fora do lar. 

Aspectos cruéis da nossa sociedade como a cultura do estupro e o fe-

minicídio são fatores que agravam a precariedade da vida de milhões de 

mulheres, as quais não encontram apoio institucional – à guisa de exemplo 

basta ver o baixo número de delegacias da mulher existentes no território 

brasileiro23, além do baixo número de condenações para os crimes que en-

volvem violência doméstica, estupro entre outros24. 

Ora, esse estado de coisas não se constrói num vácuo institucional, 

muito pelo contrário, ele precisa de aparelhos ideológicos do Estado25, no 

sentido dado por Althusser, que sedimentem uma estrutura cultural e de 

práticas sociais que legitimem a violência e a exploração das mulheres. 

 
21https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedi-
cam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas domesticas#:~:text=As%20mulheres%20dedicaram% 
2C%20em%20m%C3%A9dia,tarefas%20%E2%80%93%2010%2C9%20horas.&text=Essa%20in-
cid%C3%AAncia%20era%20maior%20entre,homens%2C%2080%2C4%25 acessado em 17/08/2020 

22FEDERICI, Silvia, Entrevista a Brasil de Fato 2019 

23TAVARES, Viviane. Como estamos sucateando as delegacias da mulher in- https://outraspalavras.net/ 
outrasmidias/como-estamos-sucateando-as-delegacias-da-mulher/ acessado em 18/08/2020. 

24MENEZES, L. Biografia de um crime sem castigo. https://www.metropoles.com/materias-especiais/estupro-no-
brasil-99-dos-crimes-ficam-impunes-no-pais acessado em 18/08/2020. 

25 Para uma introdução ao assunto ver https://jus.com.br/artigos/49739/as-instituicoes-educativas-como-apare-
lhos-ideologicos-do-estado acessado dia 17/08/2020 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas
https://outraspalavras.net/outrasmidias/como-estamos-sucateando-as-delegacias-da-mulher/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/como-estamos-sucateando-as-delegacias-da-mulher/
https://www.metropoles.com/materias-especiais/estupro-no-brasil-99-dos-crimes-ficam-impunes-no-pais
https://www.metropoles.com/materias-especiais/estupro-no-brasil-99-dos-crimes-ficam-impunes-no-pais
https://jus.com.br/artigos/49739/as-instituicoes-educativas-como-aparelhos-ideologicos-do-estado
https://jus.com.br/artigos/49739/as-instituicoes-educativas-como-aparelhos-ideologicos-do-estado
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Para não alongar o percurso histórico, basta destacar que foi somente 

com a Constituição de 1988 que a cidadania plena foi estendida às mulhe-

res, em outros períodos elas estiveram em maior ou menor grau sob o 

julgo dos homens das famílias. 

  

IV 

 

Para além das questões econômicas, políticas e sociais, há o papel dos 

artefatos cultuais produzidos, em enorme quantidade, pela indústria cul-

tural, os quais reforçam os aspectos resumidos acima. Também para não 

estender demasiadamente esse texto ficarei apenas com dois exemplos. O 

primeiro vem do universo da música popular. 

 

“Os teus cabelos cobriam os lábios teus 

Não permitindo encontrar os meus 

E você é baixinha, gatinha eu vou parar 

Mas tudo isso porque eu me sinto coroão 

Tu tens apenas metade da minha ilusão 

Teus doze aninhos permitem somente um olhar” 

(Nosso sonho- Compositor ClaucirleyJovencio De Souza)26 

 

Nessa composição de 1996, cantada pela dupla Claudinho e Buchecha, 

demonstra-se sem subterfúgios que a garota objeto de desejo do eu poético 

do compositor e , provavelmente, dos cantores, é tão somente uma garota 

de 12 anos, ou seja, uma criança que já deveria estar sob a proteção do ECA 

(existente já há seis anos) e que, no entanto, teve seus supostos dotes sen-

suais e sexuais cantados, várias vezes em rede nacional, nas festas 

familiares e em outros lugares do cotidiano nacional, normalizando um 

texto claramente pedófilo, ainda que esse assunto não fosse um tema de 

discussão na grande mídia.  

Em um Horário de Trabalho Coletivo (HTPC) da rede municipal de 

São Carlos, para o qual fui convidado em função da repercussão da live no 

 
26https://www.letras.mus.br/claudinho-e-buchecha/45307/ acessado 19/09/2020. 

https://www.letras.mus.br/claudinho-e-buchecha/45307/
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canal da Tawana Orlandi Tosta, utilizei essa composição para introduzir o 

assunto da presença masculina na Educação Infantil, e foram várias as 

professoras que manifestaram que “sim cantaram várias vezes essa mú-

sica ao longo dos anos”. A própria diretora da unidade na qual trabalho, 

Fernanda Fabbri, em conversa via Whatsapp, demonstrou–se surpresa em 

como foi recorrente cantar essa música em eventos de seu cotidiano, des-

tacando a naturalização de um situação que nem deveria existir. 

É inegável que as produções culturais brasileiras, mas não só elas, em 

grande parte reproduzam aspectos do machismo presentes na sociedade, 

reforçando-o e sendo parte do processo de reprodução do mesmo. 
 

 
 

O pôster acima refere-se a um filme de 1988 e foi utilizado por mim 

em outro HTPC, dessa vez em minha escola sede, CEMEI Maria Alice Vaz 

de Macedo, para debater como a indústria cultural reforça estereótipos 
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sobre a mulher, seu corpo e sobre os trabalhos por ela executados. A sim-

ples comparação entre a sinopse do filme e a imagem acima já evidencia 

as distorções às quais ela se propõe  

Leda Beth Vincent (Raquel Welch) mora na pequena cidade de Shiloh 

e trabalha como garçonete e cria sua filha Julie (ChristaDenton), uma es-

tudante do ensino médio, como uma mãe amorosa e responsável. Assim, 

ao saber que o popular professor de história de Julie, o Sr. George Baker 

(Ronny Cox), espalha ideias antissemitas e racistas entre seus alunos, Leda 

Beth decide pedir uma explicação ao Sr. Baker. Mas ela se choca contra uma 

parede. Ninguém na cidade quer apoiá-la e parece que ela terá que levar o 

caso ao Conselho de Educação, a um Tribunal. O problema é que uma pes-

soa que abandonou a escola e é vista como uma vagabunda não conta 

muito, se comparada aos detentores do conhecimento e da moralidade27 

Ainda que a profissão da protagonista, seu figurino e outros aspectos 

de composição da personagem (assim como os julgamentos morais e so-

ciais sobre eles) façam parte do plot da narrativa, a construção visual do 

pôster se concentra exclusivamente nela, causando uma distorção inter-

pretativa para quem não conhece a narrativa como um todo.  

Poderia elencar um número muito grande de propagandas, dos mais 

variados bens e serviços, que constroem imagens da mulher28, todavia, 

isso fugiria ao escopo desse texto. O mais importante é ressaltar que, há 

no geral duas imagens mais comuns da mulher no universo midiático: a 

sensual e disponível, como mostram os exemplos acima; e a dona de casa 

“recatada e do lar”29, uma constante redundância em comercias de mar-

garina, sabão em pó e outros artigos para o lar.  

“Na cultura de estupro, a mulher é colocada como coisa. Os homens 

podem fazer o que quiserem com o corpo dela. O problema está nas 

 
27 Tradução livre e adaptada do texto Guy Bellinger in_ https://www.imdb.com/title/ 
tt0096044/plotsummary?ref_=tt_ov_pl consultado dia 19/09/2020. 

28assim mesmo no singular, pois essas construções imagéticas visam essencializar em um número reduzido de pos-
sibilidades a diversidade das mulheres reais. 

29 Expressão antiga e fora de moda ganhou novo alento com as polemicas levantadas em torno do texto escrito por 
LINHARES, Juliana Marcela Temer: bela, recatada e do lar in_  

https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ acessado em 15/09/2020 

https://www.imdb.com/title/tt0096044/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
https://www.imdb.com/title/tt0096044/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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propagandas de TV, no descrédito à palavra das mulheres quando são ví-

timas de abusos, no machismo que não conseguimos vencer” Maíra 

Fernandes30 

Porém, na prática essas duas construções simbólicas se chocam no 

cotidiano e não impedem que as mulheres, independente da classe social, 

possam vir a sofrer violência doméstica, estupro, ou seja, economicamente 

exploradas como demonstrado acima. A questão da violência sexual é mais 

devastadora, sobretudo na questão do estupro: “o único em que se procura 

antecedentes criminais da vítima ao invés de procurar os antecedentes do 

estuprador”31 

O mesmo vale para os casos de pedofilia, fartamente noticiados pelos 

meios de comunicação, cuja norma é culpabilizar a vítima, contudo, ainda 

hoje, maridos agressores tentam imputar às vítimas a responsabilidade 

pela violência por eles cometida. 

Não me alongarei mais sobre essas questões cujos estudos acadêmi-

cos, oficiais e jornalísticos existem em grandes quantidades. A ideia foi de 

contextualizar as condições de vida material, psíquica e cultural na qual 

estão imersas as mulheres no Brasil, sendo que boa parte delas são traba-

lhadoras que precisam deixar seus filhos e filhas em unidades de Educação 

Infantil. 

 

V 

 

Retomando a questão inicial da presença de professores na Educação 

Infantil, tendo como base o que foi descrito e analisado acima, fica mais 

fácil compreender porque muitas mães, e também pais, tem dificuldade 

em aceitar que um homem “tome conta de seu filho ou filha”. 

 
30https://www.metropoles.com/materias-especiais/estupro-no-brasil-99-dos-crimes-ficam-impunes-no-paisCon-
sultado 12/09/2020. 

31 GARBIN, Aphonso Vinicius“Os antecedentes da vítima em crimes de estupro 

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/345324652/os-antecedentes-da-vitima-em-crimes-de-estu-
pro acessado 17/09/2020 

https://www.metropoles.com/materias-especiais/estupro-no-brasil-99-dos-crimes-ficam-impunes-no-pais
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/345324652/os-antecedentes-da-vitima-em-crimes-de-estupro
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/345324652/os-antecedentes-da-vitima-em-crimes-de-estupro
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Tendo a pensar que, mesmo de forma inconsciente, muitas famílias 

acabam associando a presença masculina no interior da sala de aula como 

um risco para seus filhos e filhas. Penso em uma mulher que vive uma 

relação abusiva, mesmo que sem a violência física, que ao entregar sua 

filha a um professor na sala de aula, possa sentir muito desconforto e des-

confiança.  

Nesse sentido, já vivenciei casos nos quais as mães nem deixaram 

suas filhas na sala, ou apenas o fizeram no intuito de obter vaga em outra 

sala, em pelo menos um caso, a criança nem permaneceu na escola. Outras 

mães, tentando confrontar seus medos, me procuraram e explicitaram 

suas dúvidas e receios, sendo por mim, na medida das minhas possibilida-

des, orientadas e aconselhadas a se permitir ter essa experiência. 

Antes de realizar esses debates em formas de lives e reuniões virtuais, 

eu acreditava que bastava a apresentação de dados que mostravam os bai-

xos ou inexistentes casos envolvendo profissionais da Educação em crimes 

sexuais ou de violência contra a criança, porém a pesquisa de preparação 

e as minhas reflexões em processo mostraram que eu estava errado. 

A situação das mulheres no Brasil é extremamente precária e, mesmo 

aquelas que aparentam viver em segurança sabem que não estão segu-

ras32. Portanto, creio, que a Educação Infantil deve repensar suas 

estratégias de lidar com as famílias e principalmente com as mães de nos-

sas crianças. 

“É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes 

de cometer tais atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, pro-

curando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, na medida 

em que se desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos. Os 

culpados não são os assassinados, nem mesmo naquele sentido caricato e 

sofista que ainda hoje seria do agrado de alguns”33 

 
32 Só para citar um exemplo temos uma pesquisa pelo governo do Mato Grosso do Sul https://www.se-
dhast.ms.gov.br/cerca-de-70-das-mulheres-sentem-se-inseguras-dentro-da-propria-casa-revela-pesquisa/ 
acessado 23/09/2020. 

33 ADORNO, T .Educação após Auschwitz, 1967 https://www.marxists.org/portugues/adorno/ano/mes/educa.htm 
acessado 20/09/2020. 

https://www.sedhast.ms.gov.br/cerca-de-70-das-mulheres-sentem-se-inseguras-dentro-da-propria-casa-revela-pesquisa/
https://www.sedhast.ms.gov.br/cerca-de-70-das-mulheres-sentem-se-inseguras-dentro-da-propria-casa-revela-pesquisa/
https
https://www.marxists.org/portugues/adorno/ano/mes/educa.htm
https://www.marxists.org/portugues/adorno/ano/mes/educa.htm
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Adorno estava pensando nos horrores da Segunda Grande Guerra, 

contudo sua argumentação é perfeita para se pensar em estratégias capa-

zes de propiciar as condições das mulheres construírem uma nova 

sociedade. É necessário conhecer todos os mecanismos geradores da espo-

liação de sua humanidade, porque, como escreve Rosa Monteiro, só se 

pode massacrar quem é despojado de sua condição humana34. 

Por outro lado, é importante a desconstrução do ser homem em 

nossa sociedade, revelar [a todos nós] os mecanismos geradores do ma-

chismo estrutural que vicia as relações entre homens e mulheres. Homens 

mais conscientes se tornam parceiros no movimento de transformação so-

cial, rumo a uma real igualdade de gêneros. 

“A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma 

autorreflexão crítica. Contudo, na medida em que, conforme os ensinamen-

tos da psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde 

praticam crimes, forma-se na primeira infância, a educação que tem por 

objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na primeira infância”35 

É muito importante perceber que, décadas antes de todos os docu-

mentos norteadores da Educação Infantil aqui no Brasil, Adorno já 

ressaltava a educação da infância como motor de transformação social, 

prevenção de problemas sociais e individuais. Mais que isso, ele pensava 

na questão de uma educação dirigida a autorreflexão, geradora de seres 

autônomos, pois como escreve Monteiro; “sem o entendimento de nós 

mesmos e dos outros, sem a empatia que nos une aos outros, não pode 

existi nenhuma sabedoria, nenhuma beleza”36. 

Assim, cabe a Educação, sobretudo no seu segmento dedicado à in-

fância, a missão civilizacional de impedir, não só novos Auschwitz, mas 

todas as formas de segregação e desumanização das pessoas, sejam mu-

lheres, população LGBTQIA+, populações negras e indígenas etc. 

 
34 MONTEIRO, Rosa. A louca da casa. Trad. Paulina Wacht, Ari Roitmam, 2edª, Rio de Janeiro: Harper Collins Brasil, 
2016. 

35 ADORNO, T .idem nota 31 

36 MONTEIRO, Rosa. A louca da casa. Trad. Paulina Wacht, Ari Roitmam, 2edª, Rio de Janeiro: Harper Collins Brasil, 
2016, p.97. 
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VI 

 

Finalizando esse texto, posso hoje afirmar, ainda que à guisa de um 

ensaio de afirmação, que a pouca presença, em muitos casos ausência, de 

homens como professores na Educação Infantil é um indício de um pro-

blema mais vasto. 

Essa vastidão engloba desde a tardia implantação da Educação Infan-

til dentro das estruturas do Sistema de Educação Básica no Brasil, a 

insistência em associar esse segmento à assistência social, a estreita vin-

culação entre cuidar e trabalho/condição feminina (fator que torna as 

profissões mais próximas ao cuidado como inerentemente destinadas as 

mulheres, portanto, subalternizadas). 

Portanto, urgem mudanças sociais que emancipem as mulheres, tor-

nando-as verdadeiramente cidadãs de fato e de direito, e que propiciem 

também aos homens a construção de novas masculinidades, livres da to-

xidade exalada das atualmente hegemônicas  

Numa sociedade de iguais, ainda que individualmente diferentes, se-

ria irrelevante a discussão em torno da presença de um homem ou mulher 

em qualquer profissão ou espaço social, mais ainda na Educação. Contudo, 

isso ainda é uma utopia desejando se tornar real, para que outras utopias 

ganhem espaço em nosso horizonte civilizacional. 
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Capítulo 4 

 

Criança e natureza: 

um universo de possibilidades na Educação Infantil 

 

Amanda de Barros Mota 1 2 

 

 

Sempre demonstrei apreço às coisas naturais, eu gostava de estar ao 

ar livre, em contato com a terra e com as plantas, elementos que sempre 

me causavam encantamento e faziam meus olhos brilharem. Lembro-me 

que meu passatempo favorito de criança era ler poemas sob a sombra de 

um ipê amarelo plantado no condomínio em que eu morava. Um dia, não 

muito tempo atrás, ouvindo a uma fala do jornalista e fundador do Movi-

mento Criança e Natureza, Richard Louv, para o Seminário Criança e 

Natureza do Instituto Alana, ele faz uma provocação, diz que todos têm 

uma memória da infância rodeada por algum elemento da natureza. Não 

sei se a natureza permeia a memória de todos, mas a minha sim. Porém, 

foi só quando iniciei o curso técnico em meio ambiente na Escola Técnica 

Estadual – ETEC Guaracy Silveira, que a natureza e todas as pautas ligadas 

a ela, ganharam destaque na minha vida.  

Formávamos um grupo unido e engajado. Além de participarmos en-

tusiasmados das aulas, debatendo e realizando com dedicação os trabalhos 

de campo e as atividades propostas pelos professores, nós também 

 
1 Encantada por crianças e pela natureza, assim encontrou na educação um caminho possível para unir suas duas 
grandes paixões. Entusiasta da importância da natureza para o desenvolvimento das crianças, defende que ambas 
devem ser indissociáveis. É formada em geografia e pedagogia, cursando pós-graduação em Educação Integral pelo 
Instituto Singularidades. Trabalhou em ONG e em escolas particulares, hoje atua como educadora do projeto Pequeno 
Sustentável e é professora da rede municipal de São Paulo, onde leciona para crianças da educação infantil e do 
fundamental II. 

2 Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=UNKg_gG4QZo&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=UNKg_gG4QZo&t=2s
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passamos a realizar atividades fora da ETEC. Debatíamos pontos tão im-

portantes sobre as questões ambientais, que tanto conhecimento e reflexão 

não poderiam ficar só para nós. As pautas ambientais eram e continuam 

sendo urgentes, assim, era preciso mais pessoas engajadas na preservação 

ambiental, precisávamos compartilhar o que estávamos aprendendo com 

mais pessoas, com o mundo inteiro se assim fosse possível.  

Desse grupo surgiu o Instituto Jerivá, onde eu passei a ter as primei-

ras experiências com educação ambiental. Realizávamos atividades com 

crianças em parques do município de São Paulo, além de escolas e eventos 

como Viva Mata da SOS Mata Atlântica. As propostas tinham sempre a 

temática ambiental de fundo, com a intenção de serem brincadeiras diver-

tidas e que pudessem gerar uma reflexão sobre o nosso planeta, foram 

anos de experiências riquíssimas. Aprendi que tudo na natureza tem seu 

ciclo de vida, de início, desenvolvimento e fim, e assim foi também com o 

Instituto Jerivá, com os anos o grupo se desfez, as atividades se encerraram 

e abriu-se espaço para novos ciclos. O novo para mim foi me tornar edu-

cadora do Pequeno Sustentável, projeto que perpetua até os dias de hoje, 

e tem como foco a sustentabilidade e formas de (re)pensar a educação 

junto das crianças e adolescentes. 

Desde o ensino técnico, eu passei a estudar muito sobre a temática 

ambiental, participei de vivências na natureza, fiz cursos e li diversos livros 

com abordagens cientificas e também espirituais. Passei a compreender 

processos e ciclos naturais, tudo chamava a minha atenção,quando eu vi-

ajava para o litoral e me perdia observando os minerais presentes nas 

rochas, ou olhando o contorno do relevo e imaginando como tudo aquilo 

se formou. Enfim, me tornei a estudiosa das ciências naturais. Prestei ves-

tibular para geologia, geografia e ciências naturais. Passei para geografia, 

me formei e apesar de sempre ter desejado ser cientista, dessas que pas-

sam horas e horas no laboratório, acabei caminhando aos poucos para 

outra direção, a educação.  

Ser professora chegou meio que de repente na minha vida, não que 

eu nunca tivesse brincado de ser professora na minha infância, pelo 
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contrário, eu passava horas preciosas com um livro, uma lousa, um pu-

nhado de giz e colorido e meus alunos imaginários. Porém, estar em pé, 

de frente para uma sala com trinta e cinco alunos me causou espanto. Cau-

sou no primeiro dia, e causa todas as vezes que eu entro em uma sala de 

aula. É claro que com o tempo a gente se acostuma, as sensações mudam, 

ficamos mais confiantes. Mas ainda assim, todos os dias, estamos diante 

do novo, acho até que é isso que faz a profissão de professor ser algo tão 

empolgante para mim, nenhum dia é igual ao dia anterior. 

Eu gostava das aulas de geografia, gostava de ser professora, porém 

sentia que algo me faltava. Foi só quando eu iniciei a graduação de peda-

gogia que eu descobri o que era. Mais precisamente no período de estágio 

obrigatório, quando eu entrei pela primeira vez em um Centro de Educa-

ção Infantil – CEI, que eu tive a certeza de ter encontrado algo muito 

valioso, que valia a pena vivenciar mais.   

O estágio no CEI foi concluído com sucesso, para mim aquelas horas 

eram tão agradáveis que me passavam a impressão que professor de edu-

cação infantil nem trabalhava, era quase que como um momento 

agradável de lazer. Mais adiante eu descobri que é de fato muito prazeroso, 

porém que também exigem muito trabalho e dedicação.  

Foi assim que minha história com a educação infantil começou. Eu 

estava tão animada para começar a trabalhar com as crianças e bebês que 

enviei currículo para todas as escolas de educação infantil do meu bairro e 

também algumas mais distantes. Iniciei como auxiliar de professora em 

uma escola particular no município de São Paulo, e já no semestre seguinte 

eu assumi uma sala com os bebês de um ano de idade. Eu estava tão feliz 

e tão entregue as experiências com as crianças que deixei os adolescentes 

e as aulas de geografia para outro momento, e me dediquei inteiramente 

para esse novo trabalho.  

Atualmente sou professora na prefeitura municipal de São Paulo, 

onde leciono geografia no período da manhã para os alunos do fundamen-

tal II, e no período da tarde sou professora dos bebês e crianças no Centro 

de Educação Infantil – CEI. Além do trabalho formal dentro das escolas, eu 
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também continuo como educadora do Pequeno Sustentável, provocando o 

encontro de crianças com a natureza dentro da cidade de São Paulo.   

Ao longo deste capítulo apresento um pouco do debate teórico que 

envolve a questão da criança e natureza dentro das escolas, em especial as 

escolas de educação infantil. Além de compartilhar a minha experiência 

com as vivências com a natureza ao longo dos anos trabalhando com edu-

cação ambiental dentro e fora do ambiente escolar.  

 

Criança e natureza ou Criança é natureza? 

 

Gostaria que você caro leitor, fizesse um exercício comigo nesse exato 

momento. Reflexão rápida que levará apenas alguns segundos: feche os 

olhos e se imagine no meio da natureza.   

Como é esse lugar no qual você se imaginou? Por acaso é um lugar 

na floresta, rodeado de mata, talvez com uma imponente cachoeira, onde 

é até possível sentir o ar fresco da sombra das árvores? Ou você se imagi-

nou no campo em uma noite estrelada, com uma fogueira que dança 

alegremente a sua frente e foi possível sentir o calor que emana do fogo? 

Quem sabe você gosta mais da praia, e se imaginou tomando um banho 

de mar, sentindo o gosto da água salgada na boca e presenciando o por do 

sol mais lindo que seus olhos já viram.  

É curioso como quando falamos sobre natureza, nos tele transporta-

mos para uma sensação de paz e tranquilidade, não é a toa que muitas 

técnicas de relaxamento utilizam da visualização de cachoeiras, mares e 

florestas para que possamos acalmar o corpo e mente. O tempo passa mais 

lento em contato com a natureza, geralmente ela nos tira do automático e 

de da pressa tão corriqueira do nosso dia a dia, entramos em um novo 

ritmo, uma sintonia com o que é natural e esta fora do nosso controle. A 

natureza pede para ser contemplada e vivenciada, e não podemos manter 

essa relação se estamos a todo o momento com os olhos grudados no re-

lógio e nas tarefas sem fim que muitas vezes temos que cumprir.  
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É importante ressaltar que também somos seres naturais, fazemos 

parte do ciclo da natureza e do planeta, desde a nossa origem, gestação até 

o fim de nossas vidas. Somos tão integrantes da natureza quanto qualquer 

outra planta ou animal que vive na Terra. Porém, apesar de em essência 

sermos natureza, não podemos negar que existe algo que nos diferencia 

de todos os outros animais e plantas que povoam o planeta. Algo que nos 

diferenciou em algum momento da evolução e que permitiu que nos afas-

tássemos dessa essência, até mesmo nos colocando em uma posição de 

superioridade em relação a ela: somos seres culturais. 

 

A cultura apresenta-se como a característica peculiar do homem, pela qual o 

homem se distingue como um ser especial, diferente dos animais e das coisas 

e, portanto, acima deles. (...) O orgânico é a natureza, o superorgânico é a cul-

tura. Enquanto o orgânico obedece a leis físicas e biológicas da natureza e 

engloba todos os seres, mesmo o homem, na sua ordem natural, a cultura so-

breleva atividades culturais e coloca o homem acima dos animais, porque é 

produto da sua mente. (BERNARDI, s.d., p. 26, apud TIRIBA, p.66, 2005) 

 

Como bem apresentado por BERNARDI, nós, seres humanos somos 

seres culturais, criamos normas e regras de convívio em sociedade. Cria-

mos modos de pensar e agir, criamos necessidades que vão além daquelas 

que de fato precisamos para sobreviver. Criamos linhas imaginárias que 

separam territórios, criamos cidades, máquinas, bens de consumo, o di-

nheiro e o lucro entre muitas outras criações humanas. 

A sociedade na qual estamos inseridos segue um modelo que se tor-

nou predominante em todo o mundo, a sociedade capitalista-urbano-

industrial-patriarcal, para o capital, a natureza é, simplesmente, matéria 

prima morta para a produção de mercadorias. (TIRIBA, 2005). Esse mo-

delo de sociedade é baseado na exploração dos recursos naturais e na 

acumulação, por exemplo, a água elemento essencial para a vida no pla-

neta é explorada de forma irresponsável, tampamos córregos e rios, 

desmatamos áreas de nascentes, poluímos as águas com esgoto domestico 

e industrial, privatizamos seu uso, desperdiçamos esse bem como se ele 

fosse infinito em sua forma potável. A sociedade se utiliza de toda a 
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natureza seguindo esse mesmo padrão, retira-se até o fim um elemento e 

depois partimos para explorar e esgotar outro.  

Preferimos explorar a natureza até o seu esgotamento, ao invés de 

preservar, pois nesse pensamento capitalista-urbano-industrial-patriarcal 

a função da natureza é justamente nos servir. Somos superiores e não 

parte integrante, utilizamos a natureza ao invés de vivermos com a natu-

reza, de forma que os animais, plantas, minerais, a água, o sol, o ar e tudo 

mais que possa existir livremente no planeta estão a serviço do homem 

para suprir as nossas necessidades, não só as mais vitais, como todas que 

a mente humana possa imaginar. 

Esse modelo de desenvolvimento não está voltado para o bem-estar 

e felicidade dos povos e espécies que habitam o planeta, mas para os inte-

resses de mercado (TIRIBA, 2005). E a realidade, é que nós dependemos 

da natureza muito mais do que ela depende de nós, de forma que é preciso 

repensar o caminho que queremos continuar trilhando. Importante res-

saltar também que não nascemos com esse pensamento, pelo contrário, 

quando nascemos somos seres naturais. Um bebê que acabou de nascer 

ele não vem ao mundo conhecendo normas e regras sociais, pelo contrário 

ele é guiado pelos seus instintos. Ao longo da sua formação, a criança vai 

deixando de ser um ser natural, para se tornar um ser cultural. 

 

Na luta de idéias, ao longo da história ocidental, tornou-se hegemônica a visão 

de um ser humano definido por sua racionalidade. Herdeiros do pensamento 

cartesiano, valorizamos em nós mesmos, seres humanos, a capacidade inte-

lectual; e subestimamos, ou até mesmo ignoramos o que nos identifica 

enquanto animais. (TIRIBA, p.69, 2005) 

 

Tendemos a nos afastar de tudo que é natural, existe um rompimento 

entre homem e natureza, corpo e mente, pensar e sentir. Privilegiamos a 

cultura e a racionalidade, nossa capacidade intelectual. Fomos criados 

dessa maneira e reproduzimos essa forma de ser com as crianças. Afas-

tamo-nos do brincar na terra, de sentir o calor do sol, o frescor dos 

ambientes ao ar livre. Não tomamos banhos de chuva ou banho de rio, não 

andamos descalços, não comemos frutas do pé. Não sabemos nos guiar 
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pelas estrelas, não escutamos os sons dos pássaros. Não nos permitimos 

sentir com o corpo. As emoções também são tolhidas. Menino não pode 

chorar e menina tem que ser sempre boazinha. Privilegiamos o raciocínio 

lógico em detrimento da nossa capacidade de sentir com o corpo.  

Ao longo dos anos as crianças passam a desenvolver certo estranha-

mento em relação à natureza, e não é um estranhamento que gera 

curiosidade e faz com que se explorem as possibilidades na natureza, mas 

pelo contrário, é um sentimento e uma construção de ideias que faz com 

que as crianças se afastem. Aos poucos vão aprendendo que a terra é suja, 

que os animais são assustadores, que correr ao ar livre é perigoso, que não 

pode pisar na grama, não pode subir na árvore, não pode brincar com 

água, enfim, são tantos impedimentos e proibições que culminam em um 

total desconhecimento da natureza e na construção de uma relação pau-

tada na hierarquia entre homem e natureza e também criança e natureza.  

 

A escola entre quatro paredes e os pátios cimentados 

 

A escola é um direito de todos nós, através do espaço escolar crianças 

e bebês se relacionam com seus pares e também com outros adultos que 

não necessariamente fazem parte do seu círculo de convívio social. Espaço 

da socialização e também de transmissão de valores e cultura, “tem a fun-

ção de ensinar às novas gerações aquilo que a cultura quer preservar, 

ensina-se para as crianças o que, para os adultos, é valor.” (TIRIBA, 2005. 

p.63).  

Como bem apresentado por Lea Tiriba, a escola é um espaço de for-

mação das crianças, onde é possível ampliar os valores e aprendizados. 

Porém, na escola, as crianças não estão livres para se desenvolverem tri-

lhando o caminho dos seus próprios desejos. A escola é construída e 

pensada para uma necessidade especifica, para atender os padrões que são 

esperados pela sociedade, corpos dóceis como bem nos ressalta Foucault 

(1987), disciplinamos corpo e alma, para que cumpram prontamente suas 

funções sociais. Sem contar que valorizamos certos conhecimentos em 
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detrimentos de outros, o raciocínio lógico é amplamente mais valorizado 

que uma habilidade artística, por exemplo. 

 

As grades curriculares, as rotinas das instituições educacionais expressam cla-

ramente esta evidência: a de que a escola não tem pelo corpo o mesmo apreço 

que tem pela mente. Os espaços de educação das crianças de 0 a 6 anos não 

escapam a esta lógica. Em seu cotidiano, divorciam o ser humano da natureza, 

separam o corpo da mente, fragmentam o pensar e o sentir... Estas cisões estão 

presentes no ponto de partida das práticas pedagógicas, isto é, no que se cons-

titui como objetivo da educação infantil, expresso através do binômio educar 

e cuidar. (TIRIBA, p.70, 2005) 

 

Na educação infantil, muitas vezes a escola ainda se confunde com o 

cuidar assistencialista devido ao contexto histórico e necessidades que 

existiam em sua formação. Porém, cada vez mais professores e estudiosos, 

vêm reconhecendo a grande importância de olhar de forma mais atenta 

para os primeiros anos das crianças, incluindo as peculiaridades de cada 

fase do desenvolvimento humano, de forma que uma escola meramente 

assistencialista não cabe mais nos dias de hoje. 

As crianças matriculadas hoje em escolas de educação infantil espa-

lhadas por todo o território passam a maior parte do seu dia dentro da 

escola. Muitas vezes, baseados ainda em uma educação tradicional, bebês 

e crianças tem que cumprir horários para atividades, para se alimentar, 

para dormir e também para usar o pátio. Desde a primeira infância, os 

‘corpos dóceis’ já passam a ser moldados em regras, normas e horários 

padronizados para todos.  

Mesmo quando existe uma área externa que possui brinquedos, 

grama, terra e areia, ainda assim esses espaços são limitados paras as cri-

anças, elas não possuem livre acesso a esses locais, pois existe uma forma 

delimitada pelos adultos de explorar tais espaços. Além do mais, pátio e 

solário são divididos entre todas as turmas da escola, existe um horário 

pré-fixado para que cada turma possa utilizar esse espaço, correndo o risco 

da turma não ir se por ventura estiver frio ou chovendo bem no seu horá-

rio. O fato é que bebês e crianças estão passando um longo período do seu 
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dia fechado entre quatro paredes, sem muitas vezes não ter nem o contato 

com o sol. 

 

A existência de áreas livres espaçosas, tanto ensolaradas quanto sombreadas, 

é importante na delimitação dos ambientes para uma educação infantil de boa 

qualidade, pois nesses locais as crianças irão correr, pular, exercitar-se, desen-

volver a psicomotricidade ampla, participar de jogos ativos, estabelecer um 

maior contato com a natureza. (ELALI, p.105, 2002) 

 

Gleice Elali (2002) realizou uma pesquisa para entender como se en-

contra a qualidade dos ambientes escolares, para isso entrevistou 

professores, familiares e crianças de algumas escolas do Rio Grande do 

Norte, tanto públicas quanto particulares.  Em seu trabalho é possível ana-

lisar o quanto se diferem as ideias de crianças e adultos em relação a 

natureza e ao que cada um destaca como importante.  

Em desenhos realizados pelas crianças sobre o espaço da sala de aula, 

mais da metade das crianças inseriram em seus desenhos elementos na-

turais, mesmo que estes não existissem de fato naquele ambiente, foram 

“vasos com flores sobre armários e escrivaninhas, árvores desenhadas no 

quadro (negro ou branco), janelas abertas tendo ao fundo uma paisagem 

com sol, nuvens e vegetação.” (ELALI, p244. 2002). Quando solicitadas 

para desenhar a escola toda, cerca de dois terços dos desenhos continham 

árvores, sol e nuvens, flores, frutos e pássaros (...). Em termos de vegeta-

ção, aliás, árvores e flores são grandes vedetes, só superadas pelo sol. 

(ELALI, p.250. 2002). 

Ao longo de sua pesquisa é possível observar o quanto as crianças 

gostam de estar ao ar livre e o quanto elementos naturais são valorizados 

por elas, a natureza esta presente no imaginário e no querer das crianças. 

Ao longo de sua pesquisa Elali ainda analisa sobre as crianças menores 

“Estudando os locais favoritos das crianças (...) Korpela (2002) apresenta 

pesquisas , nas quais demonstra que, quanto menor a criança maior sua 

preferência pelo contato direto com áreas externas e ambientes naturais.” 

(ELALI, p. 105. 2002). Enquanto as crianças preferem os espaços livres, os 

professores e familiares muitas vezes pensam o contrário 
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Confirmando uma das hipóteses complementares, crianças e adultos perce-

bem/avaliam de modo diferente o ambiente escolar, as primeiras dando 

grande ênfase às áreas livres e ao contato com a natureza, e os segundos pre-

ocupando-se com aspectos estéticos e com a sala de aula em si, apesar de 

também indicarem a área livre e a presença da natureza como importante. 

Assim, embora as crianças aparentem buscar contato com o meio natural 

(sentar na areia, pegar em pequenos animais, molhar-se, como mostram os 

estudos de comportamento na área livre), os adultos aceitam, e até defendem, 

a presença da natureza na escola, desde que essa seja uma natureza “contro-

lada/domesticada” (animais presos em gaiolas e cercados, areia que não suje, 

árvores que dêem sombra mas não soltem folhas e nas quais as crianças não 

devem subir por uma questão de segurança). (ELALI, p.285. 2002) 

 

É interessante observar a pesquisa de ELALI, pois podemos concluir 

o quanto os desejos e preferências das crianças não são levados em consi-

deração, discutimos cada vez mais sobre a importância de ouvir as 

crianças, mas será que de fato estamos prestando atenção ao que elas tra-

zem ou estamos vivendo no piloto automático?! Muitas vezes como 

professoras e professores, fazemos as coisas de um mesmo jeito, sem re-

fletir sobre o nosso próprio trabalho, acostumamo-nos com uma forma de 

fazer, porque aprendemos assim e consideramos que é a forma correta, 

por exemplo, existe uma ideia de que manter as crianças na sala de aula, 

entre quatro paredes é mais seguro, já que é um ambiente mais controlado 

e sendo assim é melhor, mas precisamos nos fazer algumas perguntas: É 

melhor para quem? Por que é melhor? O que é um ambiente controlado? 

O que é segurança para as crianças? O que as crianças querem?  

São muitos os questionamentos que podemos fazer ao nosso próprio 

trabalho, e eu não quero de forma alguma fornecer respostas prontas, 

mesmo porque existem muitas realidades diferentes entre si, o que é per-

feito para uma turma de uma escola, talvez não seja o ideal para outra 

turma da mesma escola, imagine só pensando em escolas espalhadas por 

um território tão vasto quanto é o nosso, mas apesar de não existir uma 

receita pronta, existem possibilidades que não estão sendo explorados por 
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conta da falta de reflexão sobre o nosso trabalho, e isso sim é preciso mu-

dar, precisamos olhar para elas.  

 

A natureza como convite irrecusável 

 

“Nessa noite, foram até o quintal e acenderam uma fogueira. 

Ficaram olhando o fogo, pensando na vida. 

Depois, Lolocontou uma história e Brisa contou outra. Finfo ouviu tudo ani-

nhado no colo da mãe. 

Eles estavam infelizes... mas nem tanto. 

Lembraram-se, com alegria, de um costume bom e antigo: agradecer à natu-

reza tudo o que dela recebiam.”  

Eva Furnari – Lolo Barnabé 

 

Esse trecho acima é do livro “Lolo Barnabé” de Eva Furnari. A história 

aborda nossa vida em sociedade, as dualidades que nós, seres humanos, 

criamos no dia a dia, entre elas a cultura e a natureza. Não creio que o 

melhor seria escolhermos entre uma ou outra, não acho que uma escolha 

dessas seja possível, afinal somos seres múltiplos e complexos, mas acre-

dito que precisamos equilibrar melhor o peso dessa balança. É necessário 

encontrarmos momentos que não sejam marcados pelo ‘tic tac’ do relógio, 

precisamos dar voz ao nosso corpo, ouvir o que ele tem a nos contar, ou 

ao menos deixá-lo sentir e se expressar com espaço e liberdade. É urgente 

aprendermos a lidar com as nossas emoções e sentimentos, abafar um 

pouco a voz da razão e do pensamento lógico para podermos sentir nossa 

essência.  

A natureza nos faz um convite todos os dias, desde o momento que a 

gente acorda até o momento que vamos dormir, e se acordamos sem sono 

de madrugada, ainda assim ela estará disponível. Que tal fazermos um úl-

timo exercício de imaginação? Feche os olhos, lembre-se da criança que 

você era no passado. Agora você está diante de um campo gramado, com 

algumas árvores ao seu redor. Também existem animais, formigas, ara-

nhas, minhocas, passarinhos, borboletas, lagartas, enfim, fique livre para 

colocar nesse espaço os animais que vierem a sua mente. O dia está quente, 
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ensolarado, porém uma chuva de verão chega de forma inusitada. Você 

criança observe a tudo, logo vê as poças de lama se formando, um arco íris 

que surge mais adiante no céu. O que você criança faz? Só observa ou ex-

perimenta? Experiência?  

Para Maria Amélia Pereira (2016) existe uma dimensão sensível na 

unidade homem natureza, um encantamento, um mistério que pulsa e é 

fluxo de vida. É como se houvesse uma energia que atrai o homem para a 

natureza, uma atração que tanto como o ar, nós não enxergamos com os 

olhos, mas sentirmos com o corpo. A natureza mobiliza a todos, indepen-

dente da idade, porém é visível nas crianças menores, que possuem um 

corpo e um metabolismo próprio para as explorações. Além do mais, as 

crianças não sabem muito das regras e normas da nossa sociedade, afinal 

estão mais próximas da esfera da natureza do que da cultura.   

Eu poderia (e inclusive irei) apresentar diversos aspectos que fazem 

da natureza um convite irrecusável, porém, eu gostaria de trazer o que eu 

acredito ser o mais importante de todos. Estar na natureza é bom. É bom, 

simples assim, e não precisamos de nenhum aparato cientifico pensa-

mento lógico racional para sustentar essa afirmação, basta se permitir 

sentir. É bom respirar ao ar livre. É bom sentir o calor do sol. É bom se 

alimentar do que a terra nos oferece. É possível escrever uma lista infinita 

sobre relações boas com a natureza, claro que cada ser irá trazer contri-

buições diferentes, pois somos singulares, cada qual vai observar e 

contribuir com aquilo que mais lhe chama a atenção, e tudo bem, porque 

a natureza nos oferece inúmeras possiblidades.  

Mas voltemos para a educação infantil!  

Quando a criança está em contato com a natureza, ela simplesmente 

está diante de um convite que possibilita o seu desenvolvimento integral. 

Quando eu digo integral, me refiro ao seu desenvolvimento intelectual, 

emocional, físico e espiritual. 

 

O convívio com a natureza na infância, especialmente por meio do brincar 

livre, ajuda a fomentar a criatividade, a iniciativa, a autoconfiança, a capaci-

dade de escolha, de tomar decisões e de resolver problemas, o que por sua vez 
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contribui para o desenvolvimento integral da criança. Isso sem falar nos bene-

fícios mais ligados aos campos da ética e da sensibilidade, como encantamento, 

empatia, humildade e senso de pertencimento. (BARROS, p.17, 2017) 

 

Crianças que estão em contato com a natureza desenvolvem sua mo-

tricidade de forma livre e espontânea, elas podem correr pela grama, 

abaixar para observar o caminho de formigas, pular sobre a poça de água, 

se equilibrar pisando sobre as pedras, subir em árvores. Seus corpos estão 

em constante movimento, são provocados pela natureza, de forma que po-

dem testar seus limites corporais, suas forças e flexibilidade. De acordo 

com pediatras como o Doutor José Martins Filho e o Doutor Richard Ghel-

man (INSTITUTO ALANA, 2019) uma boa coordenação motora e sensorial 

deve ser a base a ser construída dos zero aos três anos de idade, onde a 

natureza participa de forma ativa nessa construção com os bebês e crian-

ças.   

Ao estarem em contato com a natureza, também desenvolvem o ra-

ciocínio, passam a conhecer e observar o mundo, seus ciclos e fenômenos, 

além de poderem criar e testar na prática suas próprias teorias e experi-

mentos, por exemplo, observar o sol, a sombra, a chuva, os animais, as 

plantas, construir brincadeiras com gravetos, pedras, terra, realizar mis-

turas com areia e água e concluir com qual é melhor construir castelos. 

Todas essas vivências criam repertório que contribuem com seu intelecto 

e também criatividade, e o mais importante é que todo esse repertório é 

criado a partir da experiência, e não definido por conceitos passados de 

um adulto para a criança. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que as crianças 

pequenas devam ter acesso ao livre brincar com e na natureza, ao menos 

uma hora por dia (INSTITUTO ALANA, 2019, p.6). Tais estudos da área de 

pediatria têm demonstrado que as crianças que brincam ao ar livre e com 

elementos naturais, se movimentando e experimentando diferentes textu-

ras, cores a aromas, são mais felizes, os estudos demonstram que a partir 

dessa interação ocorre uma diminuição significativa da depressão, ansie-

dade, estresse, insônia e hiperatividade mental.   
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Enfim, são inúmeros os motivos para proporcionar encontros signi-

ficativos entre as crianças e a natureza, os benefícios vão além do prazer e 

das brincadeiras momentâneas, e passam a constituir o desenvolvimento 

integral dos bebês e crianças, agindo em diversos aspectos e também na 

totalidade do ser.  

 

Guia para encontrar a natureza 

 

Após anos trabalhando com o tema criança e natureza posso dizer 

que seria quase que impossível definir um guia que servisse para nos 

acompanhar nesse encontro. Mesmo porque somos a própria natureza, ir 

de encontro a ela, é ir de encontro a nós mesmos e para isso não existe 

uma receita de bolo, nem mesmo uma formula que seja igual para todo 

mundo. É preciso ir de encontro com a nossa essência, aquela de quando 

éramos crianças, antes de somatizarmos todas as ideias e padrões da nossa 

sociedade (urbano-industrial-capitalista-patriarcal) que fomos apren-

dendo conforme íamos crescendo.  

Precisamos no conectar com aquilo que faz os nossos olhos brilha-

rem, que nos deixam com a sensação de plenitude, e para isso não é preciso 

buscar muito longe, basta olhar as sutilezas da vida, aquilo que sempre 

passa diante de nós, e que infelizmente muitas vezes não prestamos a de-

vida atenção, pois estamos correndo atrasados com os fazeres de cotidiano. 

A seguir, deixo algumas atividades que aprendi com o Pequeno Sus-

tentável e também ao longo dos anos de pesquisa, formação e muita 

experimentação junto das crianças. Lembrando que cada um é livre para 

trilhar o seu caminho e intuição, modificando e adaptando as atividades 

para melhor atender as necessidades específicas de cada grupo de criança.  

 

Pigmentos Naturais 

 

Os bebês e crianças pequenas tendem a experimentar o mundo ao 

seu redor com o corpo todo, existem fases em seu desenvolvimento que 
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essa experimentação vem principalmente da boca, é com os lábios e a lín-

gua que eles descobrem o mundo, dessa forma as tintas com pigmentos 

naturais podem ser um grande aliado dessa experimentação de corpo in-

teiro, além de aproximar a criança da natureza.  

Podemos retirar o pigmento de diversos elementos naturais, para 

isso podemos utilizar processos diferentes dependendo do material com o 

qual estamos trabalhando, por exemplo, podemos: cozinhar, macerar, re-

alizar infusões, fricções ou até mesmo contar com a ajuda do liquidificador. 

Depois de retirar o pigmento desejado podemos utilizá-los puro ou mis-

turá-los com um aglutinante, como a goma de polvilho ou óleo de linhaça, 

que irão auxiliar para dar liga a tinta.  

Não existe uma receita pronta, nem certo ou errado, é necessária a 

intuição e exploração dos materiais para que você encontre diferentes co-

res, texturas e intensidades. Alguns elementos que podem auxiliar nesse 

início são: beterraba, urucum, café, repolho roxo, espinafre e muitos ou-

tros, o importante é estar atento, porque existem elementos que mesmo 

sendo naturais, também são tóxicos, então dê preferência para aqueles que 

possam ser utilizados sem preocupação pelas crianças. Lembrando que 

você pode utilizar fixadores se quiser que as cores durem por mais tempo, 

como,por exemplo, o limão, vinagre e sal. Porém, mais importante do que 

ter uma pintura pronta que irá se conservar por muito tempo, é a explo-

ração e as brincadeiras que as crianças vão vivenciar com os pigmentos 

naturais. 

  

Cesta dos Tesouros com Elementos Naturais 

 

Talvez você já conheça as cestas dos tesouros, proposta utilizada em 

especial pela pedagogia Montessori, que consiste em uma cesta recheada 

de diversos objetos do cotidiano que tenham cores, texturas e tamanhos 

diferentes, que possam ser manipulados com facilidade pelas crianças.  

Nessa proposta, a ideia é utilizar uma cesta de preferência de palha, 

com elementos da natureza, tais como frutos (pinhas, cabaças, bucha 
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vegetal etc), casca de árvore, pedaços de madeira, conchas, pedras, lã, al-

godão entre outros. O importante é que os elementos sejam diferentes 

entre si, e que a cesta fique em um lugar de livre acesso aos bebês e criança, 

para que possam explorar os materiais de forma independente e autô-

noma. É uma proposta sensorial e os materiais podem ser facilmente 

encontrados em praças, parque e até mesmo andando pelas ruas e quar-

teirões do bairro.  

Lembre-se sempre de olhar os elementos escolhidos com atenção 

para observar se não oferecem risco às crianças, por estarem na natureza 

muitos elementos podem estar com alguma parte pontiaguda que pode 

machucar ou com algum animal pequeno, como formiga ou outro inseto, 

então verifique os elementos escolhidos antes de oferecê-los as crianças.  

 

Minhocário 

 

Os minhocários são uma ótima opção para serem trabalhados com as 

crianças, pois favorecem o contato com o solo (terra), com os animais, no 

caso a própria minhoca e também com o ciclo da vida, já que é possível 

observar os restos de alimentos sendo decompostos e virando adubo. É 

ideal para espaços pequenos, pois é montado no sentido vertical, necessi-

tando apenas de um pequeno espaço arejado e sombreado.  

Além de serem facilmente construídos e mantidos, os minhocários 

também podem estar atrelados aos trabalhos com hortas escolares, sendo 

uma boa opção de composteira, já que as minhocas decompõem a matéria 

orgânica, transformando-a em húmus, um adubo excelente que pode ser 

utilizado na própria horta da escola, em vasos de plantas ou até mesmo 

enviado para as famílias que quiserem utilizar em casa.  

Sua construção é simples e barata, podendo utilizar caixas de plástico 

ou baldes, que serão empilhadas uma em cima do outro. A primeira caixa 

ficará reservada para o chorume, liquido escuro que é liberado no processo 

de decomposição da matéria orgânica, e que também é um ótimo fertili-

zante para plantas (sempre utilizá-lo diluído em água). As caixas seguintes 
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serão preenchidas com material seco (gramas e folhas secas, serragem, 

gravetos etc.) e material úmido (restos de alimentos crus: frutas, cascas de 

legumes, café etc.). Lembre-se de fazer pequenos buracos no fundo das 

caixas ou baldes, para que as minhocas possam transitar pelo minhocário! 

 

Qual é a Árvore?! 

 

Brincadeira de adivinha, que convida as crianças para uma explora-

ção sensorial, em especial o tato e o olfato. Uma criança será escolhida para 

ficar com os olhos vendados, enquanto as outras crianças irão escolher 

uma árvore para ser explorada pela que está vendada. O objetivo é que a 

criança vendada passe a mão por essa árvore, observando sua textura, for-

mato, tamanho, cheiro, enfim, tentando descobrir o máximo de detalhes 

dessa árvore escolhida. Depois os amigos deverão passear um pouco com 

o colega que está vendado, sempre com muito cuidado, afastando-o da ár-

vore escolhida. Então quando estiver pronta a criança pode retirar a venda 

e tentar adivinhar qual era a árvore que os amigos escolheram.  

Essa brincadeira é muito gostosa, e desperta a percepção de quem 

está vendada e também dos colegas que irão auxiliar a criança pelo cami-

nho. Pode ser um jogo de adivinha, ou simplesmente de exploração 

dependendo da faixa etária do grupo, mas é necessário um espaço que te-

nha algumas árvores, ou dentro da própria escola, ou em uma praça ou 

parque próximo. 

Uma variação dessa brincadeira, no caso de não haver árvores próxi-

mas, é realizá-la com elementos naturais que possam ser trazidos para 

dentro da sala, como por exemplo, ninho de passarinhos, pinhas, frutas 

com formatos diferentes, entre outros, onde com os olhos vendados as cri-

anças podem manusear esses elementos, observando suas características 

por diferentes sentidos.  
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Considerações finais 

 

A natureza está presente em nossa vida em todos os instantes, é atra-

vés dela que construímos o mundo no qual vivemos e podemos nos 

desenvolver como seres humanos de forma integral com toda nossa po-

tencialidade. Nunca é tarde demais para entrar e estar em contato com a 

natureza, porém é muito rico e importante que esse contato ocorra desde 

pequeno, sendo parte integrante do desenvolvimento dos bebês e crianças. 

Espero que ao longo desse breve percurso eu possa ter contribuído 

com reflexões significativas sobre a importância do brincar na natureza e 

com a natureza. Seria possível aprofundar em cada aspecto aqui exposto, 

pois são diversos os benefícios que a relação com a natureza produz em 

nós como indivíduos e também como sociedade.  

Ressalto que mais importante que compreender conceitos é vivenciá-

los na prática através da experiência, assim deixo o convite para as educa-

doras e educadores curiosos e sensíveis lançar-se em experimentações e 

vivências com a natureza junto dos bebês e crianças. É um convite meu e 

também de toda a natureza que nos rodeia.  
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Capítulo 5 

 

Do oral para o escrito – o que é possível apre(e)nder 

 

Sonia Regina de Mello Muniz 1 2 

 

 

Introdução 

 

De acordo com a LDB 9394/96, a criança, sujeito histórico e de direi-

tos, deve ser respeitada como tal em sua totalidade. Desse modo, é de suma 

importância que a ela seja dada a oportunidade de contar as suas histórias, 

de criar, de inventar, de imaginar ser, de expressar a sua subjetividade, de 

(re) significar tudo aquilo que lhe é exposto. Para tanto, a literatura pode 

ser um grande aliado, para que os pequenos encontrem um ponto de liga-

ção entre o que já sabe e o que está ouvindo pela primeira vez. E,é nesse 

contexto, que a escola tem o deverem proporcionar às crianças, a oportu-

nidade de falar de si, de sua família, dos seus anseios e medos, do outro e 

das suas vivências, das histórias que o professor ou outro adulto conta, em 

igual proporção a todos os momentos em que são estimuladas nas brinca-

deiras de faz-de-conta e nos jogos. Digo isso, porque às crianças, sobretudo 

da educação infantil, de um modo geral, é oferecido na maior parte do 

tempo, o brinquedo e os jogos, em detrimento à leitura, como se esta não 

representasse para o sujeito-criança uma oportunidade de exploração da 
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linguagem. Dito de outra maneira, para algumas instituições, a escola é o 

espaço para a brincadeira infantil, que compreende o uso de brinquedos e 

dos jogos, ou seja, a literatura, na maioria das vezes não é vista como algo 

a ser trabalhado como aliado ao desenvolvimento da linguagem, pois para 

este modelo de escola, a literatura não tem tanta importância, porque a 

criança pequena não domina o código escrito.  

Vale lembrar que é de suma importância que a criança brinque, pois 

é isto que garante o seu pleno desenvolvimento, não defendo aqui o cerce-

amento do brincar livremente, contudo, a escola também é o espaço do 

diálogo, da interação entre sujeitos professores e alunos, da descoberta, 

dos novos aprendizados, da leitura em voz alta e,  das novas palavras. E, 

por que não começar na educação infantil? A escola, pode representar para 

criança, o único espaço de falar e ser ouvida, de poder brincar com as pa-

lavras, e isso pode representar um ganho significativo para o sujeito leitor 

em formação. 

Conforme já mencionado, não intenciono abdicar da criança a liber-

dade de brincar, tampouco a antecipação da escolarização na educação 

infantil, mas, que a ela seja oportunizada o acesso aos bens culturais, so-

bretudo, a arte e a literatura. Antônio Cândido (2013, p. 182) afirma que a 

literatura é “uma necessidade universal imperiosa, e por que fruí-la é um 

direito das pessoas de qualquer sociedade”, ou seja, independente das con-

dições sócio-históricas e ideológicas, que o sujeito está posicionado, deixá-

lo à margem do prazer das descobertas dos sentidos que envolvem a po-

lissemiade um texto, pode representar o apagamento desse sujeito, ou até 

mesmo, o distanciamento de uma língua, a língua alheia, a língua do outro, 

a língua não apreendida, aquela escrita por um grupo social pertencente à 

classe superior; “a palavra alheia sempre acompanhada pela força e pela 

organização alheia” (Bakhtin, p. 188). E, dessa maneira, pode-se dizer que 

um sujeito que não torna sua a palavra do outro, não foi capaz, ainda, de 

compreender a palavra do outro, de interpretar os sentidos da palavra 

alheia, de acordo com a sua história ideológica e a posição que esse sujeito 

ocupa.  
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Por outro lado, quando ao sujeito que é dada a oportunidade, desde 

a mais tenra idade, o prazer da descoberta dos novos sentidos das palavras, 

dentro de um contexto organizado, tendo como objeto de discussão a arte 

e a literatura, pode representar a formação de um sujeito crítico, em con-

flito consigo mesmo, fazendo “uso de um signo interno”, de maneira que, 

quando exposto à situação de comunicação é capaz de mobilizar os discur-

sos internos, as palavras apreendidas ao longo da sua história, cujos 

sentidos foram sendo constituídos de acordo com as suas vivências e as 

experiências pelas quais esse sujeito se submeteu. Para Bakhtin (2018) o 

sujeito da comunicação é coletivo, ou seja, é formado por muitas vozes 

perpassadas ao longo da sua história, ainda que não haja uma marcação 

do tempo e do espaço que essas vozes foram constituídas em discurso, elas 

acompanham os enunciados orais e escritos do enunciador. 

Assim, em uma situação de comunicação, quando os interlocutores 

enunciam, há vários outros sujeitos falando em lugar de. Diante disso, a 

criança que é colocada em contato com a arte e a literatura e, é autorizada 

pelo sujeito-professor a falar, dialogar relacionar com as suas próprias his-

tórias, pode significara formação de um sujeito dialogicamente consciente 

capaz de compreender um signo posto em relação a outros já conhecidos 

internamente. 

 

Educação Infantil: um aprendizado “continuum” 

 

Sabe-se da importância que o brincar significa para o desenvolvi-

mento infantil, contudo, o trabalho com literatura, na maioria das vezes, 

não é apresentado ao futuro leitor como algo interessante e instrumento 

de descoberta. O momento da leitura ganha pouca atenção em espaços 

discursivos de aprendizagens infantis, porque não há por parte das insti-

tuições um investimento consolidado de uma formação em serviço ou a 

formação continuada dos sujeitos-professores que atuam na educação in-

fantil, que possam descobrir na literatura um meio facilitador para o 

desenvolvimento da imaginação e da linguagem.  
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Desse modo, oportunizarão sujeito-criança o acesso à literatura como 

bem cultural, percebendo a distribuição das palavras nos livros, compa-

rando com as imagens e ouvindo histórias,é também humanizar o ser em 

formação continuamente a cada encontro com o texto. Segundo Pacífico 

(2012, p.15) o ato de ler desloca o leitor a outros textos (intertextos), par-

tindo de um “já dito” em um “continuum” dialógico, por isso, se a criança 

toma conhecimento dos clássicos infantis, por exemplo, em um dado mo-

mento da escrita, possivelmente, irá conseguir identificar elementos 

metafóricos que as remetem a tais textos em outro momento histórico. 

Para Bakhtin (2018, p. 131) “compreender significa relacionar o signo in-

terior com a unidade de outros signos, também interiores, percebê-lo no 

contexto de dado psiquismo”. Nesse contexto, os diálogos que circundam 

os espaços de educação infantil, a todo momento acontecem o aprendizado 

de novos sentidos, porque a todo tempo os pequenos experimentam pala-

vras novas em conflito com palavras “já ditas”, que retomam de um 

mesmo modo ou de modos diferentes, determinado pelo “horizonte social”  

em que o signo é enunciado,em um processo de comunicação social do 

sujeito-criança em formação. 

Com efeito, o movimento dialógico do sujeito com ele mesmo, pro-

porcionado desde a Educação Infantil pode representar uma “mudança 

histórica da forma da língua” (Gnerre, 2017). De maneira que, as verdades 

ditas anteriormente pelo professor ou outros adultos, é passível de pro-

testo pelas crianças, quando esta consegue perceber as variações de 

sentidos de um mesmo significante. É importante lembrar, que a criança 

naturalmente fala, não aguarda a autorização do outro para falar, trans-

gride o silêncio e a proibição em opinar, contudo, o seu argumento é pouco 

valorizado e, na maioria das vezes, o sujeito professor elege a criança “qui-

etinha” como modelo bem sucedido, ao passo que, àquela tagarela cabe o 

julgamento de criança indisciplinada, e ainda o “diagnóstico” de alguma 

patologia, ou até mesmo espectros comportamentais. 

 É bem verdade que a escola representa “um aparelho ideológico” (Al-

tusser, 1974) e o professor, detentor do saber legitimado, ocupa a posição 
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de sujeito transmissor das verdades, por isso, faz do ambiente escolar, na 

maioria das vezes, um espaço unilateral de transmissão de conteúdos, for-

matando o aluno para repetir, sem refutar, tais verdades como se fossem 

absolutas. Bakhtin (2004) afirma que “A palavra está sempre carregada de 

conteúdo ou de sentido ideológico ou vivencial. BAKHTIN (2004, p. 95). 

Por isso, promover a aprendizagem num processo unilateral, quando 

somente as verdades do saber legítimo do professor são ouvidas, promove 

o silenciamento de cidadãos e, de um certo modo, o desenvolvimento de 

sujeitos acríticos, formatados e passivos, ocupantes de posições discursivas 

de receptor de uma língua, enquanto sistema de regras, distante de uma 

interação de comunicação verbal. Para Bakhtin (2018), a língua não pode 

funcionar como um sistema pronto e acabado, transmitida de geração em 

geração, como se não houvesse a possibilidade em atribuir sentidos dife-

rentes em um mesmo signo linguístico.  

Por esta razão, a voz do aluno, sobretudo da criança pequena, por-

tanto não alfabetizada, é pouco apreciada, estimulada e observada em 

relação às muitas vozes dos signos verbais e não-verbais de uma dada si-

tuação de interação social da língua. 

Por outro lado, à criança, seguramente não formatada, pode-se atri-

buir, a título de definição de aprendiz, por sua natureza curiosa, 

observadora e questionadora, a característica de pesquisadora de signos, 

porque para ela, ainda não está constituído o medo de errar, pois a língua 

não lhe fora apresentada como norma e sim como meio de comunicação 

(linguagem), mesmo aquelas que não sabem falar, os bebês, por exemplo, 

tentam se comunicar com a mãe através do choro (linguagem). 

Nesse sentido, é importante atentar-se e observar que o amadureci-

mento biológico não deve ser fator de inibição e enrijecimento quanto à 

naturalidade das crianças em comunicar-se. Por isso, é papel da escola 

torná-las cada vez mais próximas da compreensão e não somente do re-

conhecimento linguístico. Dito de outra maneira, para que as palavras do 

outro, que circulam no ambiente sociointeracionista escolar, quer seja pro-

venientes da arte, da literatura ou de uma diálogo a partir de uma 
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observação, tornem-se próprias (signos interiores) é necessário que elas 

sejam constantemente colocadas em circulação, afim deque os sentidos es-

tejam à disposição “das ênfases sociais multidirecionadas” (Bakhtin, 

2018), e não seja exclusiva de um determinado grupo de falantes. 

Conforme já dito anteriormente, a criança fala, sem a preocupação 

de cometer erros gramaticais, mesmo porque a ela não fora apresentada o 

pragmatismo da gramática normativa, tão pouco a forma sistemática de 

representação gráfica da escrita, por isso, para ela, a comunicação oral é 

um recurso orgânico, portanto, acontece. Para Bakhtin (2018), a oralidade 

é uma das unidades de comunicação que representa a força social do ato 

da interação verbal, pois, na escrita a comunicação é subjetiva que serve 

primeiramente, às regras de descodificação, antes mesmo de interagir com 

o leitor.  

Nessa perspectiva, o sujeito-criança, mesmo sem dominar língua, en-

quanto código escrito é capaz de perceber na literatura, elementos que se 

entrecruzam de uma história a outra, e relacioná-las com suas vivências 

históricas. De modo que, a exemplo dos clássicos infantis, o lobo mau e a 

floresta do clássico “A Chapeuzinho Vermelho” são elementos que podem 

ser encontrados e percebidos por ele, em situações históricas em outro 

contexto: a visita a um bosque municipal da sua cidade com a família, con-

forme é visto no projeto de leitura, exibido na ocasião da Live.  

Vale lembrar que ficção e realidade perpassando espaços de aprendi-

zagens são instrumentos formadores das vivências que a criança irá se 

constituir ao longo da sua história. Bakhtin (2018) explica que em todas as 

situações de comunicação, um enunciado por mais simples que possa pa-

recer transforma-se em situação dialética em constante mutação “entre o 

psiquismo e o ideológico. 

Com efeito, abrir espaço para o sujeito-criança expressara sua subje-

tividade através da oralidade, trazendo para esse momento o confronto do 

discurso interno em relação ao externo é uma tarefa da escola, porque sa-

bemos que a ela cabe a responsabilidade de formar sujeitos capazes de 

ressignificar os sentidos que circulam nos discursos orais e escritos.  



98 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

Entretanto, não se trata de formar sujeitos conhecedores da norma padrão 

da língua (gramatical), não que isso não tenha relevância, mas a formação 

do sujeito histórico, ocupante de várias posições discursivas, quer seja na 

vida privada ou pública, capaz de abarcar o efeito de sentido de um dado 

enunciado. Em outras palavras, não há como contribuir com a formação 

discursiva dos sujeitos, se isso não começar desde a educação infantil. 

Sendo assim, cobrar do aluno graus de conhecimentos de leitura e inter-

pretação textual no Ensino Médio, por exemplo, sem antes ter dado a 

oportunidade para que esses alunos pudessem fomentar os mais variados 

momentos de discussões por meio da linguagem, certamente, será uma 

injusta cobrança, porque o aluno terá passado pela escola, sem que a escola 

tenha passado por ele. 

Assim, esperar que criança aprenda a codificar e decodificar para que 

a arte e a literatura tenham um espaço significativo no currículo é subes-

timar a capacidade que o sujeito-criança tem em construir sentidos na 

oralidade. Em alguns casos, a escola se utiliza da literatura e da arte como 

cunho pedagógico, e não como um espaço de discussão dos sentidos do 

texto; como se oralidade e a escrita obedecessem a uma ordem sequencial, 

e, de certa forma, como se desvendar os símbolos gráficos fossem o sufici-

ente para a formação do futuro leitor. Tfouni (1995, p.19) afirma que é 

“importante respeitar o processo de simbolização, que a criança percebe 

que a escrita representa”, ou seja, ainda que a finalidade não seja a alfabe-

tização, colocá-la em contato com os mais variados textos literários pode 

significar um ganho significativo durante o processo de escolarização. 

 

Literatura: forma de humanização 

 

Entende-se que, quanto maior for o acesso da criança aos arquivos 

literários, melhores chances terão de tornarem-se em autores do próprio 

dizer, por meio da oralidade, ainda que não haja o domínio do código es-

crito. Sobre isso, Antônio Cândido (2013, p.177) afirma que a literatura “é 

um fator indispensável de humanização consciente e subconsciente”, ou 
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seja, toda e qualquer pessoa tem direito à literatura, independente da sua 

classe sócio-histórica-cultural, econômica e grau de letramento. Desse 

modo, se à criança fosse dada a oportunidade de falar sobre os seus dese-

nhos, as suas vivências, construir, portanto, sentidos, resgatando a sua 

memória social,teríamos, certamente, uma educação infantil mais pró-

xima das propostas sugeridas pelas Diretrizes Curriculares da Educação 

Infantil e pela BNCC, ou seja, a capacidade de atribuir significados, por 

meio da linguagem (fala, balbucio, gestos) fundamentais para o desenvol-

vimento das crianças bem pequenas e pequenas. 

 

Projeto escolar: “Me conte uma história” 

 

Analisando a fala de duas crianças de quatro anos de Educação Infan-

til em uma escola municipal em uma cidade de porte médio no interior de 

São Paulo, na ocasião de uma atividade desenvolvida com os clássicos da 

literatura infantil (escolhidos por elas) que envolve a leitura pela família e 

compartilhada na escola e com os colegas, foi possível observar a mistura 

entre ficção e realidade, a ideologia familiar, a paráfrase e o discurso inte-

rior na oralidade. 

 

Transcrição da fala: criança 1 

 

Livro: Chapeuzinho Vermelho 

Criança (leitora): Era uma vez...um lobo que foi pegar ela. 

Aí depois ela mentiu que queria entrar na floresta. 

AChapeuzinho quis entrar na floresta. 

Aí depois nhac! (batidas espalmadas) comeu a vovó! 

Professora: Quem comeu a vovó? 

Criança (leitora): O lobo mau 

Criança1 (ouvinte): Comeu nada! 

Criança leitora: Comeu sim! 

Criança 2 (ouvinte) comeu nada! 

Professora: E depois, o que aconteceu? 

Criança leitora: E o caçador deu um remédio para o Lobo e graças a Deus, nunca 

mais voltou. 
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Professora: Agora, conta para nós sobre o seu desenho. Quem são essas personagens 

que você desenhou? 

Criança (leitora): Essa é a minha família (apontando para os desenhos, nomeando 

cada membro), e esse aqui é o lobo-guará de cabeça de batata 

Professora: O lobo-guará estava na história da Chapeuzinho Vermelho? 

Criança leitora: Não. Esse estava no bosque que eu fui com a minha família. Ele era 

bem grande, assim ó! (abrindo os braços), para mesurar o tamanho do lobo-guará 

visitado no bosque municipal. 

 

Esse recorte representa, o entrelaçamento da história lida pelo avô 

do sujeito-criança e o passeio no bosque municipal com a família. Interes-

sante ressaltar que há uma discussão sobre uma parte da história 

envolvendo as personagens Vovó e o Lobo Mau. O sujeito-criança afirma 

que a Vovó foi comida pelo Lobo Mau (possivelmente a versão enfatizada 

pelo avô, que leu para a criança), mas os amigos rebatem. Analisando os 

fatos e a insistência da criança em afirmar tal episódio em que a vovó é 

devorada, mas não que é salva pelo caçador (versão da história), leva a 

supor que a criança ouviu a interpretação dos fatos da história contadas 

pelo avô (religioso), que por sua vez quis enfatizar a punição pela mentira 

que a menina se envolveu por ter mudado o caminho. Vale lembrar, que 

esta análise, está baseada em fatos contados pela família de como se pro-

cedeu a leitura. Además, a discussão da cena do livro entre as crianças de 

quatro anos demonstrou que o acesso à literatura de todo e qualquer gê-

nero discursivo pode trazer contribuições para os espaços de discussão, e 

sobretudo duvidar das verdades. 

 

Transcrição da fala: criança 2 

 

Livro: Os Três Porquinhos 

Professora: Como chama a história? 

Criança (leitora): Dois Porquinhos 

Crianças (ouvintes): São trêssss (sinalizando com os dedos a quantidade de porqui-

nhos). 

[...] 
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Criança (leitora): Era uma vez o primeiro porquinho fez a sua casa de palhaaaa (en-

tonação) e aí chegou um Lobo Mauuuu (entonação)l... “Abre essa porta, senão eu 

vou assoprar” (em voz alta) 

Criança (ouvinte): Afu!, Afu!, Afu!Afu!Afu! (movimentando o corpo, dançando gin-

gado de estilo musical RAP). 

Professora: Agora, conta para nós sobre o seu desenho. 

Criança (leitora): Esse aqui é o Lobo Mau e aqui são as pegadas do Lobo Mauuu 

(apontando). E aqui a minha mãe escreveu: as pegadas. 

[...] 

Professora: Conta para nós sobre o outro desenho. 

Criança leitora: Aqui é o sol e as pegadas do Lobo Mau. 

Professora: Parabéns, J. Você gostou das pegadas do lobo mau! 

 

Nessa transcrição, encontramos um pouco da vivência social do su-

jeito-criança, em enfatizar as pegadas do lobo mau. Para nós, não cabe 

entender o que levou essa criança a destacar as “pegadas do lobo mau”, ao 

invés de outros elementos da história, considerando que este clássico con-

tém um enredo repleto de verdades, eleitas pelos pais e professores, como 

modelo de comportamento e moral, tais como, o medo dos porquinhos 

em ser devorados pelo lobo; a segurança das casas e outros conceitos 

como punição. O mais importante, neste caso, é deixar que a história con-

tada pela criança tenha significados, que só ela é capaz de compreender. 

Vale registrar que o sujeito-criança enfatizou as pegadas do lobo mau, por 

alguma verdade apreendida pelos adultos da sua família ou pela escola.  

Com isso, o trabalho com a oralidade, usando como suporte os bens 

culturais já mencionados anteriormente é tão importante quanto qualquer 

cuidado de que a criança necessita, pois essa criança será o escritor do fu-

turo, o sujeito-autor, cuja autoria poderá ser identificada em seus 

discursos, quer seja oral ou escrito, responsável pelo seu próprio dizer, 

capturado pelos sentidos que irão fazê-lo filiar-se nesse ou naquele dis-

curso. Em suma, sendo capaz de interpretar, dentro da sua limitação e 

tempo cronológico. Para Pacífico (2012, p. 23) o sujeito que interpreta não 

é aquele que domina o código escrito, mas sim o que constrói sentidos, 

dadas as condições de produção, das quais estamos explicitando desde a 

introdução deste trabalho, 
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Diante do exposto, não se pode negar que a escola tem a responsabi-

lidade em proporcionar as condições de produção das quais defende a 

autora, de modo que, o acesso aos arquivos, que compreende o trabalho 

com os textos literários de todos os gêneros façam parte efetivamente dos 

espaços discursivos de aprendizagem. Além disso, transformar esses espa-

ços em condicionamento de produção, já que os sujeitos-alunos, estão 

neles submetidos à escolarização por longos anos, significa promover dis-

cussão e debate, dando voz às crianças, de modo que a palavra seja a 

conexão do eu e o outro ( Bakhtin, 2018) em todas as situações de comu-

nicação com as quais a criança estará submetido. 

 

Conclusão 

 

Contribuir, portanto, para desenvolvimento do diálogo do sujeito-cri-

ança, a partir da arte e da literatura, oferecendo oportunidades de se 

expressar oralmente sobre os seus desejos e emoções, entrelaçando com 

as leituras literárias e das artes também é contribuir para que este sujeito 

esteja autorizado a discursivizar oralmente e, através da escrita espontâ-

nea e os desenhos, as suas verdades baseadas na sua história vivida 

naquele momento. 
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Capítulo 6 

 

Professxr faz ciência? 

Ser professora-pesquisadora na/da escola 

 

Bruna Assem Sasso dos Santos 1 2 

 

 

"Ela é tão criativa que poderia mesmo ser atriz, novelista, escritora, 

mas preferiu ser professora e nos ensinar as coisas importantes da vida. 

(...) 

Ainda bem que ela escolheu ser professora!" 

(Sandra Saruê) 

 

Ao pensar sobre a minha vida profissional e acadêmica, é quase que 

indissociável a trajetória de ser professora e pesquisadora na e da escola. 

Assim, o meu objetivo é o de apresentar como conciliar a vida de profes-

sora (atuante na Educação Básica I, principalmente na educação infantil), 

numa cidade do interior do estado de São Paulo, e de cientista (atualmente 

como pós-graduanda, ao fim do curso de Doutorado em Educação). 

Mas afinal de contas, como, onde, quando e por que surgiu essa cul-

minância? 

Refletindo sobre a minha trajetória e conversando sobre a mesma, 

inclusive na Live No Canal da Tawana Orlandi, na data de 08 de setembro 

de 2020, pude tomar consciência de como essa trajetória, desde tênue 

 
1 Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UNESP – campus de Marília. Atualmente também é 
Professora de Educação Básica I na Rede Municipal de Ensino da cidade de Garça/SP; e membro do Grupo de Estudos 
em Psicologia e Epistemologia Genéticas e Educação (GEPEGE). Estuda os diversos aspectos do desenvolvimento 
infantil (cognitivo, afetivo e moral), ultimamente detendo-se de forma especial à alfabetização nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, de acordo com o embasamento teórico piagetiano - buscando sempre uma prática educativa 
consciente e intencional para/com as crianças. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MQDBTPs7Dno&t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=MQDBTPs7Dno&t=1s
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idade, meio que se confunde com o professorado. Minha mamãe, apesar 

de não ter concluído formalmente o curso de pedagogia – apesar de o ter 

cursado até o 4º termo –, além de ser minha primeira professora, foi a 

responsável por me imergir nesse universo pedagógico. Agora, quase uma 

doutora em Educação, tenho orgulho de trazer à tona minhas raízes e dar 

a ela a honra que é devida (Rm 13: 7). Afinal, o que somos hoje é fruto de 

muitas coisas passadas que permanecem (ou não).  

Quando eu estava no Pré I, em 1996, mamãe passou em o seu pri-

meiro concurso público e trabalhava como braçal numa creche municipal 

no distrito de Jafa/SP. Eu não podia esperar por oportunidades para ir tra-

balhar com ela. Lembro das idas à horta, de auxiliar na hora do papá dos 

bebês. Ajudar ela a levar as crianças para a escola também era meu deleite! 

Em 1998, ainda sob o mesmo concurso, ela foi convidada para ir tra-

balhar na Biblioteca Municipal de Garça/SP. Depois de alguns meses foi 

remanejada para a Biblioteca Infantil, dada a sua desenvoltura com as cri-

anças. E logo depois, em 2000, com a inauguração do espaço da 

Brinquedoteca, foi designada para lá. Já em 2002, recebera o convite para 

integrar a equipe, contendo três educadoras, do inédito Projeto na cidade, 

denominado de Alegria na Creche, através da Secretaria Municipal de Edu-

cação. O referido Projeto marcou na cidade a intenção de transformar o 

oferecimento assistencial das creches para uma proposta pedagógica e lú-

dica, proporcionando além do cuidar, o educar e o brincar nestas 

instituições. 

Mamãe ficou cerca de seis anos envolvida no planejamento, confec-

ções e apresentações dos projetos que envolviam ações como teatro, 

música, brincadeiras dirigidas e livres, brinquedos, junto às crianças de 

zero a seis anos de idade – na época –, nos hoje designados Núcleos de 

Educação Infantil e creches assistenciais de Garça, atingindo até 700 cri-

anças semanalmente. Algo muito interessante é o fato de que grande parte 

do material utilizado para o preparo dos materiais era produto de recicla-

gem, demonstrando o seu importante aspecto sustentável. 
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Aspecto que sublinhou a participação do Projeto Alegria na Creche no 

Projeto Ação Global – iniciativa da parceria entre a Globo e o Sesi, que 

oferece desde serviços de saúde, cidadania e qualidade de vida – no muni-

cípio no ano de 2004. No ano de 2008, prestou e passou no concurso para 

Jardineiro, apesar de permanecer no Projeto Alegria na Creche por mais 

um ano. Sendo que somente em 2009, iniciou um novo projeto pedagógico 

e agora sim vinculado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) 

também de Garça.  

Após a designação, neste, foi a grande responsável pela organização 

e execução do espaço e propostas que seriam desenvolvidas naquele lugar, 

com o público de diversas faixas etárias, mas principalmente com os alu-

nos das escolas públicas e privadas da cidade, sobre comemorações de 

datas significativas e/ou palestras específicas quando solicitadas pelos pro-

fessoras que estivessem abordando temas relacionados ao meio ambiente 

– e que, em seu cerne, são utilizados até hoje.  

Há anos mamãe encontra-se afastada de todo tipo de trabalho para 

tratamento de saúde, mas fiz questão de explanar, mesmo que breve-

mente, sobre esses fatos, porque é impossível falar de quem me tornei sem 

relembrar minhas raízes e percurso que me trouxeram até aqui. Na maior 

parte de minha vida, sempre fora eu e minha mamãe – minha mamãe e 

eu, sobretudo após o falecimento de papai em 2006. Por isso, sempre es-

tive envolvida e literalmente inserida nisso tudo que relatei (até como 

participante em muitos dos eventos realizados!). 

Quando digo que ela fora a minha primeira professora, é verdade 

porque realmente fora. Mesmo sem formação formal específica em Peda-

gogia, é inegável sua atuação como pedagoga por excelência. E, sempre, 

nada oficial ou outorgado burocraticamente. Nem sempre (ou quase 

nunca) em quatro paredes, porque até muitas das atividades eram reali-

zadas ao ar livre ou em pátios, parques, bosque, etc. Sem ensino diretivo 

ou com a figura de uma professora dita mediadora, tive sim uma profes-

sora, mas no sentido de auxiliadora, instigadora (no sentido mesmo de 

estimular, incentivar, conduzir, desafiar, encorajar e fomentar meu 
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pensamento, minha linguagem, minhas relações sociais, minhas expres-

sões, meu raciocínio, minhas argumentações, meu senso crítico, minha 

afetividade e também moralidade); que impulsionava minha criatividade 

e dava asas à minha imaginação.  

Devido à sua atuação, passei a ser naturalmente apresentada como 

“a Bruna, filha da Nice”, muito antes até de ingressar como professora na 

rede municipal de ensino da mesma cidade, o que ocorrera oficialmente 

em 2013. Mas desde quando fui estagiária, aos poucos, e conforme fui 

construindo minha própria carreira, passaram a me chamar simples-

mente de “a Bruna Sasso”; e quando necessário, a complementação “ela é 

a filha da Nice do Alegria” não faltava. 

Visto que me possibilitara viver e conviver com a arte, concomitante 

ao ensino diretivo e muitas vezes tradicional que recebia – bem no sentido 

empirista do termo – na escola convencional e chamada regular; além de, 

simultaneamente, proporcionar-me participações em oficinas – como a de 

Circo, para os professores da rede municipal de ensino, em 2002; as aulas 

na EMCA (Escola Municipal de Cultura Artística “Naná Zancopé”) de dança 

de jazz (2002) e de teatro (2003-2005); os treinos de futsal no Colégio 

Antares (2004-2008) – antes mesmo de estudar lá; passeios ao Museu da 

Língua Portuguesa com os professores da rede municipal de ensino (no-

vamente devido à mamãe); ida ao Teatro Municipal de Londrina por causa 

das aulas de Teatro da EMCA; o EncontrArt (em 2012)...  

Sem contar nas visitas às escolas com propostas alternativas: Oca dos 

Curumins, em São Carlos/SP (2011), embasada na Pedagogia Freinet; 

Amorim Lima, Teia Multicultural e Politeia, pelo Núcleo de Estudos Inte-

gradores (NEI) no último ano da graduação (primeiro semestre de 2012); 

escolas municipais de Leme/SP (segundo semestre de 2012) e de Gua-

xupé/MG (no segundo de 2013), municípios que adotam o PROEPRE como 

metodologia; Escola Municipal “Antônio Coelho Ramalho”, em Ibiúna/SP 

e Escola Aberta, em São Paulo/SP (junho de 2019). Pois estava e sempre 

estive debaixo de suas asas com temor e respeito à sua anuência. E nunca 

deixou de me conceder e consentir o meu envolvimento nessas aventuras, 
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mesmo que eu soubesse, em muitas dessas, que ela estava “com o coração 

na mão”! 

Essas e tantas outras vivências (como o V Colóquio Internacional de 

Epistemologia e Psicologia Genéticas: Educação Democrática e Novas Al-

ternativas, realizado em 2018), remetem-me a uma nostalgia muito boa. 

Experiências que me possibilitaram reflexões, integrações e modificações 

– dialeticamente.  

Atuo oficialmente como professora desde 2013, e o meu almejo é ver 

todos os professores das escolas, e sobretudo da que leciono hoje em dia 

(que é de tempo integral e conta com uma equipe gestora nota mil, que 

verdadeiramente admiro e me espelho), concebendo os seus papéis para 

além da imagem de detentores do saber! Assim como mamãe fez.  

Em 2005, quando eu cursava a oitava série do Ensino Fundamental, 

minha mamãe passou no vestibular, para o curso de Pedagogia, em uma 

faculdade de minha cidade – a saber, Garça/SP. Não obstante no final do 

segundo ano de sua graduação ter que abandonar o curso devido a proble-

mas particulares, cheguei acompanhá-la na primeira semana de aula e 

presenciei, em algumas disciplinas, as apresentações tanto da ementa das 

matérias e propostas pedagógicas, como dos professores e dos alunos.  

Recordo-me que, ao professor questionar sobre a pretensão dos alu-

nos em cursar a referida licenciatura um deles se justificou e prosseguiu 

dizendo: “(...) e depois gostaria de dar prosseguimento à carreira acadê-

mica, fazer mestrado, doutorado, etc.”. Mas... Mestrado? Doutorado? 

Carreira acadêmica? O que era isso tudo? Dantes, nunca havia pensado 

em – e mal sabia o significado de – eles.  

Quando criança queria ser professora! Adorava brincar de escolinha 

e imitar os meus referenciais realizando exatamente o que faziam com e 

para nós educandos – as paredes da casa de minha avó que digam, com as 

marcas de corações radiantes (com a minha inicial dentro, ou melhor, a da 

professora) e de parabenizações, elogios, etc.  

Depois veio o apreço por Engenharia Cartográfica, Engenharia Bio-

tecnológica, Odontologia; Medicina Veterinária; Medicina. Ah! Medicina! 
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Esta última foi a que me acompanhou por mais tempo; até o Ensino Médio, 

quando me encantei também por Farmácia e fiquei dividida por elas.  

Em 2007 prestei, pela primeira vez, o vestibular da Vunesp, como 

treineiro, para o curso de Farmácia (UNESP – Campus de Araraquara); e, 

na metade de 2008, prestei o vestibular para a mesma faculdade que mi-

nha mamãe frequentou – supramencionada –, na qual passei em primeiro 

lugar, o que me possibilitava escolher por qualquer curso que nele obteria 

bolsa integral. Ao final de 2008, então, prestei os vestibulares da Unicamp, 

para as opções de Farmácia e Pedagogia, e da Vunesp, Pedagogia.  

Para quem peregrinava somente pelas áreas de as ciências exatas e 

biológicas, escolher “logo” pedagogia? Sim, Pedagogia! Mas, por quê?  

Quando eu cursava o segundo ano do Ensino Médio, um de meus 

professores passou no vestibular para o curso de Pedagogia na FFC 

(UNESP – Campus de Marília), o qual seria sua quarta graduação, e falava 

muito bem do corpo docente e da excelência de tal licenciatura em nosso 

país. Isso tudo fez com que eu novamente despertasse e voltasse a traçar 

ideais para a minha vida nesse aspecto (“humanístico”). E fora, justa-

mente, minha imersão nesse universo (acadêmico) que além de, a todo 

instante, provocar-me desequilíbrios afetivos, cognitivos e morais, os 

quais fizeram com que me desenvolvesse em todos esses âmbitos, também 

constitui e aguça a minha atual formação.  

No primeiro semestre de 2009, ano que ingressei na universidade, 

especificamente no curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia e Ciên-

cias da UNESP/campus de Marília, tínhamos a disciplina Psicologia da 

Educação a qual era ministrada pela doutora Alessandra de Morais Shi-

mizu e cujo objetivo principal englobava a articulação entre a Psicologia e 

a Educação e a contribuição daquela para a ação pedagógica na constitui-

ção de teorias e práticas a respeito da relação ensino-aprendizagem. 

Em uma das aulas a professora apresentou o artigo de Berk (2007), 

intitulado “Crianças que falam sozinhas: Estudos mostram que não se deve 

repreender o monólogo infantil, comportamento saudável para superar 

obstáculos e adquirir novas habilidades”, no qual a autora apresenta e 
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argumenta sobre essa hipótese, à luz da teoria de Lev SemenovitchVigotski 

(1896-1934), mas, para tanto, cita que fora Jean Piaget (1896-1980) que 

havia, a partir de seus estudos, na década de 1920, no Instituto J. – J. Ro-

usseau da Universidade de Genebra, identificado as três formas de 

expressão (repetição de sílabas, palavras e sons em tom de brincadeira, 

solilóquios – ou monólogos –, e monólogos coletivos), as quais são, decerto 

modo incompreensíveis ao ouvinte ou não direcionadas a ele de forma ex-

plícita. 

Segundo Berk (2007), "além de desconhecer seus estudos [Vigotski] 

sobre o tema, psicólogos e educadores ocidentais estavam convencidos 

pelo teórico suíço Jean Piaget (1896-1980) de que a fala privada, assim 

chamada pelos especialistas, não tinha papel algum no desenvolvi-

mento cognitivo." (grifo meu). 

Recordo-me, então, que procurei a professora, na hora do intervalo, 

e em uma conversa com ela sobre se não haveria, realmente, implicações 

educacionais decorrentes da repreensão da fala egocêntrica, para Piaget; 

ou, se houvesse, quais seriam as possíveis implicações que Vigotski des-

considerou sobre a fala egocêntrica na perspectiva piagetiana? E será que 

os pais e professores saberiam sobre a importância ou identificavam essa 

linguagem da criança? A partir disso, predispus-me a investigar sobre isso, 

e, igualmente, ela a me orientar nesse desafio. 

Responder essas e outras questões – acerca deste assunto –, as quais 

foram surgindo no decorrer de minha jornada acadêmica, passou a ser, 

então, meu objetivo enquanto aluna-pesquisadora. 

O título inicial foi “Implicações educacionais e sociais das representa-

ções de professores e pais sobre a fala egocêntrica”. Depois, no segundo 

semestre do mesmo ano, na disciplina Psicologia do Desenvolvimento I – 

que também fora ministrada por ela –, Alessandra me emprestou o livro 

de Lev Semenovitch Vigotski, “A construção do pensamento e da lingua-

gem”, editado pela Martins Fontes, e publicado em 2001, através do qual 

iniciei os fichamentos desde então. 
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Fichamento estes que fiquei aproximadamente dois anos fazendo e 

intercalando com os outros compromissos acadêmicos. 

No segundo ano do curso (2010), iniciei o estágio remunerado pela 

Prefeitura Municipal de Garça no qual cumpria 25 horas semanais em um 

Núcleo de Educação Infantil que atendia crianças de meses (Berçário) a 

cinco anos (Pré II), mas com algumas ainda remanescentes de seis anos 

(1º ano do Ensino Fundamental) – pois, no município, era um ano de tran-

sição para a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e tinham 

pais que precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar seus filhos. 

E foi durante o período este estágio que, principalmente, no mo-

mento do descanso das crianças que eu observava, não obstante, que... 

Falavam sozinhas! E ALTO!!! Mas, também, que eram repreendidas por 

atrapalharem o descanso dos amigos... Então concomitantemente aos fi-

chamentos, observava de perto esta linguagem no comportamento das 

crianças. 

Fora a partir disso que, inclusive, muitas vezes, questionava sobre a 

manifestação da linguagem egocêntrica, segundo Vigotski, em momentos 

como, por exemplo, neste (antecedente ao descanso), ou no brincar, nos 

quais não havia complicações ou perturbações, pelo menos, não explícitas, 

mas que também se constatavam demonstrações intensas de linguagem 

egocêntrica. 

Mas afinal... O que fazer? Repreende ou não repreende? Será que isso 

poderia prejudicar ou não seu desenvolvimento? Em que(ais) aspecto(s)? 

O que – em que – a teoria poderia embasar minha prática como futura 

professora, e ali já como estagiária? Como deveria me posicionar? 

Foi aí que se intensificou ainda mais minha vontade e necessidade de 

estudar isso. 

Por o estudo ainda se encontrar muito, digamos, “cru”, eu tomei a 

postura de simplesmente observar... Como já sabia que as funcionárias e 

professoras iriam solicitar o silêncio, tomei a postura de simplesmente “fi-

car na minha”. 
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Minha esperança, com o estudo naquele momento era o de também 

alcançar e preencher as lacunas dos cursos de formação para uma prática 

pedagógica pautada em referenciais teóricos sólidos, no que diz respeito à 

dimensão em foco não apenas à pedagogos, mas ao alcance de todos os 

envolvidos no processo educativo, visando-se a melhoria da Educação, so-

bretudo, a Infantil. 

Após cursar as disciplinas com o professor doutor Adrián Oscar 

Dongo Montoya (Psicologia do Desenvolvimento II), e Didática I e II com a 

professora Rosane Michelli de Castro, tive muitas dúvidas quanto à escolha 

do referencial teórico que fundamentaria minha prática pedagógica en-

quanto futura pedagoga (como diz a professora Ana Paula Cordeiro, 

“desconsidera-se a sociologia, a filosofia, etc. como se só houvesse a psico-

logia para tanto né”). Além do mais, embora soubesse das diferenças entre 

as teorias Vigotski e Piaget, via-as muito mais como conciliáveis do que 

repelentes uma à outra; mas, então, “por que ninguém concordava co-

migo?!”. 

No terceiro ano do curso (2011), comecei a frequentar o Grupo de 

Estudos de Psicologia e Epistemologia Genéticas (GEPEGE) – a convite do 

professor Adrián. A partir deste, então, pude aumentar o contato com es-

tudiosos e discussões acerca dessa a teoria, o que possibilitou a mim um 

maior aprofundamento em o conhecimento da mesma. 

Ainda no terceiro ano, também tivemos a disciplina Pesquisa Peda-

gógica, ministrada pela professora Luciana Aparecida de Araújo Penitente, 

na qual tínhamos que desenvolver um projeto de pesquisa com um pro-

fessor que nos orientasse. Como no primeiro ano já havia desenvolvido 

um anteprojeto e projeto de monografia, pela disciplina “Metodologia do 

Trabalho Científico”, com a professora doutora Neusa Maria Dal Ri, cujo 

tema norteava a importância dos contos de fadas para o desenvolvimento 

cognitivo da criança – no qual utilizei-me, inclusive, da psicanálise para 

análise e discussão –; fiquei com dúvidas se retomava esse objeto e deixava 

o sobre a linguagem egocêntrica para o mestrado,ou se encarava este logo 

na graduação.  
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Bom, minha escolha resume-se no estudo realizado como sendo o 

meu projeto de Iniciação Científica, financiado pelo Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) e Trabalho de Conclusão de Curso (SASSO, 2013). 

Eu e a Alessandra delineamos o tema para estudo e o título ficou 

como sendo: “A fala egocêntrica em Piaget e Vigotski: representações de 

professoras e implicações educacionais”. 

Em 2012, já no quarto ano do curso, pudemos apresentar resultados 

parciais da pesquisa em vários eventos, os quais contribuíram de forma a 

enriquecer o presente trabalho, entre os quais: 

 

- Seminário do “TCC” (julho); 

- I Congresso Internacional sobre a Teoria Histórico-Cultural e 11ª Jornada do Núcleo 

de Estudos de Marília – Marília/SP (agosto); 

- I Fase do XXIV Congresso de Iniciação Científica – Unesp Marília (setembro); 

- II Congresso de Epistemologia Genética da Região Amazônica – Porto Velho/RO 

(outubro); 

- e II Fase do XXIV Congresso de Iniciação Científica – São Pedro/SP (novembro). 

 

Também, com base em minhas experiências acadêmico-científicas, 

considero que se tem dado mais mensuração ao indivíduo desenvolvido 

"pronto", ao invés de se buscar compreender como isso se efetiva, como, 

por exemplo, em relação à ciência: busca-se por resultados (produto) e não 

há interesse no processo (como faz ou o que tem que acontecer para se 

chegar ao final). 

Digo isso uma vez que, no início deste estudo, eu também pensava 

que Piaget – em suas respostas às críticas de Vigotski – não havia conside-

rado e nem discutido o ponto epistemológico fundamental da polêmica, 

que diz respeito à relação pensamento/linguagem e à natureza social do 

desenvolvimento especificamente humano. No entanto, conforme fui dis-

cutindo, relacionando os autores – gerando conflitos e buscando 

solucioná-los –, além de aumentar meu contato com sua teoria, percebi 

que ele realmente não fez o que supracitei. E desta constatação surgem 

duas justificativas – uma decorrente da outra. 
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A primeira se relaciona à questão: para Piaget, a linguagem é, até o 

final de sua vida, decorrente e derivada da estruturação da inteligên-

cia/pensamento, e, ao expor sobre isso, embora não se relaciona à questão 

epistemológica adotada por Vigotski, mas se posiciona de modo a discutir 

sobre o egocentrismo buscando se colocar no – e, a partir disso, discor-

dando do –, ponto de vista de seu interlocutor, de modo a procurar 

convencer o outro sobre seu próprio terreno. Portanto, que grande equí-

voco de minha parte! Pois, diverso do que havia pensado: ele não somente 

discutiu sua epistemologia genética, como a destrinchou e a generalizou 

para vários aspectos do desenvolvimento humano, considerando para isso, 

principalmente, a perspectiva social. A segunda se deve ao meu egocen-

trismo – seja ele constante ou em relação à primeira impressão que tive... 

Justifico. Devido às ações sobre o objeto de conhecimento e as rela-

ções com outrem, buscando os assimilar, acabei "construindo" 

(particularmente) os conceitos e concepções acerca deles. Quanto mais su-

jeitos envolvidos no trabalho, mais diversos os pontos de vista, 

consequentemente, maior o desafio para conhecer, descentrar, coordenar, 

para, então, compreender os diversos fatores. Justamente por isso, tam-

bém, meus incansáveis esforços, de além de ter que compreender o objeto 

de estudo (aspecto cognitivo), ter que me compreender (organizar as es-

truturas) – em relação, inclusive, ao que se espera de nós –, tendo que, 

concomitantemente a tudo isso, compreender o outro (descentrar) e coor-

denar esses diversos aspectos, na tentativa de transmitir o conhecimento. 

Pelo exposto e por tentar me descentrar e coordenar os diversos as-

pectos (teóricos,afetivos e morais), porém, vejo-me mais centrada e, por 

isso, quem sabe, mais "egocêntrica"(pensamento sincrético, transdutivo e 

justaposto)! Devia desculpas a todos que teriam acesso aquele trabalho, 

por isso, mas, ao mesmo tempo, solicitava também as suas compreen-

sões... 

Por muitas vezes, acabar buscando encontrar uma razão para todos 

os eventos, mesmo fortuitos; e tendo a perceber as coisas por visões glo-

bais, ao invés de discernir os detalhes. 
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Transponho minhas experiências à compreensão da complexidade 

dos fenômenos acerca do meu objeto de estudo – bem como estou fazendo 

agora, ao me justificar. Podendo, inclusive, não conseguir explicar minha 

pretensão num todo coerente, pelo contrário, pulverizar o todo em uma 

série de afirmações fragmentárias e incoerentes; não existindo entre elas 

ligações causais, temporais e lógicas!  

No entanto, pela impossibilidade de me colocar no ponto de vista da 

grande gama de interlocutores que podem ter acesso ao meu trabalho fi-

nal, acabo por considerar um único aspecto da realidade (por exemplo, 

acabo escrevendo apenas para professores ou professores em formação, 

supondo que estes tem ou terão um mínimo de conhecimento ou conheci-

mento prévio na aérea da educação; mas e se não? E se um engenheiro 

quiser compreender como se dá o desenvolvimento infantil?). 

A descentração nesse estudo, então, teria que ser muito mais do in-

terlocutor do que minha; ao me esforçar ao máximo para detalhar, tenho 

que ser "correspondida" por meus leitores na tentativa de também se co-

locarem em meu ponto de vista e compreenderem minha dificuldade na 

realização de tal tarefa! 

Ou seja, precisava pedir desculpas, sobretudo, por minha "dificuldade 

sistemática de manipular alógica formar e de compreender o encaixe da 

parte no todo [...] uma imperícia de conduzir a discussão, de compreender 

o ponto de vista dos outros – em resumo, de cooperar no plano do pensa-

mento propriamente dito" (PIAGET, 1924/1967, p. 8). 

Assim, que durante a leitura desse meu trabalho (e todos os demais), 

sempre haja abundância de relatividade intelectual em relação às referên-

cias em questão, podendo coordenar os diferentes aspectos, realizando a 

inversão de ações em pensamentos anteriormente realizados (e vice-

versa), ao coordená-los com ações e pensamentos atuais. 

Ao apresentar meu Trabalho de Conclusão de supramencionado, o 

qual fora orientado pela doutora Alessandra de Morais Shimizu e financi-

ado pela FAPESP –, e concluir minha graduação em licenciatura plena em 

Pedagogia pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual 



116 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Marília, tinha cada vez mais 

a convicção de que quanto mais eu me esforçava em conhecer, mais eu me 

dava conta de que precisava mesmo conhecer, pois aumentava a minha 

consciência do pouco que sabia.  

Esse foi o impulso para eu prestar o processo seletivo do Curso de 

Mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Fa-

culdade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” – UNESP/Campus de Marília, no ano de 2013. 

Partindo da referência de que o trabalho científico começa com a ne-

cessidade particular do pesquisador para focalizar em o seu objeto de 

pesquisa, a pretensão do meu estudo do mestrado se detinha, principal-

mente, à minha necessidade enquanto pesquisadora e professora em 

compreender – descrevendo, identificando, analisando (e, quiçá interpre-

tando) – as relações entre alguns aspectos da teoria sobre o 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento.  

Isto também se deve a, antes mesmo de concluir minha licenciatura 

(em 2013), eu sempre ter temor de pegar uma turminha dos primeiros 

anos do ensino fundamental, por causa, principalmente, das exigências em 

relação à alfabetização. Outrossim, o fato de na própria graduação ter tido 

contato com diversas críticas, especialmente ligadas aos métodos de en-

sino da leitura e da escrita com os pequeninos, levava-me a pensar: “e se 

eu não conseguir ou se eu não for capaz de superar isso? E se os meus 

alunos não aprenderem a ler e a escrever? Na verdade, afinal, como alfa-

betizar?”.  

Minhas leituras e influências intelectuais exerciam sobre mim um 

sentimento de responsabilidade que “não me deixavam” agir de certas for-

mas e/ou reproduzir modelos que eram fortes em minha existência e, de 

certa forma, enraizavam o meu saber prático. E de que forma, então, os 

meus outros saberes (sobre o desenvolvimento do pensamento e da lin-

guagem, por exemplo) poderiam subsidiar minha compreensão e meu 

trabalho enquanto professora para a aprendizagem da língua escrita pela 

criança?  
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Diante disto, naquele momento de a minha formação (no momento 

histórico em que eu estou vivendo), a minha necessidade como pessoa, 

como professora, como profissional e pesquisadora sustém-se em buscar 

traçar novas relações entre a teoria e a prática pedagógica.  

Até porque, quando a criança ingressa no Ensino Fundamental, no 

qual a alfabetização ocorre de forma sistematizada e intencional, natural-

mente, ela já domina de forma apropriada a linguagem em sua forma oral 

(isto é, sabe falar fluente e estruturalmente sem problemas), mas não sabe, 

na maioria das vezes, escrever. A pretensão do meu estudo se dava em 

buscar saber o que vai fazer com que a criança que já sabe falar, aprenda 

a ler e a escrever.  

Alguns fatos, que procurarei explicitar a seguir, elucidam e dão sig-

nificado ao problema traçado para aquela investigação.  

 Um casal brasileiro que passa a residir na Itália, inicialmente com 

pouco conhecimento linguístico, no convívio com o povo nativo, adquire a 

segunda língua e consegue se comunicar naturalmente, apesar de ainda 

não conseguir escrever (produzir textos) em o idioma aprendido recente-

mente.  

 De forma parecida (e inversa), um estudante universitário que busca 

aprender a ler e escrever no idioma inglês, para conseguir interpretar tex-

tos de seu curso, não sabe, por apenas isso, expressar-se oralmente nesta 

nova língua.  

 Ainda de modo similar, pode acontecer de uma pessoa de idade avan-

çada ser extremamente antenada, possuindo alta capacidade de reflexão e 

discussão acerca de assuntos histórico-sociais, políticos e econômicos, e 

não conseguir dominar em nada (ou em quase nada) a sua língua na forma 

escrita...  

 Ou ainda, bem como pude constatar– durante o Estágio de Docência, 

realizado no período do primeiro semestre letivo do ano de 2015, em duas 

turmas de segundo ano, da graduação em Pedagogia, da Faculdade de Fi-

losofia e Ciências (UNESP – Campus de Marília) –, alunos do segundo ano 

do curso de Pedagogia manifestam grandiosa dificuldade na hora de 
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pensarem sobre aspectos do conhecimento físico (a interpretação de fenô-

menos físicos cotidianos), não obstante manejarem – com muita 

facilidade, inclusive – sua língua materna seja na forma oral, bem como 

na sua expressão escrita.  

Em todos os casos, uma coisa que me é evidente e que desde já posso 

notar é que o primeiro saber nem sempre é garantia para o segundo e 

demais. O que vai ser necessário acontecer, então, para que uma criança 

que já sabe falar aprenda a escrever? Será sobre a resposta a essa questão 

que eu pretendia assim focalizar o objeto dessa pesquisa. Bem como Fer-

reiro (1984/2007) procurou mostrar o quão muitas das habituais práticas 

no ensino da língua escrita são derivadas do que se sabe acerca da aquisi-

ção da língua oral, delongar-me-ia, então, em explicitar como ocorre (ou 

qual seria) a articulação entre o pensamento e a linguagem e o desenvol-

vimento da língua escrita – o que há de semelhante em ambas 

estruturações e como (em quê) uma pode subsidiar a outra (SASSO, 2016).  

Além do mais, acreditava, sobretudo, que ao buscar embasamento na 

teoria de Piaget, traçando relações entre o desenvolvimento cognitivo e a 

aprendizagem da língua escrita, conseguirei corresponder a um aspecto de 

a minha necessidade supracitada, pois considero relevante a contribuição 

de os estudos de Piaget, tanto no âmbito da Psicologia como da Epistemo-

logia – por meio das quais, inclusive, de forma incomparável, estudou o 

pensamento infantil e humano, permitindo sua compreensão acerca dos 

aspectos fundamentais que engloba o seu desenvolvimento.  

O meu contato com a teoria de Piaget, meu relacionamento constante 

e crescente com ela e com seus estudiosos, fizeram com que eu conseguisse 

entendê-la progressivamente e visse a insuficiência de meu conhecimento 

[e da própria coordenação deste], para, então, inseri-lo em um sistema 

composto e integral de representações construídas e relacionadas entre si; 

isto é, para enfim constituir o conhecimento acerca da teoria deste autor, 

de forma relacional e integrada – e não fragmentada, sucessiva, justaposta, 

transdutiva, centrada apenas em meu ponto de vista, e sem uni-la em um 

sistema coordenado e coerente.  
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E talvez eu poderia auxiliar outros depois, mas, primeiro, certamente, 

iria me auxiliar. E assim foi. Concluí os meus estudos do mestrado (em 

2016) e no mesmo ano prestei o processo seletivo para o Curso de Douto-

rado em Educação, obtendo resultado positivo, o qual me detenho até o 

presente momento – já em reta final (SASSO, em prelo). 

Assim, hoje, ao refletir sobre o porquê abordar, no doutorado, as Es-

colas Democráticas, percebo, deslumbro e me encontro nesse universo. 

Iniciado há muito tempo atrás; alimentado em todo esse trajeto pelas boas 

experiências informais de educação. Somando com a minha história, fica 

facilmente compreensível o meu envolvimento com o tema desta tese. 

A psicogênese, seja ela a da linguagem oral ou da língua escrita, es-

colas democráticas, práticas pedagógicas, tudo isso faz parte de mim, da 

minha história, do meu caminho até aqui. Sou grata por mais essa opor-

tunidade, inclusive de compartilhamento de emoções e conhecimentos 

construídos.  

No demais, sem dúvidas, aproveito para ressaltar que a cooperação e 

o amor foram o alvo maior de todos os estudos, pois, sem eles, não seria 

possível se ter o produto final resultante desses trabalhos. Felicito e para-

benizo, inclusive, todos os envolvidos com/no curso de Pedagogia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências, da Unesp/campus de Marília, e do Pro-

grama de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição, em especial, 

a Dra. Alessandra de Morais Shimizu, por sua franqueza, seriedade, cari-

nho – o sempre presente sorriso -, e o professor Dr. Adrián Oscar Dongo 

Montoya, por ocasionar em mim tamanha desequilibração e alcançar seu 

objetivo maior, fazer com que me desenvolvesse e aprendesse! 

Hoje sei discernir que Piaget e Vigotski, em muito pouco se fundem e 

em muito se confundem. Para quem gosta de uma boa polêmica, são um 

prato cheio. Para quem gosta de criticar a educação, nestes autores tam-

bém se pode encontrar um prato cheio de argumentos. Para quem quer 

criticar os professores e/ou estudiosos e dizer que “são contraditórios”, 

também. Mas para quem gosta de um bom desafio de hermenêutica edu-

cacional, taí um: conciliar estes dois. E sem mais: quanto mais eu aprendo, 
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mais eu tenho consciência de que pouco sei, ou nada sei. (Sim, preciso 

conhecer mais.) 
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Capítulo 7 

 

A formação do professor indígena como 

fortalecimento da sua cultura 

 

Fernanda Santos 1 2 

 

 

Sou Fernanda,pedagoga de formação, apaixonada por educação, pe-

las temáticas sociais e indígenas e vou contar uma parte de minha 

trajetória pessoal e profissional em relação a educação até aqui. 

Tomada pela reflexão sobre a minha trajetória, me peguei olhando a 

foto no quadro em minha mesa de trabalho, lá uma garotinha sentada na 

carteira da escola, no ano de 1996, essa foto me remete sempre muitas 

lembranças, esse foi o ano que retornei à cidade grande e ingressei numa 

nova escola. Nasci em São Paulo, filha única de nordestinos, pai branco e 

mãe indígena, transitei durante a infância entre São Paulo e Pernambuco, 

passei uns bons anos lá pelo Nordeste, fui alfabetizada no Educandário 

Municipal Torquato Soares, onde estive mais próxima da minha família e 

onde cresci com a minha bisa. 

Voltei para São Paulo aos oito anos de idade, para uma cidade grande, 

numa escola diferente, com um ensino completamente diferente, fui ma-

triculada na 2ª série do ensino fundamental, numa escola bem precária do 

Estado, e me deparei com um ensino completamente fora do que eu já 

tinha vivido em minha breve vida escolar até aquele momento, essa época 

ficou marcada em minha memória, pois as minhas dificuldades foram 

 
1 Graduada em Pedagogia pela Estácio de São Paulo, onde desenvolveu pesquisa com a temática indígena ao longo 
da graduação, trabalhou como estagiária no Projeto Aprender Sem Limites no CEU da prefeitura de São Paulo, no 
apoio a crianças com deficiência. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F0TtwZd479E&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=F0TtwZd479E&t=2s
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incontáveis, desde a barreira linguística, relação com os colegas, até o tato 

da professora em compreender que eu havia chego de outro estado, com 

outro tipo de ensino e falando diferente, com sotaque, ela mostrou dificul-

dade em me desenvolver nas aprendizagens, pois eu não conseguia 

acompanhar as aulas, não conseguia terminar as lições, pois nada enten-

dia, só copiando textos e frases da lousa, nas reuniões ela dizia apenas a 

minha mãe que eu era preguiçosa, sofri, aprendi, encontrei pelo caminho 

professoras maravilhosas, sobrevivi em meios as adversidades que a escola 

pública enfrenta.  

Me formei sem perspectivas de ir para a faculdade, não pensava nisso 

aos 17 anos, pensava em conseguir o mais rápido possível um emprego 

formal, pois já trabalhava em cooperativas desde os 13 anos, como borda-

deira, para ajudar no sustento da casa. 

Fui para a universidade aos 28 anos, escolhi o curso de Pedagogia, 

primeiro com aquele sentimento do gostar de crianças, quando cheguei no 

curso vi que era bom gostar de crianças, mas descobri também que viver 

a educação vai muito além, me formei com bolsa 100% pelo Prouni -Pro-

grama Universidade para Todos, uma grande vitória para quem nasce e 

cresce na periferia. 

Minha graduação me levou a desenvolver muitos olhares, abriu um 

mundo novo, abriu minha mente e meu coração, e o encontro com minhas 

origens dentro do meio acadêmico veio logo nos primeiros dias de aula na 

matéria sobre Ensino da Cultura afro e dos povos indígenas, tive uma pro-

fessora maravilhosa, que se chama Cida, ela pediu no início, que 

fizéssemos uma reflexão sobre de onde viemos, quais nossas raízes e es-

crevêssemos uma redação, aquela reflexão foi de grande impacto, muito 

profundo para mim, quando pensei em minha família, em minha infância 

no Pernambuco, na mulher que me tornei, tomando conhecimento de mi-

nhas origens indígenas, ela me incentivou a pesquisar mais afundo sobre 

meu povo, iniciei nesse momento um processo de retomada, ela me in-

cumbiu da missão de organizar uma palestra e apresentar pra nossa 

turma, que se estendeu a outra turma, e foi a confirmação que eu estava 
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no espaço certo, falando de assuntos que eu acredito e contribuindo le-

vando esse conhecimento as pessoas. 

Sabendo de minhas origens, tive um olhar especial para formação 

inicial de professores focado nas temáticas indígenas, que é pouco abor-

dada durante os 4 anos  do curso de Pedagogia, procurei ter um olhar 

sensível para esta temática que tem particularmente grande importância 

para mim, venho de família (materna) indígena, da etnia Fulniô, povo ori-

ginário que vive em Pernambuco, mas que também ocupam diversos 

espaços em todo o país, a única etnia falante de sua língua materna o Ya-

thee no nordeste, busca manter viva e perpetuar sua cultura entre os mais 

jovens, através de rituais reservados que é o Ouricuri, eu cresci num con-

texto urbano longe da família e dos costumes do meu povo, e tomei como 

compromisso dentro da universidade de  voltar os olhares para os povos 

originários. 

Nesses 4 anos ocupei este  espaço para pesquisa sobre os povos indí-

genas, levei para as turmas de primeiro semestre uma palestra sobre o 

povo Fulniô, fiz abordagens sobre a temática em sala da aula, aproveitando 

as aulas de metodologias, buscando levar o máximo de informação as fu-

turas pedagogas e tomei como  objeto de pesquisa durante a construção 

do meu trabalho de conclusão de curso a formação de professores, mas 

ainda queria ir mais  fundo e pensando temática indígena, se faz extrema-

mente  necessário levar esse tema para dentro da universidade e como a 

educação é um instrumento de resistência, autodeterminação, comecei a 

investigar como se dá a educação dos povos indígenas, qual o amparo da 

legislação,os documentos oficiais, qual professor ensina nessas escolas, e 

qual o papel desse professor para fortalecer e manter viva a cultura de seu 

povo, nasceu então esse trabalho chamando : A formação do professor in-

dígena como fortalecimento da sua cultura. 

Os desafios enfrentados pelos povos indígenas são muitos no campo 

educacional, meu trabalho buscou então destacar o processo de escolari-

zação dos povos indígenas ao longo do tempo, no contexto da educação 

brasileira, como tema central a formação dos professores indígenas. 
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 Durante a história a política educacional para os povos indígenas ti-

nha um único objetivo, catequizar e educar os indígenas, destruir sua 

cultura e integrá-los a sociedade, achava-se que ser indígena era algo tran-

sitório, que devia-se deixar de ser indígena para se tornar brasileiro, desde 

a colonização os povos indígenas são negligenciados, considerados inferi-

ores e selvagens, estereótipos que ainda ouvimos até os dias de hoje. 

Foi somente a partir da década de 70 que os movimentos indígenas 

começaram se articular, junto com organizações não governamentais, 

como a Comissão Pró Índio de São Paulo (CPI/SP), Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação (CEDI), Associação Nacional de Apoio ao Ín-

dio (ANAÍ) e o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), reivindicando saúde, 

educação e direito a seus territórios, que começou a se pensar em uma 

educação diferenciada para os povos originários, no encontro nacional de 

educação indígena organizado pela CPI/SP – Comissão pró índio, ainda  

nessa época não se dava voz efetiva aos povos para que fosse pensada uma 

educação voltada paras as necessidades das comunidade indígena se sim a 

antropólogos, educadores e religiosos. 

Quando pensamos em direitos para os povos originários, o grande 

marco é a Constituição Federal de 1988, que deixa a visão de que o indí-

gena deve ser integrado a sociedade e garante ali seu direito sobre a terra, 

direito a reconhecimento de sua identidade cultural e o respeito aos seus 

processos próprios de aprendizagem, passou a ter assegurado o seu direito 

de permanecer indígena. 

No campo educacional a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96), colabora para emancipação da educação esco-

lar indígena, ela diz que: 

 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos se-

mestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de apren-

dizagem assim o recomendar. 
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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. 

Art. 32. § 3o O ensino fundamental regular será ministrado em língua portu-

guesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências fede-

rais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas 

integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe e 

intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: I – proporcionar 

aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias histó-

ricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas 

e ciências; II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às in-

formações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e 

demais sociedades indígenas e não índias. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvol-

vendo programas integrados de ensino e pesquisa. (BRASIL, 1996, p.17- 49). 

 

Trazendo maior autonomia aos diferentes povos sobre os seus pro-

cessos próprios de aprendizagem, de forma que seja respeitada sua 

cultura, língua e o acesso aos conhecimentos universais, para preservação 

e perpetuação de sua cultura ente as gerações futuras. No que diz respeito 

a formação de professores a LDB , diz que é necessário que se atenda os 

diferentes níveis e modalidades de ensino, onde teoria e prática, são indis-

sociáveis, que a formação deve ser em nível superior, licenciatura, de 

graduação em universidades e institutos superiores de educação, mas 

quando olhamos para formação de professores dentro das escolas indíge-

nas, ainda nos deparamos com professores atuando sem formação 

superior, ou mesmo sem  concluir a formação na educação básica, traba-

lhando de forma precarizada, sem receber um salário justo e formação. 

Para os professores formados é previsto em LDB a valorização dos 

profissionais, assegurando plano de carreira no magistério, ingresso por 

meio de concurso público, formação continuada, piso salarial, progressão 

funcional, mas a realidade é bem diferente, para os professores indígenas, 

não há ingresso nas escolas indígenas por meio de concurso público, a 



126 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

profissão professor indígena não é regulamenta em todo o país, como con-

sequência não há definição de piso salarial. 

A formação de professores indígenas é um desafio complexo, quando 

pensamos nas diversidades linguísticas, culturais e de formação escolar 

dos povos originários, e não depende somente da oferta dos cursos de li-

cenciatura, há necessidade de políticas de permanência dos docentes nas 

universidades e o preparo delas para recebê-los, tendo compromisso com 

a educação intercultural. Apenas em 2015 foi instaurada Diretrizes Curri-

culares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas, 

regulamentando programas e cursos de formação inicial e continuada dos 

professores indígenas, com os desafios de promover o diálogo entre os sa-

beres indígenas e não indígenas, aperfeiçoar a leitura e a escrita desses 

professores, valorizando também a oralidade, compreensão e aplicação 

metodológica da interculturalidade crítica enquanto princípio orientador 

do diálogo entre as diferentes formas de explicar o mundo e o financia-

mento adequado para os cursos de formação garantindo sua qualidade, 

formar uma escola que atenda as especificidades de cada povo com a par-

ticipação de suas comunidades em sua construção. 

Trazendo também nas Diretrizes como princípios para formação, o 

respeito a organização política e territorial, valorização da língua materna, 

promover o diálogo intercultural e articulação dos espaços formativos 

como a comunidade, família, escola e movimento indígena. 

Os professores são formados para atuarem em suas escolas através 

dos cursos de licenciatura intercultural, que tem um grande desafio para 

formar professores indígenas no Brasil, ofertados pelas universidades pú-

blicas, é imprescindível o preparo destas instituições para atender a 

diversidade dos povos, pautada no respeito as diferenças de cada etnia e 

de seus territórios, criando diálogo entre saber o científico, o saber popu-

lar, cultural e indígena, oferecendo uma educação intercultural, com 

propostas educacionais que reconheça a pluralidade dos povos indígenas, 

pensando um currículo com abordagens sobre questões étnicas, em con-

traponto a temas que privilegiam apenas conceitos eurocêntricos. 
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A abordagem fundamentada na interculturalidade na formação de 

professores traz mudanças expressivas nas práticas educativas dentro das 

escolas indígenas, respeitando o indivíduo, constrói-se sua identidade, 

considerando sua perspectiva de mundo e modos de viver, marcado pelo 

respeito a diversidade, rompendo com o modelo de assimilação da cultura 

eurocêntrica e integracionista, desconectada da sua realidade e do con-

texto de vivência. 

O Referencial para Formação de Professores Indígenas (2002), docu-

mento norteador para formação de professores, traz ideias e práticas 

pedagógicas que buscam contribuir com a implementação e criação de 

programas de formação inicial e continuada de professores indígenas, 

aponta situações de formação, sendo elas: situações de formação presen-

ciais e formação não presencial, assim como o características gerais do 

currículo para formação de professores e a avaliação nos programas, dos 

formadores e dos docentes. 

As situações presenciais de formação, são cursos intensivos nas cida-

des e terras indígenas, são responsáveis pela formação de equipes 

especialistas e docentes e equipe de professores indígenas que podem ser 

pertencentes ao mesmo povo ou de diversos povos indígenas, os cursos 

intensivos ocorrem anual ou bianual, nas capitais ou sedes de alguns mu-

nicípios, podem acontecer dentro das aldeias com equipes de formadores 

e professores indígenas de outras terras, visando propostas de pesquisas 

com temáticas e áreas de saberes indígenas, contando com os próprios in-

dígenas como conhecedores de sua cultura para desenvolvimento de 

metodologias e recursos para que os cursos aconteçam junto as equipes 

formadoras, sendo conduzido para uma prática complementar se tem o 

acompanhamento pedagógico, assessorias e estágios supervisionados que 

acontecem dentro das terras indígenas, com foco na melhoria da ação de-

senvolvida pelos professores na escola, estabelecido de acordo com o 

planejamento curricular os períodos variam de 03 a 10 dias, os assessores 

atuam como observadores e trabalham no auxílio das práticas educacio-

nais, deixando o protagonismo para os professores e alunos nas aldeias. 
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O documento traz como proposta a troca de saberes com visitas de 

intercâmbios entre professores indígenas, ou seja, professores mais expe-

rientes trocam experiências em viagens anuais junto a equipe de 

formadores, para auxílio de professores menos experientes, conhecendo o 

trabalho de seus parentes em outras aldeias, trocando saberes acumulados 

como conhecimentos pedagógicos, linguísticos, políticos e desenvolvendo 

atividades como: discussões com os professores sobre dúvidas e impasses 

teóricos e práticos relacionados a sua formação básica e profissional, re-

flexão sobre os diários de classe, memoriais, cadernos de campo e o 

planejamento do currículo escolar pelo professor ao longo do ano, reflexão 

sobre as práticas pedagógicas e didáticas a partir da observação das aulas 

do professor, reflexão e acompanhamento da proposta pedagógica daquela 

escola, discussão/avaliação com a comunidade indígena envolvida sobre a 

qualidade da escola e do professor a partir dos objetivos da referida pro-

posta, discussões e avaliação do rendimento escolar dos alunos nas áreas 

de estudo e no uso e domínio da(s) língua(s) de acordo com as competên-

cias gerais identificadas no projeto.  

As situações não presenciais de formação são vivenciadas sem as for-

malidades e com calendários mais flexíveis, como um ato de formação e 

auto formação, o professor tem maior autonomia, realizados nas terras 

indígenas é feito de forma contínua, ao longo do ano, se dá por meio do 

saber construído e sistematizados por intermédio dos eventos educacio-

nais e sociais do cotidiano, composto por registros escritos como : 

memoriais, relatórios de atividades, fichas de alunos, diários de classe e os 

planejamentos, tem como objetivo construir uma pratica de reflexão sobre 

o seu trabalho e a sua pratica, melhorando sua atuação e contribuindo para 

autonomia como pesquisadores e estudiosos de sua própria cul-

tura.(BRASIL, 2002). 

As situações de formações presenciais e não presencias, são etapas da 

formação que devem conversar entre si, proporcionando um aprendizado 

articulando teoria e prática, não valorizando uma em detrimento da outra, 
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a interação entre elas faz com que o professor construa sua prática, cri-

ando conexão com seu meio e seus processos próprios de aprendizagem. 

A elaboração curricular dos cursos de licenciatura intercultural, tem 

uma grande responsabilidade, tendo em conta o caráter multicultural e 

pluriétnico dos povos, deve ter como proposta pedagógica o acolhimento 

da diversidade, a valorização dos conhecimentos dos povos originários, ul-

trapassando uma proposta educacional colonizadora, sendo assim a 

universidade deve reconhecer a realidade dos povos e suas dificuldades. 

Pensar num currículo diferenciado para formação de professores in-

dígenas, é por um contraponto a educação tradicional, etnocêntrica e 

integracionista, construído de forma que seja flexível, não deve haver um 

currículo fechado, pautado na afirmação de sua identidade étnica, valori-

zação dos costumes, sua língua materna, as tradições e a articulação de 

saberes indígenas com conhecimentos universais.  

De acordo com Brasil (2002), o currículo de formação de professores 

não se resume apenas a uma grade montada por uma equipe técnica, é 

construída de forma coletiva, junto com as comunidades indígenas, apre-

sentado em forma de um documento aberto,entendido como registro e 

reflexão sobre as práticas educacionais em curso ao longo do desenvolvi-

mento curricular, sendo o próprio assunto currículo tema de estudo e 

pesquisa nas situações de formação, por ser considerado um conheci-

mento fundamental, para que esses professores possam refletir e pensar 

de forma crítica as práticas de formação vivenciadas no curso , bem como 

suas práticas pedagógicas dentro das escolas na aldeia. A proposta curri-

cular não deve ser fragmentada, deve buscar por meio dos cursos de 

formação de professores indígenas o diálogo entre os conhecimentos da 

vida social com o conhecimento escolar, buscando responder as demandas 

de cada comunidade e suas expectativas de futuro.  

Buscar a superação de modelos de ensino ultrapassado dentro das 

escolas indígenas é uma difícil tarefa para os professores em formação, a 

busca pelo protagonismo e defesa de uma educação diferenciada tem sido 

uma longa caminhada. 
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No que tange a avaliação nos programas de formação de professores 

indígenas, a avaliação processual possibilita a formulação do desenho e 

desenvolvimento curricular, integrando atividade e etapas para esse fim, 

os instrumentos de avaliação devem ser acionados para análise de forma 

que traga melhorias ao desenvolvimento profissional dos professores in-

dígenas nos cursos e em suas aldeias, contribuindo para a melhoria da sua 

pratica escolar, esses profissionais bem como os outros atores envolvidos 

nos processos educacionais são levados a pensar e contribuir para a quali-

dade dos cursos, para tanto são considerados alguns indicadores para 

proceder com a avaliação, sendo eles: Compromisso com o trabalho de-

senvolvido na escola em sua articulação com a vida social mais ampla, 

motivação para aprender e ensinar, esforços e investimentos na formação 

(cursos, seminários, oficinas, visitas a outros projetos), estudos e pesqui-

sas nas diversas áreas de estudo da proposta pedagógica e curricular dos 

cursos e de sua escola, motivação para a produção de materiais didáticos 

e paradidáticos para a escola a partir de seus estudos e pesquisas, autono-

mia em relação aos modelos educacionais vigentes na escola não-indígena, 

capacidade de formulação e execução de propostas educacionais para a es-

cola indígena em interação com a comunidade indígena, cumprimento da 

proposta pedagógica e curricular desde os horários planejados no calen-

dário dos cursos e dos compromissos assumidos com os demais membros 

da comunidade, capacidade de criação de propostas inovadoras dentro da 

proposta pedagógica da escola, capacidade de uso cotidiano e ensino das 

línguas envolvidas na proposta curricular, pesquisas e seu incentivo, pes-

quisa dos conhecimentos dos mestres e das lideranças da comunidade, 

produção qualificada e leitura crítica dos diários de classe ao longo do ano, 

nas diversas situações de formação, atuação profissional na escola junto 

de seus alunos, levando-se em conta a aprendizagem dos alunos em rela-

ção aos conteúdos curriculares desenvolvidos, qualidade das atividades 

propostas de acordo com os objetivos didáticos definidos no projeto esco-

lar, relação socio comunicativa e afetiva estabelecida na sala de aula e fora 

dela com seus alunos ( BRASIL,2002). 
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O documento ainda traz que a avaliação pode ser feita de forma pro-

gressiva pelos próprios professores, assessores, formadores e 

comunidades. O professor tem um papel de responsabilidade dentro de 

sua comunidade pela função que desempenha, sendo então seu processo 

de avaliação acompanhado por todos os membros, parentes e pela comu-

nidade educativa. 

O processo avaliativo para os professores em formação indicado no 

documento oferece um campo amplo para o desenvolvimento do trabalho 

docente, de forma crítica e reflexiva sobre seus processos próprios de 

aprendizagem, com a participação de todos os membros, considerando to-

das as situações de formação presenciais e não presenciais, buscando 

preparar o docente para os desafios educacionais que se colocam em sua 

realidade escolar.   

O direito a educação, é uma reivindicação constante dos povos indí-

genas, sendo assim necessita de um modelo diferenciado e constante 

capacitação de seus professores, os qualificar progressivamente, possibili-

tar que possam completar o ensino básico os que já atuam em suas escolas 

e os futuros professores é um dos grandes desafios das escolas indígenas, 

para tanto cabe ao órgãos governamentais a responsabilidade institucional 

e legal pela formação dos professores indígenas, implantando programas 

permanentes de formação específicas, respeitando e incentivando suas 

práticas e atuação profissional, de modo que atenda as demandas de suas 

comunidades de forma integral. 

Durante minha trajetória no desenvolvimento desse trabalho busquei 

mostrar a importância da formação dos professores indígenas que atuam 

nas escolas dentro das Aldeias, trazer a reflexão de forma crítica a respeito 

dos modelos educacionais impostos aos povos originários que ao longo do 

tempo foi usado como forma de dominação e enfraquecimento de sua 

identidade. 

A educação é um importante instrumento para fortalecimento e ma-

nutenção da cultura, para autonomia e autodeterminação dos povos 

indígenas, a formação superior em licenciatura intercultural considera que 
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cada povo indígena tem sua organização social, seu modo de compreender 

o mundo, seus saberes e uso de diferentes línguas, desta forma cria-se um 

diálogo no decorrer do curso não privilegiando o conhecimento cientifico 

em detrimento de seus conhecimentos tradicionais. 

Ainda que possam ser considerados significativos os avanços no que 

concerne à formação destes professores, ainda se tem um longo caminho 

e os desafios enfrentados ainda são muitos para uma educação de quali-

dade para os povos indígenas. 
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Capítulo 8 

 

Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental – 

Desafios para minimizar rupturas 

 

Inês Maria Silva Barros Mazer 1 2 

 

 

Minha construção profissional e conceituação de Educação.  

 

Compreender o viver implica um constante olhar para si e para fora, 

e vice-versa, em reflexões constantes para construção e reconstrução con-

tínuas do ser. Nesse sentido, entendo que a condição humana está inerente 

à experienciar momentos desafiadores e decidir como encará-los. Partindo 

desse pressuposto, apresento-lhes as escolhas realizadas, dentro das pos-

sibilidades a mim oferecidas, para a construção do meu eu profissional.  

Primeiramente, acho importante ressaltar que sempre me senti mo-

tivada aos estudos e o caminho que foi-me possível para chegar ao tão 

sonhado Ensino Superior, deveria passar, obrigatoriamente, por minha 

 
1 Possui Licenciatura Plena em Pedagogia, Faculdades Bandeirantes (FABAN) e Licenciatura Plena em Letras pela 
Associação Faculdade de Ribeirão Preto (AFARP). Pós-graduada em Ética, Valores e Saúde na Escola pela Universi-
dade de São Paulo (USP); e em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Centro Universitário Barão de Mauá. 
Participou como cursista da ação de extensão do Curso De Prevenção ao Uso de Drogas Para Educadores de Escolas 
Públicas, pela Universidade de Brasília (UNB). Fez parte do Programa de Formação Inicial para Tutores Regentes dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pela Universidade Federal de São Carlos (USCAR). Concluiu o Curso de For-
mação em Gestão Democrática- Conselheiros de Escola, através da Escola de Formação do Estado de São Paulo e está 
cursando Letramento Digital e Tecnologia Educacional, oferecido pela Prefeitura de Sobral, em parceria com a Google 
For Education e a Universidade Federal do Ceará. Iniciou carreira docente como Professora na Educação Infantil. 
Posteriormente assumiu os cargos de Coordenadora Pedagógica e Vice-diretora escolar em Instituição privada. Foi 
docente no Ensino Superior, no curso de Pedagogia e ministrou aulas no curso Preparatório de Professores para 
Concurso Público. Ingressou nas Redes Estadual e Municipal de Ensino. Assumiu a coordenação do Programa do 
Governo Federal Mais Educação e atualmente ministra aulas no Ensino Fundamental, na rede Municipal da cidade 
de Ribeirão Preto. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PM38Y3C2TbQ&t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=PM38Y3C2TbQ&t=1s
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inserção no mercado de trabalho, dada a minha realidade sócio-econô-

mica-cultural. 

Diante deste particular contexto, iniciei meus estudos no Ensino Mé-

dio profissionalizante, optando pelo curso do Magistério e, concomitante 

a este, fiz também o curso de Técnico de Enfermagem, área em que atuei 

por pouco tempo. Após esse período, circunstancialmente, mudei de área 

e encaminhei-me para o setor educacional, no qual foi possível a minha 

inserção como estudante no almejado Ensino Superior, especificamente 

no curso de Pedagogia. Foi minha primeira experiência na graduação e, 

através dela e dos advindos processos acadêmicos e empíricos de conheci-

mento, tornei-me docente.  

Ao iniciar esse percurso na área da Educação, tive oportunidades tão 

profícuas quanto diversas, que se iniciaram na Educação infantil, perpas-

saram pelo Ensino Fundamental e culminaram no Ensino Superior. Além 

de professora, assumi cargos de coordenação e vice direção escolar.  In-

gressei na rede pública (estadual e municipal) de ensinos, ambas 

oportunidades como professora efetiva do Ensino Fundamental, perma-

necendo até hoje apenas com o cargo no município, por opção pessoal. 

Sem dúvida, todas as oportunidades surgidas e posições assumidas dentro 

do âmbito educacional, foram de grande valia para a minha formação e 

construção do meu perfil profissional. 

Nesse sentido, considero que ser docente é construção incessante 

constituída na teoria e na prática, imbricada e indissociadamente, envol-

vendo as vivências, experiências, relações e aprendizagens, as quais estão 

em constante movimento e dialogam com a formação inicial e continuada 

de cada sujeito. 

Do mesmo modo, a concepção de Educação vai sendo elaborada pau-

latinamente, em consonância com todas essas ações do ser, do fazer e das 

reflexões oriundas dessa dinâmica associativa entre os conhecimentos em-

píricos e epistemológicos. 

Atraída pela perspectiva transformadora, com fins a conquista de 

uma sociedade mais justa e igualitária, encontro na educação espaço de 
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um processo construtivo, nas perspectivas humanizadora e libertadora. O 

sentido dos dois termos empregado está nas obras do mestre de reconhe-

cimento mundial, patrono da educação brasileira Paulo Freire. Este 

salienta, já em Pedagogia da Esperança, que: “O sonho pela humanização, 

cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa pela ruptura 

das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideoló-

gica etc., que nos estão condenando à desumanização”. (FREIRE, 1997, p. 

51). 

Nesse sentido a educação vai propiciando novas compreensões a res-

peito da vida, a partir da ampliação do universo cultural dos sujeitos, o que 

modifica a própria visão sobre a realidade. Assim, a teoria freireana, por 

ser humanizadora, aproxima, conscientiza e provoca reflexões sobre o que 

fazer, para que fazer e para quem fazer. É o mesmo ato que respeita, trans-

forma e se transforma, por ser também um ato de amor e de coragem. Por 

isso, corroborando com essa ideia, ressalta-se que a “Educação e humani-

zação são termos indicotomizáveis, pois educar, em síntese, objetiva 

formar e ‘trans-formar’ seres humanos, valorizando processos de mu-

dança dos sujeitos, atualizando suas potencialidades, tornando-os 

humanos. ”(ECCO, NOGARO, 2015, p. 3526.) 

A ideia de educação que tenta-se expor, portanto, pode ser definido 

como um processo contínuo, permanente de transformação e oportuni-

dade de libertação, no sentido de oferecer condições de prática cidadã, 

onde todos os educandos sejam reconhecidos como parte importante do 

processo de construção da sua história e da história coletiva. “Assim, pen-

sar a ‘educação humanizadora’ implica considerar o trabalho como 

mediação necessária no processo de constituição dos sujeitos, e não apenas 

como fim em si mesmo”. (MOURA, et. all., 2010, p.25). 

Desse ponto de vista, feitas tais considerações, estabelece-se a seguir 

a fundamente relação dialógica (para se dizer da condição ideal) entre 

Educação Infantil(E.I.) e Ensino Fundamental (E.F.), bem como sobre os 

cuidados imbricados nessa relação de transição entre esses segmentos.  
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O diálogo que permeia as relações 

 

Considerar o uso do diálogo pode favorecer ampliadas reflexões inter 

e intradiscursivas, além de envolver inúmeros aspectos oriundos destas. 

Uma delas, por exemplo, é a compreensão de que a relação dialógica pode 

ser inclusive introduzida como forma de libertação de estruturas arraiga-

das na formação e condução das ações das quais nem sempre se tem plena 

consciência. A esse respeito, SCHNORR (2019, p. 5), contribui: “Portanto, 

aliada a outras ações, atuar na (re) educação da capacidade humana de 

dialogar é condição para rompermos com a reprodução das violências do 

colonialismo. ”Nesse sentido, a ação comunicativa, no sentido amplo e on-

tológico do termo, está presente de várias formas na relação humana.  

Para além de fomentar condição de superação de estruturas forte-

mente arraigadas na sociedade, como exposto acima, o poder de dialogar 

pode, direta ou indiretamente, influenciar nas ações e decisões individuas 

e coletivas, de forma mais ou menos favorável à conscientização, mobili-

zação, aprendizagem, crescimento e evolução do grupo ou dos envolvidos. 

Desse modo, inclinando as proposições sobre as relações escolares, o pro-

cesso dialógico pode corroborar com a construção de uma ação educativa 

eficiente, equitativa e qualitativa, quando o que se deseja é 

 

Uma educação onde acontece o diálogo, a presença e o encontro, que se volta 

para a inclusão de todos, na luta pela igualdade e contra todo tipo de discrimi-

nação, exclusão ou falta de direitos de pessoas, grupos ou classes sociais. 

Importa na comunidade o que as pessoas fazem, sua atuação e todas devem 

ser respeitadas, quaisquer que sejam sua etnia, raça, religião, classe social, gê-

nero, orientação sexual ou deficiência, que todos/as as temos! (PENA; NUNES; 

KRAMER, 2018, p. 14). 

 

Esse ideal de diálogo dentro do ambiente escolar, que envolve o res-

peito aos direitos de ser, pertencer, fazer, aprender, escolher, dentre 

outros, deve ser a base das relações comunicativas entre todos os sujeitos 

ali presentes. Nesse ínterim, a construção de uma relação dialógicas e faz 

essencial para a interação e para a construção do trabalho individual, 
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coletivo e de uma ação pedagógica qualitativa, humanizadora e liberta-

dora.Em BUBER (2003,  apud PENA; NUNES, KRAMER, 2018, p. 12): “A 

relação educativa é a relação dialógica por natureza, caracterizada pelos 

elementos da inclusão e da reciprocidade (...)” 

Enfatiza-se, deste modo, que o diálogo deve estar permeado de refle-

xões e mútua cooperação dentro do âmbito educacional, inclusive de 

forma Inter segmental, já que “A aprendizagem como atividade humana 

tem caráter social. Acontece em um meio social em ativa interação com 

outras pessoas, por meio da colaboração e da comunicação”. (NÚÑEZ, 

2009, p.26). 

Promover momentos de diálogo se faz imprescindível frente às de-

mandas dentro da própria escola ou entre escolas, mas muitas vezes essa 

troca dialógica deixa a desejar, o que dificulta uma inserção mais eficiente, 

prazerosa e acolhedora do discente no segmento subsequente. É o que re-

latam, em entrevista, Neves; Batista, (ANPED, 2016): 

 

Pesquisa realizada em Belo Horizonte (NEVES, 2010) reafirma que a falta de 

diálogo presente na organização do sistema educacional brasileiro em relação 

às duas primeiras etapas da educação básica refletiu-se no processo de desen-

contros vivenciados pelas crianças pesquisadas na passagem da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental. 

 

Por isso, a primeira barreira a ser superada é a ausência ou escassez 

dos momentos de conversa e troca de informações entre as escolas e/ou 

segmentos, para que se estabeleça um cenário mais propício para a conti-

nuidade da educação dos sujeitos. Assim, Schnorr (2019, p. 7), reitera que 

“Dialogar é provocar atravessamentos, transbordamentos, vertigens, des-

locamentos.” 

Portanto, toda a ação pedagógica deve ser permeada por diálogos 

constantes e insistentes entre todos os envolvidos, para uma melhor aten-

ção, compreensão e prosseguimento de toda prática educativa. Para Pena, 

Nunes e Kramer, 2018, p. 12: 
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(...), a educação não é só ato de transmissão de conhecimentos, como se o en-

sino-aprendizagem fosse uma via de mão única. O processo se fundamenta 

nos valores dos agentes educativos. Esta educação só pode se basear no diálogo 

entre os agentes educacionais. A pronúncia do mundo e das relações entre os 

homens é condição para o processo de humanização e de construção de iden-

tidades. 

 

Assim, para que se cumpra com eficiência os trâmites comuns entre 

escolas e entre segmentos com o mínimo de rupturas possível, é necessário 

dialogar sobre os propósitos dos segmentos do Ensino, no caso aqui repre-

sentado, a E.I. e o E.F., para que haja harmonização entre os ideais e fins 

educacionais. Para corroborar com essas reflexões, a seguir discorre-se so-

bre o conceito de criança, fazendo entrelaçamento com a prática 

pedagógica e com alguns dos direcionamentos pedagógicos norteadores 

da educação no país.  

 

Visão de criança, prática pedagógica e diálogos intradocumentais 

sobre a transição da EI ao EF. 

 

Paulo tinha fama de mentiroso. 

Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões-da-indepen-

dência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra 

no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo 

mesmo, e ele provou e tinha gosto de queijo. 

Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol 

durante quinze dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas 

da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete 

voador para transportá-la ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após 

o exame, Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poe-

sia.(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Em educação, os trâmites que permeiam a transição de uma etapa de 

ensino para outra, são diversos, embora embasadas tanto por questões le-

gais quanto por práticas técnico-pedagógicas específicas. Nesse sentido 
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(...) melhorar as condições de equidade e qualidade na educação básica, estru-

turar o novo ensino fundamental e assegurar o ingresso, com tempo de 

aprendizagens na e para a alfabetização e o letramento, acredita-se ser uma 

busca obstinada para dar efetividade aos movimentos de migração e ou tran-

sição de um nível, fase, ou etapa da vida humana, dentro dos processos de 

escolarização, como compromissos éticos de ordem: afetiva, pedagógica, ad-

ministrativa, ética, estrutural, entre outras.(ZANATTA; MARCON; 

MARASCHIN, 2015, p. 5624-5625). 

 

Em se tratando do novo ensino fundamental sobre os quais os auto-

res se referem acima, vale lembrar que este foi estabelecido pelas 

respectivas leis 11.114/2005 e 11.274/2006, que tratam das mudanças pro-

vocadas no cenário educacional que alteraram a idade da matrícula no 

Ensino Fundamental (de sete para seis anos) e a duração desta etapa de 

ensino (de oito para de nove anos).  

Esse ponto é também algo que pode auxiliar na reflexão inicial sobre 

quem é a criança que chega no E.F., sobre o seu direito de, mais do que ter 

garantida a sua matrícula, ter condição adequada de transitar por meio 

dos segmentos escolares com toda a qualidade que elas merecem. Nesse 

sentido, far-se-á aqui apontamentos que evidentemente não se esgotam 

ao final desse artigo, mas que iniciam reflexões sobre alguns dos pontos 

considerados relevantes nessa transição. 

Nessa perspectiva, para ponderações conceituais e inerentes à prá-

tica, destaca-se primeiramente a concepção de criança que aqui se aplica. 

Favorecendo esse intuito, a crônica de Drummond, trazida na abertura 

desta parte, faz inferência direta ao tipo de criança inserida na atualidade, 

a qual participa ativamente, a seu modo, da construção social, embora nem 

sempre esta seja compreendida. 

Nesse contexto, entende-se por criança um ser ativo, competente, do-

tada de saberes, potencialidades e direitos. A Base Curricular Nacional 

(BNCC), completa 

 

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, 

conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se 
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apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações 

com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas apren-

dizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao 

contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às prá-

ticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. 

(BNCC, 2017, p. 38). 

 

Por conseguinte, recorre-se a contribuição de Sonia Kramer, a qual 

escreve sobre Infância e sua singularidade, no documento: Orientações 

para a inclusão de crianças de 6 anos (2007, p. 13). Na ocasião, a autora 

diz que infância é o “período da história de cada um, que se estende, na 

nossa sociedade, do nascimento até aproximadamente os 10 anos de 

idade”. Vale a ressalva legal de que o artigo 2º do  Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) 1990, considera criança a pessoa de até 12 anos in-

completos. 

Essa inicial consideração sobre o tempo cronológico da infância, abre 

espaço para proposições acerca da prática pedagógica, dada à relação im-

bricada, necessariamente, entre essa prática e esse sujeito principal do 

processo educativo. Nesse sentido, a prática pedagógica deve considerar o 

ser infantil e provocar reflexões para ações adequadas frente às demandas 

que ele exige para seu eficiente e amplo desenvolvimento. Isso implica em 

entender a criança como sujeito de direitos, compreender sua posição no 

mundo, suas facilidades, dificuldades, potencialidades e habilidades a se-

rem desenvolvidas. Deste olhar criterioso para cada ser único e social, 

torna-se também parte do trabalho intelectual, pedagógico e político do 

docente, refletir sobre outras perspectivas, em movimento de ampliação 

do olhar e novas especificações do mesmo, de modo a entender o sujeito, 

seu entorno e as necessidades emergentes desse complexo de relações.  

 

Em conclusão: a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho 

não material, cujo produto não se separa do ato de produção, permite-nos si-

tuar a especificidade de educação como referida aos conhecimentos, ideias, 

conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos ne-

cessários à formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de 

uma segunda natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através 
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de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os 

homens. (SAVIANI, 2011, p. 20). 

 

Por esta relação histórica e social, é importante pensar sobre a socie-

dade em que estamos inseridos,como esta vem se constituindo e como se 

a quer construída. Para uma construção coletiva é necessário considerar 

cada ser singular presente nessa relação (já que o conjunto de pessoas 

compõem, se movimenta e se transforma com a sociedade). Por conse-

guinte, também se reflete sobre qual indivíduo estamos formando e para 

que este se forma. Resgatando-se a citação presente na segunda capa do 

livro Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani (2011) que trata a educação 

como: "(...) o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indiví-

duo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens."  

Nessas reflexões-sócio-produtivas, dentre tantas inquirições possí-

veis, opta-se aqui por centrar na forma de oferecer condições pedagógicas 

para uma melhor transição da criança entre os segmentos de ensino, tanto 

para que o docente se sinta seguro em relação às suas ações quanto para 

acriança se sentir amparada na sua transição. Desse modo, a relação prá-

tica e teórica deve estar envolta por teor dialógico, sendo que, para 

Sánchez Vázquez (1968, p. 206-207 apud SAVIANI, 2011, p. 31-32) 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua trans-

formação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem 

que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal 

transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere 

um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais 

e planos concretos de ação: tudo isso como passagem indispensável para de-

senvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida 

em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 

idealmente, como conhecimento da realidade, ou antecipação ideal de sua 

transformação. 

 

A prática docente (ações reais e efetivas), intermediada pela teoria, 

através de uma realidade objetiva, favorece uma educação que acolhe, 
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amplia a transforma e por isso entende o momento de transição pautado 

em uma prática formadora e não fragmentária. 

Para tanto, resgata-se, deste modo, o documento “Ensino Fundamen-

tal de 9 anos: Orientações para a inclusão da criança de 6 anos no EF, 

(2007, p. 19), que discorre sobre a situação de mudança pela qual a criança 

passa 

 

Educação Infantil e Ensino Fundamental são frequentemente separados. Po-

rém, do ponto de vista da criança, não há fragmentação. Os adultos e as 

instituições é que muitas vezes opõem Educação Infantil e Ensino Fundamen-

tal, deixando de fora o que seria capaz de articulá-los: a experiência com a 

cultura.  

 

Ao observar este fragmento, percebe-se a união dos dois segmentos 

de ensino a partir de uma proposta que veicula a dimensão cultural (que 

articula os conhecimentos, as artes e a vida), conexão de suma importância 

para que essa transição e a consequente dinâmica educativa aconteçam 

não como algo meramente instrucional e tampouco mecânico, mas de 

forma construtiva e significativa. Nesse sentido; em entrevista à Anped, 

Neves; Batista (2016, s.p) 

 

Argumentamos que a importância da consolidação da identidade da Educação 

Infantil (com base nas especificidades da faixa etária das crianças, a construção 

de práticas pedagógicas que integrem o educar e o cuidar, centradas nas inte-

rações e nas brincadeiras, e que considerem a relação com as famílias) 

necessita dialogar com a continuidade do processo de escolarização da infân-

cia. Tal argumento se assenta na consideração de que o foco principal das 

práticas educativas, tanto na Educação Infantil quanto nos anos iniciais do En-

sino Fundamental, é o sujeito e sua relação com a cultura. Tal foco 

possibilitaria a construção de uma continuidade educativa no processo de es-

colarização das crianças. 

 

Denota-se até aqui enfoque em possibilitar continuidade salutar ao 

processo educativo, onde haja diálogo entre as visões de cultura, educação, 

sociedade e criança. Desse modo, entende-se que a criança precisa conti-

nuar vislumbrando um ambiente de aprendizado que seja organizado, (re) 
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estruturado de modo a favorecer reconhecimento do espaço, identificação 

e aprendizagens significativas, sem o estresse gerado por rupturas. Por-

tanto, segundo Cardoso; Silva (2019, s.p.) 

 

(...)É importante que cada vez as crianças que ingressem no Ensino Funda-

mental se apropriem de seu novo ambiente sem serem limitados da 

possiblidade de explorar o universo infantil. Entende-se que essa é a etapa que 

dá suporte a todas as crianças que entrarão em novo processo de ensino. 

 

Assim, considerando-se o apreender na infância, as proposições de 

situações de aprendizagem devem ser intencionalmente diversificadas e 

lúdicas, envolvendo várias linguagens, momentos de brincadeiras, criação 

e imaginação, em espaços apropriados. Efetiva-se desta forma, tanto uma 

aprendizagem mais significativa quanto momentos prazerosos, afetivos e 

exitosos. É nesse sentido que os estudos apontados por Zanatta; Marcon; 

Maraschin, (2015, p. 5626), reforçam que o brinquedo, a brincadeira e o 

brincar, “são instrumentos indispensáveis à aprendizagem e ao desenvol-

vimento das crianças, independentemente de sua faixa etária”.  

A prática docente, portanto, em todas as suas dimensões de acolhi-

mento, suporte e continuidade do processo educativo, devem fazer uso de 

instrumentos plurais, que atendam às expectativas desenvolvimentais das 

crianças e do currículo escolar. Isso significa entrelaçar, nas intenções edu-

cativas, os requisitos curriculares e extracurriculares, para que o sujeito 

principal do processo, seja atendido no seu universo infantil, dentro das 

suas particularidades, em consonância com a sua realidade, para fins de 

uma formação humana abrangente. Segundo Cardoso; Silva (2019), “É 

preciso que os docentes e todos os envolvidos valorizem o lúdico, as mani-

festações das culturas infantis, no currículo e no espaço educativo, 

considerando esses elementos como aspectos de um direito. ”Portanto, es-

sas ações pedagógicas construtivas (que atendem tanto as exigências 

curriculares quanto as necessidades formativas de âmbito social, cultural, 

intelectual e emocional), permitem ainda a participação, promovem 
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proximidade, acolhida, troca de experiências e são favoráveis no momento 

da transição entre segmentos.  

A dinâmica relacional Inter segmental também pode ser percebida na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96),a qual faz 

apontamentos importantes para o aspecto pedagógico e sócioemocional. 

Fazendo aqui apenas um recorte da lei, destaca-se quando esta se refere à 

E.I., no artigo 29º, como a etapa que tem a finalidade ao desenvolvimento 

integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual, social e 

quando aponta o E.F, no artigo 32º, como etapa a garantir o desenvolvi-

mento da capacidade de aprender, para (dentre outras) aquisição de 

conhecimentos, habilidades e formação de atitudes e valores.  

Mediante o recorte dos dois artigos citados, apreende-se que a LDB 

continua e amplia o processo de desenvolvimento global da criança, sem 

anunciar uma separação entre segmentos, enfatizando o progressivo pro-

cesso educacional, respeitadas as peculiaridades de cada momento do 

desenvolvimento humano.   

Nesse sentido, a reflexão sobre a legislação citada mostra ser indis-

pensável resgatar o fato de que a inserção antecipada da criança no Ensino 

Fundamental, fortalece toda a prerrogativa e a ênfase no reconhecimento 

dos direitos educacionais da criança dentro do período característico da 

infância. Sobre isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educa-

ção Básica (DCNEB) (2013, p. 109), ressaltam  

 

O acesso ao Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos permite que todas as crian-

ças brasileiras possam usufruir do direito à educação, beneficiando-se de um 

ambiente educativo mais voltado à alfabetização e ao letramento, à aquisição 

de conhecimentos de outras áreas e ao desenvolvimento de diversas formas 

de expressão. 

 

Nesse sentido, estando a criança inserida no E.F. antes dos sete anos, 

é indispensável se repensar as formas em que essa criança será recebida e 

como será conduzida no processo de aprender. Vale então destacar o papel 

significativo de cada etapa educacional, cada qual com objetivos e finalida-

des específicos, mas que contribuem articulada e coordenadamente, para 
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a formação em amplos aspectos, desde a inserção dessa criança na vida 

escolar na mais tenra idade na E.I, como sua subsequente formação no 

E.F., respeitadas suas especificidades maturacionais e desenvolvimentais. 

 

Acredita-se, pois que os ordenamentos sinalizam que essa entrada, ‘mais cedo’ 

na escola, não significa que a educação infantil deva ocupar-se da preparação 

das crianças para a entrada no ensino fundamental, mas que em cada movi-

mento faça-se o possível para atender às especificidades do desenvolvimento 

e da aprendizagem das crianças em suas diferentes faixas etárias e processos 

formativos, salvaguardando o jogo, o brinquedo e a ludicidade como perspec-

tiva formativa. Neste contexto, necessário se faz olhar atentamente para o que 

se denomina especificidades da infância, o que implica considerar aspectos que 

vão para além da adaptação física/estrutural, para o acolhimento das crianças 

de seis anos no ensino fundamental. Daí emerge a necessidade de repensar as 

questões relacionadas ao ensino fundamental de nove anos, visto que para se 

ter um ensino de qualidade não é suficiente que as crianças entrem mais cedo 

nas escolas já que muitos outros fatores interferem nesse processo, tais como 

sua permanência exitosa, a alegria de estar e permanecer nesse espaço, dadas 

as interações e trocas que possibilita, entre outras.” (ZANATTA; MARCON; 

MARASCHIN,  2015, p. 5624) 

 

Essa prática qualitativa, formativa, cuidadosa e lúdica tem papel im-

prescindível para a relação da criança com sua aprendizagem, e isso deve 

ser considerado pela educação infantil e também pelo ensino fundamental, 

sem romper com esse vínculo do prazer e da alegria em aprender, promo-

vida por ações significativas e lúdicas, importantes em todas as etapas do 

desenvolvimento infantil. 

 

Levando em consideração que a educação infantil é matriciada na brincadeira, 

no jogo, no faz de conta, na liberdade de pensamento, entre outros, e que os 

anos iniciais ocupam-se da atividade de estudo de forma sistemática, minimi-

zando o jogo, o brinquedo e a brincadeira, há uma ruptura substancial, a qual 

precisa ser mediada por práticas pedagógicas coerentes e pela articulação via 

diálogo com as crianças e com seus interlocutores. (ZANATTA; MARCON; 

MARASCHIN, 2015,p. 5625) 
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Nesse mesmo intuito de não promover rupturas, as Diretrizes Curri-

culares Nacionais para a Educação Básica (2013), tratam a questão de 

modo similar. Ressaltam, no Art. 11º, p. 100, que a transição para o Ensino 

Fundamental deve prever formas para garantir a continuidade no pro-

cesso de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 

especificidades etárias, sem antecipar os conteúdos do segmento subse-

quente. Nesse sentido, as diretrizes explicitam que a continuidade do 

processo educativo deve transcorrer sem aprofundar rupturas no pro-

cesso, para que a criança vivencie esse momento com o suporte e 

segurança necessários. Consta, no mesmo documento (2013, p. 97), que: 

“na busca de garantir um olhar contínuo sobre os processos vivenciados 

pela criança, devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes mo-

mentos de transição por elas vividos. ” 

Desta forma, observa-se que a transição entre os segmentos de en-

sino, especialmente nessa fase da primeira infância em que a afetividade é 

de suma importância não apenas para a adaptação da criança ao ambiente, 

mas também para a aprendizagem e seu amplo desenvolvimento, deve ser 

garantido um momento que propicie a sensação de acolhimento e de con-

tinuidade. Além disso, consta no documento norteador DCNEB (2013, p. 

121) 

 

(...) é preciso garantir que a passagem da Pré-Escola para o Ensino Funda-

mental não leve a ignorar os conhecimentos que a criança já adquiriu. 

Igualmente, o processo de alfabetização e letramento, com o qual ela passa a 

estar mais sistematicamente envolvida, não pode sofrer interrupção ao final 

do primeiro ano dessa nova etapa da escolaridade. 

 

Desse modo, levando em conta o que a criança sabe, respeitadas suas 

particularidades e especificidades, não há interrupção, mas sim prossegui-

mento no aprender. Por isso, as diretrizes estabelecem que o diálogo entre 

EI e EF se torna imprescindível ao passo que ambos devem garantir os 

direitos de todas as crianças, não apenas de estar na escola, mas de apren-

der, de ser, de criar, de brincar, além de assegurar a apropriação da 
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cultura, a construção de conhecimentos e o desenvolvimento afetivo, emo-

cional e socioeducativo de forma global.  

Para a realização desse momento de transição da maneira adequada, 

deve-se levar em conta as relações pedagógicas e afetivas já mencionadas, 

e também as questões estruturais (do prédio escolar e sua condição para 

receber a criança) e organizacionais (em relação aos espaços, suas adapta-

ções, ao tempo e sua distribuição durante o período de permanência da 

criança na escola). Tudo isso envolve o acolhimento e acompanhamento 

desse jovem estudante durante sua inserção e permanência nos anos sub-

sequentes do E.F.. De acordo com Cardoso; Silva (2019, s.p.) 

 

No momento em que os pequenos deixam de frequentar a Educação Infantil e 

passam a serem alunos do Ensino Fundamental alterações devem ser realiza-

das, porém não devem ficar restritas apenas às alterações estruturais. É 

necessária também uma renovação na proposta pedagógica que será desen-

volvida nos Anos Iniciais. Diante disso, entendemos que é necessário rever 

questões quanto ao espaço pedagógico. É de grande importância que seu coti-

diano não mude plenamente, mas seja de forma gradativa. 

 

Dessa forma, entende-se que a criança deve encontrar, no E.F., bases 

sólidas de referência ao processo de ensino-aprendizagem, com momentos 

organizados no tempo escolar, para explorar espaços fora da sala de aula, 

trocar experiências com colegas, professores e brincar, usar da sua imagi-

nação, criatividade, desenvolver sua psicomotricidade. Em consonância 

com essas colocações, mais recentemente, a BNCC (2017, p. 38) corrobora 

e profunda essas perspectivas, quando discorre,sobre os direitos de apren-

dizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, destacando os direitos 

de brincar, conviver, participar, explorar, expressar, conhecer (se). A Base 

deixa claro que a E. I. tem objetivos próprios, os quais devem ser alcança-

dos na perspectiva do desenvolvimento da criança, respeitando, cuidando, 

educando a mesma no tempo singular da primeira infância. Enquanto 

isso, reforça que o Ensino Fundamental deve fazer articulação com as ex-

periências vivenciadas na Educação Infantil, de forma que 
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Tal Articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas expe-

riências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação 

com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenô-

menos, de testá-las, refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa 

na construção de conhecimentos. (BNCC, 2017, p. 57-58). 

 

Nesse sentido, a BNCC contribui com a ideia de uma educação conti-

nuada e colaborativa entre os segmentos de ensino, para que estes possam 

dialogar, se planejar e assim minimizar possíveis cisões ou outro tipo de 

segregação por mudança abrupta na passagem transitiva entre segmentos 

e /ou entre escolas. Portanto, ela orienta que 

 

(...) para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é in-

dispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das 

aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa 

com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a frag-

mentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. Nessa direção, 

considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 

apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de expe-

riências. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e 

indicativo de objetivos a ser explorados em todo o segmento da Educação In-

fantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não 

como condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. (BASE 

NACIONAL CURRICULAR COMUM, 2017, p. 53) 

 

Assim, na busca de ultrapassar as barreiras impostas por uma tran-

sição compartimentalizada, ocasionando rupturas que desconsideram o 

sentido de continuidade no processo educativo, tanto no aspecto da aco-

lhida e aconchego ao novo segmento, quanto no aspecto do 

prosseguimento da ação de ensinar, há de se refletir sobre essa conjuntura 

que considera o todo que constitui a escola e a prática educativa, colocando 

a criança em primeiro plano nessa perspectiva. Nesse sentido, Neves; Ba-

tista (2016, s.p.) afirmam 

 

As crianças que são atendidas em uma instituição de Educação Infantil são as 

mesmas que frequentam o Ensino Fundamental, mas nem sempre a trajetória 

educacional da criança é compreendida como um contínuo. O projeto 
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educacional deveria reconhecer as especificidades de cada etapa e, ao mesmo 

tempo, levar em conta as semelhanças que fazem com que todas as três etapas 

educativas constituam um mesmo nível de ensino. 

 

Portanto, pensar na escola como lugar de acolhimento, interação e 

desenvolvimento, favorece essa condição de olhar cautelosamente para 

cada parte que a constitui, seja física, humana ou mesmo para os conheci-

mentos epistemológicos e empíricos, e reconhecer a importância de cada 

um, de cada ação planejada e de cada reflexão realizada em prol da forma-

ção humanizadora, cidadã e libertadora. Tais considerações intencionam 

efetivar o papel de cada segmento como propulsor do processo de apren-

dizagem, deixando clara subsequencialidade explicitas nessas relações 

educacionais. Cada etapa escolar, a seu modo e com suas especificidades, 

olhando atentamente para a criança, deve possibilitar, como reforça a 

BNCC (2017, p.53), que a transição da EI para o EF ocorra com equilíbrio 

nas ações para que haja integração, continuidade dos processos de apren-

dizagem, considerando-se diversos aspectos, como o acolhimento, 

adaptação para docentes e discentes, sem desconsiderar a afetividade e ne-

nhum aspecto que envolva um olhar humanizado para o processo.  

 

Considerações finais 

 

A Educação, vista como espaço de ampliação do universo cultural e 

transformação social, deve cuidar e favorecer o desenvolvimento de cada 

sujeito, de forma ampla e abrangente. Nesse sentido, os educandos, seres 

ativos, capazes de aprender, produzir e agir sobre a história e a cultura, 

devem ter garantidos os seus direitos, para que assim a sociedade possa 

ser transformada para melhor,na qual se efetive a democracia, participa-

ção, igualdade de condições e oportunidades mais justas e qualitativas para 

todos.  

Anísio Teixeira, em 1936,em pleno terceiro período da Revolução in-

dustrial no Brasil, já tinha deixado a mensagem que a democracia 

brasileira só existirá de fato quando a escola pública conseguir preparar 
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para as democracias. Por isso, a escola, em especial a pública, deve estar 

atenta ao seu papel, visando atender às necessidades vigentes e constru-

indo no agora o tipo de humanidade que se dará em um futuro, não muito 

distante. Inexoravelmente associada a essa ideia, está a práxis pedagógica, 

que deve atender aos aspectos lógicos, metodológicos e didáticos, conside-

rando as etapas do desenvolvimento humano e as condições para 

desenvolvê-las. Nesse sentido, tanto de forma individual quanto coletiva, 

promover acolhimento, acompanhamento, mediação e possibilitar recur-

sos para aquisição e melhoria da condição de formação, durante os anos 

de escolaridade.  

O que se buscou aqui ressaltar, passou por questões diversas, como 

os aspectos práticos e exteriores ao sujeito em formação, mas que são parte 

importante do processo educacional, com enfoque especial à continuidade 

e não ruptura nos momentos de transição Inter segmental. 

Nesse sentido, mitigar as fissuras nessa transição, se relaciona com a 

relação dialógica entre os segmentos, perpassam por momentos de defini-

ção das práticas pedagógicas (partindo da realidade do estudante, fazendo 

uso de recursos didáticos e metodológicos apropriados para a idade e fase 

do desenvolvimento do pensamento e ao favorecimento da apreensão de 

conceitos historicamente constituídos), e se estendem até o papel da Peda-

gogia, do professor e da escola.  

Tendo em vista a concepção de uma prática pedagógica como ação 

transformadora que atende às necessidades da formação humana, sem 

desconsiderar o ser em sua completude, evidenciou-se o cuidado e atenção 

para o sujeito e também para a inserção deste em um ambiente propício, 

com espaços estruturados e ou (re) organizados para serem efetuadas 

ações pedagógicas intencionalmente planejadas, de modo a atender me-

lhor às necessidades da infância. 

Dessa forma, a educação, como processo contínuo e progressivo, se-

gue suas várias etapas, cada qual com papel sumário na transformação dos 

indivíduos. Portanto, sob uma perspectiva histórico-crítica, todos os anos 

de escolarização, devem promover a aproximação aos conhecimentos 
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historicamente produzidos pela humanidade. Considerando o aluno como 

ser (em suas dimensões humanas indissociáveis) em construção nesse 

processo, o fazer pedagógico também é acolhedor, cuidadoso e atencioso, 

construindo no coletivo, ações ativas que possibilitem a autonomia, o pro-

tagonismo, a criatividade, a criticidade e a assimilação dos conceitos 

empíricos e epistemológicos. Por isso, vale também compreender as diver-

sas formas de aprender, através de diferentes sistemas de representação, 

sejam quais forem as preferências individuais discentes (auditivas, sines-

tésicas ou visuais). Importante também levar em conta aspectos 

cognitivos, culturais, socioemocionais; considerar a importância de valori-

zação das interações para o desenvolvimento individual e coletivo, 

oportunizando condições para o aprimoramento da cidadania, solidarie-

dade e finalmente, entender a formação em uma dinâmica pautada na 

reflexão-ação-novas reflexões-novas ações,já que entende-se o conheci-

mento como processo dialógico, dinâmico e continuado. Portanto, teoria e 

prática se auxiliam mutuamente.  

Doravante, se queremos seres humanos melhores e uma sociedade 

mais justa e igualitária, menos preconceituosa, mais democrática, precisa-

mos unir as nossas intenções educacionais, em todos os segmentos de 

ensino, para uma Educação sem rupturas, coesa, qualitativa, participativa, 

transformadora, libertadora. A ideia é transformar, para melhor, os indi-

víduos nas suas especificidades e, por consequência, a sociedade, a qual 

todos compõem.  
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Capítulo 9 

 

O desenho como elemento importante do desenvolvimento 

infantil e ferramenta da expressão da criança 

 

Camila Fernanda da Silva-Bandeira 1 2 

 

 

[...] se levamos em conta que ela atribui sentido para aquilo que lhe é oferecido, 

que aprende nas relações que estabelece com as coisas do mundo, há que se 

pensar: que  relações e sentidos são atribuídos a um desenho pronto e fotoco-

piado na qual ela tem apenas que pintar? Ou colar bolinhas de papel crepom 

em uma folha? Copiar uma obra de arte, e tantos outros exemplos que conhe-

cemos muito bem? E as indagações, as questões que elas fazem sobre tudo? 

Onde ficam? Confinadas apenas em seus pensamentos como a folha sulfite com 

a qual sempre trabalham (mesmo que seja A3)? (MAUDONNET, 2017) 

 

Introdução 

 

Quantas vezes você já parou para pensar em como desenha e chegou 

à conclusão de que não sabe desenhar? Por que será que nutrimos esse 

sentimento desde a infância? Como dar sentido e atribuir significados e 

importância aquilo que não nos provoca?  

A partir da epígrafe, apresentada intencionalmente no início deste 

capítulo com o objetivo de introduzir a temática do desenho infantil, nos 

colocamos a refletir sobre as possibilidades de trabalho com o desenho da 

criança junto à Educação Infantil e Ensino Fundamental. Aqui, propomos 

 
1 Professora da Educação Básica I. Possui experiência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Doutoranda 
em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da FFC-UNESP/Marília. Pedagoga e mestra em Educação pela FFC-
UNESP/Marília. Formadora do Curso de Formação de Professores PROEPRE - Programa de Educação Infantil e En-
sino Fundamental em Marília/SP. camilanandasilva@gmail.com ou cf.silva@unesp.br. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XmVAflADAdY  

https://www.youtube.com/watch?v=XmVAflADAdY
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discutir o assunto, abrindo caminhos para diferentes modos de pensar o 

desenho infantil enquanto importante ferramenta de expressão da criança 

que contribui grandemente ao seu processo de desenvolvimento. 

Quando me tornei professora, profissão escolhida desde pequenina 

quando brincava de ‘escolinha’ no quintal de casa com as crianças menores 

da vizinhança, passei a me deparar com uma série de necessidades para 

pensar a Educação, enquanto grande área de conhecimento, bem como, 

todos os aspectos ligados à ela. O desenho sempre foi uma paixão, contudo, 

pouco explorada e vivenciada com restrições em minha formação como 

aluna e professora. 

Formei-me em Pedagogia (2013), realizei o mestrado em Educação 

(2017) e, atualmente, curso o doutorado em Educação. Sou professora da 

rede pública de ensino desde 2014, atuando na Educação Infantil, perpas-

sando pela creche, chegando até o Ensino Fundamental. Nesse período, 

partindo da graduação até o presente momento, posso dizer que os estu-

dos e as reflexões a respeito de temáticas ligadas aos processos de ensino 

e aprendizagem, permanecem sempre ativas em meu cotidiano à medida 

que a prática em sala de aula me suscita inquietações diárias referentes a 

minha atuação enquanto professora. 

Refletir sobre como as crianças se expressam através de diferentes 

linguagens e formas, é um assunto que desperta em uma professora em 

constante formação, muitos anseios de aprofundamento teórico e prático. 

As diferentes linguagens infantis se configuram como parte de um ele-

mento imprescindível de ser pensado enquanto algo que compõe o 

cotidiano da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e, nesse sentido, 

o desenho está presente, dotado de todas as suas especificidades e possibi-

lidades de colaborar para o desenvolvimento das crianças desde as 

pequenininhas.  
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O desenho infantil e toda sua riqueza: contribuições para o 

desenvolvimento da criança 

 

No contexto escolar, sobretudo na Educação Infantil, sabemos que o 

trabalho com o desenho é uma prática bastante presente nas rotinas de 

nossas crianças. A linguagem do desenho e, por consequência, os estudos 

a respeito do grafismo infantil nos mostram que o ato de desenhar é um 

sistema de representação bastante complexo e importante de ser enten-

dido no contexto escolar e para além dele.  

O desenho, enquanto representação do mundo pela criança, envolve 

muitos aspectos importantes para o desenvolvimento infantil, como: a 

percepção, a fantasia, a criatividade, as formas de expressão e a imagina-

ção. Além disso, nos desenhos das crianças podemos verificar os registros 

de experiências e emoções. Greig (2004, p. 15) destaca que o desenho da 

criança é “[...] uma forma particular da emergência da linguagem, um re-

flexo de seu crescimento psíquico.” 

Ao passo que nosso interesse pela temática do desenho e, nossas cu-

riosidades e necessidades de professora se entrelaçaram com as pesquisas 

acadêmicas, contemplamos o desenho infantil como algo extremamente 

relevante de ser pesquisado. Buscamos dentre as mais variadas perspecti-

vas que debatem o assunto, o embasamento teoria da Epistemologia 

Genética que tem o epistemólogo Jean Piaget (1896-1980) como seu pre-

cursor.  

A abordagem que Piaget (1896-1980) traz sobre o desenhos e baseia 

na obra de Luquet (1969) e nos mostra que o desenho infantil, para além 

dos elementos já citados, leva a criança a desenvolver a sua cognição. As-

sim sendo, sob a ótica piagetiana, sobretudo, nas contribuições de Piaget e 

Inhelder (1973) e Piaget (1975, 1993), especificamente acerca da função se-

miótica ou simbólica, com ênfase no desenho, entendemos que: 

 

[...] as condutas representativas: imagem mental, imitação diferida, desenho, 

jogo simbólico e linguagem são fundamentais durante o processo do desen-

volvimento. São elas que permitirão o desenvolvimento do pensamento. Ao 
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mesmo tempo em que o jogo simbólico supre necessidades cognitivas e afeti-

vas, o desenho é a expressão simbólica das funções de representação 

(MONTANINI, 1997, p. 14). 

 

De forma simplificada, sob a ótica piagetiana, o desenho é uma das 

manifestações semióticas, isto é, uma das formas através das quais a fun-

ção de atribuição da significação se expressa e se constrói (PIAGET; 

INHELDER, 1973). Também é entendido na teoria como uma forma de 

imitação do real e está entre o jogo simbólico e a imagem mental, no perí-

odo das representações simbólicas ou estádio pré-operatório. 

A partir do momento em que a criança tem a intenção de reproduzir 

um modelo, o desenho torna-se uma espécie de imitação, ainda que não 

seja uma cópia fiel da imagem evocada. Pelo e com o desenho, a criança 

expressa o seu pensamento, retirando do objeto o que quer representar. 

Sendo assim, o conhecimento representado pelo grafismo infantil é o 

resultado da recordação que a criança traz do objeto, o desenho expressa 

sua evolução mental. No decorrer do desenvolvimento, a criança vai ad-

quirindo a tomada de consciência de si e do mundo. As imagens e símbolos 

mentais surgem da imitação, construindo progressivamente a estrutura 

para o desenvolvimento do pensamento, para Piaget (1971) “[...] essa to-

mada de consciência a faz chegar à lógica.” (PIAGET, 1971, p. 25) 

A função simbólica ou semiótica consiste na capacidade que a criança 

adquire de diferenciar significantes e significados (PIAGET, 1975). Por 

meio de suas manifestações, a criança torna-se capaz de representar um 

significado (objeto ou acontecimento) através de um significante diferen-

ciado e apropriado para essa representação. 

Quando a criança representa ou tenta representar algo que não está 

presente, ela elabora uma imagem mental. Ao mesmo tempo, durante boa 

parte do seu desenvolvimento representa no desenho mais o que conhece 

do objeto e menos o que vê. Piaget (1971, p. 87) explica que a representação 

da criança se confunde com o “[...] pensamento num sistema de conceitos 

ou esquemas mentais, [...] ela reduz-se a imagem mental ou a recordação-

imagem, isto é, à evocação simbólica das realidades ausentes.”   
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As primeiras impressões gráficas não são, ainda representação. O desenho é, 

no início, atividade puramente cenestésica, jogo de exercício [...] A criança 

busca similaridades entre as formas que rabisca e o mundo real. Logo depois, 

tenta repetir um modelo. É então que o desenho deixa de ser jogo, tornando-

se representação (ALMEIDA, 1990, p. 39-40). 

 

A partir dos dois anos de idade, a criança tem a possibilidade de re-

presentar as ações, situações, acontecimentos e os fatos da vida dela, ao 

manifestá-las por meio da construção de condutas da representação. Para 

explicar o desenvolvimento da função simbólica ou semiótica, na perspec-

tiva piagetiana, constatamos que o homem, diferentemente dos outros 

animais, progride em sua capacidade de representação e enfatiza diferen-

tes sistemas para representar, os quais incluem a imagem mental, a 

imitação diferida, o desenho, o jogo simbólico e a linguagem. 

Piaget e Inhelder (1973) analisaram o desenho com o objetivo de com-

preender a construção da noção espacial. Os autores entendem que o fato 

de o desenho ser um meio de a criança se divertir, possibilita a criação de 

condições para o desenvolvimento da sua imaginação e da criação. 

Tomando por referência a teoria piagetiana encontramos alguns in-

teressantes trabalhos sobre o desenho infantil, enfocando aspectos bem 

diferentes. Dentre eles: Almeida (1990) pesquisou sobre a representação 

de espaço e tempo no desenho da criança; Corso (1991) desenvolveu um 

estudo a respeito de uma intervenção referente à representação infantil e 

a educação pré-escolar; o trabalho de Montanini (1997) referente à relação 

do desenho com o jogo simbólico, Valente (2001) pesquisou o desenho fi-

gurativo como uma forma de representação possível do espaço; Silva 

(2004) realizou um trabalho sobre os aspectos cognitivos das primeiras 

noções topológicas e suas representações; Barizon (2013) desenvolveu 

uma pesquisa a respeito dos processos de construção da narração gráfica 

infantil.  

Em geral, independente dos objetivos estabelecidos em cada pes-

quisa, observamos que o desenho é contemplado como um elemento 

significativo para se compreender o desenvolvimento da criança e, 
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consequentemente, acompanha esse desenvolvimento, partindo, inicial-

mente, de um emaranhado de pontos, linhas, traços e círculos sobrepostos 

até a construção de cenas complexas e representações mais detalhadas. 

As fases que compõem a evolução do grafismo infantil, indicadas por 

Piaget baseiam-se na obra de Luquet (1969). A epistemologia genética re-

corre à obra do autor francês por ambos considerarem o grafismo infantil 

como um processo de criação que faz apelo aos instrumentos cognitivos e 

nas possibilidades que a própria criança possui. 

Luquet (1969) nos aponta o motivo pelo qual a criança desenha: para 

se divertir! Ele parte da ideia que a diversão está em desenhar tudo o que 

faz parte da sua experiência, sendo fácil entender, portanto, o porquê do 

fato da figura humana aparecer com mais frequência. O repertório gráfico 

de cada criança está condicionado pelo meio onde vive. Deste modo, cada 

criança tem seus motivos preferidos e recorrentes para desenhar con-

forme as influências do meio em que se encontra. 

Tomando as fases definidas por Luquet (1969), observamos, de igual 

modo, à abordagem piagetiana que o desenvolvimento do desenho acom-

panha a forma do desenvolvimento cognitivo da criança. O estudo do 

desenho infantil, segundo Luquet (1969) é dividido em quatro etapas: 1) 

realismo fortuito; 2) realismo gorado; 3) realismo intelectual; e 4) rea-

lismo visual. Descreveremos, a seguir, cada uma dessas quatro fases e suas 

principais características:  

A primeira fase, denominada de realismo fortuito, abrange dos 02 

anos até aproximadamente os 03 anos e meio de idade. Nesse período a 

criança realiza rabiscos e riscos desordenados como uma forma de reco-

nhecimento das formas e exploração do espaço.  

Podemos observar nas produções das crianças, a representação de 

muitos círculos ou linhas espalhados no papel de forma aleatória, demons-

trando a repetição constante de movimentos. Essa forma de desenhar 

recebe também o nome de garatujas. 

 

Muitas vezes, tais desenhos são tratados como de pouca importância, vistos 

como ‘meros rabiscos/riscos’, que caracterizam pouco esforço e habilidade da 
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criança. Porém, eles têm um significado para seus autores e são necessários 

para a evolução do traçado e para as futuras formas de representação 

(SARAVALI et al., 2016 p. 279). 

 

Na sequência, a fase que se entende dos 03 anos e meio até por volta 

dos 04 anos e meio de idade é conhecida como realismo gorado. Esse mo-

mento apresenta características como a incapacidade de sintetização no 

desenho, além de elementos justapostos, ainda sem coordenação. Há 

exemplos muito comuns dessa etapa como o chapéu desenhado muito 

acima da cabeça ou os botões ao lado do corpo. 

Outro elemento muito importante e característico dessa etapa é um 

modelo predominante, chamado de‘badameco girino’. A figura humana é 

representada por uma cabeça dotada de apêndices filiformes que são as 

pernas ou dotadas de braços e pernas, mas sem tronco.  

A fase do realismo intelectual vai dos 04 anos e meio até os 08 anos 

de idade, em que ocorre uma grande evolução em relação às fases anteri-

ores. As crianças começam a representar a figura humana de perfil, por 

exemplo, entretanto não há preocupação com as perspectivas visuais e, 

mesmo de lado, conseguiremos ver os dois olhos no rosto da pessoa. 

Em um desenho de um homem montado a cavalo, também de perfil, 

vemos as duas pernas do cavaleiro, uma delas desenhada do outro lado do 

cavalo. Uma outra característica significativa desse período, é a transpa-

rência. No desenho de uma casa, os móveis são vistos no interior; as raízes 

das plantas são vistas no interior da terra; em uma mulher grávida, obser-

vamos seu bebê dentro da barriga (MANTOVANI DE ASSIS, 2013, p. 177). 

Além disso, percebemos a intenção de verificar a passagem do tempo 

num mesmo desenho, isto é, a ideia de cronologia é representada, por 

exemplo, por vários bonecos em diferentes alturas do tronco de uma ár-

vore demonstrando um mesmo personagem subindo até o topo. 

Finalmente, na fase do realismo visual, iniciada por volta dos 08 ou 

09 anos de idade, as perspectivas visuais e as relações métricas já estão 

presentes nos desenhos, por exemplo, o no perfil não terá veremos mais 

os dois olhos, assim como uma flor será representada menor que uma 
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casa, demonstrando assim a noção de proporção (proposições métricas) 

entre os objetos (MANTOVANI DE ASSIS, 2013, p. 178). 

É importante ressaltarmos que tais fases, bem como os estádios de 

desenvolvimento na perspectiva piagetiana, não funcionam como regras 

para cada idade, sendo apenas o que se espera em determinado período de 

desenvolvimento. Desse modo, as fases do desenho aqui apresentadas não 

devem servir para ‘tachar’ a criança, mas sim para orientar os professores 

na compreensão de como seus alunos se desenvolvem. Assim sendo, ja-

mais devemos utilizar as formas de avaliação para minimizar o universo 

riquíssimo do desenho com uma ou outra classificação.  

Compreendemos segundo a visão piagetiana que há uma estreita re-

lação entre o desenvolvimento cognitivo da criança e do desenho infantil. 

Assim, entendemos que o conhecimento das fases do grafismo infantil fa-

vorece o entendimento a respeito do momento do realismo em que a 

criança se encontra. Logo, torna-se importante e necessário observar 

como a criança desenha em diferentes momentos, como uma forma de 

saber as melhores maneiras de se intervir para provocar o desenvolvi-

mento de ambos os aspectos (cognitivo e grafismo infantil), sem 

desvinculá-los. 

 

Acompanhar a evolução do desenho é uma excelente maneira de se registrar 

o desenvolvimento cognitivo da criança. Não há como desvincular essas ques-

tões referentes a aspectos do desenvolvimento que se influenciam 

mutuamente e não há motivos para se criar atividades descontextualizadas e 

sem sentido para se trabalhar uma coisa ou outra, sobrecarregando o tempo 

da criança (SARAVALI et al., 2016, p. 282) 

 

Em outras palavras, é possível avaliar, também, como a criança se 

desenvolve a partir das caraterísticas que seus desenhos vão incorporando. 

Considerando-o como uma imitação do real, ele será cada vez mais fiel à 

realidade, quanto mais ricas e profícuas forem as experiências vivenciadas 

pelas crianças, sobretudo, na instituição escolar.  

O desenho torna-se cada vez mais elaborado quando a/ criança é so-

licitada em vivências interessantes que despertam a necessidade infantil 
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de representar o mundo a sua volta, da maneira como ela o compreende. 

Desse ponto de vista, a criança, desde a mais tenra idade, deve ser provo-

cada a desenhar, mesmo que nas pequenininhas, ainda não seja 

perceptível uma intenção inicial de dar formas aos desenhos. 

Despertar o interesse pelo ato de desenhar e, mais do que isso, enco-

rajar as crianças a criarem desenhos diversos, livres e espontâneos, são 

aspectos fundamentais para fazer com que eles desenhem mais e conse-

quentemente se expressem de formas cada vez melhores. 

 

O desenho espontâneo propicia conhecer o universo simbólico, temático e con-

ceitual da criança. por se tratar de uma atividade não dirigida, o sujeito é quem 

determina o que vai realizar graficamente, segundo interesses e preocupações 

próprios (PILLAR, 1996, p. 57). 

 

 Em contrapartida, não vemos como uma influência positiva à cri-

ança, sugestões engessadas sobre o que desenhar ou como desenhar, como 

maneira de nortear seus traços e padronizar suas formas, experiências li-

mitadoras do processo de desenhar. 

É imprescindível ao desenvolvimento da criança e, por consequência, 

do grafismo infantil, a liberdade para construção desse tipo de represen-

tação. Na escola, muitas vezes, por se desconhecer como a criança concebe 

o processo de desenhar “[...] são feitas propostas de trabalho relacionadas 

às alterações gráficas do desenho e não aos seus aspectos construtivos, ou 

ainda relacionadas a técnicas diversas.” (PILLAR, 1996, p. 222). 

 Dessa perspectiva, a figura do professor tem um papel de extrema 

relevância na relação que seus alunos poderão criar com o ato de desenhar. 

A maneira como professor trabalha com o desenho na escola pode ser um 

fator estimulante ou dificultador da produtividade criativa do aluno.  

 

[...] julgo que, no que diz respeito ao desenho, o que terá de melhor a fazer o 

educador é apagar-se, deixar a criança desenhar o que quer, propondo-lhe te-

mas sempre que ela necessita, sobretudo quando lhe pede, mas sem lhes impor 

e, sobretudo deixá-la desenhar como quer, a seu modo (LUQUET, 1969, p. 

230). 
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Reiteramos que a experiência de desenhar é algo muito significativo 

que tem um valor que extrapola o resultado final do desenho. Ainda assim, 

mesmo que saibamos das infinitas possibilidades de trabalho e exploração 

do ato de desenhar, sabemos que muitas das práticas pedagógicas tradici-

onais, vivenciadas nas escolas de educação básica, não estão cumprindo 

com a tarefa de despertar o interesse e a motivação de nossas crianças para 

o desenho. 

 

As concepções inatista e ambientalista ainda estão muito presentes na inserção 

do desenho dentro da educação infantil. Além disso, a preocupação docente 

parecesse estar voltada mais para o produto do que para o processo, isto é, 

não há um olhar mais atento sobre as interações envolvidas no grafismo 

(SILVA, 1999, p. 67). 

 

O desenho tem espaço na legislação? O que diz a BNCC? 

 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) da Edu-

cação Infantil, no campo de experiência intitulado ‘Traços, Sons, Cores e 

Formas’, ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifes-

tações artísticas, culturais e científicas, incluindo o contato com a 

linguagem musical e as linguagens visuais, com foco estético e crítico.  

Além de abordar as experiências de escuta ativa, de criação, valoriza-

ção e ampliação do repertório musical, igualmente enfoca vivências que 

promovam a sensibilidade investigativa no campo visual, valorizando a 

atividade produtiva das crianças nas diferentes situações de que partici-

pam, envolvendo elementos como o desenho, a pintura, a escultura, a 

modelagem, a colagem, a gravura, a fotografia etc. 

Por sua vez, na BNCC (BRASIL, 2017) do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais (1º ao 5º ano), o componente curricular ‘Arte’ está centrado nas 

seguintes linguagens: as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas 

linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos 

e envolvem as práticas de criar, ler,produzir, construir, exteriorizar e re-

fletir sobre formas artísticas.  
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Especificamente, no que se refere à unidade temática de Artes Visuais 

no Ensino Fundamental, sobretudo no 1º ano, tem-se o objetivo de explo-

rar, conhecer, contemplar as diversas manifestações das artes visuais e, 

produzir composições como desenhos, pinturas, gravuras, colagem, entre 

outros. 

Reconhecemos que a BNCC (BRASIL, 2017), tanto no que diz respeito 

à Educação Infantil, como ao Ensino Fundamental, reafirma a importância 

de se valorizar ricas e profícuas experiências relacionadas à criação e apre-

ciação estéticas que incluem o desenho. Todavia, baseando-nos em nossa 

própria formação como alunos e formadores de professores, sabemos que 

muitas limitações são feitas às crianças no que se refere à criação pelo de-

senho, como por exemplo, atividades restritas à coordenação motora, 

através do traçado de pontilhados; propostas direcionadas à aprendizagem 

das cores em que as crianças devem usar os tons estabelecidos pelo pro-

fessor; a pintura de modelos prontos, em que se cristalizam imagens 

estereotipadas, impossibilitando a criação da criança, entre outras. 

Ao mesmo tempo, o trabalho com o desenho dentro da instituição de 

ensino divide opiniões e nos faz refletir sobre algumas questões problema-

tizadoras: 1) O desenho serve como recurso importante para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança ou apenas como uma ma-

neira de distrair os alunos em seus momentos sem outras atividades, 

tempo de lazer, por exemplo? 2) As práticas priorizam a livre expressão 

da criança ou enfocam elementos prontos e estereotipados a serem apenas 

reproduzidos? 3) No Ensino Fundamental o abandono das práticas de de-

senho acontecem em detrimento da intensificação das atividades de escrita 

ou por mera desvalorização de seu potencial? 

Questões como essas nos levam a pensar em nosso próprio processo 

formativo, nas experiências, por vezes, negativas ou esvaziadas de signifi-

cados que tivemos com os desenhos e do quanto nossa vivência pessoal 

não deveria ser uma referência ou modelo para trabalharmos com o dese-

nho enquanto professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
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Como alunos, raras vezes, tivemos experiências inovadoras, criativas 

e marcantes com o desenho. As memórias que, quase sempre, guardamos, 

são de pinturas de desenhos prontos de personagens ‘da moda’; desenhar 

‘rostinhos’ e expressões em dobraduras que representavam cachorros, ga-

tos e casas; desenhar o fim de semana ou como havia sido as férias; 

representar através do desenho as impressões de um história lida pela pro-

fessora; ilustrar o final de um texto etc. A partir dessas atividades, 

poderíamos dizer que seria possível uma criança se interessar pela Arte e, 

particularmente, pelo desenho enquanto linguagem artística?  

Conversando com uma turma de graduandos em Pedagogia, pude-

mos compartilhar nossas experiências com o desenho na escola e, não nos 

surpreendemos com o fato de os relatos serem sempre muito parecidos, 

ou seja, as mesmas experiências tradicionais, replicadas em diferentes 

contextos escolares. Um ou outro aluno, tinha algo diferente a relatar, por-

que tivera a oportunidade de frequentar um ateliê na infância devido à 

influência de alguém da família que o motivara a se aproximar do mundo 

da Arte.  

Ficara nítido que não tivemos nada muito singular a partilhar, fala-

mos sempre das mesmas atividades, não muito desafiadoras e instigadoras 

de nossa criatividade e que, portanto, não nos trouxeram muitas contri-

buições em termos de apresentação de um repertório de Arte, de propostas 

com desenhos variados, com diferentes técnicas e possibilidades de criação 

e de ampliação do nosso acervo de vivências com o desenho como ele-

mento de nossa expressão.  

Entendemos que se nossas experiências como alunos não nos agre-

garam positivamente no que diz respeito ao ato de desenhar, deveríamos, 

ao menos, em nossa formação inicial, nos apropriarmos de boas experiên-

cias relacionadas à Arte e, particularmente, com o desenho. Todavia, 

sabemos que nossos cursos de formação de professores, especialmente, a 

licenciatura em Pedagogia, muitas vezes, não tem espaço em seus currícu-

los para abordar e ampliar nosso repertório de práticas pedagógicas 

direcionados à exploração da Arte e do desenho na escola. 
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Eis, a nosso ver, a necessidade de refletirmos sobre a importância da 

formação continuada dos professores. 

 

A necessidade de repensarmos a formação dos professores: novas 

oportunidades para desenhar 

 

Defendemos, desde o início de nosso capítulo que o desenho infantil 

possui um potencial importantíssimo e precisa ser melhor desenvolvido, 

trabalhado e vivenciado nas instituições escolares. Acreditamos que pro-

postas de cursos de formação de professores, sejam de suma relevância 

para viabilizar profícuas reflexões sobre o grafismo com a finalidade de 

provocar práticas mais ativas, profícuas e dinâmicas junto às crianças. 

 

É interessante que nos cursos de formação e arte, o professor possa viver um 

percurso de criação em desenho, informado pelos saberes das práticas dos ar-

tistas para edificar suas ideias e habilidades, tanto na leitura como na reflexão 

contextualizada sobre arte, incluindo a diversidade a produção cultural. Acre-

dita-se que esse professor saberá orientar, com mais propriedade, as 

experiências de aprendizagem em arte e desenho de seus alunos (IAVELBERG, 

2017, p. 99). 

 

Através do incentivo às formações continuadas como forma efetiva 

de provocar transformações na maneira de conceber e trabalhar com o 

desenho junto às crianças, torna-se possível pensarmos se todo o potencial 

do grafismo infantil vem sendo explorado e, de que maneira podemos en-

riquecer esse trabalho pelos professores, ao mesmo tempo, favorecer o 

desenvolvimento e o aprendizado de nossas crianças no que se refere ao 

desenho. 

 

Como fazer para o educador se instrumentalizar em relação à linguagem grá-

fica, a fim de tornar-se sensível ao universo gráfico infantil? Esbarramos de 

leve na questão da formação do educador, incipiente e deficitária, que tem sido 

oferecida pelo aparelho educacional [...] A instrumentalização do educador re-

quer a vivência da linguagem gráfica, pois constatam-se lacunas na formação, 
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seja pelo sistema escolar, seja por impedimentos de ordem familiar, social e 

cultural (DERDICK, 2020, p. 21). 

 

Quem sabe a partir do reconhecimento da própria capacidade de de-

senhar, possa surgir novos significados no encontro entre o adulto e a 

criança, professores e alunos. Acreditamos que, aos poucos, desenhando, 

o professor passe a enxergar com mais delicadeza, todos os encantos do 

universo infantil, representados pelos desenhos ao longo do processo de 

desenvolvimento da criança e, dessa forma, passe a oferecer novas e ricas 

possibilidades com o desenho. 

 

A expressão infantil se inicia pela exploração e se organiza pouco a pouco con-

forme a sensibilidade do professor aponta para elas certos procedimentos e 

lhes disponibiliza materiais, de maneira a não aprisionar seu processo criativo 

nas mesmas fórmulas (BRASIL, 2018, p.57). 

 

Há inúmeras possibilidades de se trabalhar com o desenho e não 

existe receita a ser seguida ou fórmula mágica para ser utilizada com as 

crianças. O que de fato existem, são possibilidades e muitas inspirações 

que o professor pode lançar mão no cotidiano da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental. 

Os professores precisam se apropriar através de processos sensíveis 

de formação continuada, de distintos riscantes, isto é, instrumentos que 

servem para deixar as marcas em variados suportes: a terra, o carvão, o 

lápis, o giz, o pincel, entre outros, em suportes diversificados, como: o pró-

prio corpo, o chão, areia, parede, a madeira, vidro, papéis de variados 

tipos, tamanhos e texturas, papelão, plástico, entre outros (CHANAN, 

2015). 

As vivências também necessitam ser diversificadas e potencialmente 

provocativas ao processo criativo de desenhar. Desenhar em paredes, de-

baixo de bancos e cadeiras, no chão da escola ou na calçada, em grandes 

papéis espalhados pelos brinquedos no parque da escola, na areia do tan-

que, desenhar no próprio corpo, entre tantas outras (CHANAN, 2015). 
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[...] as crianças podem aprender a utilizar diferentes ferramentas, suportes e 

materiais e experimentar diversas posições espaciais e corporais para dese-

nhar (sentadas, em pé, deitadas de bruços etc.), assim como explorar variadas 

possibilidades de traçar garatujas, ocupar o espaço com traços emaranhados, 

riscos, círculos, espirais, de modo bem pessoal. Elas percebem que seus gestos 

produzem marcas estáveis, os desenhos [...](BRASIL, 2018, p. 60). 

 

Considerações Finais  

 

A temática do desenho como importante ferramenta de expressão da 

criança que contribui grandemente ao seu processo de desenvolvimento, 

evidenciada neste capítulo, se configura como fundamental de ser melhor 

explorada em nossas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

Concebemos, desse ponto de vista, que o ato de desenhar envolve ob-

jetivos como a apropriação, a imaginação, a modificação e a singularização 

pela criança e que nossas ações devem estar alinhadas com tais objetivos 

para vislumbramos momentos mais sensíveis e potencializadores nas ex-

periências com o desenho junto às crianças.  

Nossas crianças têm muito a nos dizer através de suas expressões 

gráficas e seus desenhos demonstram suas formas singulares de entender 

o mundo. Entendemos, no entanto, que a maneira como o desenho é tra-

balhado em nossas escolas, não aproveita todo potencial que o ato de 

desenhar envolve. Sendo assim, o trabalho com o desenho não pode con-

tinuar a ser realizado, como muitas vezes acontece em nossas escolas, de 

maneira a limitar o potencial criador e criativo da criança, por meio de 

vivências que em quase nada agregam ao imaginário infantil. 

Desenhar não consiste e não pode ser tratado como uma tarefa me-

cânica para a criação passiva de cópias, exercícios de reprodução e/ou 

adestramento manual, de preparação para escrita ou um dom que per-

tence a poucos. Esses pontos de vista apenas reduzem a magnitude do 

desenho e reforçam o ciclo vicioso de propostas tradicionais e pouco sig-

nificativas para se desenhar.  

Não cremos em modelos pedagógicos fechados e tampouco defende-

mos receituários imutáveis a serem seguidos em sala de aula para se 
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trabalhar com os desenhos, mas desfiamos os colegas professores a pen-

sarem em novas formas de desenhar na escola. Apontamos a existência de 

inúmeras possibilidades de explorar essa riquíssima linguagem e espera-

mos que à medida que os educadores têm novas oportunidades de 

desenhar, ampliam seus repertórios e podem favorecer a relação das cri-

anças ao desenharem. 

Vislumbramos, portanto, que a formação continuada é um caminho 

muito profícuo para despertar o interesse dos professores para o trabalho 

com o desenho de uma maneira mais ativa, dinâmica e marcante. Afinal, 

olhos que se encantam pelo novo, têm mais chances de encantar... 

Nós, professores, somos agentes de reflexão da nossa prática e, nesse 

sentido, necessitamos vivenciar situações de desenho que nos provoquem 

a oferecer possibilidades diferenciadas para nossas crianças desenharem. 

O olhar para nossa prática destaca importância de pensarmos o lugar que 

ocupa as discussões sobre os desenhos das crianças nos cursos de forma-

ção de professores, seja inicial ou continuada. 

Enfim, as crianças só aprenderão a desenhar, desenhando! Apenas se 

interessarão e atribuirão significados positivos ao ato de desenhar se isso 

acontecer de forma lúdica, espontânea, diferenciada em riscantes e supor-

tes, e potencialmente divertida e prazerosa. 

Desenhar não é privilégio, é direito! Direito deve ser respeitado e é 

para todos, independente de condições e contextos. Como bem coloca a 

artista Edith Derdyc: “Ao desenhar, o mundo torna-se presente em nós”. 

Desenhar é um convite à criação ímpar de sentidos. Vamos desenhar? 
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Capítulo 10 

 

Histórias de vida: 

trajetórias de três professoras de Educação Infantil 

 

Tawana Domeneghi Orlandi Tosta 1 

 

 

Introdução 

 

Sempre gostei de ouvir histórias e freqüentemente em nossas con-

versas as professoras confidenciavam experiências anteriores. Uma dessas 

histórias, contarei a seguir. O fato aconteceu no início da carreira de uma 

professora, essa experiência foi significativa para ela e quando me contou, 

se tornou para mim também.  

Ela estava começando em um Centro de Educação Infantil (CEI), aca-

bava de se efetivar, algo muito almejado entre as professoras. Tinha outras 

experiências como auxiliar, porém seria a primeira vez que assumiria a 

responsabilidade de uma turma e estava sozinha. 

Começou com anotações em um caderno de registros individuais so-

bre as crianças. Enquanto observava atentamente os movimentos e 

interações das crianças, bruscamente se aproximou uma professora. Ela 

questionou o que a professora estava fazendo e disse, de maneira rude, a 

clássica frase: “Não vem inventar moda aqui não!”. 

Ao ouvir tamanha grosseria a professora recém-chegada ficou sem 

reação. Mais tarde se sentiu reprimida, invadida, desrespeitada. Nunca 

 
1 Professora de Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Professora e coordenadora local da Pós-
Graduação em Educação Infantil do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE). Ribeirão Preto/SP – 
Brasil. tawana.orlandi.tosta@gmail.com  
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pensou em seus anos de graduação que um simples registro pudesse causar 

tanto incômodo. 

Não bastasse esse “choque de realidade”, a professora foi perseguida 

durante os quatro anos que permaneceu na unidade. Naquela época o curso 

de Pedagogia não era uma exigência para atuar na Educação Infantil, por-

tanto ela era a única professora na unidade com Ensino Superior.  

Poderia ser uma história fictícia, no entanto, muitas vezes, é a reali-

dade de professoras iniciantes. Isolamento, solidão, medo, insegurança são 

marcas dessa fase da carreira docente. O que Veenman (1984) chamou de 

“choque de realidade” pode influenciar nos anos seguintes da carreira, fa-

zendo com que alguns(mas) professores(as) desistam da profissão ou 

trabalhar adoecido (absenteísmo). A propósito, doenças psicossomáticas 

adoecem muitos(as) professores(as). São altos os índices de professores 

com Depressão, Síndrome de Burnout, Fibromialgia, entre outras. 

O início na Educação Infantil não foi diferente para mim, em julho de 

2012 fui nomeada Professor I na rede municipal de Ribeirão Preto, assumi 

uma turma de maternal em um Centro de Educação Infantil (CEI). Sentia-

me perdida e muito frustrada, pois a maior parte da minha rotina era 

acompanhar o sono das crianças, dar o lanche, dar banho e prepará-las 

para ir embora. As poucas tentativas pedagógicas que tinham eram sem-

pre exaustivas e decepcionantes. De acordo com Papi e Martins (2010, p.5)  
 

Os primeiros anos de exercício profissional são basilares para a configuração 

das ações profissionais futuras e para a própria permanência na profissão. Po-

dem tornar-se um período mais fácil ou mais difícil, dependendo das condições 

encontradas pelos professores no local de trabalho, das relações mais ou me-

nos favoráveis que estabelecem com outros colegas, bem como da formação 

que vivenciam e do apoio que recebem nessa etapa do desenvolvimento pro-

fissional. Podem tornar-se um período mais fácil ou mais difícil, dependendo 

das condições encontradas pelos professores no local de trabalho, das relações 

mais ou menos favoráveis que estabelecem com outros colegas, bem como da 

formação que vivenciam e do apoio que recebem nessa etapa do desenvolvi-

mento profissional.  
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No fim do ano pedi remoção para uma Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI), permaneci por cinco anos. Iniciamos na escola onze pro-

fessoras e a diretora. A escola estava no fim de uma reforma, que durou 

três anos. As outras professoras que já estavam na escola eram experientes 

e estavam lá há muito tempo. Nas EMEIs trabalham duas categorias de 

professoras devido ao Estatuto do Magistério Municipal de Ribeirão Preto 

(Lei Complementar nº2524/2012), Professoras I (PI) podem atribuir so-

mente classes de maternal (crianças com até 03 anos incompletos) e 

Professoras II (PII) podem atribuir classes de Etapa I e II (crianças com até 

05 anos incompletos).  

Quando chegamos muitas Professoras II consideravam que o único 

objetivo do Maternal era brincar e que nós deveríamos apenas olhar as 

crianças para que não acontecesse nenhum acidente grave. Porém, mesmo 

com essa concepção, me chamava atenção uma Professora II que colocava 

as crianças dentro do parque de areia, sentava do lado de fora, colocava as 

pernas para cima, óculos de sol e fones de ouvido e ali ficava praticamente 

o período todo.  

Como a maioria de nós, iniciantes, tínhamos pouca ou nenhuma ex-

periência com Educação Infantil, começamos a ler os documentos, 

resoluções, referenciais do Ministério da Educação (MEC). Essas leituras e 

discussões eram feitas nos horários de TDC (Trabalho Docente Coletivo) 

que para nós, PI eram 50 minutos todos os dias, após o término das aulas. 

Usávamos esses encontros para trocar experiências e discutir coletiva-

mente como resolver situações complexas. Hoje vejo que constituímos ali 

uma comunidade de aprendizagem.  

Trocávamos muitas experiências e as colegas me procuravam para 

ajudá-las, especialmente em situações de conflito. Aos poucos fomos esta-

belecendo uma relação de confiança e reciprocidade. Começamos a 

experimentar algumas mudanças. Entrávamos no parque de areia com as 

crianças, andávamos lado a lado, sem filas, fazíamos projetos e atividades 

de investigação sobre os insetos, sobre o lixo, sobre as plantas. Aos poucos 
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nosso trabalho passou a ser reconhecido pelas colegas, passamos a ser res-

peitadas e tratadas como professoras.  

Durante os anos em que estive na escola, o que mais me incomodava 

era o TDC escola que acontecia uma vez por mês, sempre achei que esse 

momento era muito mal aproveitado. Quantas aprendizagens poderiam 

ser socializadas ali. Mas infelizmente todos tinham pressa em terminar, 

pois estavam cansadas do dia de trabalho. O horário era usado para passar 

recados e decidir sobre os eventos da escola.  

Por meio dessas experiências na Educação Infantil comecei a fazer 

novos questionamentos sobre a atividade docente, especialmente em rela-

ção à nossa formação. Já que nossas formações constituíam em palestras 

ou textos que não tinham relação com a prática, ou seja, não atendiam 

nossas necessidades.  

Uma das minhas inquietações era porque a teoria estava tão distante 

da prática pedagógica. Na escola havia muita resistência quando a equipe 

de formação da SME enviava algum texto para leitura e mesmo quando 

líamos não nos reconhecíamos nos textos.  

Esses questionamentos me motivaram a retomar os estudos após oito 

anos do fim da graduação. Durante o curso de Pedagogia, fiz Iniciação Ci-

entífica e tive meu projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP). Porém, no fim da graduação meu pri-

meiro filho nasceu e por isso não pude continuar estudando. Por diversas 

vezes pensei em retomar, mas a proficiência em língua estrangeira como 

pré-requisito determinados processos seletivos para o mestrado sempre 

foi um impasse para mim, por algum tempo cheguei a pensar que deveria 

somente trabalhar. Porém, minhas colegas de trabalho me incentivaram a 

enviar um projeto para o processo seletivo do Mestrado da UFSCar. A cada 

etapa que avançava me sentia empolgada, e a forma como as etapas acon-

teceram me deixavam muito à vontade e tranqüila. Os dois anos do 

Mestrado foram intensos, as trocas com colegas e professores abriram 

meu olhar para ver a Educação Infantil para além dos cuidados. Como 

afirma Oliveira et al (2006, p.2)  
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O desenvolvimento pessoal e profissional de um professor é um processo com-

plexo e tecido conforme ele se posiciona em relação a múltiplas e, por vezes, 

contraditórias situações. Para tanto, contribuem também múltiplos e, por ve-

zes, contraditórios significados, pontos de vista, valores morais, crenças 

expressas pelos discursos elaborados por vários interlocutores que se situam 

nos diferentes contextos criados nas instituições sociais, nos vários campos 

científicos, nas legislações, nas experiências sindicais etc. 

 

Pela primeira vez estava com uma turma Berçário II e minha parceira 

de turma estava grávida, ou seja, tive nesse ano três parceiras diferentes. 

Com essas três parceiras aprendi modos diferentes de organizar a rotina 

e de interagir com as crianças. Aos poucos a minha profissionalidade se 

constituía. De acordo com Julia Oliveira-Formosinho (2002, p.41): “O con-

ceito de profissionalidade docente diz respeito à ação profissional 

integrada que a pessoa da educadora desenvolve junto às crianças e famí-

lias com base em seus conhecimentos, competências e sentimentos, 

assumindo a dimensão moral da profissão”.  

De acordo com Oliveira-Formosinho (2002, p.43) a profissionalidade 

docente das “educadoras de infância” possui alguns aspectos semelhantes 

à professores que atuam com outras faixas etárias, no entanto, a docência 

na educação infantil possui especificidades. A autora enumera quatro ca-

racterísticas específicas da docência na educação infantil, a primeira: 

derivadas da globalidade, a vulnerabilidade e dependência da família; a 

segunda: derivadas das características das tarefas; a terceira: baseadas em 

uma rede de relações alargadas e a quarta: baseadas na integração e nas 

interações.  

Daí a importância da formação em nível superior e formação conti-

nuada para os professores de educação infantil; valorização do magistério, 

como plano de carreira e incentivo ao estudo/pesquisa; estrutura ade-

quada, gestão democrática, entre outros aspectos. Tomar as demandas 

formativas desses professores como ponto de partida e inseri-los na ela-

boração e execução de formação, seja inicial ou continuada (sem 

responsabilizá-los e desconsiderando outros fatores que interferem na 
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qualidade da educação), além de valorizar os professores, possibilita que a 

formação esteja mais próxima de suas reais demandas fazendo com que 

os professores sejam co-autores dos objetivos para a educação de crianças, 

jovens e adultos. 

As histórias de vida das professoras narradas a seguir são fragmentos 

da minha dissertação de mestrado2 e evidenciam como as experiências 

pessoais e profissionais se misturam em cada trajetória. Fica claro, a sub-

jetividade e individualidade de cada uma, ao contar suas experiências 

como aluna, escolha da docência como profissão, opção pela educação in-

fantil, concepções sobre formação continuada, e, as demandas formativas 

manifestas. Nesse sentido, Dominicé (2006, p.350) afirma: “A reconstru-

ção do horizonte biográfico necessita de um trabalho de formação, que (...) 

aponta para uma globalidade, feita de aliança de saberes múltiplos e de 

aprendizagens complementares”.  

Oliveira-Formosinho (2002, p.44-49) enumera quatro características 

específicas da docência na educação infantil. 1. Derivadas da globalidade, a 

vulnerabilidade e dependência da família, 2. Derivadas das características 

das tarefas; 3. Baseadas em uma rede de relações alargadas e 4. Baseadas 

na integração e nas interações.  

Portanto, analisamos as histórias de vida das três professoras, bus-

cando evidenciar os eixos de análise: experiências como aluna; escolha da 

docência; formação inicial; início da docência; concepções de formação 

continuada e demandas formativas manifestas. Focalizamos nosso olhar 

para encontrar elementos que nos ajudem a compreender como elas se 

constituíram como professoras de educação infantil. 

 

1. Trajetória de Elisabete 

 

Na primeira infância, Elisabete, não se recorda de experiências ruins, 

somente na faculdade. Nunca quis ser professora, queria fazer engenharia, 

mas a família não possuía condições financeiras, por isso cursou 

 
2 Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11181  

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11181
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Matemática. Ministrou aula por dois anos, mas não gostou. Ministrava 

aula para adolescentes no noturno e dizia que ninguém gostava da maté-

ria, conta a professora que os alunos estavam cansados com freqüência, 

pois trabalhavam o dia todo. Em suas palavras: “Era muito frustrante, pois 

eu queria ensinar, mas estavam exaustos e isso foi me desanimando”. So-

bre os primeiros anos da docência. Essa experiência de Elizabete a fez 

desistir da docência, trabalhou em outras áreas e só voltou a ser professora 

anos depois.  

Depois que a filha nasceu parou de trabalhar para cuidar da criança 

e começou a receber outras crianças em casa, com o tempo tinha uma pe-

quena escola dentro de casa. As crianças gostavam de ficar na casa dela, 

pois ela incentivava brincadeiras, jogos e pintura, além de brincar junto 

com as crianças.  

Quando a filha tinha aproximadamente quatro anos, Elisabete come-

çou a cursar habilitação em Magistério, nível médio. No primeiro ano do 

ensino fundamental sua filha teve problemas no processo de alfabetização. 

A filha se queixava com freqüência que o professor era muito rígido. Então, 

Elisabete procurou uma psicóloga para a filha e segundo a profissional a 

criança estava em conflito com o professor, por isso não conseguia apren-

der. Então, Elisabete resolveu falar com o professor, fato que não mudou 

muito a atitude dele. Por isso, Elisabete ensinava, em casa, a filha a ler e 

escrever. A partir dessa experiência Elisabete sentiu necessidade de conti-

nuar os estudos estudar, fez o curso de Pedagogia, e depois especialização 

em Psicopedagogia. 

Por meio dos relatos de Elisabete podemos afirmar que suas experi-

ências como aluna não influenciara na escolha da docência, mas sim o 

crescimento de sua filha, que provocou novos questionamentos e desejo 

de buscar mais conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. 

Ao recordar o período no qual cursou Magistério, Elisabete indica as 

potencialidades dessa habilidade para a formação docente 

 

O Magistério que eu fiz é uma coisa que nunca deveria ter acabado, principal-

mente onde eu fiz. Professores formadores mesmo, não era só teoria e nada 
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de prática, ou só prática e nada de teoria. Era realmente vivenciar e mostrar 

que nessa prática você tem uma teoria que embasa ela, e nessa prática nós 

tínhamos uma supervisão, que nos acompanhava nos estágios. (Elisabete). 

 

Para a professora sua formação inicial, o Magistério, em nível mé-

dio, foi fundamental para o início da docência, uma vez que no curso 

tinham disciplinas teóricas e práticas que dialogavam entre si.  

Em 2012, Elisabete foi aprovada em um concurso público e se mudou 

para Ribeirão Preto, pois a família residia na cidade e a remuneração era 

melhor. Quando efetivou em Ribeirão Preto, como Professor I, segundo 

Elisabete, “foi um novo começo”.  

Inicialmente foi muito difícil, pois a escola passava por uma reforma 

e para ela, o fato de não ter coordenador pedagógico como em Morro 

Agudo, deixava o trabalho sem direcionamento. Elisabete contou que a 

grande diferença de uma cidade para outra é que em Morro Agudo, as 

professoras tinham liberdade para desenvolver o trabalho pedagógico, os 

objetivos eram traçados no início do ano pelas professoras e, esses objeti-

vos eram acompanhados no decorre do ano pela equipe gestora. Em 

Ribeirão Preto, como não havia direcionamento e acompanhamento da 

prática pedagógica o desenvolvimento do trabalho ficava individual e mui-

tas vezes, intuitivo. 

Ao falar sobre a formação continuada na rede municipal de Ribeirão 

Preto, Elisabete disse: “O TDC mensal é usado apenas para passar recados, 

tiveram poucos que recebemos algum profissional, tipo psicólogo. Em al-

guns TDCs a equipe de formação enviou alguns textos para estudo, mas os 

textos foram mal aproveitados”. Ao ser questionada sobre como o TDC 

deveria ser, Elisabete disse 

 

O TDC mensal deveria ter um acompanhamento, se não tem o coordenador, 

o diretor deve fazer, ou um professor com condições. O problema é que muitos 

professores não querem usar o tempo para isso, já existe uma cultura, de não 

usar esse momento para trocas e estudo e é muito difícil romper com isso, pois 

muitas vezes a diretora não quer se indispor com as professoras. (Elisabete). 
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Quando questionada sobre quais temas deveriam ser abordados na 

formação continuada, Elisabete disse 

 

Investiria novamente nas brincadeiras, porque as professoras praticam muito 

o brincar livre, colocando brinquedos e deixando as crianças brincarem sem 

nenhum objetivo ou direcionamento; questionaria outras formas de brincar, 

como intervir, quando intervir, como estimular brincadeiras, quais brincadei-

ras são interessantes para cada faixa etária. Incluir músicas, teatro e outras 

linguagens. A formação continuada poderia incluir também outros funcioná-

rios da escola, como cozinheiros e pessoal da limpeza. (Elisabete). 

 

Para Elisabete, a formação de professores depende também dos prin-

cípios do governo vigente. Segundo a professora: “Se é mais progressista 

há uma valorização maior dos professores, a gente sente isso”.  

A trajetória de Elisabete revela que suas concepções de formação 

continuada e demandas formativas manifestas se voltam à relação en-

tre teoria e prática, tomando como ponto de partida as necessidades 

observadas em um determinado grupo, por alguém que faz parte desse 

grupo; valorização e incentivo aos professores promovendo condições de 

trabalho para que possam realizar formações não havendo prejuízo de 

seus vencimentos; mostra os conteúdos que ela julga serem importantes 

para as professoras de educação infantil, colocando o brincar e as diferen-

tes linguagens como eixos das propostas pedagógicas e, por fim, a 

formação de outros profissionais que atuam na escola. 

A perspectiva de Elisabete sobre a necessidade da construção de co-

munidades de aprendizagens pode ser constatada nesse excerto: “A gente 

precisava de alguém que falasse assim: Alguém tem algum problema que 

quer falar, o que podemos fazer sobre isso, o que outras professoras fa-

riam. E a partir daí construímos juntas uma solução". (Elisabete). 

 

Trajetória de Débora 

 

A professora Débora tem 50 anos e mora em Ribeirão Preto. Débora 

contou que quando criança existiam poucas escolas de educação infantil 
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na cidade e por isso entrou na escola no primeiro ano, antiga primeira 

série, a escola, assim como Elisabete.  

Débora contou que a escola era muito rígida e tradicional. O professor 

entrava e todos tinham que se levantar, na sala não podia conversar, nem 

questionar. Somente no recreio as crianças podiam brincar e conversar.  

Débora fez habilitação em magistério, nível médio, e fez muitos está-

gios, ultrapassando a carga horária obrigatória, relata que teve bons 

professores que aliavam teoria e prática. Segundo Débora, o curso apre-

sentava muita teoria sobre educação infantil e propunha visitas à orfanatos 

com acompanhamento das professoras. Desde o estágio Débora se preo-

cupava com as crianças que ficavam quietas e que tinham dificuldade para 

interagir com outras crianças. Aos poucos foi desenvolvendo estratégias 

para incentivar essas crianças a participar, pois em sua concepção: “a cri-

ança precisa se sentir segura e confortável para falar e o professor precisa 

proporcionar essas situações, pode ser na roda, nas cantigas ou mesmo se 

dispor para ouvir a criança”.  

Quando a professora cursou o magistério não sabia ainda se ia ser 

professora, pois precisava trabalhar para ajudar no sustento de sua famí-

lia. Foi, então, trabalhar como secretária em um escritório médico e por 

isso fez graduação em Administração. Em Ribeirão Preto, a prefeitura fez 

o primeiro concurso público para prover cargos para professores e ela par-

ticipou da seleção, mas, a princípio, não foi nomeada e continuou 

trabalhando como secretária. Um dia a professora foi ao cinema assistir ao 

filme “Um tira no jardim de infância” e enquanto todos riam, a professora 

estava aos prantos. Saiu da sala de cinema com a certeza de que era aquilo 

que queria ser: professora na educação infantil.  Duas semanas depois foi 

nomeada pelo concurso e deixou o curso de Administração. Débora foi em-

possada no mês setembro e era a quarta professora a assumir a turma, 

pois as anteriores tinham abandonado a sala, diante dessa situação ela re-

lata: “Cai de pára-quedas naquela sala, sem nenhuma orientação ou 

preparação”.  
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Ao analisar o relato de Débora, podemos constatar que suas experi-

ências como aluna, assim como Elisabete, não foram influenciadoras na 

escolha da docência. A insatisfação com o curso de Administração e com 

o trabalho que realizava, fizeram com que Débora buscasse realização pro-

fissional na docência.  

Buscou, então, no curso de Pedagogia respostas para situações que 

vivia na prática, porém, em sua perspectiva, o curso foi extremamente teó-

rico. Além disso, não teve nenhuma disciplina sobre educação infantil. 

Sobre esse aspecto, Rocha (2001, p.27) afirma: “De fato, em sua trajetória, 

o campo pedagógico não tem contemplado suficientemente a especifici-

dade da educação da criança pequena em instituições não-escolares, tais 

como a creche e a pré-escola”.  

Depois da graduação a professora fez outros cursos, como por exem-

plo, sobre contação de histórias, artes plásticas e dobraduras.  No início da 

carreira, Débora contou que os próprios professores da rede davam ofici-

nas e que os cursos eram muito bons, especialmente, pois possibilitavam 

trocas de experiências, uma vez que os grupos eram pequenos.  

Débora contou que no início de sua carreira, as escolas de educação 

infantil do município contavam com diversos profissionais como: dentista, 

professora de música, contadores de histórias, e, também coordenadores 

regionais, por isso a equipe de formação da secretaria estava mais presente 

nas escolas. 

Sobre as dificuldades no início da carreira, a professora contou 

 

No começo da carreira tínhamos muitos alunos por sala, eram 32 alunos, tam-

bém faltava muitos materiais e como as famílias eram muito carentes, nós 

comprávamos muito material. Faltava até papel sulfite. Também tinha muito 

conflito entre quem era concursado e quem não era, isso gerava uma tensão 

muito grande, pois minha turma foi a primeira de professores concursados. 

(Débora). 

 

Ao analisar a formação inicial de Débora, observamos que houve um 

espaço de tempo entre a formação do Magistério, nível médio e o início da 

docência. Quando fez o curso de Pedagogia, já atuava como professora e 
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para ela, observar na prática, a teoria que os professores abordavam nas 

disciplinas foi interessante, pois ela também levava para as aulas na facul-

dade suas inquietações da prática.   

Sobre a relação entre a formação continuada oferecida pela secretaria 

da educação e o governo, Débora relembra  

 

Tivemos dois secretários da educação que marcaram por ter uma visão dife-

rente sobre a formação dos professores, na primeira semana de aulas havia 

um “Encontrão”. Era o encontro de todos os professores com o secretário da 

educação para dar boas-vindas, ele dava uma palestra no sentido de motivar 

os professores. Um deles foi o César Callegari. Eles atendiam os professores 

pessoalmente se tivesse algum problema grave e tinha continuidade nas pro-

postas de formação. Depois quando o prefeito Jábali3, entrou acabou tudo. Foi 

um governo muito difícil, que desvalorizou muito os professores. (Débora). 

 

Fazendo uma comparação com a formação que teve no início da car-

reira com a proposta atual, a professora afirma 

 

Antigamente tínhamos mais oportunidades para trocar experiências, hoje o 

TDC como está organizado não permite muitos momentos de trocas, a maioria 

das vezes estamos sozinhas. Hoje falta direcionamento, falta alguém que diga 

como deve ser organizado o TDC coletivo. Há muita preocupação em fazer 

uma devolutiva, que às vezes é uma pessoa que faz em nome de todos e não 

há troca. O coordenador pedagógico faz muita falta nesse sentido. (Débora). 

 

Atualmente, a professora considera que a formação oferecida pela se-

cretaria da educação, não colabora muito com a prática, pois, ela observa 

que no TDC diário algumas professoras trocam experiências, enquanto 

outras professoras usam o tempo para descansar ou tomar café. Débora 

usa esse horário para preparar atividades ou ler algum material. Assim, 

como no depoimento de Elisabete inferimos a necessidade de construção 

de comunidades de aprendizagem  

 

 
3 Luiz Roberto Jábali foi prefeito de Ribeirão Preto entre 1997 e 2000.  
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O TDC mensal também poderia ser melhor aproveitado com trocas de experi-

ências ou mesmo situações complicadas que vivemos e que muitas vezes não 

sabemos como lidar, muitas vezes precisamos de ajuda de outros colegas e 

mesmo de outros profissionais, mas nos sentimos sozinhas. Principalmente 

quando tem crianças com necessidades especiais, pois não temos orientação 

para trabalhar com essas crianças. (Débora). 

 

Sobre formar outros professores, Débora respondeu que gostaria de 

ter essa experiência, pois possibilitaria a socialização de uma de suas prá-

ticas que é começar suas aulas com alongamento e relaxamento, depois 

fazer uma roda de conversa e trabalhar com cantigas. Débora disse que 

gostou muito de participar da entrevista, pois relembrou muitas experiên-

cias do passado que estavam guardadas em suas memórias. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa a professora Débora se aposentou.  

Ao analisar a trajetória de Débora podemos constatar que suas con-

cepções de formação continuada e demandas formativas manifestas 

possuem certo saudosismo em relação ao passado, enaltecendo as forma-

ções que teve no início da docência. Suas concepções mostram a 

necessidade de ter uma pessoa para dar direcionamento às formações, ou 

seja, um formador que oriente e trace objetivos, junto às professoras, para 

a formação continuada. Uma demanda formativa presente nos relatos de 

Débora, bem como no de Elisabete é a importância de momentos para 

troca de experiências.  

 

Trajetória de Luiza 

 

A professora Luiza tem 41 anos e reside em Bonfim Paulista, distrito 

de Ribeirão Preto. Luiza cursou a educação infantil em uma escola muni-

cipal e foi influenciada na escolha da profissão por suas professoras dessa 

época. Ela contou que: “Eu me recordo de situações onde, eu via esta pro-

fessora, e dizia, naquela época, com 5 anos, eu vou ser professora”. A 

Professora Luzia foi a única professora das três entrevistadas que teve ex-

periências na educação infantil como aluna. Diferente de Elisabete e 
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Débora, por meio do relato de Luiza, verificamos que suas experiências 

como aluna exerceram influência na escolha da docência.  

Em relação a formação inicial, Luiza cursou a habilitação em Magis-

tério, nível médio. Luiza considera que essa formação foi muito boa, pois, 

segundo ela, além das matérias que versavam sobre os conteúdos, os es-

tágios eram importantes uma vez que as observações que as alunas faziam 

nas escolas serviam como material para discussão em sala de aula. Quando 

cursava o último ano do Magistério ingressou no curso de Pedagogia e, 

durante um ano fez os dois cursos concomitantemente.  

Pouco tempo depois, foi nomeada em um concurso público para ser 

professora de educação infantil. Luiza contou que no início da docência 

teve muitas dificuldades, pois a educação infantil no município era muito 

precária, faltava materiais, e as turmas tinham muitas crianças, chegavam 

a ter 32 alunos. Além disso, não havia uma pessoa que orientasse o traba-

lho pedagógico, o que fazia com que a professora tomasse algumas 

decisões seguindo sua intuição.  

Por meio dos relatos de Luiza, podemos notar a importância do curso 

de Magistério, assim como para Elisabete. Este curso, de nível médio, pos-

sibilitou conhecimentos para o início da docência e o curso de Pedagogia, 

complementou a formação inicial. 

Quando já trabalhava na prefeitura como professora, Luiza contou 

que o curso PROFA4 foi muito importante em sua carreira. Segundo ela, o 

curso: “Trouxe uma bagagem enorme para minha vida profissional”. O 

curso teve duração de um ano, uma vez por semana as professoras se en-

contravam presencialmente com as formadoras, que de acordo com Luiza, 

“tinham muita experiência e conhecimento teórico”. Sobre o PROFA, Luiza 

revela  

 

Nós começávamos com uma análise do desenvolvimento da criança, e tinham 

algumas atividades que fazíamos em grupo, existia uma troca muito grande. 

As turmas eram pequenas e cada turma tinha um formador. O curso veio do 

 
4 PROFA significa Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. Para conhecer o programa na íntegra 
acesse o link:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/apres.pdf> 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/apres.pdf
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MEC. Então ia desde o desenvolvimento infantil, diferentes teorias sobre lin-

guagem, a parte teórica era muito boa e a prática também. Nós estávamos em 

sala de aula, e eu estava com uma sala de alfabetização, eu aplicava mesmo, 

comecei a trabalhar com listas do mesmo campo semântico, foi um divisor de 

águas. E eu trago algumas coisas até hoje, como trabalhar com projetos, con-

textualizar os assuntos. (Luiza). 

 

Luiza contou que quando o PROFA foi oferecido às professoras da 

rede, o governo que estava à frente da prefeitura era, segundo ela, pro-

gressista e por isso Luiza acredita que o olhar para a valorização das 

professoras era diferente.  

Na escola em que Luiza atuou por12 anos, as professoras tinham o 

hábito de apoiarem umas às outras e trocarem muitas experiências e ati-

vidades. Era uma escola pequena e por isso as professoras conheciam 

todos os alunos, nesse sentido, algumas vezes, as professoras preparavam 

atividades específicas, como música, cotação de histórias ou brincadeiras 

e convidavam os alunos de outras turmas para participar, naqueles mo-

mentos os alunos já não eram mais de determinada turma ou professora.  

Luiza saiu da escola para assumir uma função na Secretaria de Edu-

cação. Quando retornou para sala de aula, viu que a prática de propor 

atividades para todas as crianças independente da turma não era realizada 

em outras escolas. Nesse sentido, Luiza pontuou que a gestão influencia 

muito às práticas formativas desenvolvidas nas escolas. Porém, o fato de 

ter apenas um profissional na direção de uma escola de educação infantil, 

que acumula funções administrativas e pedagógicas dificulta muito o de-

senvolvimento do trabalho, segundo Luiza. Para ela o ideal seria ter um 

coordenador pedagógico que pudesse acompanhar o trabalho das profes-

soras.  

Para Luiza, o primordial é que tivesse uma pessoa para direcionar a 

formação, segundo a professora: “poderia ser um professor mais experi-

ente, um formador, um coordenador pedagógico, ou mesmo o diretor, mas 

que tivesse condições para se dedicar a essa função”. Outra questão seria 

a organização do tempo, de acordo com a professora o TDC deveria ser 

organizado da seguinte maneira  
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Teria que ser toda semana, e que nós tivéssemos um eixo, que seria o norte e 

poderia estar relacionado à faixa etária das crianças que estamos naquele ano, 

para sabermos de onde partimos e onde queremos chegar. E teria um mo-

mento para estudo, então, na primeira semana seria de estudo teórico, na 

semana seguinte seria a observação na prática do que foi estudado, que pode-

ria ser de um aluno ou da turma, e daria um feedback para a diretora, que 

poderia ser escrito ou não, mas que fosse real. Na semana seguinte novamente 

estudo e depois na semana seguinte, a prática. Seguindo um eixo, um objetivo 

para cada mês. (Luiza) 

 

Por meio da análise da trajetória de Luiza, vemos que suas concep-

ções de formação continuada e demandas formativas manifestas estão 

relacionadas à troca de experiências; necessidade de orientação e objetivos 

estabelecidos coletivamente por um formador e professoras; e diálogo en-

tre teoria e prática.  

 

Considerações finais  

 

No que tange as entrevistas, Elisabete, Débora e Luiza são professoras 

que possuem trajetórias diferentes. Ao longo do tempo, suas experiências 

foram constituindo suas concepções. As trajetórias dessas professoras ex-

perientes mostram pessoas verdadeiras, com desejos, e problemas reais. 

Revelam como elas foram se constituindo como professoras, as dificulda-

des que vivenciaram no início da carreira, o compromisso com a educação 

infantil e o desejo de continuar aprendendo.  

Aspecto recorrente nas trajetórias das três professoras é a escassez 

de falas que nos permitam identificar as especificidades da educação in-

fantil, sobretudo no que diz respeito à globalidade, vulnerabilidade e 

dependência da família.  

A abrangência do papel da “educadora de infância” não foi identifi-

cada nas trajetórias das professoras. Chamamos atenção para que 

questões que envolvem higiene, alimentação, segurança, bem como 
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socialização, desenvolvimento, aprendizagem das crianças pequenas se-

quer foram citadas como demandas formativas.  

Nas histórias de vida das professoras, a observação da prática e troca 

de experiências com outras professoras foi expressa como uma fonte de 

aprendizagem, mas também como uma demanda formativa. Praticamente 

não há nenhum relato de interação com outros profissionais, como psicó-

logos, enfermeiros, fonoaudiólogos, assistentes sociais, pediatras; além da 

necessária e fundamental, interação com as famílias das crianças.  

Em relação as concepções de formação continuada reveladas pelas 

professoras, podemos constatar que assim como na literatura há aborda-

gens que estão centradas no professor e outras centradas em grupos 

colaborativos, essas questões também são evidenciadas pelas falas das pro-

fessoras.  

Mesmo tendo trilhados percursos diferentes, Elisabete, Débora e 

Luiza revelam em suas narrativas demandas formativas que também apa-

receram nas respostas das questões abertas do questionário, como: 

diálogo ente teoria e prática; momentos para trocas de experiências; e o 

direcionamento das formações.  

Há ainda muito que ser investigado no campo da educação infantil e 

formação de professores, como a construção da identidade, a profissiona-

lização docente, a educação de crianças de 0 a 3 anos, a documentação 

pedagógica e tantos outros. Como afirma André (2010, p.176): “Investigar 

o que pensa, sente e faz o professor é muito importante, mas é preciso 

prosseguir nessa investigação, para relacionar essas opiniões e sentimen-

tos aos seus processos de aprendizagem da docência e seus efeitos na sala 

de aula”.  

Nesses quase dez anos como professora de Educação Infantil aprendi 

algumas coisas, ainda estou aprendendo e continuarei a aprender. Uma 

das coisas que aprendi é que a aprendizagem da docência é algo muito 

pessoal que tem influência das experiências pessoais e profissionais, mas 

que é fundamental a abertura para rever (pré)conceitos, crenças e valores; 

que as crianças pequenas são seres com muito potencial para aprender e 



Tawana Domeneghi Orlandi Tosta | 189 

 

ensinar e que precisamos estar atentos e sensíveis ao que elas nos dizem 

seja com palavras, gestos, choro ou olhares; que ser professor de Educação 

Infantil é trocar fraldas, dar comida, ensinar a comer, dar banho, brincar, 

dançar, sentar no chão, pintar, rabiscar, amassar, jogar bola, pular e mui-

tas outras coisas; e que é preciso muita coragem para ser quem é e para 

afirmar o que acredita. Nesse sentido, um dos grandes desafios que deixa-

mos para reflexão é: “Conceber as crianças como parceiras implica escutá-

las para repensar toda a estrutura e organização das instituições de edu-

cação infantil” (TOSTA e SOUZA, 2020, p.67)5.  
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Capítulo 11 

 

A Construção da identidade da criança negra 

na Educação Infantil 

 

Elaine Silva 1 2 

 

 

Meu nome é Elaine Silva, sou uma mulher negra, mãe de duas mu-

lheres e professora de Educação no município de Ribeirão Preto, possuo 

pós-graduação em Neuropsicopedagogia, e alguns cursos de formação so-

bre Relações Étnico Raciais. Essas formações e as reflexões que fiz a partir 

delas sobre minhas vivências foram fundamentais para nortear meu tra-

balho e a minha vida.   

Costumo dizer que a profissão me escolheu, pois quando a conheci 

de fato, tinha uma perspectiva de vida limitada e vou lhes contar por que, 

esse acontecimento é muito relevante ao tema que escolhi. 

Há mais ou menos dezessete anos começava o meu primeiro dia de 

trabalho em uma escola particular, mas eu não seria a professora e sim a 

faxineira. Ao final daquele ano a dona da escola me chamou, falou que 

vinha me observando há algum tempo e a forma como eu me envolvia e 

lidava com as crianças, e me fez uma proposta: se eu iniciasse a faculdade 

de Pedagogia me colocaria como auxiliar em uma turma de berçário. 

Aquela conversa foi um divisor de águas, pois me levou há um lugar que 

há muito tempo não me via: um lugar de possibilidades. 

 
1 Pedagoga e Pós graduanda em Neuropsicopedagogia. Realizou cursos sobre as temáticas: A construção do saber na 
educação infantil através da ludicidade; Diversidade étnico racial; História e cultura africana e afro - brasileira. É 
professora de educação infantil na rede municipal de Ribeirão Preto. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Sl8oCfkARt0&t=8s  

https://www.youtube.com/watch?v=Sl8oCfkARt0&t=8s
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Venho de uma família muito simples, muitas informações não che-

gavam e não chegam para famílias como era a minha. Informações básicas 

da época, como curso de magistério gratuito juntamente com ensino mé-

dio, entre tantas outras que poderiam garantir o vislumbre de um futuro 

diferente. De acordo com Cavalleiro (2018, p.27): “Atualmente, os negros 

representa, 44,2% da população brasileira. Este índice torna o Brasil o país 

não africano com a maior população negra do mundo e o segundo maior 

se considerarmos todo o globo terrestre, perdendo somente para a Nigéria 

(Ribeiro, 1996)”.   

Conheci o racismo desde muito pequena, a princípio não sabia no-

meá-lo, mas a sensação e o mal estar sempre estavam presentes. Durante 

as brincadeiras e disputas por brinquedos, quando eu era obrigada a ceder 

aos meus amigos não negros, sempre tinha que parar de correr, mesmo 

quando os meus amigos o faziam livremente, isso acontecia com frequên-

cia na pré-escola. Cavalleiro (2018, p.10) afirma: “A relação diária com 

crianças de quatro e seis anos permitiu-me identificar que, nessa faixa etá-

ria, crianças negras já apresentam uma identidade negativa em relação ao 

grupo étnico ao qual pertencem”.Aos nove anos estava na terceira série. 

Foi um ano de muitas mudanças emocionais, passei de menina tímida e 

retraída para a menina revoltada e agressiva, costumava bater nos meni-

nos que me xingavam constantemente, atribuindo minhas características 

físicas à palavras pejorativas.  

 Certo dia, após uma explicação, falei para a professora que não tinha 

entendido, ela disse que eu não nunca entenderia, e que seria reprovada. 

Nunca mais tive coragem de fazer perguntas, mesmo quando não enten-

dia, o que ocorreu com muita frequência depois desse episódio.  

 Em outra situação uma amiga levou para a escola vários álbuns de 

foto. A professora nos sentou em roda e todos puderam contemplar a fa-

mília da minha colega. Eu fiquei encantada. No dia seguinte, reuni os 

poucos álbuns que tínhamos em casa, com algumas fotos em binóculos, e 

levei para escola. Estava muito empolgada e em dado momento eu os tirei 

da bolsa e coloquei sobre a carteira. Quando a professora viu ficou muito 
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irritada. Recolheu tudo de forma agressiva, me repreendeu e disse que só 

devolveria quando minha mãe fosse até a escola. Minha mãe sempre tra-

balhou muito, em mais de um emprego, não tive coragem de contar, pois 

ela teria que perder o dia de serviço para resolver uma situação que eu, na 

minha inocência, achava que tinha criado e que ainda era culpada. Perdi 

toda a história e memória da minha família vivenciadas até aquele mo-

mento. Cavalleiro (2018, p.101) afirma 

 

A escola tem-se mostrado omissa quanto ao dever de reconhecer positiva-

mente a criança negra, no cotidiano, o que converge para o afastamento dela 

no quadro educacional. Se o acesso, à educação representa um direito de todos 

os cidadãos, é contraditório o espaço escolar não estar preparado para receber 

crianças negras, essencialmente em um país de maioria negra.   

 

Infelizmente naquele ano, como ela profetizou, eu fui reprovada. Essa 

e outras tantas situações de racismo fizeram com que eu adquirisse pro-

blemas emocionais com os quais convivo até hoje. Os anos que se seguiram 

não foram muito diferentes dos iniciais. Com quatorze anos arrumei um 

emprego e não voltei mais para o lugar onde, por várias vezes, me sentia 

humilhada e silenciada. A escola que deveria, mas nunca me acolheu, onde 

nunca me vi como pertencente, entrei para a estatística dos jovens negros 

que evadem da escola. Como afirma Cavalleiro (2018, p.10): “(...) minha 

experiência mostrou que o silencio do professor facilita novas ocorrências, 

reforçando inadvertidamente a legitimidade de procedimentos preconcei-

tuosos e discriminatórios no espaço escolar e, com base neste, para outros 

âmbitos sociais”.  

Quando me vi na profissão, pensei na oportunidade de fazer diferente 

e a diferença na vida das crianças que passassem por mim, e que princi-

palmente as crianças negras não tivessem a mesma experiência que eu 

tive. 

 Mas o fato de ser uma pessoa negra não me capacitava a ponto de 

fazer a diferença de fato. Era necessário embasamentos teóricos e ações 

para instrumentalizar as crianças, e orientá-las sobre a forma correta de 

se defenderem. Queria e quero que crianças negras possam se sentir 
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empoderadas e fortalecidas a ponto de passar pelo racismo e não se deixa-

rem afetar por ele. Por isso, tenho me dedicado, com afinco e de forma 

permanente, em práticas e cursos voltados para a promoção da igualdade 

racial. 

É doloroso saber que ainda hoje, crianças negras passem por situa-

ções tão parecidas com as quais eu vivi, seja por falta de conhecimento ou 

por falta de interesse dos educadores e educadoras que deveria ser refe-

rência para a formação dessa criança. 

Infelizmente ainda vivemos o resquício de um passado não tão dis-

tante. O marco da escravidão e colonização foi um marco de violência e 

opressão, onde pessoas foram sequestradas, privadas de sua liberdade, da 

presença de seus familiares, de falar sua própria língua e do próprio nome, 

proibidos de cultuar sua espiritualidade e cultura, destituídos de sua his-

tória e memória e de tudo que nos funda como sujeitos, tiraram nossa 

humanidade, nos objetificando.  

Isso aconteceu de forma sistêmica por quase quatro séculos. Após a 

abolição, as pessoas foram jogadas a margem da sociedade, sem oportuni-

dades, sem o básico necessário para a uma sobrevivência com dignidade, 

lhes foi negado o acesso a moradia, a educação. 

Durante todo esse tempo a sociedade construiu no seu imaginário 

estereótipos sobre as pessoas pretas, gerando preconceitos que matam, 

encarceram e muitas vezes impossibilitam o acesso e a ascensão de todo 

um povo, no caso o povo preto. 

Denominado de racismo, ele está presente em todas as estruturas que 

moldam a sociedade, e na escola não seria diferente. Segundo Cavalleiro 

(2018, p.23-26) 

 

O preconceito racial no Brasil envolve atitudes e comportamentos negativos e, 

em algumas situações, atitudes supostamente positivas contra negros, apoia-

das em conceitos ou opiniões não fundamentadas no conhecimento, e sim na 

sua ausência. (...) Entende-se que a discriminação étnica se evidencia quando, 

em condições sociais dadas de suposta igualdade entre brancos e negros, se 

identifica um favorecimento para um determinado grupo nos aspectos social, 

educacional e profissional.   
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Vivemos em uma sociedade eurocêntrica, tudo gira em torno do ser 

branco: a beleza, o status, entre tantas outras coisas. Tudo que é fora dessa 

característica é tido como o outro, ou fora do padrão. Nesse sentido, minha 

pergunta é: como um sujeito não negro vai se constituir de forma integral 

nessa sociedade? 

Enquanto educadoras(es) sabemos que a construção da identidade se 

dá a partir do outro e nas interações, que começa em casa e que tem con-

tinuidade com outras pessoas e em outros ambientes sociais. Segundo 

Cavalleiro (2018, p.19) 

 

(...) a identidade é um dos processos mais importantes do processo de consti-

tuição social do sujeito. E, para Erikson (1976), identidade refere-se a um 

contínuo sentimento de individualidade que se estabelece valendo-se de dados 

biológicos e sociais. O individuo se identifica reconhecendo seu próprio corpo, 

situado em um meio que o reconhece como ser humano e social. Assim, a 

identidade resulta da percepção que temos de como os outros nos vêem.   

 

Habitualmente a escola é o segundo ambiente social que as crianças 

fazem parte. Pesquisas relatam que a escola, geralmente é o primeiro lugar 

que a criança negra terá contato com o racismo, independente da sua faixa 

etária. 

Dentro da escola, a criança vai conviver com outros adultos e outras 

crianças que serão referência para a elaboração do seu eu, a construção da 

sua identidade. A construção também irá acontecer através da observação 

e classificação daquilo que ela vê, por isso é importante que a escola reflita 

a nossa diversidade em todas as esferas. 

Diante disso e de tudo que entendemos sobre a construção da identi-

dade, qual é o nosso papel enquanto educadores quando falamos das 

nossas crianças negras? Revisitando nossa prática constantemente e pos-

sibilitando outras narrativas para nossas crianças. Acabar com essa falácia 

de que somos todos iguais, pois, quando escolhemos esse caminho, esta-

mos negligenciando as dores das nossas crianças e para perpetuação do 

racismo. Como nos mostra Cavalleiro (2018, p.19)  
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Numa sociedade como a nossa, na qual predomina uma visão negativamente 

preconceituosa, historicamente construída, a respeito do negro e, em contra-

partida, a identificação positiva do branco, a identidade estruturada durante o 

processo de socialização terá por base a precariedade de modelos satisfatórios 

e a abundância de estereótipos negativos sobre negros.   

 

Partindo para uma educação para a promoção da igualdade racial, 

vale a pena fazermos algumas reflexões sobre nossa ação docente: Tenho 

o mesmo olhar para todos os meus alunos? Ou eu faço alguma distinção? 

Valorizo todos da mesma forma? Elogio fisicamente e/ou suas produções 

da mesma forma? No momento da higiene, priorizo algumas crianças em 

detrimento de outras? 

Estudos apontam que crianças negras recebem menos sorrisos no 

ambiente escolar, que são menos tocadas e elogiadas principalmente sobre 

suas características físicas, porque no imaginário da pessoa que cuida está 

impregnado de estereótipos que foram construídos ao longo dos anos.  

Muitas vezes nessas situações as crianças negras se calam, pois não 

possuem repertório para se defender de tamanha violência, e quando con-

seguem pedir ajuda ao adulto, este a silencia minimizando o ocorrido.  

Com essas afirmações é importante que tenhamos pressa. Que o tra-

balho para a promoção de igualdade racial comece desde a barriga para as 

famílias, e para, nós educadoras(es), desde de o berçário, para que nossas 

crianças tenham sucesso na construção de suas identidades. Pensando na 

construção integral daqueles que são de nossa responsabilidade, quer seja 

por um ano, por um dia, ou por uma hora. 

No material “Educação Infantil e práticas promotoras da igualdade 

racial” Silva Jr, Bento e Carvalho (2012) afirmam:  

 

A gestão de um ambiente educativo que tem como objetivo educar para a 

igualdade racial não é tarefa de uma pessoa só. As Secretarias de Educação dos 

municípios, por meio de suas equipes técnicas, os gestores das unidades edu-

cativas, diretores, coordenadores pedagógicos, os professores e equipe de 

apoio, as famílias e a comunidade precisam se unir com o objetivo de trans-

formar a situação de discriminação existente nos ambientes escolares.  
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No que diz respeito aos(às) professores(as) é importante estarmos 

atentos(as) aos matérias e atividades que utilizamos e nos questionarmos: 

Será que a minha criança negra vai se sentir representada com este re-

curso que estou utilizando? 

 O contar histórias faz parte do nosso cotidiano, histórias são instru-

mentos potentes para a construção da identidade, trazem valores, 

perspectivas, concepções de ser, poder e fazer. Mas como será para minha 

criança negra se todas as histórias e atividades que eu trouxer tiver sempre 

como protagonista um(a) personagem branco(a)? Histórias com protago-

nismo negro positivo dará as nossas crianças outras possibilidades de ser 

e estar no mundo. 

As paredes também educam. Os painéis de nossas escolas devem con-

templar a nossa diversidade, painéis permanentes com fotos das famílias, 

são ótimas ferramentas, pois tem potencial para ressignificar aquilo que 

nos foi tirado. 

É importante que crianças negras também tenham pessoas, persona-

gens, em quem elas possam se espelhar e se inspirar. Precisamos trazer 

para sala de aula profissionais negros de todas as áreas, personalidades 

negras, artistas de todas as ordens, que foram e são ainda hoje invisibili-

zados pela sociedade. Essas ações colaboram para a representatividade, 

que é um dos aspectos da construção da identidade das crianças negras.  

Possibilitar que as crianças o acesso a bonecas(os) negras(os), mas de 

forma contextualizada. É importante que o adulto de referência tenha sen-

sibilidade para ensinar e estimular a brincadeira com essas bonecas, que 

muitas vezes ficam no fundo da caixa ou jogadas no canto. Bonecas(os) 

negras(os) podem servir como instrumento de humanização para o corpo 

negro. Quando a criança brinca, toca, cuida, ela está desenvolvendo um 

outro olhar para com as pessoas dessa etnia, um olhar empático de cui-

dado e respeito. 

Trazer para nossas crianças quão grande foi a contribuição dos afri-

canos na construção e acumulo de riqueza para o nosso país, e que eles 

não eram “escravos”, e sim, pessoas escravizadas, que antes disso viviam 
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no Continente Africano com toda a diversidade que é característica desse 

povo. Que muitos eram guerreiros, príncipes e princesas, reis e rainhas ou 

eram descendentes, que dominavam a agricultura, engenharia entre tan-

tas outras coisas, para que a criança sinta orgulho da sua negritude. 

Possibilitar que as crianças tenham contato com fatos e elementos 

africanos, como a arte, os jogos, as diferentes e tão preciosas culturas, a 

cerâmica, as esculturas, a prática tão comum da oralidade através da con-

tação de histórias, as pirâmides, os reinos, os valores civilizatórios sempre 

voltados para a coletividade, a comunhão permanente com a natureza, o 

amor e o respeito à ancestralidade e aos mais velhos. 

Explorar a corporeidade através da dança, da música, da capoeira en-

tres tantos fazeres africanos tão lindos e ricos.  

 A escravidão jamais deve ser negada, mas não precisa necessaria-

mente ser a porta de entrada para o reconhecimento e pertencimento da 

criança negra, principalmente as pequenas. 

Trabalhar a auto imagem de forma positiva, valorizar a cor da pele, 

os traços físicos e os cabelos, entender a especificidade desse cabelo, que 

ele precisa de um pente próprio para ele, que esse cabelo não pode e não 

necessita de lavagens diárias devido a sua própria estrutura. 

Valorizar as diferenças, ensinar que somos todos diferentes e é ai que 

está a beleza de ser quem somos, seres únicos e individuais. 

Deixar que essa criança se expresse, tanto vocal como sinestesica-

mente, de forma livre e quando não o fizer tentar entender, se questionar 

e questionar qual é o real motivo dessa ausência de vozes desse movi-

mento. Crianças e pessoas negras tendem a ser muitas vezes silenciadas e 

podadas em seus movimentos pela sociedade como um todo. 

O afeto é peça fundamental, para que as crianças tenham e cons-

truam uma imagem positiva de si, e para que consigam se colocar e se 

expressar de forma segura. 

Procurar se informar com as famílias se a temática racial é tratada 

em casa, trazer essas famílias para perto e mostrar que esses temas são 
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abordados em sala de aula e que são de vital importante para a construção 

de uma identidade saudável.  

Romper com os padrões eurocêntricos, para que essas crianças 

aprendam a se amar por inteiras, que amem o que veem no espelho, e tudo 

e todos que refletem o que ela é. Empoderar essas crianças no sentido de 

pertencimento histórico, fazendo uma ressignificação do seu lugar no 

mundo, para que, com o passar dos anos, não se sintam obrigadas a alisar 

seus cabelos e mudar suas feições apenas para se sentirem dentro dos pa-

drões impostos pela sociedade.  

Praticar a fala e o olhar positivo. Desde bebês, as crianças conseguem 

perceber mudança no tom de voz, no olhar, e ela consegue assimilar se 

esses gestos são amistosos ou não. Existem muitas formas de violência e 

as crianças percebem e absorvem até as mais sutis. 

É olhar para nossas crianças como sujeitos históricos e de direitos de 

fato, acreditar que aquele serzinho carrega uma potência e uma serie de 

habilidades que desconhecemos e que é de suma importância que respei-

temos sua corporeidade, individualidade e cultura.  

No material “História e cultura africana e afro-brasileira na educação 

infantil” de 2014 os autores apontam  

 

Nas sociedades africanas, a oralidade é um elemento central na produção e 

manutenção das mais diversas culturas, dos valores, conhecimentos, ciência, 

história, modos de vida, formas de compreender a realidade, religiosidade, 

arte e ludicidade. A palavra falada, para os povos africanos, possui uma ener-

gia vital, capaz de criar e transformar o mundo e de preservar os 

ensinamentos. As narrativas orais são registros tão complexos como os textos 

escritos. Essas narrativas se articulam à musicalidade, à entonação, ao ritmo, 

à expressão corporal e à interpretação. São guardadas e verbalizadas por nar-

radores ou griôs, treinados desde a infância no ofício da palavra oral. Eles se 

apropriam e transmitem crenças, lendas, lições de vida, segredos, saberes, e 

têm o compromisso com aquilo que dizem.  

 

Costumo comparar as crianças à pássaros, capazes de alçar voos al-

tíssimos com distâncias infinitas, essa é a natureza do que é ser um 

pássaro. Mas isso é impossível quando essas asas são cortadas, ou se não 
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desenvolveram da forma adequada. Quando a criança negra constrói sua 

identidade nessa educação eurocêntrica, ela cresce com uma imagem dis-

torcida de si e dos seus, ela vive um não lugar constante e demora a se 

encontrar, quando consegue fazê-lo. 

Trazer essa temática para a sala de aula desde os berçários é oportu-

nizar as crianças não negras para que elas sejam e cresçam mais 

empáticas, que elas saibam respeitar, valorizar e que veja a beleza na di-

versidade. É investir para a construção de um ser humano melhor para a 

sociedade. Por isso, assim como Freire (1979, p.84) eu acredito: “Educação 

não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transfor-

mam o mundo” 

Sankofa é uma filosofia africana que fala sobre voltarmos ao passado, 

trazermos para o presente para podermos resignificar o futuro. Dentro 

desta perspectiva, é importante olharmos para a escravidão e seus resquí-

cios, do caminho que percorremos até aqui, da luta e resistência do povo 

negro na busca pela sua liberdade e emancipação, sobre suas conquista 

como a Lei 10639/2003 pelo Movimento Negro, e decidirmos qual rumo 

tomar. Porque para vivermos em uma sociedade com seres humanos que 

se sintam completos na sua humanidade, dotados de empatia e que res-

peitem a diversidade, é importante que essa lei não permaneça apenas no 

papel, mas que seja colocada em prática cotidianamente. 
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Educação Infantil: 

Especificidades (Para que, para quem e porquê?) 

 

Erica C. Romano Zanquim 1 2 

 

 

Partindo da prática pedagógica para iniciar o diálogo 

 

O interesse pelo desenvolvimento dessa produção escrita nasceu da 

constante reflexão e diálogo com meus pares sobre as especificidades do 

fazer docente na etapa da Educação Infantil, bem como das percepções e 

inquietações surgidas em mim ao longo da carreira docente, articuladas a 

estudos mais aprofundados. 

É fato que a Educação Infantil brasileira vive tempos de importantes 

debates e movimentações. Contudo, no cenário contemporâneo, exigente 

de transgressões metodológicas e implementações substanciais para aten-

der necessidades, interesses e especificidades da natureza infantil, um dos 

grandes desafios que se coloca é o de consolidar,em práticas concretas nas 

Creches e Pré-Escolas, os desejos de uma Educação Infantil que verdadei-

ramente reconheça e compreenda a infância com a qual se trabalha e as 

crianças que nela habitam. 

É muito importante para nós que trabalhamos com a Educação In-

fantil a oportunidade de entrarmos em contato com tais reflexões sobre as 

especificidades dessa etapa, sobretudo pela possibilidade de refletirmos e 

 
1 Pedagoga; Psicomotricista; Especialista em neuropsicopedagogia; Mestre em Educação Escolar pela Unesp; E espe-
cialista em Análise do comportamento pela UFSCar. Trabalha com orientação, formação de professores e docência 
na Educação Infantil em São Carlos – SP. romano.ericac@gmail.com.  

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XRkoabF1qoc&t=4s  
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partilharmos com outros profissionais o que delas pudermos extrair de 

mais significativo. 

Pensar a criança, a infância e a Educação requer muito esforço e 

muita reflexão, pois a concepção de infância e do que é ser criança se mo-

dificou ao longo do tempo, de forma que o próprio conceito de Educação 

Infantil sofreu transformações até os dias de hoje, quando o direito a ela 

está assegurado por lei. 

A Educação Infantil nem sempre foi estabelecida com a compreensão 

de que a criança é um ser histórico e social, um sujeito de direitos que se 

encontra em uma fase peculiar de desenvolvimento e formação, e ao qual 

se deve assegurar uma educação de qualidade. Isso porque, se voltarmos 

às origens das instituições que atendiam crianças pequenas, veremos que 

elas surgem com um cunho assistencialista, não considerando importante 

dar atenção aos pequenos.  

Com o passar dos anos, e com o aporte de reivindicações sociais, a 

Educação Infantil foi revertendo sua finalidade, seu direcionamento e, por 

conseguinte, uma proposta pedagógica para as Creches foi delineada. Em 

termos legais, ainda é uma homologação relativamente recente, deslo-

cando-se de uma concepção anteriormente hospitalar e assistencialista, 

para o reconhecimento da criança como sujeito social e histórico. 

Angotti (2009, p.141) afirma que: 

 

O direito da criança brasileira, em hipótese, ao analisar a Constituição da Re-

pública Federativa do Brasil (1988), induz a perspectiva de que tal documento 

seja a expressão de um grau de maturidade social em termos do reconheci-

mento da importância de se investir nas crianças e em suas reais condições de 

desenvolvimento e participação em contexto sociocultural, reconhecendo-a 

enquanto cidadã. Ou seja, a concepção adotada em termos legais identifica a 

criança enquanto sujeito de direitos, status atingido apesar de ainda não ter 

encontrado respaldo em práticas sociais e políticas educacionais que as imple-

mentem em sua totalidade.  

 

Aos poucos, foi, então, sendo aclarado e evidenciado que as Creches 

e Pré-Escolas consistem em etapa importante para o desenvolvimento dos 
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pequenos. No entanto, se, por um lado, é fato que tivemos muitos avanços, 

tendo em vista existir atualmente uma legislação que fundamenta e reco-

nhece a Educação Infantil e a criança, por outro, essa mudança na 

concepção e nas formas de atendimento ainda requer grandes transfor-

mações. 

Portanto, historicamente, o modo como concebemos a criança e seu 

direito de viver a infância nem sempre foi compreendido da mesma forma. 

Isso porque, ao longo do tempo, mudamos (ou pelo menos deveríamos ter 

mudado) nossa concepção de infância, o modo de ver a criança e a forma 

de atendimento a ela oferecida e garantida, embora ainda haja um cami-

nho considerável a se percorrer. 

 

Caminhos e desafios da educação infantil 

 

Com a Constituição Federal Brasileira – CFB (BRASIL, 1988), a cri-

ança conquista o direito de ser educada “por profissionais diplomados 

distintos dos parentes, para a construção da sua cidadania; e de conviver 

com a diversidade cultural brasileira, produzindo as culturas infantis, en-

tre elas e entre elas com os adultos” (FARIA, 2005, p.1015). 

Nesse documento, a Educação Infantil é situada legalmente, pela pri-

meira vez, como um direito da criança, umdever do Estado e uma opção 

da família. Dessa forma, estabelece a necessidade de construção e promo-

ção de uma educação de qualidade, deslocando o caráter assistencialista 

que impregnava as práticas e os discursos sobre Educação Infantil. 

Entretanto, segundo Angotti (2009), alguns desafios ainda se im-

põem para que essa etapa escolar possa, de fato, atingir, além da condição 

de direito, a qualidade no seu atendimento. Tais desafios consistem na su-

peração de ações e concepções ultrapassadas, que devem ser substituídas 

progressivamente pelos conhecimentos produzidos no campo epistêmico 

e áreas afins. 

Assim sendo, de acordo com Kramer (2003), a criança não é e não 

pode mais ser vista como um sujeito que se tornará, futuramente, um 
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cidadão,devendo ser considerada alguém que já está em meio a um pro-

cesso de formação. Isso porque ela já faz parte da sociedade, já é um 

sujeito, já tem seus direitos assegurados antes mesmo de nascer. Olhar 

para a criança como o futuro da sociedade é em vão se não nos atentarmos 

para o presente que está sendo construído e oferecido a ela. 

Desse modo: 

 

A Educação Infantil enquanto etapa da Educação Básica, parte pertencente ao 

sistema educacional brasileiro, não pode mais aceitar a manutenção de para-

digmas que ofereçam apenas atendimento assistencial às crianças; que cuidem 

no sentido de mera proteção, higiene, alimentação sem educá-las; que acredi-

tem que o fortalecimento da coordenação motora fina e a pretensão de 

antecipação do processo de alfabetizar no sentido estrito da leitura e da escrita 

seja o papel suficiente e adequado do atendimento proposto; nem tampouco 

pode desconsiderar e abrir mão de conquistas alcançadas até aqui, sobretudo 

do ponto de vista de legislação existente. (ANGOTTI, 2006, p.28) 

 

Diante do exposto, verifica-se que, apesar de os apontamentos legais 

da Educação Infantil no Brasil garantirem como direito social o atendi-

mento aos pequenos em Creches e Pré-Escolas, alguns paradigmas e 

distanciamento da qualidade pretendida ainda são notáveis. Essa perma-

nência da desatenção na oferta de uma educação de qualidade para 

crianças de zero a cinco anos de idade pode ser explicada pelo fato de este 

nível educacional ainda ser concebido como de menor importância, por se 

tratar de crianças pequenas.  

De acordo com Rios (2012), devemos considerar que as crianças são 

pequenas em tamanho, mas não em saberes, vivências e capacidades. Re-

conhecê-las, portanto, como cidadãs e sujeitos de direitos é promover uma 

educação de qualidade. Destacamos, assim, a necessidade de as instituições 

de Educação Infantil serem norteadas por um caráter educacional que pro-

mova o desenvolvimento integral dos pequenos, haja vista que eles 

têm,desde muito novos,seu cotidiano regulado por tais instituições. 

Assim, na condição de etapa da Educação Básica, não podemos mais 

aceitar, na Educação Infantil, a manutenção de paradigmas que ofereçam 
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apenas atendimento assistencial, sem desenvolver uma prática educativa 

que integre o cuidar e o educar. 

Isso porque os primeiros anos de vida da criança são os de maior de-

senvolvimento, dado que é a fase em que internalizam conceitos e 

desenvolvem as funções psíquicas superiores, como a fala, o pensamento, 

o controle de conduta e a inteligência. Nesse sentido,pensar no desenvol-

vimento da criança implica reconhecer que a infância tem especificidades 

que precisam ser consideradas, respeitadas e atendidas. 

 

Há que se considerar que os primeiros anos de vida da criança são fundamen-

tais para o seu desenvolvimento global, contemplando aspectos estruturantes 

para as aprendizagens e relações com o mundo. Todavia tais desenvolvimen-

tos não devem ser assegurados visando apenas a possibilidade de essa criança 

vir a ser bem-sucedida no futuro, mas principalmente buscando proporcionar-

lhe espaços institucionais-educativos onde possa viver sua infância de maneira 

plena hoje. (ROMANO, 2015, p.47) 

 

Para tanto, e a fim de respeitar as necessidades essenciais e específi-

cas desses sujeitos, bem como os documentos pertinentes à infância (a 

exemplo das DCNEI e da LDBEN), a Educação Infantil, destinada a crianças 

de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, deve propiciar um espaço de forma-

ção humana adequado,vislumbrando o estabelecimento de práticas 

pedagógicas que atendam à perspectiva da integralidade, e de práticas 

educativas compreendidas, indissociavelmente, sob o binômio cuidar e 

educar, cuja junção representa uma possibilidade de ação pedagógica har-

moniosa. 

Significa dizer que, embora todas as atividades ligadas à proteção e 

ao apoio necessários ao dia a dia da criança na escola nos remetam, inici-

almente, a essa dimensão do cuidado, como alimentar, lavar, 

trocar,consolar, etc., a base desse cuidado é justamente o ajudar o outro a 

se desenvolver, ou seja,cuidar, nessa perspectiva, significa ajudar a desen-

volver capacidades, e isso é um ato educativo. Por esse razão, o cuidar não 

pode significar mera assistência, ele deve significar ato educativo. 



206 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

Sob essa ótica, “o cuidado é, portanto, considerado tão importante 

quanto a educação, pois a professora que cuida, educa, e a que educa, 

cuida, ambas são inerentes à profissão docente na educação infantil” 

(ASSIS, 2008, p. 98). 

Contudo, apesar de, atualmente,haver um consenso entre os pesqui-

sadores da área de Educação Infantil acerca da importância da dimensão 

do cuidado no atendimento educacional à criança pequena, ela ainda é 

fruto de muita polêmica entre seus profissionais, tendo em vista que o dis-

curso diverge da operacionalização e, muitas vezes, esses aspectos não são 

contemplados no cotidiano. 

Nessa direção, Tiriba (2005) denuncia que, tanto nos textos acadêmi-

cos quanto nas propostas pedagógicas, práticas e discursos de 

profissionais da Educação Infantil, ao invés de integração, o binômio edu-

car-cuidar expressa dicotomia: 

 

[...] muitas vezes, a conjunção sugere a ideia de duas dimensões independen-

tes: uma que se refere ao corpo e outra aos processos cognitivos. Nos textos 

acadêmicos, nas propostas pedagógicas, nas práticas, assim como nas falas de 

profissionais de creches muitas vezes, mais que integração, o binômio ex-

pressa dicotomia. Em razão de fatores socioculturais específicos de nossa 

sociedade, essa dicotomia alimenta práticas distintas entre profissionais que 

atuam lado a lado nas escolas de Educação Infantil, especialmente nas creches: 

as auxiliares cuidam e as professoras realizam atividades pedagógicas. 

(TIRIBA, 2005, p. 66)  

 

Essa supervalorização do “educar”, tanto por parte do professor 

quanto por parte de um ideário social que compreende a escola apenas sob 

a perspectiva de ensinar conhecimentos pedagógicos presentes no currí-

culo escolar, está vinculada a uma intenção hierárquica (TIRIBA, 2005). 

Porém, enquanto os docentes da Educação Infantil fazem esta separação 

entre educar e cuidar, para a criança,tal distinção não existe, pois, para ela, 

o momento da higiene, da alimentação e do banho é tão essencial quanto 

o momento realizado em sala de aula ou até mesmo no pátio durante as 

atividades recreativas. Prova disso é que ela não diferencia quem educa e 
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quem cuida, chamando de “tia” todos os profissionais com quem convive 

diariamente (SILVA;GUIMARÃES, 2011). 

Desse modo, é importante ressaltar que, no processo educacional, em 

especial na Educação Infantil, não há possibilidade de educar sem cuidar, 

pois um está atrelado ao outro.Também “não há conteúdo ‘educativo’ na 

creche desvinculada dos gestos de cuidar. Não há um ‘ensino’, seja um co-

nhecimento ou um hábito, que utilize uma via diferente da atenção 

afetuosa, alegre, disponível e promotora de progressiva autonomia da cri-

ança” (DIDONET3 apud SILVA; GUIMARÃES, 2011, p. 8). 

O fato de muitos professores não compreenderem suas atribuições e 

seus papéis como educadores infantis, que, além de ensinarem, cuidam, 

está relacionado ao entendimento de que a atividade de “cuidar” é relativa 

ao corporal e ao doméstico, haja vista ter sido compreendida em toda so-

ciedade, por muitos anos, como ação de cunho assistencialista. Com o 

passar do tempo,no entanto, essa concepção ganhou os contornos que lhe 

damos hoje (TIRIBA, 2005). 

Portanto, o educar, na Educação Infantil, está atrelado ao cuidar e 

vice-versa. Essa ligação faz com que sejam ações inseparáveis nos proces-

sos pedagógicos. 

 

Mediador das práticas: o professor 

 

Existe uma cultura de achar que qualquer um pode ser professor de 

Educação Infantil, ou seja, parece que qualquer um pode “cuidar” de cri-

anças.Esse modo pejorativo, que precisa ser extinto, advém do fato de que 

o atendimento educacional na Educação Infantil é fortemente marcado 

pelo viés assistencialista, e nós,professores, de certa forma, ainda permiti-

mos que nos vejam assim. Tal viés assistencialista é reforçado pelo Estado 

ao expandir esse atendimento sem as devidas condições administrativas, 

de infraestrutura, de formação continuada e de valorização profissional, e 

 
3DIDONET, V. Não há educação sem cuidado. Pátio educação Infantil, Porto Alegre, n.1, p. 6-9, abr./jul.2003.  
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com foco nos setores vulneráveis, limitando-se a ações compensatórias 

(SOLIMÕES, 2015). 

Acrescenta-se a isso o fato de que, na Educação Infantil, entre outros 

aspectos, a docência tem sido, historicamente, dominada pela presença fe-

minina, uma vez que, nesse segmento, ela é considerada uma “vocação 

maternal”, posto que a mulher teria uma “predisposição natural” para 

exercer essa função ao cuidar da criança pequena de forma afetuosa e ao 

possuir características como docilidade, paciência e desprendimento, qua-

lidades estas atribuídas, ao longo do tempo, ao gênero feminino 

(CERISARA, 2002).  

Assim, esse processo de feminização do magistério também tem con-

tribuído para a naturalização de um discurso contraditório, que concebe o 

trabalho do professor da Educação Infantil como uma atividade inferior, 

que não precisa de formação adequada, posto que pode ser exercido de 

forma improvisada, amadora e aligeirada.  

Nesse sentido, penso que precisamos romper com crenças e hábitos 

cristalizados historicamente na cultura escolar. É preciso identificar refle-

xos de práticas enraizadas por concepções alicerçadas ao longo da história, 

tal como o caráter assistencialista e materno, e buscar trilhar novos cami-

nhos para novas concepções, de modo a conquistar espaço. Isso porque 

hoje somos multiprofissionais qualificados atuando na escola diariamente, 

mas, por vezes, recebemos olhares reducionistas para nossa prática, espe-

cialmente por parte dos pais,dado que muitos deles ainda possuem 

concepções equivocadas sobre o nosso trabalho e, quando vão à escola, só 

vêem uma pequena parte do nosso fazer. E o todo é algo além das partes. 

Para tentar fugir desse imaginário que nos é atribuído, nós produzi-

mos, por sua vez, centenas de folhas e trabalhinhos para atender a 

algumas famílias que mensuram qualidade do ensino com quantidade de 

papel, atitude com a qual também precisamos ter cuidado. Isso porque, às 

vezes, estamos tão atravessados pela lógica capitalista que acabamos con-

solidando práticas sem pensar no sentido e no significado que elas devem 

ter para as crianças. 
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Com vistas a evitá-las, o que precisa realmente ser feito é trabalhar 

com práticas significativas para as crianças e mostrar estes processos de 

trabalho aos pais, pois o educador pode, mesmo que num trabalho de for-

miguinha, orientar a visão deles para algo diferente do que pensam.É 

necessário mostrar que é complexo ser professor desta etapa da Educação, 

posto que é preciso ter uma formação especifica para conhecer o desen-

volvimento infantil e as especificidades de cada idade, de cada mês. 

Isso porque um trabalho docente consciente e reflexivo em torno da 

educação da criança pequena torna-se de suma importância para a inclu-

são social e transformadora dos seres humanos, bem como para o pleno 

exercício da cidadania. Desse modo, não deve ser mediada de qualquer 

maneira e por qualquer pessoa, mas sim valorizada em todas as suas ins-

tâncias. 

Sendo assim, o professor, na condição de profissional da Educação, é 

um intelectual em processo contínuo de formação, o qual necessita fazer 

da sua experiência prática, vivenciada cotidianamente por entre os muros 

escolares, a reflexão constante da sua ação docente com os saberes peda-

gógicos.Isso porque “é nesse confronto e num processo coletivo de troca 

de experiências e práticas que os professores vão constituindo seus sabe-

res, como praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete na e sobre 

a prática” (PIMENTA, 2000, p. 29). 

Significa dizer que não basta tão somente que os professores pos-

suam saberes, é imprescindível que tenham tanto saberes quanto 

competências, pois “saberes são conhecimentos teóricos e práticos neces-

sários para o exercício profissional, competências são as qualidades, 

capacidades, habilidades e atitudes relacionadas aos conhecimentos teóri-

cos e práticos e que permitem o exercício adequado da profissão” 

(LIBÂNEO4 apud SILVA; GUIMARÃES, 2011, p. 15). 

Desse modo, é importante nos lembrarmos e nos perguntarmos 

como acontece o trabalho educativo na escola de Educação Infantil, visto 

que, como exposto, ele é diferenciado das outras etapas do Ensino Básico 

 
4LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
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porque suas ações pedagógicas são muito ligadas à qualidade dos relacio-

namentos. Isso porque a Educação Infantil é uma prática social que 

pressupõe as relações, o olho no olho, a resposta aos gestos, a questão par-

ticular de cada idade, as propostas, o estabelecimento de um vínculo para 

que a criança consiga, nesta relação,sentir a sensação de pertencimento, 

de confirmação do seu lugar como sujeito social! Aquela sensação de que 

“aqui é o meu lugar”, “é o meu mundo”, é “o espaço em que me encontro”. 

Por isso, considerando que as concepções sobre infância e trabalho 

educativo são distintas entre os adultos que interagem na instituição, um 

caminho profícuo é fazer do espaço escolar um local de vida relacional, de 

encontro, de diálogo e de atualização permanente dos pais, dos professores 

e dos gestores escolares, possibilitando uma circularidade maior de conhe-

cimentos e uma ressignificação do papel do educador e da escola. Essa 

estruturação outra das relações, por vezes, não se dá sem conflitos e ne-

cessita/possibilita um exercício permanente de flexibilização, escuta e 

disponibilidade por parte de todos os envolvidos. 

O profissional da Educação Infantil, ou melhor dizendo, todos os pro-

fissionais que estão dentro da escola precisam compreender e se apropriar 

de seus papeis de trabalho, que são educativos! Para tanto, é necessário 

olharem de forma educativa para suas ações e transformarem aquilo que 

fazem numa atividade pedagógica, isto é,é preciso que passem a entender 

o banho, a troca e a refeição como atividades, pois as crianças estão apren-

dendo muitas coisas com elas. Isso é a intencionalidade pedagógica. 

Essa qualificação – a qualidade do trabalho na Educação Infantil - se 

dá, então, pela intencionalidade e pela ação do professor, visto que todo 

momento dentro da instituição de ensino é educativo e, desse modo, o pe-

dagógico não é o produto final e observável, mas o processo pelo qual se 

chega a esse final. 

Isso porque, somente o fato de as crianças frequentarem um ambi-

ente educacional não é suficiente para elas se desenvolverem. Para que isso 

aconteça, é necessário que o trabalho produzido seja intencionalmente ca-

paz de mediar a experiência delas, tornando-as capazes de fazer 
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significações e aprender (CAMPOS, 1997, p. 121 ). É a conversa, o toque, a 

brincadeira, o estabelecimento de vínculo, as perguntas, as hipóteses, é sa-

ber pelo que seu aluno se interessa e o que ele deseja. É este processo de 

compreensão que se dá nas relações, considerando tudo que veem, ouvem, 

sentem e vivem. 

Além disso, é escuta, mas aquela escuta que realmente nos torna sen-

síveis aos significados, que nos permite justamente compreender como 

essa criança está fazendo a leitura de mundo, e, diante do exposto, imagi-

nar a melhor maneira de potencializar o trabalho com ela. 

É preciso ressaltar, no entanto, que essa escuta não se resume à fala 

verbal e à situação da roda de conversa, sendo possível realizá-la em di-

versas atividades e momentos do dia junto à criança, como, por exemplo, 

em brincadeiras, nos desenhos e nos modos de se comportarem. E é por 

isso que insisto que precisamos entender as especificidades da infância e 

da educação a ela destinada, tendo ouvidos, corpo e olhares mais sensíveis 

às linguagens das crianças, pois elas se expressam a todo momento. 

Nesse sentido, é o professor quem deve ter formação adequada e ética 

para a especificidade do seu ofício; é o professor quem se conecta a todas 

as dimensões da criança (ou pelo menos deveria se conectar), pois os pe-

quenos têm inúmeras formas de comunicação e linguagens, as quais 

precisam ser ouvidas e compreendidas. 

Por essa razão, o educador precisa ser muito atento, flexivo e refle-

xivo para poder observar, repensar e intervir, ajudando a criança e a si 

mesmo na significação das práticas. Isso é compromisso do docente com 

sua profissão, é respeito para com o grupo de crianças que lhe foi confiado. 

Mediante o exposto, vê-se justamente que a grande questão está em 

nossas ações. Nós somos professores, ou seja, somos referência importan-

tíssima para as crianças, que, por vezes, convivem mais tempo conosco 

que com as próprias famílias. Eles nos imitam, imitam todas as nossas 

atitudes, o nosso modo de conversar, de explicar, de reprimir, enfim, tudo 

o que fazemos é observado e representado pelas crianças. Significa dizer 
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que elas são mediadas pela nossa ação, somos nós que permitimos e in-

centivamos ou reprimimos e podamos as crianças. 

Desse modo, cabe a nós, professores, pensarmos de que modo esta-

mos educando os nossos alunos, pois, de uma forma ou de outra, estamos 

fazendo, seja para a liberdade seja para a opressão. 

Se tivermos o mesmo olhar adulto que nos formatou como referên-

cia, às vezes, até sem perceber, estaremos formatando também, estaremos 

negligenciando o direito que a criança tem de viver plenamente sua infân-

cia, visto que ela precisa agir sobre as coisas e sobre o mundo para 

construir aprendizagens. Isso porque, infelizmente, nós fomos formados e 

formatados ao longo do nosso processo de vida e de construção da nossa 

identidade profissional.  

Você foi certamente uma criança que possuía dentro de si inúmeras 

linguagens e que foi formatada, não foi? Quais as suas linguagens hoje? 

De que forma você se comunica? Expressa-se? Eu arrisco dizer que você 

deve fazer uso de umas duas ou três linguagens principais apenas. 

Eu defendo que, no entanto, não deveríamos ser assim. Corpos en-

gessados, envergonhados, que repetem sempre as mesmas coisas, não. 

Essa negativa se aplica, sobretudo, a nossos corpos, porque somos profes-

sores de crianças e é nosso dever oportunizar diferentes experiências, bem 

como conseguir compreender e fazer a leitura adequada de tudo que eles 

desejam e expressam para nós. 

Assim, nossas práticas precisam ser pautadas pela concepção de que 

“a criança precisa de uma educação de corpo inteiro e que o corpo inteiro 

deve estar matriculado na escola” (FREIRE, 1997, p. 13). 

Decorre daí uma outra questão importante, qual seja, compreender 

em que medida as escolas têm realmente sido o espaço das crianças. 

 

Espaço das práticas: a escola 

 

A criança é um ser social, ativo e capaz, que interage com o mundo 

por meio das linguagens e brincadeiras. São seus direitos de 
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aprendizagem: conviver, brincar, participar, expressar, explorar e conhe-

cer-se, direitos estes que compreendem linguagens e formas de 

exploração. No entanto, cabe perguntarmos se todas estas linguagens e 

direitos de aprendizagem são permitidos e compreendidos dentro da es-

cola. 

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Infantil (BRASIL,1996) pre-

conizam que o atendimento à criança deve visar à integralidade dos seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, articulando-os ao edu-

car e ao cuidar para a promoção do desenvolvimento integral da criança. 

Desse modo, deixa claro que a finalidade da Educação Infantil é assegurar 

esse desenvolvimento integral dos pequenos. 

Assim, contemplando os aspectos supracitados, a Educação Infantil 

oferece o ambiente propício e privilegiado para que se inicie a relação com 

o saber formal, com novas formas de cultura e linguagens, promovendo 

situações de aprendizagem, desafios e interações que estimulem o desen-

volvimento infantil na sua totalidade. 

Além das Leis de Diretrizes e Bases (BRASIL,1996), as propostas pe-

dagógicas a serem desenvolvidas na Educação Infantil devem respeitar, de 

maneira obrigatória ou normativa, os princípios éticos, políticos e estéticos 

determinados pelas DCNEIs (BRASIL, 2009), de modo a oferecerem às cri-

anças a oportunidade de viverem suas infâncias no ambiente educacional, 

por meio de experimentações, de vivências, de atividades lúdicas e de lin-

guagens que lhes permitam o desenvolvimento de sua identidade 

pessoal/singular e de grupo/cultural, bem como de elaborações de conhe-

cimento que lhes possibilitem entender melhor o mundo e nele agir e 

interagir com propriedade e segurança. 

No tocante a tais preceitos, o princípio ético concerne à ética profis-

sional e ao ensino do respeito; o político diz respeito à ciência de seus 

direitos e deveres, e ao ensino da cidadania e democracia; já o estético se 

relaciona à sensibilidade, ludicidade e criatividade. Os referidos princípios 

devem estar presentes e internalizados em nós para guiar nossas praticas 
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Assim, ao veros princípios éticos, políticos e estéticos indicados nas 

DCNEIs (BRASIL, 2009), retoma-se a necessidade de nos debruçarmos so-

bre a importância de promovermos uma prática docente de qualidade. Isso 

porque a Educação Infantil é uma etapa privilegiada de aprendizagem para 

a pequena infância, que demanda um contexto estabelecido para ela. Desse 

modo, reitera-se a importância do trabalho intencional do professor, o 

qual deve visar a atender o ser criança, transpondo o enunciado legal para 

a prática e observando o quanto seu papel mediador impacta nelas. 

Vale ressaltar, ainda, que a Resolução CNE/CEB 5/2009, em seu ar-

tigo 4º, estabelece que a criança deve ser considerada o centro do 

planejamento curricular. Significa dizer que a escola deve ser da criança e 

para a criança, ou seja,precisamos assegurar o desenvolvimento pleno 

para elas, de modoque elas vivam plenamente suas infâncias hoje. 

Portanto, a escola tem que ser um ambiente para Viver Infâncias: 

 

Por que me perguntam tanto, o que eu vou ser quando crescer? 

O que eles pensam de mim é o que eu queria saber! Gente grande é engraçada! 

O que eles querem dizer? Pensam que eu não sou nada? 

Só vou ser quando crescer? [...] Eu vou ser quem eu já sou neste momento 

presente! Vou continuar sendo eu! Vou continuar sendo gente! (BANDEIRA, 

2002, p.20) 

 

Olhar para a criança a partir dela mesma não é tarefa fácil, pois im-

plica se atentar aos minuciosos detalhes, linguagens e necessidades que 

cercam o universo infantil. Desse modo, sendo a escola o primeiro espaço 

onde a criança pode estabelecer relações com pessoas fora de seu núcleo 

familiar, o atendimento educacional deve estar afinado às singularidades 

da infância, com vistas a suprir suas necessidades. 

Para tanto, é preciso ter em vista o “para quê”, “para quem” e “por 

quê” da Educação Infantil, tal como indicado por Angotti (2006).Com re-

lação a estas questões, a autora afirma que refletir sobre o “para quê” da 

Educação Infantil implica a convicção de que “novos tempos podem ser 

pensados para a sociedade” (ANGOTTI, 2006, p. 26) e, por essa razão, 

deve-se contribuir para o desenvolvimento de: 
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pessoas mais completas, seres mais íntegros que saibam exercer seus papéis 

enquanto ser pessoa, ser social, ser histórico, ser cultural, novos tempos em 

que o ser humano possa viver a plenitude de todas as etapas de sua vida, rea-

lizando-se e tendo uma atividade intensa, uma vivência clara do que seja ser 

criança e viver a infância. (ANGOTTI, 2006, p. 26) 

 

No tocante ao “para quem”, Angotti (2006) considera que, para su-

perar uma sociedade patologicamente comprometida com a ganância, com 

a miséria e com a ausência de concepções sobre o outro, é necessário pen-

sar no ser humano. 

Já analisar o “por quê”, segundo a referida autora, é reconhecer os 

direitos instituídos na proclamação da Carta Constitucional do Brasil; é 

não aceitar que a Educação Infantil seja limitada ao cuidar, à assistência, 

tampouco pensar que a alimentação, a higiene, o trabalho com a coorde-

nação motora e a preparação para a alfabetização (no sentido estrito da 

leitura) sejam o principal a se fazer. Pelo contrário,é preciso reivindicar o 

educar e fortalecer as conquistas já existentes. Isso porque foi uma luta 

social a Educação Infantil existir e, hoje, transcender; porque ela é um di-

reito da criança e,como tal, é preciso reivindicar a qualidade no seu 

atendimento, dando voz e espaço às linguagens dos pequenos, modifi-

cando nosso olhar, alterando o status das nossas instituições e, por vezes, 

mudando o olhardas famílias para as quais trabalhamos sobre as nossas 

práticas. Enfim, para transgredirmos e alterarmos significativamente o es-

tado das coisas atuais. 

Nesse sentido, muito se tem estudado sobre a criança e a educação 

na infância, embora ainda se verifique uma prática, em certa medida, dis-

tante de todas essas reflexões. No entanto, ao invés de ser motivo de 

desalento para nós, educadores de crianças pequenas, essa dificuldade 

deve ser encarada como o nosso desafio e nosso compromisso em conhe-

cer, compreender, estimular e educar as crianças nessa etapa educacional. 

Mais do que isso, deve ser encarada como o nosso desafio e compromisso 

em reconhecê-las como sujeitos e dar voz às suas linguagens. 
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Olhar a Educação Infantil, enxergá-la em sua complexidade e sua singulari-

dade significa buscar entendê-la em sua característica de formação de crianças 

entre o 0 e os seis anos de idade, constituindo espaços e tempos, procedimen-

tos e instrumentos, atividades e jogos, experiências e vivências [...] em que o 

cuidar possa oferecer condições para que o educar possa acontecer e o educar 

possa prover condições de cuidado, respeitando a criança em suas inúmeras 

linguagens e no seu vínculo estreito com a ludicidade. (ANGOTTI, 2006, p.25) 

 

Corroboramos Kramer quando a autora aponta que: 

 

Entender que as crianças têm um olhar crítico que vira pelo avesso a ordem 

das coisas [...] exige que possamos conhecer nossas crianças, o que fazem, de 

que brincam, como inventam, de que falam. E que possam falar mais. Se his-

tória e linguagem são dimensões fundamentais que dão humanidade aos 

sujeitos, se acreditamos que há uma história a ser contada porque há uma 

infância do homem, poderemos compreender melhor nossas crianças 

[...].(KRAMER, 2003, p.106) 

 

Devemos repensar o modo como olhamos para nossas crianças e a 

vivência de infância que estamos oferecendo a elas. Muitas conquistas já 

foram asseguradas legalmente e são postas em prática no interior das ins-

tituições de Educação Infantil.Porém, ainda se nota a negligencia que os 

pequenos sofrem, seja ao serem tolhidos ouao lhes serem negados  mo-

mentos de brincadeira, descoberta e ludicidade,seja ao serem reprimidos, 

não ouvidos ou não compreendidosem seus diferentes modos de expres-

são.  

Dessa forma, apoiamo-nos em Angotti (2009) ao considerarmos a 

importância da Educação para a maneira como nossas crianças e a infância 

são concebidas, sendo essa última entendida como um momento único na 

vida de uma pessoa, o que exige investimentos.  

 

Por isso, é importante que entendamos a Educação em sua complexidade, na 

qual se revela a necessidade de um processo que entenda o ser humano em 

sua inteireza, o ser pleno, uno. A Educação envolve ou assim o deveria ser, a 

pessoa em seu complexo individual (físico, afetivo, emocional, cognitivo...), co-

letivo (social, cultural, histórico, político) por meio de sua inserção no mundo 
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do conhecimento para melhor entendê-lo e renová-lo, qualificando-o à vida, 

sempre! (ANGOTTI,2009, p.144) 

 

De acordo com a autora, preocupar-se com a criança em sua comple-

tude e promover seu desenvolvimento integral é uma perspectiva 

inovadora do ponto de vista de nossa legislação, em especial, por possibi-

litar uma prática pedagógica intencional realizada no interior da Educação 

Básica, a qual compõe o Sistema Educacional brasileiro.   

Dessa maneira, a concepção de infância traz implicações diretas no 

papel do educador infantil, o qual, ao longo da sua trajetória, tem enfren-

tado diferentes exigências em relação a sua atuação. Isso ocorre em função 

da origem e da determinação social das instituições de atendimento infan-

til, e das transformações históricas nas sociedades que, por sua vez, 

provocaram mudanças nas concepções de infância e de educação na infân-

cia, conforme já mencionamos. Nesse sentido, a formação do profissional 

ganha ainda mais relevância para que possa atuar de forma a atender as 

especificidades dessa fase. 

 

Que minhas reflexões alimentem as suas 

 

Com vistas a contribuir com a reflexão sobre o papel docente na Edu-

cação Infantil, nesse artigo, discorremos sobre essa etapa educativa e suas 

especificidades, bem como sobre os preceitos de cuidar e educar, indisso-

ciáveis na prática pedagógica. Para tanto, tratamos do papel do professor 

como mediador das ações educativas, da escola como espaço onde se rea-

lizam tais ações, e da criança, compreendida como centro do processo 

educativo, evidenciando que essa centralidade só pode ser assegurada me-

diante a ação intencional e reflexiva dos adultos comprometidos com sua 

educação. 

Enfatizamos os dizeres de Lima (2008) ao afirmar ser imprescindível 

que o professor conheça a criança pequena para que possa exercer plena-

mente seu papel de educador, o que inclui valorizar e reconhecer suas 

manifestações privilegiadas, com destaque para as atividades lúdicas.  
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Dito isso, defendemos que: 

 

[...] pensar a qualidade do atendimento educacional à primeira infância ne-

cessariamente nos remete ao compromisso em pensar a formação dos 

professores e suas condições para assumir profissionalidade consequente para 

o direito do desenvolvimento integral da criança brasileira. (ANGOTTI, 2006, 

p. 19) 

 

Para a qualificação daqueles que atuam com crianças de 0 a 5 anos 

de idade, afirmamos a necessidade e desejamos uma formação que obje-

tive sensibilizá-los, a fim de prover um espaço educacional com 

profissionais capazes de reconhecer e compreender as linguagens infantis, 

sendo capacitados a elaborarem uma prática que as explore e ofereça re-

cursos para desenvolver tantas outras. Essa sensibilização deve ter início 

logo no curso de formação inicial e, posteriormente, ser aprimorada no 

exercício da profissão, em consonância com sua formação contínua.  

Trabalhar com a criança por inteiro pressupõe que os professores se-

jam formados e formadores de uma consciência corporal. Por isso, 

devemos repensar que tipo de profissionais estamos formando e discutir 

o currículo e as propostas dos cursos de Pedagogia quanto à formação pes-

soal e profissional do futuro professor, de modo que a Educação Infantil 

seja integrada. 

Diante desse panorama, surge:  

 

[...] a necessidade de trazer uma outra dimensão para a formação de profes-

sores: uma abordagem que vise ampliar olhares, escutas e movimentos 

sensíveis, despertar linguagens adormecidas, acionar esferas diferenciadas de 

conhecimento, mexer com o corpo e alma, diluindo falsas dicotomias entre 

corpo e mente, ciência e arte, afetividade e cognição, realidade e fantasia. 

(LEITE; OSTETTO, 2012, p.12) 

 

O ser pessoa integrado ao ser professor permite formar profissionais 

conscientes de si, de seus limites e possibilidades de crescimento, de seus 

desafios e habilidades, com olhares sensíveis e atitudes equilibradas, reco-

nhecendo as dimensões de seu próprio eu. Todos esses aspectos 
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proporcionam a esses novos profissionais uma formação constante, atua-

lizações e a construção de novas formas de pensar e agir junto às crianças, 

não ficando estagnados em (pre)conceitos.  

Para Romano (2015), considerando que, desde o nascimento, esta-

mos em interação com os outros e com os objetos, transformando-os e 

sendo transformados por eles, a forma com que o profissional e a criança 

se vinculam tem papel relevante nos processos educativos.  

Isso porque, embora estejam sob a mesma condição de humanidade, 

os sujeitos envolvidos nessa relação se encontram em fases diferentes de 

conscientização e possuem diferentes saberes, inter-relacionando-se coti-

dianamente no ambiente escolar, transmitindo e recebendo mutuamente. 

Assim, na relação estabelecida entre educando e educador, cabe a este úl-

timo o compromisso profissional de desenvolver, cuidar e educar aquele 

que lhe é confiado e, sobretudo, promover seu desenvolvimento global 

nesta etapa da Educação Infantil. 

Por isso, os processos formativos devem visar, teórica e vivencial-

mente, às corporeidades que se realizarão no exercício da docência a fim 

de “desestabilizar o estabelecido, desacomodar, esgarçar o tecido necro-

sado pela mesmice e abrir novos canais, sempre mais e mais” (LEITE; 

OSTETTO, 2012, p.15).  

Perante o discorrido ao longo do texto, entendemos que, para traba-

lhar com a Educação Infantil, o professor deve ter uma competência 

polivalente. Significa dizer que cabe a ele trabalhar conteúdos diversos, os 

quais abranjam desde cuidados básicos essenciais até saberes específicos 

provenientes das diversas áreas do conhecimento, propiciando à criança 

vivenciar experiências que lhe forneçam conteúdos apresentados de forma 

não simplificada e associados a práticas sociais reais (BRASIL, 1998).  

Assim, “estou entre aqueles e aquelas que acreditam que ‘Outro 

Mundo é Possível’. Que não renunciam a ter ‘sonhos’ de ‘longa duração’. 

Que acreditam ser importante reinventar a escola, a perspectiva crítica e a 

emancipação social” (CANDAU, 2009, p. 26).  
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Capítulo 13 

 

“Pode brincá, pode estudá ... Porque sim ... Porque eu estudo”1 

Concepções de crianças sem deficiência sobre as deficiências 

 

Maewa Martina Gomes da Silva e Souza 2 3 

 

 

Introdução 

 

Todos reconhecemos que as crianças apresentam uma curiosidade 

peculiar sobre os mais diversos assuntos, não esperaríamos menos quando 

o assunto se refere as diferenças entre os seres humanos. Essas curiosida-

des surgem sobre a cor da pele, os formatos do corpo, a textura dos cabelos 

e se estende a diferenças ainda mais profundas, relacionadas à diversidade 

humana, mais especificamente sobre as pessoas com deficiência.  

Comumente, pais, familiares e professores são questionados sobre 

essa diversidade, perguntas decorrentes da pura curiosidade de saber o 

porquê de cada diferença. Infelizmente, muitas vezes por desconheci-

mento e até medo, esses adultos ensinam como as crianças devem evitar 

conviver com essas diferenças (COLEMAN, 1986).  

 
1 Transcrição literal da fala da criança participante do estudo. 

2 Maewa Martina Gomes da Silva e Souza é doutora e mestra em educação, na linha da Educação Especial pela 
Universidade Estadual Paulista (UNESP/Marília). Especialista em Atendimento Educacional Especializado: Deficiên-
cia Intelectual pela mesma Universidade e especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo Instituto de 
Ensino, Capacitação e Pós-Graduação (INDEP/Marília). Pedagoga com habilitação em Deficiência Intelectual pela 
Universidade Estadual Paulista (UNESP/Marília). Atualmente é professora de Educação Especial, elabora conteúdo 
pedagógico para empresas e Universidades e leciona em cursos de Pós-Graduação. Tem experiência na área da Edu-
cação, especificamente em Educação Especial e desenvolve pesquisa com as seguintes temáticas: metodologia de 
pesquisa, estatística não-paramétrica, dificuldades de aprendizagem, concepção de deficiência, atitudes sociais em 
relação à inclusão, mudanças de concepções e atitude sociais, reabilitação profissional, formação de professores, in-
clusão escolar e social. maewa_martina@yahoo.com.br 

3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E-ienzlELPg&t=11s  

https://www.youtube.com/watch?v=E-ienzlELPg&t=11s
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Apesar dos muitos esforços e do longo período de luta dos familiares 

de pessoas com deficiência e profissionais, e até mesmo com o próprio 

processo de inclusão escolar e social intensificado, muitos adultos, ainda 

hoje, não conversam sobre o tema, não respondem às perguntas das cri-

anças e desviam do assunto quando questionados. Pior ainda, é quando 

reproduzem estereótipos e preconceitos que têm se perpetuado ao longo 

dos séculos.  

Com isso, as crianças aprendem que a diferença é motivo de cons-

trangimento e que tem uma conotação negativa. Habitualmente, com 

relação à deficiência, aprende-se que é algo “estranho”, do qual se deve 

afastar e sobre o que não se deve perguntar ou falar (VIEIRA; DENARI, 

2007; VIEIRA; VIEIRA, 2020).  

Frente a essa problemática, muitos foram os estudos que surgiram, 

objetivando a investigação de concepções e atitudes sociais de crianças sem 

deficiência em relação às deficiências e à inclusão, especialmente as con-

cepções desenvolvidas no âmbito escolar, fato evidenciado nos estudos de 

Marques et al. (1997), Martins (1999), Magiati, Dockrell e Logotheti 

(2002), Conceição (2018) e Souza (2010, 2014, 2019).  

De modo geral, os estudos indicam um desconhecimento das defici-

ências por parte das crianças, a assimilação de informações equivocadas, 

ou ainda falta de acesso a informações legítimas, o que favorece a concep-

ção de explicações fantasiosas, muitas vezes carregadas de estereótipos e 

preconceitos (VIEIRA; DENARI, 2007).  

Nesse sentido, Omote (1994) ressalta a importância de se buscar 

compreender como os sujeitos interpretam as deficiências, organizam 

suas percepções em relação a elas e constroem suas relações interpessoais 

com as pessoas com deficiência. De acordo com o autor, estudos que se 

preocupam com as relações sociais e a diversidade humana podem ampliar 

a compreensão sobre as pessoas com e sem deficiência. Igualmente, o en-

tendimento de tais interações pode levar ao desenvolvimento de 

estratégias que promovam o estabelecimento de relações mais justas a to-

dos, a partir do respeito à diversidade.  
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Considerando esses aspectos, o presente estudo tem por objetivo ana-

lisar as concepções de crianças de 4 a 6 anos, sem deficiência, acerca das 

quatro deficiências tradicionalmente identificadas em categorias distintas, 

sendo elas: deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência física e de-

ficiência auditiva. 

 

Considerações metodológicas 

 

Participaram deste estudo 12 alunos do segundo ciclo da Educação 

Infantil de uma escola pública situada numa cidade no interior do Estado 

de São Paulo. A idade desses alunos variou de 4 a 6 anos, sendo que cinco 

(três meninos e duas meninas) estavam com idade entre 4 e 5 anos e as 

outras sete crianças (cinco meninos e duas meninas) com idade entre 5 e 

6 anos. 

O questionário utilizado foi elaborado com base no questionário 

construído por Magiati et al (2002). Esse questionário inclui questões que 

buscam investigar a concepção de deficiência que as crianças têm, envol-

vendo conhecimentos, causas, implicações e possibilidades de interação.  

Para a coleta de dados, as crianças foram retiradas da classe indivi-

dualmente e levadas para uma sala afastada das demais, que foi cedida 

pela coordenação da escola. O questionário foi respondido oralmente e 

gravado, já que as crianças da Educação Infantil ainda não escrevem. O 

tempo de aplicação do questionário variou entre dez e vinte minutos. 

Após a transcrição dos dados coletados, as repostas foram categori-

zadas e, utilizando provas estatísticas, os escores dos dois, G1 e G2, 

diferentes foram comparados.  

Primeiramente, os dados coletados por meio do questionário foram 

analisados individualmente, a fim de se perceber se as respostas eram si-

milares ou não. A seguir, as respostas foram escalonadas questão a 

questão, de acordo com a concepção sobre cada deficiência. A partir dessa 

análise, os respondentes foram categorizados em dois grupos: o G1 for-

mado por crianças de 4 a 5 anos, e o G2 constituído por crianças de 6 anos. 
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Na próxima etapa, foi feita a junção por similaridade, G1 e G2.  Pri-

meiramente, as respostas foram categorizadas em quatro tipos e, em 

seguida, em apenas dois tipos, fossem as respostas pertinentes ou não. O 

teste de Qui-quadrado foi utilizado para analisar os resultados dos dois 

grupos. As respostas inter e intra grupo foram comparadas por área de 

deficiência. 

 

Resultados e discussão 

 

Inicialmente, apresentaremos os resultados obtidos com a primeira 

questão feita às crianças, ou seja, os resultados encontrados entre as cri-

anças de 4 a 5 anos, e depois, os resultados obtidos com as crianças de 6 

anos. 

O questionário utilizado faz perguntas que exploram a idéia que o 

respondente tem sobre uma determinada deficiência, como chegou a essa 

determinada concepção, quais as possíveis implicações e causalidades 

(para quem está?) de estar inserido nessa categoria e verifica a questão da 

aceitação e rejeição do sujeito participante em conviver com uma pessoa 

com deficiência. Essas questões são levantadas sobre as quatro deficiências 

tradicionalmente identificadas em categorias distintas. 

Quando questionadas sobre a deficiência física, as crianças do G1 

apresentaram dois tipos de resposta, sendo uma delas, “não sei” (n = 4) e 

a outra, o nome de uma das pessoas pertencentes a seu grupo de amizade, 

como por exemplo: “é o Fagner” (n = 1). 

No que diz respeito a como essas pessoas se tornaram deficientes fí-

sicas, nenhum dos respondentes (n = 5), soube responder. Em relação às 

dificuldades que essa pessoa poderia enfrentar, surgiram três tipos de res-

postas, sendo que uma delas se referia às dificuldades associadas a 

amputação ou não existência de um determinado membro (n = 2), por 

exemplo: “É... Pintar... É andar... É... Não tem dedo, é ...”. Outras, foram as 

respostas relacionadas ao fato de não saberem (n = 2), e ainda surgiram 

respostas que podem ser consideradas não pertinente. Importante 
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ressaltar que não buscamos respostas certas ou erradas, mas o que as cri-

anças pensam sobre o assunto, nesse sentido apresentamos um exemplo 

de resposta considerada como não pertinente: “Até 100”. 

No que diz respeito à aceitação dessa pessoa com deficiência física, 

todas as respostas (n = 5) foram positivas. Como exemplo, citamos a res-

posta de F.L.R.4 (4 anos e 8 meses): “Sim. Porque sim... ia brincar comigo, 

porque a Lívia e a Maria brinca comigo, mas o Erick não... ele cai e ele falou 

que a Lívia é namorada dele... é...”. 

Com relação às respostas das crianças maiores (G2), na questão re-

lacionada a como é a criança com deficiência física, duas crianças citaram 

nomes de pessoas sem deficiência, duas não souberam responder e três 

associaram deficiência a uma determinada atitude, que é mantida por essa 

suposta pessoa com deficiência: “Criança deficiente física é... Uma criança... 

Física... Que faz pergunta... Pra professora.” (J.P.M. de 6 anos e 7 meses). 

No que diz respeito a como a pessoa se torna deficiente física, quatro 

crianças não souberam responder, uma associou a uma determinada pes-

soa e as demais (n = 2) apresentaram respostas baseadas em seus 

julgamentos: “Acho que bonzim...” (D. K. P. de 6 anos e 9 meses). 

Sobre as dificuldades que as pessoas com deficiência física poderiam 

enfrentar, nenhum deles (n = 7) soube responder. Na questão da possibi-

lidade de estudarem com uma pessoa com deficiência física, uma criança 

não soube responder, uma não aceitou, “Não... Porque não...” (J.P.M. de 6 

anos e 7 meses), e os demais (n = 5) aceitaram, “Pode. Porque ela é igual 

nóis...” (A.R.D. de 6 anos e 1 mês). 

Com esses resultados podemos perceber que mesmo sem conseguir 

afirmar o que é a deficiência física, as crianças aceitam as pessoas, sejam 

elas consideradas ou não com deficiência física, pelo simples fato de terem 

o próximo como amigo, como parceiro. 

Sobre às questões relacionadas à deficiência visual, as crianças do G1 

também não souberam explicar como é uma pessoa cega (n = 4), sendo 

 
4 Nenhum dos participantes da pesquisa, assim como nenhuma das crianças citadas por eles, possui deficiência, isso 
também se aplica aos familiares próximos. 
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que essas quatro apresentam respostas parecidas com a que segue de 

exemplo: “Grita né, igual loco, que nem minha mãe, porque quando eu 

grito ela bate... (risos)”. A resposta associada a uma determinada pessoa 

surgiu novamente, nesse caso a mãe e a outra resposta apresentada foi, 

“não sei”. 

 Sobre as causas da cegueira, todos os participantes (n = 5) não sou-

beram responder com exatidão, apenas um deles apresentou a deficiência 

visual como conseqüência de um determinado fator negativo: “Porque fica 

rodano, rodano até ela ficar cega (tosse)”.  

Na questão sobre as dificuldades que uma pessoa com deficiência vi-

sual poderia ter, tivemos três tipos de respostas. A fala de F.L.R (4 anos e 

8 meses) representa aqueles que afirmaram a existência da dificuldade (n 

= 3): “Não pode fazer tarefa, desenho”. Os demais afirmaram não saber (n 

= 1) ou apresentaram respostas não pertinentes. 

Em relação à aceitação da criança em sua sala de aula, uma criança 

afirmou não saber e os demais participantes (n = 4) afirmaram que sim. 

Três dessas crianças não souberam explicar porque e outra demonstrou 

não haver qualquer implicação possível em se estudar com um aluno com 

deficiência visual, “pode, porque não tem pobrema...”, T.H.S. (4 anos e 11 

meses). 

Na questão sobre como é a pessoa cega, cinco crianças do G2 não 

souberam responder e as demais (n = 2) relacionaram a pessoa com defi-

ciência a uma pessoa boa, ambas as respostas foram: “É boazinha 

também...”. 

Sobre como a criança se torna deficiente visual, todas as respostas 

foram associadas a histórias fantasiosas como: “Porque ela fica vendo a 

novela da Dafne... a Anita...” de A.R.D. (6 anos e 1 mês) e “Porque ficou 

olhando pro sol. Minha vó falou” de D.R. V. (6 anos e 3 meses). 

No quesito dificuldades, cinco não souberam responder, os outros 

dois apresentaram respostas de acordo com a possível dificuldade enfren-

tada pela pessoa com deficiência visual, “Estudá... Pintá...”. Na questão 

sobre a aceitação de deficientes na sala em que estudam, um participante 
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não soube responder, três aceitaram e três não. Dos que aceitaram, as re-

postas foram parecidas com a que segue: “Sim, porque eu ajudo eles, o que 

eles não sabem... é...”; dos que negaram, as repostas eram similares a essa: 

“Não... Porque não... Se chega perto fica também...”. Nesse momento, sur-

giu pela primeira vez a deficiência sendo vista como algo que pode ser 

transmitido de pessoa para pessoa, como se fosse algo viral.  

Assim, chegamos aos resultados referentes à deficiência auditiva que 

nos dois grupos apresentou concepções pertinentes. Estas concepções po-

dem ser influências do contato dessas crianças com uma deficiente 

auditiva que mora e trabalha próximo à escola, além da deficiência audi-

tiva ela também é considerada deficiente intelectual, trabalha no comércio 

e se comunica através da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Nesse grupo (G1), nenhuma das crianças soube responder como é a 

criança surda, uma delas chegou a citar um nome (M.T. de 4 anos e 5 me-

ses), outra também associou a surdez a uma doença, “Fica surdinha... 

Minha mãe da água pra mim, água gelada e eu fico doente...” (F.L.R. de 4 

anos e 8 meses), outra ainda associou à repetição de uma ação, “Porque 

ela fica gritano...” (T.H.S. de 4 anos e 11 meses) e os demais não explica-

ram. 

Na questão sobre como se fica surdo, três apresentaram respostas 

evidenciando o uso excessivo de sons, barulho, músicas, “Porque todo 

mundo grita...” (E.A.S., 4 anos e 7 meses), os demais, sendo duas crianças, 

associaram a uma determinada pessoa (n = 1) e a outra a uma situação 

incomum (n = 1).  

Sobre as dificuldades das pessoas com deficiência auditiva surgiram 

respostas não relacionadas ao tema (n = 2) e outras (n = 3), pertinentes: 

“Conversá... Porque ela não escuta...” (T.H.S. de 4 anos e 11 meses). 

Sobre a possibilidade de uma criança surda estudar na mesma classe, 

quatro dos participantes aceitariam e uma não. Dessas respostas positivas, 

apresentamos a fala de T.H.S. (4 anos e 11 meses), “Pode. Porque não tem 

pobrema ué...”, e a reposta negativa teve a seguinte explicação: “Não. Por-

que meu amiguinho que chama Kauã, ele gospe, ele grita...”.  
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Sobre as questões relacionadas à deficiência auditiva para as crianças 

do G2, duas crianças não souberam responder à pergunta sobre como é a 

criança surda. As demais (n = 5) descreveram corretamente, inclusive ci-

tando formas de correção, “Não ouve nada, daí coloca um negócio no 

ouvido e volta e escuta...” 

Sobre como a pessoa fica surda, cinco crianças não souberam explicar 

e duas associaram a deficiência a uma doença: “Por causa da bactéria, ela 

fica brincano com terra e fica surdo... Minha mãe falou tudo...”. 

Na questão das dificuldades que poderiam surgir, duas não souberam 

responder e cinco deram respostas pertinentes: “Ela não consegue ouvi o 

que eu tô falando e ela não consegue me ouvi...” (A.R.D. de 6 anos e 1 mês). 

Quanto à questão da aceitação, uma criança não soube responder, 

uma aceitou sem dar maiores explicações e as demais (n = 5) não aceita-

ram. A reposta que melhor define a não aceitação é: “Não... Porque não, 

porque não pode criança surda...” (A.R.D. de 6 anos e 1 mês). 

Não podemos afirmar que esse único contato das crianças com a mu-

lher surda causou tamanha rejeição na hora das escolhas, até porque não 

sabemos claramente que tipo de instruções essas crianças receberam dos 

seus pais, professores. No entanto, podemos perceber que justamente os 

que souberam definir melhor a deficiência, foram os alunos que não acei-

tariam na sala de aula. Novamente, percebemos a importância desse 

trabalho em não apenas saber o que eles pensam, mas a longo prazo tentar 

modificar essas concepções, norteadas por ideias errôneas e preconceitu-

osas. 

Nas questões relacionadas à deficiência intelectual nenhuma criança 

(n = 5) soube explicar como é a criança com essa deficiência. Os partici-

pantes também não souberam explicar como se torna deficiente 

intelectual, assim como não souberam apontar as dificuldades que a cri-

ança deficiente intelectual teria ao estudar com eles. 

Na questão sobre poder estudar na mesma classe ou não, a maioria 

das crianças (n = 4) apresentaram respostas favoráveis, como por exem-

plo F.L.R. (4 anos e 8 meses), “Pode brincá, pode estudá ... Porque sim ... 
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Porque eu estudo”. Uma criança deu resposta negativa, como segue: 

“Não... Porque não pode pinta, faze tarefa...”. 

Sobre a deficiência intelectual, nenhuma das crianças participantes 

do G2 soube responder sobre o conceito, assim como não souberam expli-

car como alguém poderia se tornar deficiente intelectual. Mesmo 

afirmando não saber, duas crianças acrescentaram as seguintes explica-

ções a suas respostas: “Porque minha mãe falô que tem coisa que ela não 

sabe...” de A.R.D. (6 anos e 1 mês), e “Vai tomá remédio” de M. A.A. (6 anos 

e 1 mês). 

No que diz respeito às dificuldades que as pessoas com deficiência 

intelectual enfrentariam ao estudar em uma sala regular, quatro crianças 

não souberam responder, sendo que duas delas deram respostas distantes 

do tema: “Minha mãe falou, disse, porque em febre, tosse e meu pai disse 

que é menos carne porque cai tudo o dente dele...” de A.R.D. (6 anos e 1 

mês). Os outros alunos (n = 3) responderam de forma pertinente: 

“Aprende, aprende, presta atenção...” (G.L.S. de 6 anos e 10 meses). 

Sobre a última questão, relacionada à aceitação dessa determinada 

deficiência na sala de aula, dois alunos não aceitaram, relacionando essa 

escolha a questões associadas ao julgamento moral, “Não pode. Porque são 

muito baguncera...” (A.R.D. de 6 anos e 1 mês). Já os demais alunos (n = 

5) aceitaram: “Hum... sim. Porque sim... Porque eu estudo” (D.R.V. de 6 

anos e 3 meses). 

O que podemos observar, em linhas gerais, é que os participantes da 

nossa pesquisa, de 4 a 6 anos, não aceitam estudar com pessoas com defi-

ciência por terem uma ideia negativa sobre a deficiência, independente da 

forma como tiveram contato com ela, seja por meio da mídia, seja pela 

influência das atitudes sociais da família ou de conhecidos. Isso ocorre de-

vido a influência das falas fantasiosas dos parentes de algumas crianças do 

primeiro grupo, e prossegue com as crianças do segundo grupo, mais es-

pecificamente em relação às deficiências auditiva e visual.  

A pesquisa de Semmel e Dickson (1966), comparou as reações de um 

total de 457 alunos entre 8 e 12 anos, com e sem deficiência, usando uma 
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escala chamada Connotative Reaction Inventory (CRI). Os autores obtive-

ram como um dos resultados positivos a possibilidade de se ter contato 

direto com pessoas com deficiências no âmbito escolar. Essa convivência 

influencia não apenas a concepção das pessoas sem deficiência, mas ex-

pande significados positivos acerca das diferenças. 

Logo, podemos afirmar que, o contato com a pessoa com deficiência 

será negativo ou positivo, dependendo da forma como se lida com a defi-

ciência, seja através de alguns minutos na televisão, de uma conversa 

pessoal, do relato de uma pessoa com deficiência ou da convivência diária 

e rotineira de uma família. 

Nesse momento, apresentaremos os resultados da comparação entre 

as concepções das deficiências (DA, DV, DF, DI) por grupo e entre os dois 

grupos etários, para, então, verificar sobre quais deficiências os partici-

pantes estão mais esclarecidos. Abaixo segue uma tabela geral desses 

dados para melhor compreensão. 
 

Tabela 1: Tabela geral das concepções das deficiências separadas por grupo. 

  DF DV DA DI 

G1 - 5 5 5 5 

+ 0 0 0 0 

G2 - 4 5 5 7 

+ 3 2 2 0 

Legenda: O símbolo – representa as repostas que não foram dadas ou que não corresponderam com a idéia exata 

ou próxima do que é cada deficiência. O símbolo + representa o conhecimento sobre cada deficiência. 

 

Em função de as respostas do G1 serem rigorosamente iguais, não foi 

necessário fazer qualquer comparação. Logo, observa-se que não há dife-

rença nas respostas dadas sobre os diferentes tipos de deficiência 

apresentados, nenhum participante deu respostas pertinentes sobre o que 

é cada deficiência. 

O mesmo ocorreu com o G2, pois na comparação intragrupo cada 

deficiência constituiu um grupo independente. Entretanto, percebe-se pela 
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frequência dos tipos de resposta que há uma diferença mínima que deve 

ser levada em consideração. Observa-se assim que as crianças têm um es-

clarecimento maior do que é a deficiência física em primeiro lugar, as 

deficiências visual e auditiva ficam em segundo lugar e por último a defi-

ciência intelectual. Ressalta-se que nenhum dos grupos apresentou ideias 

pertinentes acerca da última deficiência. 

Por fim, juntamos todos os valores do G1 e todos os do G2 e compa-

ramos para independente da proporção, apresentar a evolução das idéias 

de um grupo para o outro. A comparação 2 X 2, unicaudal, apresentou os 

seguintes resultados, χ²= 4.019, o valor de P = 0.0225, com 1 grau de li-

berdade, logo, podemos afirmar que há diferença significante entre os 

grupos, o que sugere haver evolução considerável na formação dos con-

ceitos da faixa de 4 a 5 anos para  6 anos de idade. 

Nossos dados sugerem que de 4 a 5 anos ainda não há concepção 

formada acerca das deficiências, contudo, essa começa a ocorrer mais in-

tensamente a partir dos 6 anos. Podemos observar que as concepções 

melhoram com a aproximação e contato com pessoas com deficiência, o 

que não implica em uma maior aceitação. Por essa razão, chega-se à real 

importância em se averiguar as concepções das crianças e adolescentes 

acerca das deficiências, antes de se pensar em inclusão.  

Chegamos a esse resultado, pois o G1, mesmo não apresentando con-

cepções adequadas, aceitam a inserção de outras pessoas com ou sem 

deficiência, enquanto o G2, apesar de apresentarem concepções pertinen-

tes, apresentaram uma concepção desfavorável à inserção. Portanto, 

pensamos que o primeiro passo para se preparar uma turma para receber 

um aluno com deficiência é conhecer o que o aluno sabe sobre a temática; 

o segundo passo seria a modificação dessa concepção, tendo em vista a 

idade e a necessidade da sala. Somente depois se procederia com a inserção 

dos alunos com deficiência nas salas regulares. 

Nesse sentido, percebe-se que esses estudos corroboram as demais 

pesquisas que indicam que ainda há um enorme desconhecimento por 

parte das crianças e adultos sem deficiência sobre os conceitos de 
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deficiência. Isso ocorre mesmo com o convívio, com a inserção de alunos 

com deficiência nas salas regulares. Ainda assim há assimilações de infor-

mações equivocadas ou até mesmo a ausência delas, possibilitando a 

invenção de ideias fantasiosas sobre a deficiência, o que contribui para a 

construção de estereótipos.  

Com isso, a falta desses conhecimentos ocorre mesmo em ambientes 

inclusivos, demonstrando a necessidade de um estudo mais aprofundado 

sobre esse tema (FERREIRA, 1998, MARTINS, 1999). 

No contexto da escolarização de crianças com deficiência, quanto à 

aceitação destas por parte das crianças sem deficiência e às possibilidades 

de interações positivas, a pesquisa resultados diversificados. Foram iden-

tificados posicionamentos contraditórios entre as crianças com relação ao 

tema e sentimentos ambivalentes (TEIXEIRA; KUBO, 2008). Há ainda os 

estudos que indicam atitudes positivas e aceitação social do deficiente por 

outras crianças (SANTOS, 2006; SOUZA, 2019).  

 

Considerações finais 

 

Ainda que as aflições pela inclusão escolar não sejam recentes, pois 

sempre estiveram presentes na história da evolução da humanidade, per-

cebe-se que, assim como afirma Omote (2004, 299) “particularmente a 

partir da década de 90, a proposta e a defesa de inclusão escolar tornaram-

se pauta obrigatória de discussões; na realidade, observamos uma especi-

alização da luta pela construção da sociedade inclusiva”. 

Essa especialização em defesa pela inclusão escolar tem envolvido re-

formas no sistema educacional de ensino, visando educação de qualidade 

para todos os alunos, sejam eles deficientes, com dificuldades de aprendi-

zagem, crianças, adolescentes e adultos que tenham necessidades 

educacionais especiais. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, as 

escolas devem garantir aos alunos “currículos, métodos e técnicas, recur-

sos educativos e organizações específicas”, para o atendimento adequado 
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de pessoas com necessidades educacionais especiais e que os professores 

do ensino regular deverão ser capacitados para receberem esses alunos em 

classes comuns. 

Portanto, o Estado deve oferecer condições adequadas para permitir 

a instrumentalização das escolas e a formação continuada dos profissio-

nais da educação, oferecendo assim recursos pedagógicos e preparação aos 

professores, para atenderem a diversidade dos seus alunos. 

Ressalta-se que inclusão não se resume em apenas matricular alunos 

com necessidades educacionais especiais em uma sala regular e sim im-

plica na reorganização de todo sistema educacional, o que acarreta na 

revisão de antigas concepções educacionais e de currículo, na busca de 

possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses alunos. 

Para Baleotti (2006), a inserção de alunos com deficiência no ensino 

comum, se determinada apenas por imposição legal, não assegura que eles 

serão bem acolhidos pelo professor e colegas da classe, nem lhes garante 

ensino de qualidade mediante adequações que atendam às suas particula-

ridades e necessidades especiais. O fato de o aluno estar dividindo o 

mesmo espaço físico, no caso a classe comum, não é indicativo de que ele 

esteja integrado ao grupo. A segregação ou inclusão dependerá, em grande 

parte, do tipo de relação estabelecida entre o aluno com deficiência, o pro-

fessor e seus pares sem deficiência.  

Concorda-se com a autora em se crer que pior que as barreiras físicas, 

são as barreiras atitudinais, que são encontradas nas escolas e na socie-

dade. Logo, para que se quebre essa resistência ou que ao menos diminua, 

é necessário que as pessoas e em especial, os profissionais da área da edu-

cação, junto da saúde, aprofundem seus conhecimentos acerca de cada 

deficiência, buscando a modificação das concepções ainda na infância. 
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Capítulo 14 

 

A luta por uma Educação Infantil não sexista 

 

Bianca Neves Borges da Silva 1 2 

 

 

Inocência 

Desprotege 

Não vê, não percebe 

Descobre-se estranho 

Pelo outro 

E doí 

Ver em outros olhos 

Sua caricatura 

Quem entenderia 

Tamanha loucura 

Acreditar ser 

O que realmente se quer ser 

Não o que está (im)posto 

Pois, se desperta desgosto 

Melhor 

Pois sigo do lado oposto 

(Inconfortável - Virgínia Guitzel)3 

 

Introdução 

 

Durante minha trajetória escolar em minha infância e juventude, 

lembro-me de sempre ter a sensação estranha de que eu era diferente. Por 

 
1 Bianca Neves Borges da Silva é Pedagoga formada na UFSCar, mestre pelo programa de Pós Graduação em educação 
também pela Ufscar. Membro do grupo de pesquisa Edipic - Educação infantil e primeira infância em contexto. 
Professora de educação infantil pela rede municipal de São Carlos desde 2015. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vDvL4ncRsn0&t=715s  

3 Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/impresso/2018/10/2785643-poemas.html  

https://www.youtube.com/watch?v=vDvL4ncRsn0&t=715s
https://www.correiobraziliense.com.br/impresso/2018/10/2785643-poemas.html
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vezes me sentia errada, errada por não conseguir ser igual à todas as ou-

tras meninas da minha idade. Eu nunca gostei de bonecas, a cor que eu 

mais desgostava era rosa; tinha pavor de vestidos, saias, babados e rendas. 

Isso me prendia, mais do que prendiam meu cabelo para não ficar bagun-

çado. Meu negócio era jogar bola, subir em árvore, andar sem blusa, cabelo 

ao vento, rolar na terra, ralar joelhos, me aventurar. Eu amava carros, 

brincar de pipa, ser o super herói, as heroínas sempre pareciam mais fra-

cas. Minha infância foi feliz, claro com algumas piadas de mal gosto que às 

vezes me entristeciam na escola, mas eu me sentia pior quando colocava o 

shorts saia do uniforme. 

Foi na adolescência que as coisas adquiriram um tom mais pesado. 

Era cada vez mais estranho para as pessoas se deparar com uma jovem 

como eu, destoante das amigas femininas, delicadas, recatadas, buscando 

ser o centro das atenções dos meninos. Me tornei uma adolescente tímida, 

insegura e fechada. Eu me sentia mal por não corresponder às expectativas 

da sociedade, e me sentia pior quando tentava me encaixar nessa socie-

dade. Foi um verdadeiro dilema uma vez que ser eu mesma, não agradava 

aos outros e para agradar aos outros eu deixava de ser eu mesma. Como 

eu ainda não tinha entendido e ninguém havia me falado que o que vale 

mais é sermos nós mesmos, eu acabei cedendo às pressões sociais e me 

transformei no que queriam: uma mulher feminina, magra, maquiada, ali-

sada comportada, buscando agradar, ser aceita, desejada, o perfeito 

estereótipo que a sociedade tanto se dedica para construir em nós.  

Por anos segui esse processo, entendendo que era natural e que eu 

havia sido por muito tempo teimosa, mas nunca me senti totalmente con-

fortável interpretando este papel. Ao final da graduação em pedagogia 

algumas disciplinas e leituras que fiz, aliadas à experiências de vida, fize-

ram despertar novamente aquela criança feliz e inquieta. Uma vez 

consciente, a gente não consegue mais ignorar, fingir que não vê e não 

sente. Entrei em um outro embate comigo mesma, mas agora era dife-

rente. Eu não queria mais agradar, eu não suportava mais fingir ser quem 

eu não era. E até hoje, seis anos após esse novo despertar sigo me 
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encontrando, me refazendo, me transformando em quem eu sou neste 

momento, sabendo que o processo é contínuo, permanentemente mutável. 

Como professora há cinco anos, vejo as crianças sendo submetidas à 

mesma lógica binária e estereotipada de gêneros, sexualidades, corpos e 

sujeitos. Minha luta é para que as crianças não sofram violências e silenci-

amentos por estarem vivendo uma das experiências mais lindas da vida: a 

infância. 

 

2. Conceituando o campo do embate 

 

Antes de iniciarmos uma luta, precisamos conhecer o território e as 

condições em que ela se dará e só assim conseguimos traçar reflexões de 

quais são os pontos cruciais a serem tocados, para que de alguma forma 

consigamos resultados positivos. Quando pensamos nas disputas que per-

meiam a educação não é diferente, exceto pelo fato de que muitas vezes 

são necessários inúmeros embates e a vitória não é definitiva pois as trans-

formações são constantes, há sempre um novo desafio. 

 O debate de gênero e sexualidade no Brasil teve início em meados do 

século XX e seguimos nele até os dias atuais. Movimentos feministas e pes-

quisadoras mulheres problematizavam o conceito de gênero enquanto 

uma condição desigual das mulheres com relação aos homens e a natura-

lização desta desigualdade atreladas ao sexo feminino. É importante 

destacar que o Brasil possui um feminismo recente e uma cultura enrai-

zada pelo machismo e conservadorismo. Silva (2000) aponta que no final 

da década de 1970, e principalmente durante a década de 1980, as mulhe-

res em diferentes movimentos feministas, intensificaram suas 

mobilizações sobre as questões de gênero, buscando uma maior abertura 

política. Essa demanda por direitos iguais entre homens e mulheres che-

gou ao meio acadêmico e assim os estudos de gênero eram impulsionados 

e ficavam cada vez mais latentes na sociedade. Para melhor compreender 

o conceito de gênero, Grossi (2000) afirma que os seres humanos são a 

soma do biológico com seus contextos sociais, históricos, culturais, entre 



240 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

outros e o gênero corresponde à construção social do sexo. Identidade de 

gênero seria neste sentido, a designação de como o indivíduo se vê inse-

rido no mundo, de que maneira ele se identifica como fazendo parte da 

sociedade.  

De acordo com Grossi (2000) ainda o conceito sexo diz respeito à 

diferenciação do corpo anatômico e biológico de homens e mulheres, ou 

seja, o sexo divide homens e mulheres tendo como base os aparelhos re-

produtores e genitálias. Seguindo por essa organização, mulheres, 

carregam o sexo feminino com vaginas/vulvas enquanto homens possuem 

pênis e correspondem ao sexo masculino. Faz-se exceção aos casos raros 

onde os indivíduos nascem com ambas genitálias ou mesmo sem genitálias 

e são chamados de intersex. 

O conceito de sexualidade a partir de Foucault (1976) é compreen-

dido como um dispositivo cuja função social é exercer poder, ter controle 

sobre os indivíduos.   Grossi (2000) por sua vez, afirma que a sexualidade 

é construída socialmente e está relacionada com a ou as formas pelas quais 

as pessoas escolhem vivenciar suas relações afetivas. Olhando pela pers-

pectiva de Foucault (1976), podemos questionar se realmente as pessoas 

escolhem viver sua sexualidade, ou se essa escolha já foi previamente, 

desde a infância, por meio das normas e convenções sociais impostas 

desde a descoberta do sexo dos bebês durante a gestação. Rios (2015) re-

sume a carga social que o conceito de sexualidade carrega a partir de 

Foucault: 

 

A sexualidade vai muito além da vivência do erotismo e do prazer experimen-

tadas a partir do corpo biológico, muito mais do que um fenômeno da 

natureza. Ela abarca prazeres, desejos, experiências, identidades, orientações, 

que são construídas e ganham significado social, cultural e político; ela cria 

identidades e articula classificações a partir destas identidades, institui distin-

ções e diferenciações, repercutindo na atribuição de direitos, deveres, limites, 

restrições e sujeições. A sexualidade, em suma, na expressão consagrada de 

Michel Foucault, é um dispositivo de poder. (RIOS, 2015, p. 19) 
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Nas sociedades ocidentais em sua maioria, a heterossexualidade é 

compreendida como normal/natural. Naturalizar a heterossexualidade 

significa segundo Petry e Meyer (2011) praticar a heteronormatividade 

social. Este conceito diz respeito a uma série de regras que estruturam um 

arquétipo de sexualidade que regula de que forma homens e mulheres de-

vem viver essa experiência. Petry e Meyer (2011) destacam que a 

heterossexualidade – e a heteronormatividade – estão naturalizadas na 

cultura ocidental em decorrência de uma rede de discursos e práticas es-

pecíficas, carregadas de poderes que legitimaram um comportamento 

sexual em detrimento do outro para controlar – e excluir - os indivíduos.  

Partindo da compreensão destes conceitos, é possível identificar 

quais são as principais pautas que o debate dos movimentos feministas 

carrega. São elas, a problematização do papel que a mulher ocupa no mer-

cado de trabalho, sendo sempre inferior aos papéis ocupados por homens; 

a busca por igualdade nos direitos civis, indo desde a criação dos filhos 

com divisão de tarefas igualitárias até o direito ao voto, que foi uma con-

quista tardia das mulheres. Outra frente de luta se refere à apontar as 

desigualdades nos processos de escolarização e socialização de meninos e 

meninas desde a educação infantil e durante toda a vida; além de visibilizar 

e combater as desigualdades e violência de gênero somada à outras cliva-

gens como raça, etnia, religião e classe social, uma vez que meninas e 

mulheres sofrem violências específicas pelo simples fato de serem meni-

nas e mulheres, aliadas ao fato de que se as mesmas forem negras e pobres 

por exemplo, essa violência fica mais acentuada. Por fim,  o fortalecimento 

das construções alternativas de gênero também se coloca como pauta im-

portante de luta.   

Como pudemos perceber, são várias as problemáticas trazidas pelo 

debate de gênero e todas elas possuem um ponto em comum: elas acon-

tecem massivamente no contexto escolar, são ensinadas por nós 

professores e professoras para as crianças de uma forma minuciosa que 

acabam sendo naturalizadas, tornam-se imperceptíveis, subjetivas aos 

olhos de quem não questiona o que andamos fazendo com nossas crianças. 
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Mas nós professores e professoras estamos aqui para questionar aquilo 

que até então nós aprendemos e reproduzimos como questões biológicas 

ou naturais e na verdade são construções sociais. 

 

3. A construção de identidades de gênero no contexto escolar 

 

Ao compreendermos que a escola possui um papel fundamental na 

construção da identidade dos sujeitos desde os bebês é importante refle-

tirmos sobre alguns pontos, mas primeiramente se faz necessário localizar 

de onde vem historicamente a construção das identidades de meninos e 

meninas.  

A partir do século XVIII com o desenvolvimento do capitalismo foi 

criado um novo modo de ser criança. De acordo com Moruzzi (2012) dife-

rentes práticas em relação a sexualidade e qual o lugar da criança na 

sociedade produziu a infância moderna.  A vontade de saber sobre o sexo 

da criança e também sobre seu desenvolvimento e seus pensamentos de-

sencadeou o aparecimento de práticas discursivas por instituições que as 

transmitiram e difundiram. Igreja, família, escola, instituições médicas 

compõe os grandes meios de poder sobre a criança e a colocação do sexo 

em discurso está em cada uma destas instituições, que administram quem 

fala, para quem se fala, como e o que se fala. Moruzzi (2012) aponta que é 

neste contexto que o sexo da criança está inserido e onde Foucault (1976) 

compreende que surgiu a chamada “pedagogização”. O sexo das crianças 

passou a ser dito de outras formas e por outras pessoas a fim de obter 

diferentes efeitos. Tão bem organizado que às vezes se olhado de forma 

superficial é possível entender que nada mais é dito sobre sexo. 

Para compreender essa pedagogização do sexo da criança basta refle-

tirmos sobre algumas questões recorrentes nas instituições escolares. 

 Meninos e meninas em contexto educativo são tratados de forma 

igualitária? As crianças questionam as normas que a escola destina à cada 

um deles ou simplesmente reproduzem e obedecem o que lhes é pedido? 

O que nós corpo docente das escolas sentimos quando uma menina pede 
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para jogar bola com os meninos ou quando um menino se fantasia de prin-

cesa? Quando uma menina é muito agitada e um menino extremamente 

sensível, delicado? Que práticas pedagógicas tomamos quando nos depa-

ramos com situações como estas, onde as crianças resistem às imposições 

criadas para cada sexo? 

As crianças nascem marcadas com um gênero masculino ou feminino 

seguido de uma enorme expectativa social sobre como devem experimen-

tar esse gênero em suas vidas. Kennedy (2010), defende que o conceito de 

“gênero binário” foi tão fortemente incorporado na forma de as pessoas 

compreenderem o mundo, que alguém ou algum grupo manifestar oposi-

ção a essa compreensão é extremamente incômodo e intolerável. 

Na escola, ao pensarmos na criança pequena, devemos pluralizar essa 

discussão e ao invés de impor dualidades, pensarmos as identidades infan-

tis por um viés de fluidez, ou a partir de um hibridismo no lugar do rígido 

menino/menina. Não falar sobre esses pontos implica ir na direção do bi-

narismo social.  

Percebo que na sociedade contemporânea a escola tem aderido a um 

discurso que, ora não contempla nenhuma discussão de gênero, se man-

tendo em uma divisão sexista da educação e ora, faz as representações 

ainda de maneira identitária, colocando no cenário mais estereótipos do 

que questionamentos. Essa prática é prejudicial para a formação de crian-

ças que não só serão subsumidas de experimentar ser criança, como 

também irão reproduzir os mesmos estereótipos e processo de enquadra-

mento/exclusão social. Souza (2010) atenta para a importância de 

buscarmos romper com as práticas hegemônicas de poder, pois essa forma 

de ver e viver o mundo se coloca como um caminho em potencial para 

redesenhar a realidade social confrontando dispositivos de poder relacio-

nados à sexualidade e outras formas de poder. Neste sentido, a escola 

precisa se posicionar como território para construção, debate e problema-

tização de práticas cada vez mais respeitosas e não sexistas. 

Estas reflexões são importantes para nós professores de Educação In-

fantil, percebermos que esse binarismo e estereótipos criados são 
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extremamente limitantes, excludentes e violentos, uma vez que aprisio-

nam as crianças à serem futuros adultos que fingem ser o que não são 

apenas para serem aceitas socialmente. Os valores que são construídos e 

disseminados no interior das escolas têm o poder de produzir “efeitos de 

verdade”, passam a constituir significativamente a história das pessoas e 

suas relações sociais (LOURO, 2000). Apesar de sua função, o que ocorre 

dentro das escolas é uma massiva produção da heteronormatividade, por-

que, muitas vezes professores acreditam nesse discurso binário ou o 

reproduzem sem questioná-lo ou ainda acreditam que são temas que não 

cabem à escola tratar. A falta de formação nos cursos iniciais e continuados 

sobre estas temáticas também é um importante fator que fragiliza a atua-

ção do professorado. 

As instituições escolares, para além do ambiente de socialização e 

aprendizado dos conhecimentos historicamente construídos, exercem vá-

rias formas de vigiar e controlar as crianças, sua sexualidade e 

comportamentos a partir de seu gênero de nascimento. Por meio de jogos 

e brincadeiras por exemplo, a comunidade escolar especialmente docen-

tes, podem determinar o que é “coisa de menino” e por consequência dizer 

o que é proibido para meninas e o que é “coisa de menina” e proibido para 

meninos. Há um movimento de normalização e de construção de uma 

identidade esperada de uma infância para meninos e uma infância para 

meninas (BRASIL, 2009). Para tanto é fundamental que os docentes rece-

bam formação constante para abordar as questões de gênero e sexualidade 

com a comunidade, as crianças e também revendo suas práticas pedagó-

gicas. 

 

4. Impactos de uma Educação Infantil sexista 

 

Uma das maiores estratégias para derrubar o debate de gênero no 

Brasil nas escolas é tratado por Amorim e Salej (2016) é o Movimento Es-

cola Sem Partido (MESP). Composto pela bancada de direita, os membros 

parlamentares combatem à denominada “ideologia de gênero”. A partir 
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dos objetivos conservadoristas para o MESP, é preciso que a sociedade lute 

contra o “abuso da liberdade de ensinar”. (2016.p.33). Com dois principais 

projetos de Lei o MESP visa estabelecer os deveres dos professores e dentre 

esses deveres destacamos o segundo artigo do anteprojeto de Lei: 

 

O poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos nem permi-

tirá que qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o 

natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade, em harmo-

nia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, 

especialmente, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero” 

(Programa Escola Sem Partido, s.d.), (AMORIM E SALEJ, 2016, p.33) 

 

É necessário focalizar a discussão no conceito criado pelo Movimento 

“ideologia” de gênero. Gênero dentro dos estudos feministas de Beauvoir 

(1980) representam o que seria a construção social do sexo, isso implica 

que não se define um homem um uma mulher somente pelo corpo bioló-

gico, pelo órgão sexual. Os indivíduos tornam-se homens, mulheres ou 

outra coisa no decorrer de suas vidas. A ideologia de gênero é contrária às 

lutas e conquistas da população que busca igualdade, valorização e respeito 

entre os sexos compreendendo esta “ideologia” como uma doutrinação a 

partir de uma visão de sociedade. (AMORIM e SALEJI, 2016). 

 Os estudos de gênero contribuem para que papéis atribuídos social-

mente possam ser subvertidos, impulsionam os debates sobre corpo e 

sexualidade (AMORIM E SALEJ, 2016). Neste caminho, os autores seguem 

explicitando que o Movimento Escola Sem Partido principalmente pelo 

viés da escola busca a implementação de um novo currículo que barre toda 

essa “ideologia de gênero”. O currículo escolar se consolida como produto 

de uma disputa de ideais, de relações de poder e saber e por meio do cur-

rículo é que existe o funcionamento e manutenção dos dispositivos de 

controle social. Com as mudanças no currículo, Amorim e Salej (2016) in-

dicam o impedimento de meninos e meninas se reinventarem e alterarem 

a atual organização social a partir das novas formas de  feminilidades e 

masculinidades. 



246 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

O Movimento é tão discriminatório e ditatorial que objetiva ainda ve-

tar o uso das palavras “gênero e orientação sexual” dentro das escolas.  A 

partir destes pilares que fundamentam o MESP. Vale questionar: 

 

“Mas Por que os meninos não podem brincar de determinadas coisas, permi-

tidas apenas às meninas? Por que eles devem brincar de outras, essas, por sua 

vez, interditadas às meninas? Se, ao nascer, apenas o sexo biológico de uma 

pessoa está definido, isso significa que essa pessoa precisa aprender a ser mu-

lher ou a ser homem [...], indo além, que ela precisa aprender a ser mulher ou 

a ser homem conforme um script pré-determinado, script esse que inclui, den-

tre outros elementos, a heterossexualidade” (AMORIM E SALEJ, 2016, P.40) 

 

Partindo dos apontamentos de Amorim e Salej (2016) é possível iden-

tificar que as práticas escolares reproduzem e reiteram uma educação 

sexista diariamente na rotina das crianças que é considerada natural e mo-

vimentos como o Escola sem Partido buscam a manutenção e 

fortalecimento desta lógica. Uma das principais formas de controle se dá 

por meio dos brinquedos e brincadeiras ofertados para meninos e meni-

nas. De um lado nos deparamos com bonecas, fantasias de princesas, 

panelinhas e vassourinhas de brinquedo, secadores de cabelo, escovas, to-

dos brinquedos majoritariamente com tons de rosa, lilás, brinquedos 

delicados e principalmente, que relacionam a brincadeira diretamente 

com atividades de extremo cuidado estético, buscando a beleza, a delica-

deza que é considerada um traço natural da feminilidade de meninas e 

mulheres. Também direcionamos as brincadeiras de meninas para as ta-

refas domésticas, cozinhar, lavar, cuidar do bebê, estimulando a ideia de 

que cabe à mulher o cuidado da casa, o zelo pela família e filhos. Todas 

essas atividades, buscam ainda que as meninas se divirtam de forma con-

tida, comportada, sentadas com uma ou duas amiguinhas, sem elevar o 

tom de voz e sem grandes movimentações. Por outro lado quando pensa-

mos nos brinquedos e brincadeiras dos meninos no contexto escolar, é 

comum vermos carrinhos, armas, bonecos de super heróis, brinquedos de 

construção, brinquedos com controles remotos que se transformam, emi-

tem sons, luzes, com recursos tecnológicos, cores fortes como azul, preto, 
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vermelho. Além de estimular brincadeiras mais agitadas, com bolas, in-

centivando a corrida, os saltos, brincadeiras em grandes grupos, que 

possibilitam também que os meninos falem alto, se expressem mais inten-

samente. Dos meninos esperamos que eles gostem da ideia de proteger, 

sendo heróis, policiais, bombeiros, ou que sejam os sujeitos que concreti-

zam, que tem o controle das situações, os brinquedos de engenharia, de 

médicos, mecânicos. Quando um menino está brincando com uma boneca, 

por exemplo, a sensação de estranheza e preocupação vem quase que ime-

diatamente. É considerada essa, uma brincadeira de menina. Em 

momento algum pensamos que os pais, tios, irmãos, homens da família, 

deveriam desempenhar o mesmo papel que as mulheres, no cuidado das 

crianças, dos seus filhos. E principalmente não passa pela consciência de 

muitos, que aquele momento representa simplesmente crianças brin-

cando, experimentando a infância com toda a sua potência. 

Além dos brinquedos e brincadeiras, as representações familiares que 

temos nas escolas contribuem para esse processo educacional sexista. 

Ainda são comuns as comemorações de dia das mães e dia dos pais no 

calendário escolar. Consideramos que todas as famílias ou a maioria têm 

a mesma composição e portanto, esta composição deve prevalecer sobre 

outras configurações familiares. Existem crianças que não têm pais, outras 

não têm mães, crianças que foram abandonadas por estes e são criadas 

por tios, avós, ou ainda são crianças abrigadas. Existem famílias com duas 

mães ou três pais, dentre outras tantas configurações possíveis e no en-

tanto, não são consideradas, são invisibilizadas.  

Os livros e atividades escolares também se configuram como outra 

ferramenta que reforça a segregação sexista entre as crianças. Enquanto 

encontramos livros de princesas, contos mágicos, personagens delicadas 

para as meninas, para os meninos encontramos livros com histórias de 

aventuras, descobertas, mistérios, com protagonistas masculinos. As me-

ninas são convidadas à colorir o desenho de uma fada em meio à um 

campo florido. Os meninos por sua vez pintam as aventuras do pirata em 

busca do tesouro. Tais referências remontam os papéis que esperamos de 



248 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

meninos e meninas. Ao levarmos as crianças para o momento dos dese-

nhos animados e filmes, novamente a história se repete. Temos acesso à 

desenhos que apresentam famílias com estruturas tradicionais, ou seja, a 

mãe com vários filhos, o pai trabalhador/herói e um cachorro de estima-

ção. São poucos as obras que não trazem o enfoque dos personagens 

baseado nessa estrutura clichê patriarcal. 

A partir destes desenhos, presenciamos ainda uma produção massiva 

de artefatos voltados para o público infantil e seu consumo, reforçando a 

lógica sexista. Roupas, sapatos, adereços, brinquedos que fazem referência 

aos desenhos e seus personagens. Neste momento trago mais uma refle-

xão. Nós permitimos por exemplo que um menino queira usar o colar da 

princesa do desenho na escola ou em qualquer contexto? Incentivamos as 

meninas a usarem uma camiseta do super herói? A sociedade está dividida 

em “coisas de menino e coisas de menina”. 

No que se refere aos comportamentos esperados de meninos e meni-

nas, novamente fazemos uso de associações generificadas e sexistas. 

Quando pensamos nos comportamentos de meninas, esperamos, cobra-

mos e reforçamos para que as mesmas sejam tranquilas, dóceis, 

prestativas, regradas, obedientes, não se oponham à ordens dadas; sejam 

persistentes, perfeccionistas, cautelosas e caprichosas. A limpeza e vaidade 

também são traços fortes a serem cobrados. As meninas ainda são consi-

deradas choronas, melindrosas, manhosas, fracas por não aceitarem 

brincadeiras com os meninos bem como são estimuladas a permanecer em 

grupos pequenos de meninas, sendo pouco solidárias e cooperativas entre 

si. Por outro lado, os comportamentos voltados aos meninos naturalizam 

que sejam agitados, barulhentos, agressivos e descuidados. A desobediên-

cia e teimosia também é tipificada como “coisa de menino”. Percebemos 

estes como desorganizados e não aplicados nas atividades escolares; com-

preendemos estarem sempre sujos, desarrumados por estarem ativos o 

tempo todo. Estimulamos para que os meninos sejam autônomos, fortes, 

não expressem emoções como choro, medo, tristeza, mágoa e também não 
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estimulamos um cuidado entre seus pares, apenas uma parceria nos mo-

mentos de brincadeiras, com jogos em equipes. 

Vianna (2009) afirma que as práticas e esforços empreendidos como 

estas citadas acima tornam características naturalizadas e voltadas para 

construção de uma masculinidade e uma feminilidade específica, hetero-

normativa e sexista que marcam e esquadrinham os corpos, orientam os 

comportamentos e limitam as habilidades destas crianças. As relações de 

gênero estabelecidas na escola, implicam em relações de poder e controle, 

normatizando as minuciosas expressões de meninos e meninas. Este pro-

cedimento se torna cada vez mais complexo e abrangente conforme os 

sujeitos se desenvolvem e são socializados. As regras ultrapassam os mu-

ros da escola, são reforçadas na família, na igreja, nos clubes, em todos os 

contextos. Diária e massivamente repetidas vezes por toda a vida, até que 

o próprio sujeito se manifeste contrário e inicie um movimento de resis-

tência à lógica sexista, machista e excludente. Para tanto é fundamental 

que a escola seja justamente o território de diálogo e desconstrução destas 

normas impostas socialmente e para que esse movimento ocorra, além de 

políticas públicas, planos de educação, é necessário repensar o currículo 

da educação, reestruturar as formações que nós professores aprendemos 

parar exercer com nossas crianças. 

 

5. Contribuições para a luta não sexista  

 

Ao nos depararmos com uma situação de embate, buscamos uma es-

tratégia, um plano de ação, uma forma de resolver o que consideramos o 

problema em questão. No entanto, ao lidar com a educação de indivíduos, 

não acredito que seja viável encontrar uma única solução. Não existe uma 

receita que irá findar questões extremamente subjetivas e que se reinven-

tam constantemente. Esta lógica inclusive me parece mais uma forma de 

moldar e criar novos estereótipos que serão denominados como solução 

de um problema. A experiência da infância é tão singular quanto a etapa 

da educação infantil e a criança em si. Não podemos submetê-las a mais 
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uma regra diferente a ser seguida, mais um modelo a ser respeitado. 

Mesmo que seja novo, mesmo que seja contrário ao paradigma sexista, ele 

não deixa de ser um modelo. 

Neste sentido, acredito que para pensarmos em uma Educação Infan-

til não sexista existem incontáveis estudos, práticas, estratégias que nós 

comunidade escolar poderemos criar, recriar para lidar com as situações 

que são específicas de nosso contexto. A Teoria Queer pode ser conside-

rada como um norte que irá balisar a nossa prática pedagógica. Miskolci 

(2009) explicita que a Teoria Queer converge com o escopo das teorias 

subalternas, que são estudos críticos dos discursos e práticas hegemônicas. 

Queer significa estranho e a Teoria Queer encara a estranheza por um viés 

positivo da diferença. No caso dos teóricos queer, por meio do método des-

construtivista questionam e problematizam de que forma as diferenças 

sociais são formadas, reforçadas ou devidamente respeitadas. 

Pensando a criança no viés da teoria Queer, Calegari (2009) discorre 

sobre como socialmente a criança é compreendida como masculina ou fe-

minina desde seu nascimento e o fato dessa determinação ser feita a partir 

da categoria biológica sexo. O pertencimento à determinado sexo vem car-

regado de obrigações a serem cumpridas e dos papéis sociais a serem 

desempenhados pela condição que vem de sua essência feminina ou mas-

culina.  Dentro da Teoria Queer essa ligação não é determinante, ou seja, 

o sexo biológico não determina o gênero e tampouco a identidade de gê-

nero, bem como o gênero não define nem estabelece papéis obrigatórios a 

serem cumpridos.  

 

Para o queer, por exemplo, uma criança que nasce com vagina (fêmea) não 

precisa necessariamente cumprir de forma totalmente fiel com um projeto de 

identidade pré-formulado (feminino, que requer que ela use vestidos, brincos, 

perfumes.   (CALEGARI, 2009) 

 

Miskolci (2012) atenta para a educação nas escolas como um dos 

principais meios de exercer poder e normalizar sujeitos, e portanto, há a 

necessidade da Teoria Queer estar presente nesse contexto de forma a 
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reestruturar a educação e superar essa pedagogização do sexo das crian-

ças. Educar numa perspectiva Queer requer pensar a partir das 

experiências daqueles que foram subalterizados ou sequer considerados 

historicamente para poder agir no sentido da superação de desigualdades. 

Para chegarmos à uma transformação social, Miskolci afirma que é preciso 

superar também o binarismo homo - heterossexual. 

 

A esfera da educação não precisa, e na minha opinião nem deve seguir essa 

lógica que busca trocar a formação heterossexista existente por outra simples-

mente binária, como a que opõe o homem e mulher, feminino e masculino, 

hetero e homo. Ou ainda por outra cirscunscrita aos termos de uma sigla 

(LGBT), um número limitado de formas de identificação. Em outras palavras, 

pouco adianta apenas trocar os sinais: se antes se educava todo mundo para 

heterossexualidade, punindo ou ignorando quem não a seguisse, passar a edu-

car para o binário hétero-homo. Além de manter o impulso normalizador, 

apenas ampliando o numero de possibilidades para um número restrito de 

identidades disponíveis no presente, essa forma de educar passa a exercer 

ainda mais pressão social sobre crianças ou adolescentes, pessoas em forma-

ção para que se definam logo e adotem uma identidade (MISKOLCI, 2012, p.12)  

 

Identidades se forem prescritas, na concepção Queer remetem à uma 

forma de normalizar e controlar indivíduos e a escola participa intensa-

mente deste processo. Esses processos de violência deixam rígidas as 

funções que os indivíduos devem cumprir e Miskolci (2012) questiona  essa 

identidade fixa, uma vez que passamos por transformações todo o tempo 

e a vida toda. Dinis (2013) fala sobre a necessidade de uma Pedagogia 

Queer – termo criado em 1993 pelas pesquisadoras Mary Brison e Suzanne 

de Castell - para abranger e redesenhar esse antigo modelo de educação 

para uma educação pedagógica não-normativa, ou seja, pedagogias que 

estejam desvinculadas de discursos normativos em qualquer aspecto do 

indivíduo. (DINIS, 2013). 

No Brasil, a pesquisadora Guacira Lopes Louro tem sido destaque 

quando pensamos em redesenhar a educação a partir dos estudos Queer. 

Imediatamente a combinação parece não ser viável, pois Queer e escola 

parecem se repelir. Enquanto a instituição escolar é formada por projetos, 
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binarismo, normas, disciplinas, o Queer implica o estranho, à contestação, 

e às formas mais plurais possíveis de corpos, gêneros, sexualidades. Louro 

(2004) defende que a pedagogia queer não diz respeito a uma forma de 

educação que irá trazer diferentes respostas, mas irá abrir caminhos para 

novos e contínuos questionamentos, a busca para novas formas de pensar, 

ser, fazer e agir: 

 

 Uma tal pedagogia sugere o questionamento, a desnaturalização e a incerteza 

como estratégias férteis e criativas para pensar qualquer dimensão da existên-

cia. A dúvida deixa de ser desconfortável e nociva para se tornar estimulante 

e produtiva. As questões insolúveis não cessam as discussões, mas, em vez 

disso, sugerem a busca de outras perspectivas, incitam a formulação de outras 

perguntas, provocam o posicionamento a partir de outro lugar. Certamente, 

essas estratégias também acabam por contribuir com a produção de determi-

nado “tipo” de sujeito. Mas, nesse caso, longe de pretender atingir, finalmente, 

um modelo ideal, esse sujeito – e essa pedagogia – assumem seu caráter in-

tencionalmente inconcluso e incompleto (LOURO, 2004, p.52) 

 

Louro (2004) fala de uma Pedagogia Queer que acolha a todos, ou 

seja, cabe também à infância de modo geral, pois as crianças que como 

citado já anteriormente são inseridas no processo de normalização e en-

quadramento social, e carregam expectativas dos adultos sobre seus 

modos de agir, falar, brincar como menina ou como menino.   Os conceitos 

da Pedagogia Queer podem ser uma ferramenta para professores uma vez 

que assim como Dinis (2013) aponta, os docentes sentem o impacto das 

aceleradas mudanças nas formas de assumir identidades e dos questiona-

mentos sobre as certezas que, por muito tempo, carregamos para dar 

espaço à uma educação onde saberemos conviver com as contradições, in-

certezas, paradoxos e multiplicidades que coexistem e afetam não só 

adultos, mas as crianças também. 

Preciado (2013) afirma que a sociedade “heterocrata” constrói crian-

ças heterossexuais e que são direcionadas a se enquadrarem dentro de 

uma norma de gênero que irá reprimir qualquer forma de viver e experi-

mentar seu corpo de forma livre e resistir ao que não estiver de acordo 
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com suas vontades e desejos. A pesquisadora denuncia a falsa proteção 

criada em volta da criança e questiona: 

 

Quem  defende  o  direito  das  crianças  diferentes?  Os direitos do  menino 

que  adora  se  vestir  de  rosa?  Da menina  que  sonha  em  se  casar  com a  

sua  melhor amiga? Os direitos da criança queer, bicha, sapatão, transexual ou 

transgênero? Quem defende o direito da criança a mudar de gênero, se for da 

vontade dela? Os direitos das crianças à livre autodeterminação de gênero e 

de sexualidade? Quem defende os direitos da criança a crescer num mundo 

sem violência sexual ou de gênero? (PRECIADO, 2013, P.97) 

 

Para Preciado (2013) defender que crianças tenham uma família 

composta por um homem e uma mulher heterossexual não significa de 

forma alguma protegê-las ou salvá-las. Quando só este caminho é tido 

como correto, significa que pertencer à uma família composta por duas 

mães por exemplo é inadmissível. A criança então não passa de um “arte-

fato biopolítico que garante a normalização do adulto”. (p.98) A 

pesquisadora faz esta defesa especialmente porque, por anos ela foi essa 

criança. Sentiu em seu corpo, pela experiência pessoal, sua família e os que 

cercavam sua infância se constituírem como a “polícia de gênero” (P.98). 

Ao relatar suas memórias de infância, Preciado torna visível e concreta a 

percepção falha que a sociedade tem sobre proteger e defender as crianças. 

Proteger e defender do que? De quem? De viverem suas singularidades 

como se sentem respeitadas e com apoio e respeito? 

 

Lembro do dia  em  que,  na  minha  escola  de  freiras,  Irmãs  Reconstituido-

rasdo Sagrado Coração de Jesus, a madre Pilar nos pediu para desenhar a 

nossa futura família.  Eu  tinha  sete  anos.  Desenhei  eu  casada  com  a  minha  

melhor  amiga,  Marta, três  crianças  e  vários  cachorros  e  gatas.  Eu  tinha  

imaginado  uma  utopia  sexual,  na qual  existia  casamento  para  todos,  

adoção,  PMA...  Alguns  dias  depois  a  escola enviou  uma  carta  à  minha  

casa,  aconselhando  os  meus  pais  a  me  levarem  a  um psiquiatra, para 

consertar o mais rápido possível o problema de identificação sexual.  

Depois dessa visita, vieram várias represálias. O desprezo e a rejeição do meu 

pai, a vergonha e  a  culpa  da  minha  mãe.  Na escola foi espalhado o rumor 

de que eu era lésbica. .Eu tinha um pai e uma mãe, mas eles foram incapazes 



254 | Ser professor(a) na Educação Infantil: diálogos 

 

de me proteger da depressão, da exclusão, da violência. (PRECIADO, 2013, 

P.100) 

 

Assim como ocorre com muitos pais e mães, a família de Preciado, 

segundo o próprio autor, estava em defesa, não de sua filha, da criança, 

mas do cumprimento das regras sexuais e de gênero que estavam enrai-

zadas neles durante anos, por meio do sistema educacional que não 

permite o fugir à regra imposta da heterossexualidade. Esse sistema de 

normalização, ao invés de proteger a criança, rouba dela seus respectivos 

pai e mãe e os transformam em “representante repressivo da lei” e “re-

produtora da norma sexual” (p.101).   

Essa defesa mascarada, na verdade, reforça os vários formatos de dis-

criminação, punição e rejeição dos pais sobre as crianças não 

heterossexuais (PRECIADO, 2013). A defesa pelos direitos das crianças e 

adolescentes deve vir no sentido de não construir uma identidade sim-

plista e reducionista e sim respeitar e valorizar todas as formas de 

expressão identitárias e sua fluidez (PRECIADO, 2013). 

Precisamos garantir dentro e fora das escolas o cumprimento dos di-

reitos das crianças e nestes direitos está incluso o respeito total aos desejos 

infantis e suas experiências sobre seu gênero. A criança precisa ser com-

preendida como um indivíduo polimorfo em seu processo de 

experimentação, onde nenhum rótulo deve ser atribuído. 

Também saliento a extrema importância de problematizar essas 

questões junto às instituições escolares e equipes de professores e funcio-

nários, tanto nos cursos de formação inicial quanto continuada. A 

transformação no contexto da escola influenciará em novas práticas peda-

gógicas que tenham princípios de liberdade e respeito com as crianças que 

se encontram nas nossas escolas de Educação Básica. 

Neste caminho, tal como Louro (2004; 2012) defendo que  uma pe-

dagogia e um currículo Queer estariam voltados para o processo de 

produção das diferenças e trabalhariam, principalmente a convivência 

com a instabilidade das identidades. Nesta perspectiva, a diferença passa 

a ser considerada como elemento crucial na constituição de cada pessoa. 
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Não caberia mais uma identidade fixa e rígida, práticas sexistas e segrega-

doras e esta não seria uma solução para o problema, mas um caminho a 

ser construído e transformado constantemente, visando uma educação 

que respeite e valorize o sujeito criança, uma educação não sexista. 
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