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Historia da arte
Um belo dia a prefeitura lhe encomendou um grande cavalo para uma
praça da cidade. Um caminhão trouxe ao ateliê o bloco gigante de granito.
O escultor começou a trabalhá-lo, em cima de uma escada, a
golpes de martelo e cinzel. As crianças o olhavam. Então as crianças
partiram de férias, rumo às montanhas ou ao mar. Quando regressaram,
o escultor lhes mostrou o cavalo terminado. E uma das crianças,
com olhos muito abertos, lhe perguntou: –Mas …? Como sabias
que dentro daquela pedra havia um cavalo?
Eduardo Galeano
Dias e noites de amor e de guerra
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Apresentamos já o segundo número de Infancia
latinoamericana. Concretização de um longo sonho
que nos remete há anos atrás quando conhecemos
a Asociación de Maestros Rosa Sensat, sua Revista
Infancia, recebemos profissionais que, em sua habitual
viagem de estudos, visitaram nossa cidade e nos
vinculamos com professoras capacitadas como Marta
Mata, Tere Majem, Irene Balaguer… e tantas outras.
Com quem tivemos o privilégio de nos enriquecer
durante tantos anos na troca com esta associação,
com os aportes da revista e com o coletivo de
profissionais que as constroem e sustentam, nos
sentirmos hoje parte ativa da mesma significa uma
oportunidade que nos desafia e nos compromete
profundamente.
Não é novidade que a América Latina se caracteriza
pela presença de profundas desigualdades sociais
entre pequenos grupos privilegiados e grandes setores
da população que vive em condições de pobreza e
extrema pobreza. A distribuição desigual da riqueza e
a segmentação na maioria dos países fazem com que
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grande parte de suas crianças, as mais vulneráveis
aos efeitos dessa situação, nasçam e cresçam em
situações de pobreza.
Estamos em uma região do mundo na qual a
desigualdade social bloqueia inevitavelmente o
desenvolvimento desse potencial que traz cada ser
que nasce; atravessamos um novo século que agita
novos paradigmas que não parecem resolver velhos
problemas e sofremos cotidianamente as contradições
e paradoxos de um mundo que cresce em descobertas
científicas e tecnológicas uma vez que uma
invasora globalização nos desorienta no
reconhecimento de nossos valores e nossa própria
identidade.
A Convenção indica que os Estados, a sociedade
civil e política têm a responsabilidade de garantir com
justiça os direitos da infância que deve ser levado
em conta e priorizado o interesse das crianças,
gerando condições para que recebam, a todo o
momento, aquilo que lhes é necessário para seu pleno
desenvolvimento. A defesa destes direitos é uma
tarefa complexa que requer o envolvimento e
compromisso de todos os seres humanos de forma
permanente: no mundo privado e familiar, no espaço
público e nas instituições.
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Apesar de alguns esforços que se vêm realizando, tanto
em cada país como a nível internacional, continuamos
sendo testemunhas de certa “invisibilidade” dos
direitos humanos da infância. Em nossos países latinoamericanos encontramos crianças que lutam pela
sobrevivência e que, desde muito cedo, enfrentam
múltiplas dificuldades resultantes de uma complexa
trama de determinações políticas, econômicas e
ideológicas.
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É unânime o reconhecimento da educação quando
se aspira a transformações profundas em condutas,
atitudes e representações, no desenvolvimento integral
das pessoas ao longo de suas vidas, na construção de
sociedades mais justas e democráticas, na luta para
eliminar a pobreza e promover uma convivência de
paz respeitando a diversidade cultural. No entanto, o
pouco reconhecimento dos direitos da infância faz com
que a educação para todas as crianças pequenas com
critérios de qualidade, equidade e justiça, na etapa
mais transcendente de toda vida do ser humano, siga
sendo ainda um desafio pendente.
A qualidade da educação infantil como direito e bem
comum, deve ser garantida pela responsabilidade
pública, porém, como coletivo de profissionais,
temos que ser conscientes e assumir o grau de
responsabilidade que compete a educação e a suas
instituições na formação de pessoas livres, criativas,
solidárias, amantes da vida e da cultura, capazes
de participar ativamente nessas transformações
imprescindíveis.
Estamos convencidas de que as soluções e respostas
não virão nem sozinhas, nem majoritariamente, de
um só campo ou disciplina, que educar é uma tarefa
compartilhada e que temos a responsabilidade de
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trabalhar e proteger esse efêmero momento
no qual as oportunidades possam de algum modo,
converter-se em uma possibilidade real. Se bem
que é certo que ao nascerem os condicionamentos
genéticos e ambientais já marcam sua presença,
também sabemos que uma intervenção qualificada
e contextualizada pode iniciar um caminho de pleno
desenvolvimento se são atendidas as necessidades
comuns e especiais da diversidade contida na infância
num diálogo permanente e democrático com as
famílias, a cidade e a cultura.
Aspiramos que a revista Infancia latinoamericana,
este sonho realizado, seja um meio de comunicação
e diálogo entre diferentes países e suas realidades,
com a prioridade de contribuir à transformação de
concepções e práticas educativas que gerem
trocas e conhecimentos a partir e para
as práticas.

LALA MANGADO
Psicóloga. Socioanalista. Secretaria da Infância.
Prefeitura de Montevidéu.
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Metáfora em que Loris Malaguzzi gravou a fogo em nossa sensibilidade constitui o centro temático deste
número. Queremos abordar a comunicação em seu mais amplo sentido, como o elemento constitutivo por
excelência de todo processo educativo.
Comunicação que interaja com o meio social, que abarque todas as expressões e linguagens, que queira
e busque trocar, compreender e relacionar-se por todos os caminhos, com uma real inclusão e equidade.
Comunicação que nos interpele em nosso fazer cotidiano com crianças, com famílias, com o bairro e a
comunidade, com docentes, profissionais e técnicos... Comunicação que recolha as cem linguagens em sua
infinidade e com seu componente precioso: a escuta.
O material deste número toma somente alguns aspectos do tema, que por sua substância e riqueza estará
sempre presente na revista e atravessará todos os seus conteúdos.
Nydia Richero

Ler na educação infantil ou começar lendo
Aída Rodríguez
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para educação infantil?
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Ler na educação infantil ou começar lendo
NYDIA RICHERO
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Começarei com esta pergunta: cabe à educação
infantil iniciar a aproximação com a leitura ou esta
aprendizagem é exclusiva dos anos iniciais do Ensino
Fundamental? A resposta nos leva a considerar alguns
aspectos essenciais relacionados: em que consiste ler,
para que se lê e qual é seu processo de aprendizagem.
Para nos aproximarmos do tema vemos que ler implica
não somente conhecer o código de transcrição, mas
também saber as diferentes funções dos textos e os
distintos modos em que se lê (folhando, em voz alta,
de forma silenciosa, etc.). Também tomar consciência
de que a alfabetização requer uma longa e complexa
aprendizagem desde o ponto de vista do sujeito.
Se pudermos compreender quando e como começa
esta aprendizagem, estaremos em condições de
saber qual o seu papel na educação infantil.
Aproximando-nos desta forma, poderemos tirar
algumas conclusões que pretendem responder a
pergunta que inicia este artigo.
Ler é uma aquisição que transcende de longe a
decodificação. Significa entender como e para que se
lê, as características próprias de cada texto: narrativos,
informativos, etc. Isto é, entender suas funções e as

estruturas próprias de cada texto específico. A qualquer
pessoa mais ou menos alfabetizada é óbvio que:
• Lê-se para informar-se, para entreter-se, para
comunicar-se;
• Ler é uma aquisição linguística, em estreita relação,
embora muito diferenciada, com a oralidade.
Uma das mais preciosas aquisições do ser humano,
que o distingue do resto das espécies, é o uso da
linguagem. Esta é uma aquisição precoce, fora de todo
ensino sistemático, que vai se adquirindo pelo simples
fato de estar inserido em uma comunidade de falantes.
Não cabe neste espaço fazer uma caracterização
diferenciada entre linguagem oral e escrita. Contudo,
é oportuno assinalar que, em relação a processos
de aquisição existem algumas semelhanças. A
linguagem oral se aprende de forma natural a partir
dos intercâmbios sociais. Em relação à escrita e suas
funções (além dos códigos de escrita) sabemos que os
sujeitos das culturas letradas também estão imersos
em uma sociedade que possibilita o descobrimento de
algumas de suas características.
Nos dois casos, as descobertas são precoces quando
se dão as condições requeridas. Quais são estas?
A mais importante: o contato com diversos tipos de
textos e a informação que se extrai deles.
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A criança, que investiga tudo sem pedir permissão, não
pode permanecer alheia aos significados e conteúdos
dos livros, cartazes de publicidade,
jornais, etc. Seus avanços neste aspecto serão
mais ou menos acelerados dependendo
dos ambientes socioculturais, dos interesses, das
capacidades. Quando pergunta: “O que diz aí?” ou
reconhece o logotipo ou marca de um produto, já
descobriu o conteúdo significativo dos
materiais que indaga.

No inicio da alfabetização, devemos retornar aos
primórdios da função simbólica, aos primeiros
balbucios, a execução, importância e interpretação
dos primeiros “rabiscos” que progressivamente vão se
diferenciando dos desenhos. Para saber que
“o texto está e diz”, a criança teve que percorrer um
longo caminho que alcança a partir do contato,
quanto mais cedo melhor, com os livros de histórias,
com os papéis, com os instrumentos próprios da
escrita.

A educação infantil se converte, nesta perspectiva,
em um lugar privilegiado para despertar interesses e
conduzir para a linguagem escrita: isto não quer dizer
que na educação infantil os meninos e as meninas
tenham que aprender a ler (alguns poderão fazê-lo
dependendo de todos os fatores implicados nesta
aprendizagem), mas é importante “promover
o interesse na leitura”, para ajudar
a descobrir suas características e funções.

O gosto pelos textos, junto a uma curiosidade
característica, impulsiona a busca de informação
para tentar “ler”, ainda que não possa fazê-lo no
sentido formal do termo. Neste contato com
os textos as crianças farão tentativas e suposições
em um trajeto cheio de voltas e armadilhas, antes do
ensino sistemático do sistema de escrita próprio do
ciclo escolar.

Dois são, em princípio, os motivos pelos quais a
educação infantil se constitui em um lugar privilegiado
para despertar este interesse. Desde o ponto de vista
da criança, porque este período é rico em perguntas
oriundas desde sua necessidade premente de
compreender o mundo; para isto requer informantes.

Desde o ponto de vista do docente, e na medida em
que esteja convencido de sua importância no alcance
desta aquisição, porque possui uma grande liberdade
de ação fruto da ausência de exigências curriculares
neste nível específico. Tão importante papel
frequentemente não é vislumbrado pelos professores
da educação infantil.
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Minha experiência no Uruguai me indica que, em geral,
a educação infantil perde o precioso tempo que possui
devido a pouca relevância que dá a um interesse
nascente, desconsiderando a alta capacidade de
aprendizagem dos primeiros anos de vida.
Não se trata de pedir aos professores da educação
infantil que ensinem a ler, como frequentemente
se mal interpretou, mas de criar nos docentes a
consciência de que entre suas metas, deveria ocupar
um lugar privilegiado o desenvolvimento do gosto pela
leitura. Como? Fazendo sentir o encanto pelas histórias
e conduzir para o descobrimento das possibilidades de
comunicação e de informação que os textos oferecem.
O que tradicionalmente se chamou preparação não
teria que ser outra coisa que esta imersão no mundo
da leitura a que me refiro. Não se “prepara” para
aprender depois, porque muito cedo as crianças
podem estar aprendendo em ambientes alfabetizadores
por meio de contatos frequentes, reais e sentidos
guiados por docentes conscientes de sua importância
nesta aprendizagem.
São quatro os requisitos a que se refere K. Goodman
para ser alfabetizado: falar, escutar, ler, escrever. Resulta
óbvio que os primeiros sempre estão presentes quando
se aborda a educação infantil. Se pensarmos no terceiro

(ler) não dizemos aqui “leitor” no sentido tradicional
do termo. Ler, usado no sentido amplo, também
supõe conhecer para que servem os textos e o tipo de
linguagem que se utiliza em cada um. Múltiplas são as
ocasiões do professor para esta aproximação: desde as
comunicações aos pais e suas respostas (o chamado
“caderno turista”, no qual se torna manifesta a função
comunicativa), as cartas, a busca de uma informação
de interesse (em livros, jornais, enciclopédias, internet,
etc.), a narrativa de histórias...
Quero referir-me especialmente à importância da
narrativa e as formas de trabalhar com ela a partir de
sua relevância como meio de alfabetização.
Tanto a leitura de histórias como a narração oral não
só desenvolvem a fantasia como, além disso, permitem
ampliar horizontes ao conhecer outras realidades
possíveis e contextos diferentes da realidade imediata
(J. Bruner). Permitem ver, através de sua estrutura
textual, que em toda história há uma situação, um
âmbito em que ela se desenvolve e um conflito que
culmina em uma solução. (Aparecem aqui: Onde
aconteceu? O que aconteceu? O que vai acontecer?
Como se resolve ou não este problema?)
Também são importantes as diferentes interpretações
que se fazem de um texto, fazendo com que estas
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mudem a partir do ponto de vista de cada um (o
sentido, a emoção, a relação com as suas vivências,
etc.). Esta também é uma das características próprias
da leitura porque em sua apropriação há interesses,
afetos, conhecimentos prévios, relações de um texto
com outros já conhecidos, experiências, interesses.
Além disso, o confronto de diferentes pontos de vista
dá movimento ao estímulo da oralidade e, através do
diálogo, o grupo se enriquece.
Mas, além das diversas interpretações, o texto é em
si um objeto imutável: é o que está escrito além das
diversas transações que os sujeitos fazem com ele,
principalmente quando se trata de textos narrativos.
Na comparação destes com outros, se manifestam
diferenças: alguns têm só uma possibilidade de
interpretação, como por exemplo, as placas de
trânsito de caráter simbólico preceptivo (PARE, CURVA
PERIGOSA, ENTRADA, SAÍDA) e aqueles que indicam o
nome de uma rua, a existência de um comércio, etc.
(PADARIA, BANCA DE JORNAL). Também tem pouca
possibilidade de interpretação diferente a identificação
de logotipos, de artigos de uso cotidiano, amplamente
conhecidos pela sua publicidade.
Com respeito ao uso didático da história, tem que
diferenciar a história lida da história contada; ambas

as formas são válidas e de importância didática
específica para os objetivos até aqui traçados.
Sabemos que a criança gosta que lhe repitam uma
história. A história narrada é de algum modo cada vez
diferente linguisticamente, por mais que sua trama
seja a mesma; se diferencia da outra (estende-se,
mudam-se as palavras, resume-se). A história lida,
no entanto, é imutável. A diferenciação que a criança
vai estabelecendo entre a história lida e a contada
lhe permite chegar a uma grande descoberta: a
invariabilidade dos textos escritos. Quando entende
essa diferença não lhe incomodam as mudanças na
narração oral, mas não são permitidas naquele relato
lido repetidamente e que muitas vezes já sabe de cor.
Com referência à história lida, Daniel Pennac, em seu
livro Como um romance (2004) nos alerta sobre este
tipo de atividade, válida em qualquer etapa da vida:
“A leitura em voz alta feita por bons leitores é um
presente para todas as idades. Não tem compensação
maior que o prazer de recebê-la.”
Mas não somente de histórias se trata o trabalho
na educação infantil como forma de introdução na
alfabetização. A variedade teria que ser protagonista:
variedade de estilos linguísticos, de formatos, de
autores, de temas, opiniões, funções, estilos.
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O que é melhor que levar um jornal do dia e lê-lo
quando se jogou uma final de futebol que todos
viram da TV? Ou ler a todos uma carta da mãe de
X que avisa que ele está doente? Ou o comunicado
da diretora da escola anunciando algo de interesse
geral? Os recursos são múltiplos e, além do
planejamento diário, tem que estar presente
sempre o espaço de leitura que permita trabalhar
todas as situações emergentes.
Somente se entende a importância destes
primeiros anos sob a responsabilidade da educação
infantil se estiver em condições de introduzir a criança
no mundo letrado. A palavra responsabilidade pode
parecer demasiada forte. No entanto, não o é na
medida em que grande quantidade de crianças de
nosso país e nossa América tem poucas
possibilidades de acessar o mundo leitor
no seio de suas famílias, muitas são analfabetas,
não leem nem contam histórias, não
têm materiais escritos a sua
disposição nem informantes.
Por isso, para todos os meninos e meninas da
educação infantil, é prioritário o trabalho com textos,
mas em especial para aqueles cujas oportunidades de
introduzir-se em uma sociedade letrada são escassas.

É função de a educação infantil iniciar ou continuar
o caminho (segundo as idades e os contextos) e não
esperar que o ensino primário por si só enfrente uma
problemática que muitas vezes fracassa.

NYDIA RICHERO
Mestre e professora de Didática

Bibliografia
Bettelheim, B. y Zelan, K. (1982): Aprender a leer, Barcelona:
Grijalbo.
Bruner, J. (1988): Realidad mental y mundos posibles, Barcelona:
Gedisa.
Freinet, C. (1982): Los métodos naturales, Barcelona: Editorial
Fontanella.
Nemirovsky, M. (1999): Sobre la enseñanza del lenguaje escrito y
temas aledaños, México: Paidós.
Pennac, D. (2004): Como una novela, Bogotá: Norma.
Petit, M. (2003): Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la
lectura, México: Fondo de Cultura Económica, Colección “Espacios
para la lectura”.
Rosemblath, L. (2002): La literatura como exploración, México:
Fondo de Cultura Económica, Colección “Espacios
para la lectura”.

<< 11

>>

nº2

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AGOSTO 2011

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Uma prensa manual para educação infantil?

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
los
100
lenguajes
linguagens
de infância
la infancia
da

<< 12

>>

nº2

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AGOSTO 2011

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Uma prensa manual para educação infantil?
Aída Rodríguez

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
los
100
lenguajes
linguagens
de infância
la infancia
da

respeito e na valorização de si mesmo, e no respeito e
na valorização do outro.

Entre todas as formas de comunicação e linguagens
que pretendemos que nossas crianças possam
desenvolver, tem ocupado um importante lugar
a palavra falada e a palavra escrita, como forma
de expressar nossos sentimentos, opiniões e
pensamentos, como instrumento de vínculo,
de diálogo, como veículo para resolver conflitos.

Então, quando “vejo” o outro, quando descubro que
não estou sozinho, começa a ter importância o que diz
e pensa esse outro. Através de suas palavras posso
conhecê-lo, ele me comunica o que pensa e sente. Mas
também, através da palavra, posso expressar minhas
ideias e sentimentos, posso comunicar-me com o outro.

Por que a palavra?
Uma cultura baseada no respeito pelos direitos e na
solidariedade, uma cultura de paz e não violência se
constrói favorecendo relações sociais baseadas no

A palavra é deste modo, um instrumento de apreensão
do conhecimento. Adquire um lugar privilegiado na
democratização e na construção coletiva de saberes,
porém, sobre tudo, é um extraordinário instrumento de
comunicação.

Dizer minha palavra implica compreender o mundo.
Significa pensá-lo para poder dizê-lo.

Como a promovemos?
Através das seguintes propostas:
• Práticas cotidianas de conversar, escutar, opinar,
contar, perguntar, descrever, detalhar, em pequenos
grupos e com cada criança em particular.
• Leitura e narração diária de contos, histórias,
poemas, canções de ninar, etc.
• Dramatização de histórias.
• Empréstimo de livros de história para compartilhar
com sua família em casa.
<< 13
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• Exercitando a tentativa de “colocar palavras aos
sentimentos”.
• Memorização de poemas, rimas, canções, canções
de berço.
• Criação coletiva de contos e histórias.
• Mudando a letra de canções conhecidas.
• Poder comunicar mensagens, recados, pedidos.
• Relacionando imagens com textos de jornais,
revistas, publicidades, embalagens.
• Brincando de dizer o mesmo com outras palavras.
Na procura permanente de novas formas de apropriação
da palavra falada e escrita por parte das crianças, nos
chega a proposta do pedagogo, antropólogo e cantor/
compositor colombiano Jairo Ojeda: o uso da prensa
manual como ferramenta pedagógica para motivar os
processos de aproximação da leitura e escrita..

Mesmo que Freinet formula seu modelo pedagógico
no início do século passado, grande parte de seus
princípios tem uma assombrosa vigência.
Sua preocupação pela experiência social da criança, o
papel predominante que confere a sua sensibilidade,
ao trabalho e a cultura da comunidade, geram uma
proposta pedagógica que envolve e interessa ao mesmo
tempo à instituição educativa, à família e o meio social.
Utilizando a prensa podem ser articulados quatro
aspectos fundamentais que permitem as crianças não
só construir o código, mas converter-se em leitores e
escritores entusiasmados.
O Primeiro é o que parte de suas próprias vivencias.

O que é a prensa manual?
É uma ferramenta pedagógica, desenhada para
imprimir textos, acomodando letras e entintando-as, ao
estilo de Gutenberg, recriada com materiais não tóxicos
em dimensões e formato atrativo para as crianças.

O segundo é o que leva em conta a palavra de cada
criança na construção de seus próprios textos para
contar suas vivências, permitindo ressaltar a importância
da oralidade como substrato fundamental da linguagem
escrita. Os textos que as crianças levam para a prensa
são textos surgidos de suas criações espontâneas,
surgidos da observação, da contemplação, do instante
poético ou cotidiano em que se vive.

Está inspirada em um modelo pedagógico de Célestin
Freinet e sua ideia de empregar uma prensa manual
como ferramenta para “dar a palavra” às crianças.

O terceiro é o que se fortalece o “ser comunicador”,
a natureza social do ato de escrever, o sentido de
comunicar a outros não presentes.
<< 14
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Não se trata de copiar algo que outros têm para dizer,
mas do que eles têm para dizer a seus amigos, a sua
família, ao mundo inteiro.
Um dos acertos da prensa manual é o que coloca
as crianças em contato frente ao ato de escrever,
deixando consciente desde o primeiro momento a ideia
de que há algo que sai de mim, sai e se fixa em um
suporte para que os outros leiam.
O quarto é o que promove o trabalho em equipe
fortalecendo a construção da “alteridade”, da
importância de pensar e construir o mundo
“com outros”. Permite dar sentido ao mundo
da linguagem escrita.

Qual seria em nossa proposta pedagógica o interesse
da prensa? Que lugar ocuparia?
A implementação do jogo de letras e da prensa no Jardim
permite utilizar uma ferramenta a mais no caminho que
pretendemos de renovação na dinâmica educativa.
Permite “colocar a criança como o sujeito ativo de seu
próprio processo educativo”.
Não se trata de ensinar a ler ou escrever, se trata
de aproximar os meninos e as meninas de vivências
significativas, de codificar e decodificar suas próprias
experiências, seus próprios sentimentos, sua
apreciação do que os rodeia.
<< 15

>>

nº2

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AGOSTO 2011

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Uma prensa manual para educação infantil?
O que nos possibilita então?

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
los
100
lenguajes
linguagens
de infância
la infancia
da

Possibilita-nos dar a palavra às crianças. Que possam
descobrir o sentido de se comunicar através da palavra
escrita, que consigam transitar junto conosco e com
os outros, desde as experiências mais concretas até a
linguagem poética.
Quando começamos a gerar encontros das crianças
com a prensa, descobrimos que suas possibilidades
iam muito mais além se realmente permitíssemos o
placar experimental que apresenta Freinet.
Uma última pergunta
Por que utilizar uma prensa manual (quase de museu)
na época da comunicação digital e quando se pretende
universalizar o uso dos computadores?
Por um lado permite o trabalho em equipe,
especialmente em relação à montagem dos textos.
Por outro, e isto é o que consideramos mais
importante, comprovamos que a prensa permite
manipular essa abstração que são as letras e as
palavras; dando corpo, nos permitindo tocá-las,
acomodá-las, armá-las e desarmá-las, tentar
encontrar a forma requerida.

Quando formamos a palavra passo a passo,
selecionando cada tipo e cada letra, armando
e desarmando, se impõe outro ritmo,
mais lento, devagar, passo a passo.
O ritmo das aprendizagens naturais.
O tempo que é necessário para pensar.
No computador, passamos da mão para o teclado
e deste para a tela de forma instantânea. Os processos
são muito mais rápidos, o ritmo é veloz, os tempos
encurtam.
Isto não significa desconhecer o fantástico valor das
novas ferramentas digitais como os computadores.
Significa simplesmente ampliar as possibilidades
dos meninos e meninas de experimentar e
compreender os processos.
A vigência da prensa manual como instrumento anda de
mãos dadas com a vigência do pensamento de Freinet
na medida em que seu método natural, partindo da
própria vida da criança, permite a cada um andar em
seu passo, descobrindo novos caminhos, reconhecendo
os aportes de todos e assumindo tarefas de acordo com
as possibilidades individuais, para a construção coletiva.
“Alguém se torna forjador forjando; se aprende a
falar falando; se aprende a escrever escrevendo. Não
<< 16
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há outra regra válida, e quem não se adéqua a ela
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A criança aprende a falar em um tempo recorde
porque não para jamais de falar, e sua mãe não para
de lhe escutar e de falar com ela.
A criança aprenderia da mesma forma a escrever
perfeito sem nenhum exercício sistemático e sem regra
especial se lhe propusessem as mesmas condições
indispensáveis”. (Célestin Freinet: Los métodos
naturales.)
Na página 41 encontra-se o relato de nossas primeiras
experiências com a prensa manual.
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Mestre especialista em deficientes intelectuais
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Freinet, C.: Los métodos naturales. El aprendizaje de la escritura.
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Ojeda, J.: Nuestras lecturas, la escritura y la imprenta manual.
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brinda el autor.)
Ojeda, J.: El desarrollo del lenguaje escrito en los grados iniciales
a través de la imprenta. (Fundamentación de las jornadas de
capacitación desarrolladas por el autor.)
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Meninos e meninas gostam de olhar fotos, sobretudo se
são deles, ou de pessoas significativas, os retratados.
Ter na aula, a seu alcance, um álbum com suas
fotos lhes permite evocar diferentes fatos, situações
e emoções vividas anteriormente dentro do contexto
familiar. Igualmente, ter um álbum em casa com as
fotos do que as crianças fazem na escola ajuda, tanto
a elas como a suas famílias, a verem as aprendizagens
realizadas na escola. Definitivamente, a evocação das
experiências vividas dentro do âmbito familiar e na
escola ajuda as crianças na construção de sua
própria história e identidade.
Com este artigo queremos descrever um recurso que
utilizamos na escola: a evocação, por parte dos meninos
e meninas, mediante fotografias, de sua própria imagem
em diferentes momentos e situações ao longo do
tempo, assim como das pessoas mais significativas em
suas vidas. Este recurso, entre outros, nos serve para
ajudar-los a construir sua própria história, enquanto
vamos recordando e evocando verbalmente fatos,
situações e emoções vividas anteriormente.
Já faz tempo que iniciamos esta experiência com o
grupo de 1 e 2 anos, e também realizamos com os de
2 e 3 anos.
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Construir a própria história com fotos
Pedimos às famílias que nos trouxessem fotografias
de seus filhos, em que os meninos e as meninas
aparecessem em diferentes momentos e situações
do ambiente familiar.
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Também lhes pedimos que nos trouxessem fotos de
seus familiares mais próximos (pai, mãe, irmãos, avós,
tios e tias, etc.), de outras pessoas significativas e
de animais, objetos ou mascotes que podem ter um
interesse especial para os pequenos.
A ideia inicial foi a de utilizar as fotografias como um
suporte gráfico, junto com outras imagens, recortes
de jornais ou revistas, a fim de motivar o diálogo.
Logo nos demos conta de que, se as fotos estavam
à vista, com frequência as crianças as pediam ou as
pegavam, gostavam de fazê-lo, passavam um longo
tempo olhando-as e às vezes mostravam aos demais.
Enquanto olhavam, também expressavam sentimentos
e emoções. Assim, observando seus rostos, vimos como
se mostravam alegres e contentes diante de algumas
fotos, enquanto que com outras adotavam um olhar
sério e às vezes até começavam a chorar se o que
estavam vendo lhes provocava tristeza ou saudade.
Era evidente que as fotografias que haviam trazido
de suas casas não eram imagens como as demais
que utilizávamos, tínhamos que tratá-las de um modo

especial. Portanto, decidimos que em vez de guardar
todas as fotos juntas, agruparíamos as de cada um em
um álbum. Desde então utilizamos álbuns como os que
são dados de brinde nas lojas de revelação dos filmes,
de um tamanho fácil de manipular, de maneira que as
fotos estivessem protegidas, afim de que pudessem
olhá-las sempre que quisessem, sem que tivesse o
perigo de estragá-las.
Os álbuns de fotos nos servem como elemento
motivador para trabalhar diferentes conteúdos
curriculares como, por exemplo:
• A identificação deles mesmos e das pessoas de seu
meio familiar e social habitual (pais, avós, irmãos,
primos, amigos, educadores, etc.) em diferentes
momentos e situações.
• A identificação de objetos, cômodos da casa,
situações cotidianas (comer, dormir, tomar banho) e
outras situações (um passeio ao bosque, um banho
na praia ou as visitas a seus avós do interior).
• Elementos tradicionais e figuras do folclore, a partir
de diversos acontecimentos contemplados nas
fotografias (o batismo, o festival, etc.)
• O reconhecimento do próprio álbum.
• A utilização progressiva dos elementos da linguagem
verbal (substantivos, verbos, adjetivos, etc.).
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• A evocação oral de experiências vividas
anteriormente.
• A expressão e manifestação, como dissemos
anteriormente, de emoções e sentimentos,
e, em alguns casos, a superação da tristeza
que evocam determinadas fotos, mostrando
alegria ao voltar a vê-las.
• A interação com os colegas mediante o interesse
para ver as fotos.
• O respeito e o cuidado com as próprias
fotos e a de seus colegas.
As crianças podem olhar os álbuns livremente ou
lhes propomos olhar todos juntos. Em qualquer caso,
nossa intenção tem como objetivo criar uma situação
comunicativa que lhes ajude a ter presente situações e
experiências vividas anteriormente, e a ir mais além do
aqui e agora, que lhes faça dar-se conta dos elementos
estáveis (a mãe, o pai, os avós, a casa, etc.) e as
mudanças de suas vidas (o próprio crescimento, as
características pessoais).
A princípio, as crianças levavam os álbuns para casa
ao finalizar o curso. Mas posteriormente decidimos, de
acordo com os professores do grupo que eles fariam
parte mais tarde, repassar-lhes os álbuns, para assim
prosseguir com a experiência, de modo que os álbuns
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de cada uma das crianças puderam ser ampliados e
atualizados com as novas fotos que os pais trouxeram.

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
los
100
lenguajes
linguagens
de infância
la infancia
da

O fato de comprovar que as fotos constituem um
elemento motivador muito importante para os
pequenos, junto com a vontade, por parte da equipe,
de transmitir as famílias tudo aquilo que as crianças
fazem na escola, nos levou a pensar, no início do
curso, na possibilidade de realizar um novo álbum para
as famílias com as imagens dos pequenos na escola.
Em princípio, começamos a colocar em prática com o
grupo de 2 e 3 anos, os maiores, já que para eles era
o último ano na nossa escola.
Nossa intenção é capturar fotograficamente tudo
aquilo que fazem na escola, não somente como grupo,
mas também individualmente. A ideia é realizar uma
sequência, evidentemente, não exaustiva de cada
um, onde se refletem seus interesses e preferências
ao longo do curso referente aos jogos, objetos,
atividades ou a suas relações com seus colegas, e
também situações especiais, como a comemoração
do aniversário, as festas ou os passeios. Por um lado,
nosso objetivo é que as crianças possam recordar
e evocar as diferentes atividades que fizeram na
escola, junto com as sensações e emoções que essas
atividades envolvem, para que progressivamente e com

perspectiva, possam perceber todos os progressos que
estão realizando. Por outro lado, pretendemos que
constitua uma ferramenta de comunicação com as
famílias, já que assim elas têm a oportunidade de ver
diferentes situações da vida de seus filhos na escola.
Como as crianças, os pais também podem perceber, a
partir da perspectiva de todo o curso, os progressos e
aprendizagens de seus filhos.
Em consequência, com esta finalidade, fotografamos
as atividades que realizamos ao longo do primeiro
trimestre curso. Tivemos que utilizar vários rolos de
filmes e nos esforçar para tentar capturar, com as
limitações impostas pela nossa habilidade como
fotógrafos, o mais significativo de cada um: o interesse
de Gisela pelo balanço do pátio; o de Laura por escutar
músicas e dançar; os momentos que Silvia dedicava
a seus bebês; as tentativas de Jesús para brincar
com Libertad; o quanto Joel gostava de brincar com
farinha; o tempo que passava Javier olhando seu
álbum, apesar de que às vezes ficava um pouco triste
ao ver seu papai nas fotografias, etc. Para a reunião
com as famílias, marcada para o mês de dezembro,
preparamos um mural com todas as fotos, a fim de
que todos pudessem ter uma ideia geral da dinâmica
da classe, e lhes explicamos nossa intenção de fazer
um álbum personalizado da vida de cada criança na
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Todas as famílias acolheram muito bem nossa
proposta e gostaram de ver as fotos de seus filhos
acompanhadas de um breve texto que resumia os
aspectos mais significativos de sua estada na escola
ao longo do trimestre.
Há que destacar que as famílias colaboraram a todo o
momento e que contribuíram com fotos que pedimos,
embora, por razões diversas, sem menosprezar o direito
à intimidade, algumas tenham custado mais do que
outras. É que, a partir das fotos, pode-se inferir um
pouco o gosto da família; de fato, a família fez uma
seleção, elegendo aquelas fotos que mais gostavam
ou as que desejavam mostrar; têm famílias que nos
enviam muitas fotos outras nos trazem poucas. Neste
sentido, nos surpreendeu que, próximo de entregarmos
os álbuns com as fotografias de seus filhos, algumas
famílias nos trouxeram novas fotos que tinham em casa.
Como educadoras, os álbuns que as famílias nos
enviam contribuem com informações de cada pequeno
e do seu contexto familiar, que, junto
com as entrevistas iniciais e as observações
posteriores, nos ajudam a entender melhor
os meninos e meninas que temos.
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Construir a própria história com fotos
longo do tempo; portanto, a experiência sempre está
aberta a novas propostas ou iniciativas das pessoas
implicadas.
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Por outro lado, os álbuns que fazemos na escola nos
obrigam a afinar nossas observações com os pequenos
e a tentar refletir sobre as características mais
representativas.
Ao mesmo tempo, nos fazem tomar consciência
de nossa subjetividade com relação a cada grupo
e a cada um em particular: ao revelar alguns dos
filmes, nos demos conta de que havia uns que saíam
frequentemente nas fotos, enquanto que outros quase
não apareciam. Evidentemente, isso tem constituído
um motivo de reflexão que tem nos ajudado a
modificar ou repensar nossa interação com eles.
Como se pode ver, a utilização de fotos como suporte
em nossa tarefa educativa com as crianças mudou ao

CARME CISNEROS, ÀNGELS ZAMORA
Professoras da escola de 0-3
da Prefeitura de Barcelona
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SARA MINSTER
Da realidade carregada de problemas ao ideal
carregado de esperanças
Uma longa história de vida pessoal e profissional nos
permite considerar o professor Miguel Soler muito
nosso. Nasceu em 1922 em Corbera de Llobregat,
provincia de Barcelona, e aos quatro anos emigrou com
sua familia para Montevidéu. Em 1939 graduou-se
como professor e após obter a cidadania legal Uruguaia
começa sua longa e prolífera carreira profissional em
distintos departamentos do país. Recebeu uma bolsa de
estudos pela UNESCO para especializar-se em Educação
Fundamental no México. Em seu retorno apresentou ao
Conselho de Educação Primária o projeto de criação do
Primeiro Núcleo Escolar Experimental, que ocorreu entre
1954 e 1961 na zona de La Mina del Departamiento
de Cerro Largo, na fronteira com o Brasil. Durante toda
sua etapa profissional em nosso país (1943-1961)
integrou as organizações sindicais e foi co-fundador da
Federação Uruguaia do Magistério. Por mais de 20 anos
desempenhou altos cargos na UNESCO como diretor,
acessor e consultor em diversos países da América
e Europa. Em 1982 retorna a sua Catalunha natal,
sempre integrando Grupos de Educação e Comissões
vinculadas à UNESCO. Ali escreve muitas de suas obras
e participa de atividades solidárias, principalmente para
a América Latina. Em 2005 retorna a Montevidéu e
<<
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permanece até abril de 2007, para atuar como acessor
honorário da presidência do CODICEN, e trabalhar,
por sua vez, na Comissão Organizadora do Debate
Educativo. Desde 2009 reside em Montivedéu, Uruguai,
seu país de adoção, como ele mesmo o qualifica.
Aproveitando esta circunstância, Infancia entrevista o
Professor, uma vez mais, oferecendo a ele suas páginas,
como em várias ocasiões havia feito a edição catalã,
agora em sua nova versão latino-americana.
Estimado professor, quero dizer-lhe que, antes da
preparação desta reportagem, lemos Lecciones
de un maestro, primeiro na Coleção Clássicos da
educação uruguaia, editada em 2009 por ANEPCODICEN ( Administração Nacional da Educação
Pública - Conselho Diretivo Central). Reler suas
obras, lidas faz tempo, e lembrar as conferências
assistidas , foi emocionante: um prazer e uma
grande preocupação ao mesmo tempo, devido à
vigência de suas análises para essa realidade ainda
carregada de muitos problemas e um ideal que
necessita reativar suas esperanças, parafraseando
suas próprias palavras que iniciam o livro (“De la
realidad cargada de problemas al ideal poblado de
esperanzas.”). O senhor concorda?
Em grandes linhas sigo sustentando a validade
dessas palavras, que não são antinômicas, mas
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complementares. A frase refere a um processo
desejável. Todo o ser humano está carregado de
problemas, porém a vida se tornaria insuportável
se não fosse, também, portadora de esperanças. A
condição problemática é inerente à educação. Sem
querer enumerar, basta recordar que a educação está
impregnada pela ideia de mudança, em seu interior
e em seu exterior, e que cada uma das mudanças
que propicia gera um debate, às vezes um conflito.
É bom que seja assim, sempre que o debate seja
compartilhado e que o conflito desemboque em uma
solução criadora, modificadora da realidade. E, por
outro lado, o ideal cheio de esperanças é indispensável
a cada um dos agentes educativos, desde o menor dos
alunos até o mais importante dos hierarcas. A projeção
ao futuro é própria da ação educativa e a grande força
orientadora há de ser o ideal de construir um mundo
melhor.
Quais considera os principais problemas que, em
matéria de educação, afetam hoje a realidade
latino-americana?
A esta altura de minha vida me sinto tentado a
dizer que, os problemas mais importantes que
afetam hoje a educação não lhe são próprios, mas
fazem parte do contexto geral latino-americano,
com componentes políticos, sociais, econômicos,
<<
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latinoamericana

culturais. Nós, educadores experientes aprendemos
que o setor educacional não é o mais poderoso
agente de mudança. Cada vez mais outros meios de
que dispõem a nossa civilização (o poder político,
os poderes factuais, os meios de comunicação, as
formas massivas de expressão cultural, a atividade
militar, entre outros), afetam tanto ou mais que a
educação na construção das pessoas. Ou seja, vejo
um primeiro problema no relacionamento entre a
sociedade global e o trabalho educativo. Quando a
sociedade está baseada em principios de equidade,
justiça, democracia, liberdade, nós educadores
trabalhamos mais e melhor, contribuindo para que
o projeto educativo e o projeto social se fortaleçam
mutuamente, e que as pessoas encontrem na
educação conhecimentos e valores coerentes com
as características da comunidade. Por outro lado, os
tempos de didatura, repressão, desordem, pobreza
generalizada, incerteza diante do futuro resultam
nefastas para os docentes e para os sistemas
educativos. Os professores, na solidão de sua sala,
apelam para desenvolver, em nome dos alunos e de
si mesmos, uma espécie de pedagogia da resistência.
Custa muito edificar os sistemas da Educação Pública,
mas em muito pouco tempo são destruídos por toda a
tirania, como ocorreu no Uruguai, não faz muito tempo.
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É justo reconhecer, e faço isso com satisfação, que
nos últimos anos em vários países latino-americanos
as opções partidarias da cidadania tem-se inclinado
por orientações políticas favoráveis à construção de
sociedades mais livres e justas.
Internamente, os sistemas educativos confrontam
problemas igualmente importantes. Alguns provêm do
crescimento da demanda de educação. A progressiva
extensão da educação como direito constitui um
importante triunfo, mas exige o crescimento sustentado
dos meios postos à sua disposição. Em muitos países
a luta pelo orçamento é um combate constante. Outro
aspecto habitualmente problemático é o da condição
docente em todos os seus aspectos, da qual depende
em primeira instância a qualidade dos processos
educativos. Naturalmente a lista de problemas não se
esgota com os que mencionei.
Em quais indicadores desta realidade acredita que
podemos depositar hoje as maiores esperanças?
Acredito que certos indicadores contextuais positivos
que existem em alguns países (regimes políticos
mais democráticos, sociedades mais informadas
e participativas, maior justiça social, medidas
redistributivas da riqueza, progressos nos serviços
sanitários, luta popular organizada a favor da paz e
<<
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respeito dos direitos humanos, promoção da igualdade
de gênero, etc.) contribuem para renovar a função
educativa. Nós professores devemos nos sentir a frente
de todo movimento que visa tornar a América Latina
uma área mais civilizada, justa e solidária.
Acredito que as tendências ao agrupamento de
nações vizinhas ou afins e para solidificar processos
de integração regional são indicadores coadjuvantes
para apoiar o trabalho educativo. A afirmação da
solidariedade entre países soberanos está levando a
uma redução da gravitação de agências internacionais
de diversas naturezas no trabalho educativo, agências
que em alguns casos têm sido julgadas negativamente
pelos educadores. Minhas maiores esperanças hoje,
estão situadas nas novas gerações de educadores
jovens que não se resignam a serem perpertuadores
de regimes educativos obsoletos nem a servirem de
agentes multiplicadores da injustiça.
O documento Reflexiones generales sobre la
educación y sus tensiones, que surge de sua
conferência no ano de 2002 na Asosiación de
Maestros Rosa Sensat em Barcelona, nos sugere
as seguintes perguntas referentes à educação
infantil que estamos tratando: que relevância
adquire para você, nesta etapa, a participação
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dos diferentes agentes sociais na tomada de
decisões?
A etapa da educação infantil não escapa a certos
princípios aplicáveis a todos os níveis de um sistema
de educacão. O de participação, que você menciona,
é fundamental. Segundo os países, a necessidade
de participação de todos os setores envolvidos na
educação adota modalidades diferentes. No Uruguai, o
artigo 9º da Lei da Educação Nº 18.437, hoje vigente,
reconhece este principio e diz: “... o educando deve
ser sujeito ativo no processo educativo para apropiarse de forma crítica, responsável e criativa dos saberes.
As metodologias que se aplicam devem favorecer a
formação cidadã e a autonomia das pessoas”. Esta
disposicão é valida para todo o tipo de educandos. Em
todos os países, a educação infantil se distingue por
ser o laboratório de variadas expressões da criatividade
educativa. Me parece apaixonante que se trabalhe na
configuração de uma didática da educação infantil, que
favoreça a convivência crítica, a responsabilidade e a
autonomia dos educandos.
Quais acredita que são as principais condições que
devem ser dadas para que o diálogo, componente
natural de todo processo educativo, como você
reafirma, flua na comunidade de um centro
educativo?
<<
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Todo centro educativo, qualquer que seja seu nível,
há de subtituir a tradição autoritária e verticalista
pela participação e a responsabilidade individual
e coletiva. Não se trata de abolir a autoridade
docente, mas de reconhecer que todos somos
pessoas em processo de formação, com direitos e
deveres. A incidência do diálogo nos processos e nos
centros educativos supõe que rege a liberdade de
expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade
acadêmica, o direito de cada um dos sujeitos e dos
agentes educativos de ser, ser ele mesmo, como
resultado de processos de interação socializadora.
Uma vez mais, o educador é essencial para garantir
a qualidade do diálogo, sempre adaptado às
condições da sala de aula e do meio. Ao diálogo
interno em todo centro de educação deve somarse o externo, com as autoridades, com os pais
de família, com a comunidade. Neste aspecto, ao
que refere a atual Lei sob o título de “Conselhos
de Participação”, o perfil dos diretores do centro
educacional é fundamental.
Você nos diz que a grande mestre é a realidade,
e nos adverte sobre a tendência que vem se
impondo para um afastamento da mesma.
Quais consideras que são os fatores e os meios
determinantes desta tendência?
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Tudo depende do que entendemos por educação. Se
sustentamos que há de constituir uma resposta às
necessidades de desenvolvimento pessoal de todo
educando e a sua preparação para se tornar parte
ativa e responsável da comunidade (entendendo
por tal não só a comunidade local mas também
a nacional e a planetária), podemos considerar
que a realidade contextual em que vive o aluno
há de ser considerada um fator - entre outros determinante dos princípios, objetivos, conteúdos e
métodos, ou seja, do currículo. Se, pelo contrário,
sustentamos que a educação há de responder
às exigências das correntes que exercem o poder
educacional, sejam estas, políticas, religiosas,
econômicas, então o trabalho da educação tenderá
a separar-se da realidade para orientar-se segundo
ideais (às vezes interesses ou ideologias, mais
que ideais) que pretendem generalizar um dogma
de validade incontestável. Me inclino por aplicar a
primeira abordagem, que não supõe a subordinação
ao dogmatismo universalista, nem tampouco a
renúncia a garantir que a educação seja um fator
de transformação da realidade. Digo sim a uma
pedagogia atenta à realidade, para conhecê-la
e transformá-la; digo não a toda pedagogia que
opera a portas fechadas, em um mundo irreal para
uso escolar. O que pode ocorrer ao cada vez que
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Neste nível, que gravitação educativa é atribuida
aos temas ocasionais e transversais?
No nível inicial e em todos os níveis os temas
ocasionais são de tratamento obrigatório se o
centro educativo é um organismo vivo, aberto aos
acontecimentos dentro e fora da sala de aula e
aos interesses dos alunos. Na educaçao infantil,
a jornada não pode ser planejada de acordo com
padrões rígidos estabelecidos no programa escolar.
Este há de ter a suficiente flexibilidade para que
os objetivos sejam alcançados ao longo do curso
aproveitando as circunstâncias que possam favorecer
a participação interessada dos educandos. E, quanto
aos temas transversais, o artigo 40 da Lei vigente
indica áreas do conhecimento que admitem um
tratamento interdisciplinar, favorável à formação de
uma personalidade integrada, superador da abusiva
fragmentação do conhecimento. Várias dessas
linhas transversais, como as denomina a Lei, são
perfeitamente válidas para a educação infantil.
Que tendência observa, neste sentido, nos
distintos currículos da educação infantil?
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O Programa de Educación Inicial y Primaria aprovado
em 2008 no Uruguai, recomenda para a educação
infantil “uma construção metodológica que integre
os conteúdos...” (página 14), o que me parece
perfeito. No entanto, quando no mesmo programa,
examinamos o enunciado dos programas por áreas do
conhecimento para os alunos de três anos de idade,
por exemplo (página 266), a proposta integradora
está ausente e não há propostas que atendam a
transversalidade e os temas ocasionais. Para os alunos
do nível inicial, me parece preferível não sugerir a
organização do currículo por áreas de conhecimento,
mas por atividades, projetos que requerem
abordagens globalizadoras, temas motivadores de um
relacionamento estreito entre áreas de aprendizagem
e entre a experiência que a criança traz de fora da
escola e as práticas que realiza nesta para interpretar
corretamente a realidade.
Permita - nos citar algumas palavras suas:
“É fácil avaliar a compreensão e a retenção
de determinados conhecimentos; é muito mais
difícil avaliar o nível de construção de valores,
o desenvolvimento afetivo, as experiências
estéticas, as lutas interiores que conduzem a
edificar uma personalidade”... Que seria o mais
importante avaliar neste nível?
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A atual Lei de Educação, diz em seu artigo 24:
“A educação infantil terá por missão estimular o
desenvolvimento afetivo, social, motor e intelectual
dos meninos e meninas, de três, quatro e cinco anos.
Promoverá uma educação integral, que fomente
a inclusão social do educando, assim como o
conhecimento de si mesmo, de seu ambiente familiar,
da comunidade e do mundo natural”. Opino que a
avaliação educativa tem que poder apreciar o grau em
que sejam satisfeitas estas finalidade fixadas pela Lei.
Como definiria o conceito de qualidade
para a Educação Infantil?
O conceito de qualidade aplicado ao setor educativo é
polisêmico e os fatores que incidem para avaliá-lo são
múltiplos e interrelacionados. Devería ser afastado, pelo
menos no caso da educação infantil, de toda redução
quantitativa do conceito de qualidade e toda a medição
comparativa com os resultados obtidos em outros países.
Como para toda trajetótia educacional, a qualidade dos
processos formadores e dos resultados obtidos hão de ser
apreciados em funçao dos fins e objetivos previstos, das
condições reais em que operam os processos educativos,
dos meios postos a sua disposiçao e da própria evolução
pessoal do educando. Uniformizar processos, resultados
e classificar niveis de qualidade, categorizando aos
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alunos e muitas vezes desqualificando-os é uma prática
muito frequente nestes ultimos tempos. Eu a considero
desastrosa, muito mais para a Educação Infantil.
É frequente dizer que a educação na primeira
infância deve ser entendida como uma etapa em
si mesma, não orientada à preparação para a
futura escolarização. Em que sentido você acredita
que as metodologias e estrategias educativas
próprias deste ciclo influenciam em aprendizagens
posteriores?
Respondo com a transcrição de um fragmento do
Relatório Final da Comissão Organizadora do Debate da
Educação (CODE), que, como vocês sabem, realizou-se
no Uruguai em 2006. Diz assim: “A educação na primeira
infância (...) tem suas próprias características em termos
de seus objetivos, conteúdos e estratégias metodológicas,
as quais se enquadram dentro do conceito de educação
integral. É o começo de um processo permanente, que
se constrói em interação com o meio em que a criança
é protagonista ativa da aprendizagem e implica coresponsabilidade entre a família e a instituição educativa.
Investigações realizadas por instituições especializadas,
(...) destacam a importância de que a educação
nesta etapa não tenha como fim a preparação para a
vida escolar, mas seus próprios objetivos, associados
com a socialização precoce das crianças e seu pleno
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latinoamericana

desenvolvimento pessoal. Para o desenvolvimento da
capacidade cognitiva, se considera fundamental que
as crianças recebam estímulos cedo. Convêm que
suas experiências tenham lugar não somente em uma
ambiente familiar caloroso e seguro, mas também em
um meio em que as atividades tenham uma orientação
fundamentalmente educativa” (pagina 18). Estou de
acordo com estas concepções.
Para finalizar, previamente agradecemos seu
tempo e sua disposição para compartilhar
generosamente suas opiniões: Como vê esta
iniciativa de editar a versão latino-americana
da Revista In-fan-cia?
Me parece um projeto necessário, oportuno e viável.
Com esta e outras revistas, a Asociación de Maestros
Rosa Sensat de Barcelona, vem realizando, durante
décadas, tanto na língua castelhana como catalã, um
intenso trabalho de reflexão e difusão do pensamento
pedagógico. Pois bem, a América Latina é hoje um
foco de propostas teóricas e práticas que merecem seu
próprio espaço. Aplaudo que cada país, comprometase a editar um número de Infancia e que todos os
países, incluindo o Estado espanhol e minha Catalunia
natal, possam beneficiar-se da contribuição dos
colegas latino-americanos. O intercambio de idéias e
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Coordenação

Conselhos

Apoios

experiências contribui para a formação permanente de
todos nós. Desejo a todos sucesso.
Qual é a sua mensagem hoje para todos os
educadores latino-americanos deste nivel?
Minha experiência, tem me convencido de que os sistemas
educativos formais e tradicionais (primário, secundário
e superior), massivos e pouco abertos as inovações, se
beneficiam grandemente das contribuições das áreas mais
recentes, de menor peso quantitativo e menos rígidas,
porém não menos importantes em um contexto de
“educação para todos ao longo de toda a vida”. Este é o
caso da educação infantil, a especial, a de adultos, a não
formal e outras. Queria recomendar a todos os educadores
e educadoras da educação infantil que não transfiram seu
espaço e tempo pedagógico as pautas do sistema escolar
tradicional, mas sim,
assumam seu papel de educadores diferentes, mais
criadores, mais inovadores, mais independentes
que aqueles que têm que reger-se por normas mais
estruturadas. A educação infantil é relativamente nova na
Améria Latina, uma área em grande parte em construção.
Que se preserve sua alegria, sua criatividade, originalidade,
sua liberdade, é o meu desejo. Todos sairemos ganhando.
SARA MINSTER
Professora
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A educação aspira hoje, gerar espaços educativos ricos de qualidade e seguros, e proporcionar as melhores
condições de crescimento e desenvolvimento para a primeira infância, já desde o nascimento, a fim de estabelecer
os fundamentos sólidos para cada pessoa, o que inclui também promover todas suas potencialidades e capacidades
expressivas e criativas.
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www.butia.com.uy: um fruto da diversidade para
usufruir e escutar
Butiá é um portal de canções infantis selecionadas
com critérios de qualidade artística e educativa,
que tem informação sobre artistas que se dedicam
a produzir para a infância e contém, por sua vez,
uma loja eletrônica que nos permite acessar toda a
produção musical infantil de valor educativo que há
no Uruguai e na América Latina.
Além de incluir os artistas uruguaios mais importantes,
podem-se escutar ali importantíssimos artistas latinoamericanos, integrantes do Movimento da Canção
Infantil Latino americana e Caribenha (MOCILYC).
Principalmente da Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba
e México. O portal põe estas canções à disposição de
pais e professores a um custo muito razoável.
Sons, Música e Educação na Primeira Infância
Cada um de nós é também TUDO o que temos
escutado, ainda antes de nascer. Isto é um fato, com
dimensões individuais e coletivas. Assim vamos pelo
mundo com nossos vestígios de identidade sonora,
tão clara e definível quanto nossas próprias
impressões digitais.

Vestígios que marcarão de forma permanente nossa
identidade pessoal e cultural, nosso acontecer estético
e nossos gostos e opções.
Os sons que nos embalam na etapa uterina e nos
primeiros anos de vida moldam nossa afetividade
e nossas capacidades futuras, assim como os
alimentos que comemos ou não, determinam nosso
desenvolvimento corporal e mental.
Devemos pensar que os sons que experimentamos ou
não nos primeiros anos de vida, vão desenvolver nossas
bases sensíveis, expressivas e racionais em seu nível mais
básico e profundo, bases que serão um componente
fundamental para nossas relações com o mundo e as
decisões que tomaremos com respeito a ele.
Vale dizer: SOMOS O QUE ESCUTAMOS!
É interessante observar que quando conseguimos nos
conectar com essa “impressão sonora”, o fazemos nos
referindo a essa paisagem sonora desde a afetividade
mais profunda, falando de timbres de vozes, a voz
da mãe ou do avô, aquele som do portão do fundo,
o latido do primeiro cachorro, o som das garrafas
de vidro, o grito do sorveteiro, uma canção na rádio
ou talvez: “o timbre do microondas?” em um futuro
próximo.
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Ou seja, ninguém fala sobre essa confortável
impressão sonora desde os elementos da linguagem
musical: melodias, ritmos, harmonias, etc., quer
dizer, não se expressa pela óptica dos conceitos
que nos preocupam quando pensamos em “educar
musicalmente” aos pequenos, mas que se valorizam
especialmente aquelas qualidades do som que tanto
produzem energia e transmitem afetos e vibração
corporal. A ninguém importava se sua avó ou seu pai
“afinavam” ao cantar-lhe uma canção de ninar, mas
importa que simplesmente lhe cantassem (nada mais e
nada menos!) e levam gravado profundamente em sua
sensibilidade como era o timbre único e intransferível
daquela voz que o envolvia de carinho através do som.
Daí que assimilar o interessante conceito forjado
pelo educador e compositor Murray Schaffer sobre
“paisagem sonora”, colocá-lo no centro do desenho
das propostas pedagógicas para a primeira infância,
deveria ser um dos itens presentes em todo o enfoque
contemporâneo que aborde o desenvolvimento sonoromusical de qualquer indivíduo ou comunidade.
A música é a menos universal das linguagens, há tantas
músicas como culturas e as culturas não são “puras”
e se há algo que define a raça humana sobre a face
da terra é a diversidade, a interculturalidade e a troca
permanente.

Assim como na América Latina, sua impressionante e
inesgotável capacidade sonora se nutre das vertentes
indígenas, europeias e africanas, esse crisol se
repete na Europa, onde, por exemplo, se tomarmos
a Espanha, escutaremos uma riquíssima variedade
de culturas musicais, impregnada das culturas celtas,
vasca, árabe, etc.
Falar de educação hoje é falar sobre o desafio
de formar seres humanos para que vivam em um
mundo que na realidade não sabemos como será.
O que sabemos é que para sentar bases sólidas
para o desenvolvimento de uma pessoa não será
suficiente cobrir as necessidades chamadas básicas,
também necessitamos que desenvolvam suas
capacidades criativas e expressivas, o que nos leva
hoje a exigir que a arte e a música, na educação,
sejam consideradas no mesmo nível de importância
que as matemáticas ou as letras em todos os níveis
educativos.
Portanto, o desenvolvimento da linguagem musical
e sonora desde o nascimento deve basear-se no
estímulo permanente e diverso ao desenvolvimento
das capacidades de audição (interna e externa)
e em impulsionar decididamente as capacidades
expressivas canalizadas através da interpretação e da
criatividade que deverão se desdobrar de forma lúdica
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e natural em cada ação que realizamos durante a
primeira infância.
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O desafio de educar para escutar na diversidade
Como eu posso gostar de algo que não tenho
possibilidades de escutar? O raciocínio é tão simples
como dramático, especialmente para aquelas crianças
que nascem abaixo do nível da pobreza e que são a
maioria dos meninos e meninas da América Latina. E
mais dramático é se pensarmos neles como seres que
se formam em sua dimensão estética – como todas
as sociedades contemporâneas globalizadas – sob a
influência dos meios de comunicação, meios que não
incluem as identidades das comunidades a que essas
crianças pertencem.
Não há dúvidas de que se uma pessoa
se desenvolve em contato com a maior diversidade
possível de músicas e estímulos estéticos de
qualidade, aumentará suas capacidades futuras a
respeito de ter mais ferramentas para avaliar opções
e tomar decisões para construir com criatividade sua
passagem pela vida. Paralelamente, se conhece e se
valoriza sua comunidade terão maiores possibilidades
de assegurar seus valores e sua família.
Esta realidade do mundo contemporâneo globalizado
nos marca tristemente que há elementos da cultura

que somente entrarão em contato com a infância se
os educadores os colocarem em contato com eles. Ou
seja, a maior parte da música de qualidade pensada
para a infância não está ao alcance dos pais e mães,
que diretamente a desconhecem, já que os meios de
comunicação não as difundem.
Da sociedade generalista há uma grande
irresponsabilidade e uma grande inconsciência
com respeito ao papel que pode desempenhar a
música na infância na formação dessa “impressão
sonora” que citávamos no começo, mas hoje os
educadores são cada vez mais sensíveis à importância
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Um indivíduo que se desenvolva sem ter a
possibilidade de experimentar a dimensão expressiva
e artística é um indivíduo incompleto. Não há dúvidas
disso. E a canção infantil pode contribuir muitíssimo
para que isto não aconteça, partindo de determinadas
sonoridades, determinados timbres, determinadas
formas de cantar, determinados gestos melódicos,
determinados ritmos, que vão construindo um contexto
sensível para uma pessoa e que serão o terreno fértil
para seu desenvolvimento.
Em resumo, se uma criança escuta todo dia a música
“x” vai ser um prisioneiro, mas se escuta a “x”, a
“b”, a “j”, a “r”, etc., durante seu crescimento vai ter
muito mais ferramentas para construir seus próprios
critérios.
Uma ferramenta possível
EO portal Butiá (www.butia.com.uy) foi concebido para
gerar a possibilidade de concentrar em um site da web
uma grande quantidade de artistas e canções infantis
de qualidade visando seu potencial educativo para pais
e professores. Ademais tem incluído o canal ButiáTeVè
que vai concentrando centenas de videoclipes com

canções infantis e pretende desenvolver outros tipos
de estratégias, fornecendo outras ferramentas como
partituras, jogos, materiais didáticos. Quer dizer,
oferecer elementos que contribuam para promover
essas identidades que não existem para os grandes
meios, mas que são portadoras de valores e músicas
muito valiosas para as culturas locais.
A ideia é gerar um contexto ao redor da canção infantil
de qualidade estética e educativa impulsionando o
desenvolvimento de redes alternativas que contribuam
para democratizar o acesso a estes bens culturais,
já que consideramos que conhecer, reconhecer-se,
investigar, experimentar e escutar são direitos; é
muito difícil que alguém forme seu gosto se não tem
oportunidade de cultivar-se na diversidade.
Isto implica usar a tecnologia para poder aproximarnos de algumas metas que faz tempo que estamos
sonhando, por exemplo: ter a possibilidade de que na
escola pública estejam todas essas canções. Poderia
assim democratizar o acesso das crianças a estes
bens culturais, promovendo o direito de crescer
escutando a maior quantidade de músicas possíveis,
coisa que hoje não acontece, entre outras razões,
porque o sistema educativo não tem as ferramentas
necessárias.
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Hoje realidades como o Plano Ceibal da escola pública
uruguaia, abrem teoricamente a possibilidade ao
acesso a estes bens culturais a partir da informática,
já que canções e artistas representativos da história
da música infantil uruguaia e latino-americana
poderiam chegar aos ouvidos e corações dos meninos
e meninas através dos computadores e integrando-se
aos programas escolares, algo que seria histórico e
inimaginável poucos anos atrás.
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JULIO BRUM
Músico e professor especializado
em música para a infância.
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Bem-vindo bebê é um trabalho conjunto entre a
Intendência de Montevidéu, o Ministério da Saúde
Pública e a Unicef que tende a promover ações que
apoiem o crescimento e desenvolvimento de meninas
e meninos em uma etapa tão especial como é a
primeira infância.
Trata-se de chegar a toda população mediante
diferentes materiais e estratégias que destaquem e
fortaleçam práticas medulares para o estabelecimento
de fundamentos sólidos sobre os quais as crianças
conseguirão desenvolver suas potencialidades,
enfatizando os primeiros vínculos, as primeiras
aprendizagens e experiências.
Integram a campanha o CD de canções UPA
MAMÁ, com textos e música de artistas uruguaios;
o audiovisual Bienvenido Bebé, que desenvolve
conteúdos referentes a momentos chaves no
crescimento e desenvolvimento das crianças; uma
propaganda televisiva de 30 segundos e propagandas
colocadas nos refúgios de paradas de ônibus de
Montevidéu, que transmitem a mensagem: Cante para
ele, Mime-o, Olhe para ele. O que fazes hoje por teu
bebê lhe ajudará para sempre.
Toda a campanha tem uma mensagem tão vital
como simples: quem melhor que as famílias, pais e
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educadores para gerar ambientes seguros e oferecer
as melhores condições para seu desenvolvimento.
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Nesta oportunidade queremos compartilhar alguns
materiais:
• as fotos distribuídas em forma de adesivos durante
a campanha e que estiveram nas paradas de
ônibus e lugares estratégicos da cidade
• o vídeo “Bienvenido Bebé” que se trabalhou
nos centros educativos e nos serviços de saúde
distribuindo às famílias e organizações educativas e
de primeira infância do país e que se pode acessar
através do link: http://www.montevideo.gub.uy/
node/16860
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A primeira infância constitui em si mesma uma etapa da vida específica e transcendental, em que se desenvolvem
as capacidades cognitivas, expressivas e sociais de cada pessoa. As famílias e as instituições educativas criam,
potencializam e geram espaços de aprendizagens, onde meninos e meninas crescem e se desenvolvem em interação.
As experiências que se derivam de observações, explorações e vivências são formas de adquirir conhecimentos se
tiverem uma intencionalidade e metodologia pedagógica em que as crianças ponham em jogo todos os seus sentidos,
construam significados e desenvolvam diferentes funções simbólicas.
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Trabalhando com a prensa manual
Freija Ortega, Mariangel Rodríguez

O Patuque
Andrea Vargas Fadeuille

Um espaço recreativo
em Barra de Manga...
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Trabalhando com a prensa manual
EQUIPE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AVÔ
OSCAR
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Aproximação à palavra escrita
Nosso Centro “Avô Oscar” está localizado no bairro Las
Acacias da cidade de Montevidéu.
Trabalhamos com crianças entre 2 e 6 anos, com
grupos de idades mistas (2 e 3 anos, 3 e 4 anos) e um
grupo de crianças que frequentam o centro no turno
contrário ao da escola (de 4, 5 e 6 anos).
Nossa proposta pedagógica se alimenta de referências
teóricas e práticas diversas que convergem em uma
mesma visão da criança como ser potencialmente rico,
capaz de explorar, interrogar, expressar e ser assim,
uma criança que é construtora do seu processo de
aprendizagem. Dessa maneira, a proposta tende a
estruturar-se a partir da perspectiva dos Direitos da
Criança.
Apresentação da prensa manual
Para a primeira aproximação das crianças ao material,
preparamos o campo pedagógico com intenção de
facilitar a livre exploração e o descobrimento.
O material foi apresentado em duas mesas. Em uma das
mesas, a prensa e as gavetas “porta tipos” e na outra, os

rolos, a tinta e o papel. Formamos grupos de 8 integrando
crianças, com idades de 2, 3 e 4 anos. Formamos grupos
de 8 integrando niños de 2, 3 y 4 años.
As crianças que frequentam a escola foram divididas
em 2 grupos de 8 crianças com idades de 4, 5 e 6
anos cada um.
Trabalhou-se em dupla (professora-educadora) de
maneira que uma interage com as crianças e a outra
observa e registra a atividade.
Registros da apresentação
Grupo 1
Valentina (2 anos) se aproxima da gaveta “porta tipos”
apontando para as letras:
– Que é isto?
– Estes são nomes. Não, são letras – disse Ezequiel
(4 anos).
– Para pôr aqui – aponta Agustín (4 anos) e o coloca
sobre a prensa.
–Esta gira aqui – disse Ezequiel, e aponta as letras “i”.
– Ficam grudadas aqui. Olha! –disse Franco (4 anos)
enquanto Agustín cola as letras no metal que tem na
prensa.
– Fica grudada, não caem. Porque é de borracha –
disse Ezequiel–. Eu tenho o meu nome.
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Ezequiel se aproxima da mesa na qual estão os rolos:
– O que é isso?
– Chamam-se rolos – disse a educadora –.
– Para que servem? – pergunta, mas sem que ninguém
lhe responda vai direto à prensa onde se encontram
Agustín e Pilar e passa os rolos por cima das letras.
– Aí do lado o que tem? –pergunta a educadora
apontando para a tinta.
–Um pote – responde Ludmila.
– Tu achas? – disse a professora.
– É pintura – diz Valentina.
– É tinta – responde a professora.
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–Eu fiz meu nome – disse Valentina, que colocou uma
porção de letras sobre um suporte. Aqui: Valentina
Ramos Ayala.
–Claudia, essa é a de Kiara – disse Ludmila (3 anos) à
educadora mostrando a letra K–. Eu a encontrei.
–Que bom! Como a encontraste? Quer procurar as
letras do teu nome? –disse a educadora.
Agustín (4 anos) e Pilar (2 anos) investigam com a
prensa. Colocam letras, logo põem a “tampa”.
Movem o rolo da prensa. Abrem e observam o que
acontece.

É colocado um pouco de tinta em um azulejo e as
meninas marcam o rolo com tinta e testam, fazendo-o
rodar sobre folhas de papel de um jornal.
Pilar (2 anos) se aproxima com uma letra que trouxe
da outra mesa. Agarra o rolo, passa tinta na letra e
a usa como se fosse um carimbo sobre uma folha,
fazendo isso muitas vezes.
– Isso se chama rolo – disse Valentina a Agustín
quando este se aproxima para investigar.
Valentina desloca-se até a outra mesa e pergunta:
– E isto como se chama? – apontando para a prensa.
– Prensa – responde à educadora.
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– Como a usamos? – pergunta Valentina e Augustín
mostra a ela.
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Ezequiel coloca algumas letras sobre o suporte. Gira o
suporte e comprova que as letras não caem. Aproximase da mesa dos rolos, faz experimentos com os rolos até
que passa tinta nas letras e as usa como se fossem um
carimbo, imprimindo suas letras em uma folha.
Augustin e Franco são os que mais tempo ficaram ao
redor da prensa ensaiando colocar muitas letras e
inclusive os suportes sobre a prensa e, logo, tapando e
destapando, tentando mover o rolo da prensa.
“Todos os progressos, não somente das crianças e
dos homens, mas também dos animais, do menor
ao maior, realizam-se por esse processo universal
de sondagem experimental”. (Célestin Freinet: Los
métodos naturales. El aprendizaje de la lengua.)
Grupo 2
Ao entrar, as crianças vão direto até o local onde estão
as letras. Ninguém repara na prensa.
Manipulam as letras e Emanuel (4 anos) diz: “Este é o
cinco”.
Hana (3 anos) toca as letras e observa que elas
“grudam” uma com outra:
– Elas grudam – diz.

– Por quê? – pergunta à educadora.
– Porque querem dançar.
– Porque têm cola.
– Parece um quebra-cabeça.
Hana descobre os suportes e diz: “Servem para colar
as letras. É como um trem”.
Emanuel e Franco também organizam as letras nos
suportes.
Emanuel diz: “Estão coladas” e gira o suporte.
A professora pergunta “porque será que se colam?”.
Não há resposta e ela mostra a eles que tem um imã.
Emanuel experimenta “grudá-las” na janela,
na porta, nas estantes da biblioteca. Diante de cada
tentativa, ele se pergunta “grudou” ou não, e que
material era: madeira, vidro, metal. Pouco
a pouco, ele mesmo vai buscando
superfícies de metal para “grudá-las”.
Enquanto as outras crianças seguem ensaiando com
as letras, Emanuel está interessado somente em
descobrir onde “grudam” e onde elas não “grudam”.
Kevin descobre a prensa e começa a investigá-la. Logo,
descobre que as letras podem “grudar” nela e, então,
começa a colocar muitas letras na prensa.
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Outras crianças o imitam e começam a dizer: “As
pequenas aqui (parte superior) e as grandes aqui
(parte inferior)”
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E várias crianças começam a classificar as letras entre
grandes e pequenas. E as colocam sobre a prensa.
Por último, Kevin a cobre.
Nenhum menino ou menina deste grupo se
aproximou aos rolos e a tinta nem interessou a
eles. Fundamentalmente descobriram as letras e as
classificaram por tamanho. Emanuel mostrou muito
interesse pelos ímãs.
“A sondagem experimental”, que em nossas
investigações temos reconhecido como técnica
central do processo vital, não é - voltamos a dizercomo tenderia a considerá-la uma pedagogia
desvitalizada, um simples jogo preliminar à
inteligência e ao método e que há de ser superado o
mais rápido possível.
Ao sondar, a criança busca sem cessar,
conscientemente ou não, a resposta essencial e
construtiva aos problemas complexos que a vida lhe
apresenta. Não sonda somente para conhecer, mas
para reagir frente aos acontecimentos com o máximo
de sucesso.

A sondagem da criança é sempre interessada.
“Tem por finalidade – imediata ou não –
o aumento do potencial da sua capacidade
e o máximo de sucesso na luta pela vida.” (Célestin
Freinet: Los métodos naturales. El aprendizaje de la
lengua.)
Após este primeiro encontro com a prensa,
as crianças interagem com ela uma vez por semana.
Cada grupo – e dentro dos grupos cada criança- vai
fazendo suas descobertas e avanços. Os registros
escritos da atividade permitem às educadoras e
professoras prepararem o próximo campo
pedagógico, introduzindo elementos e desafios
ou repetindo a proposta de acordo com os seus
interesses. Pretendemos, em primeiro lugar, que as
crianças se familiarizem com a ferramenta e que vão
descobrindo, por sondagem experimental, qual é o uso
da mesma.
Paralelamente, continuamos diariamente
descobrindo a estética da linguagem através
de suas múltiplas manifestações: poemas,
canções de ninar, músicas, histórias e nossas
conversas nas quais colocamos palavras
ao mundo que nos rodeia, aos nossos
sentimentos, as nossas emoções...
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Agora sim. Temos algo para contar!
Depois de um passeio ao zoológico surge todo o tipo
de comentários sobre os animais que vimos: Sempre
viveram ali? Como é o lugar onde vivem? O que
comem? São perigosos? Quais nós gostamos mais e
por quê? Recriamos suas vozes, olhamos livros, vimos
fotos, lemos histórias com alguns animais dos quais
vimos como protagonistas e que, agora sim, se parecem
reais, os vimos, estivemos próximos, quase os sentimos
respirar, alguns animais aproximaram-se de nós com
curiosidade outros nos olharam de longe como se não
quisessem ser incomodados. Em um grupo surge o
interesse das crianças por fazer um livro do zoológico
para levar para casa e compartilhar com suas famílias.
– E o que vamos colocar? São tantas coisas!
– Podemos eleger os animais que mais gostamos e
escrever seus nomes. Logo, cada um desenha e conta
em casa tudo o que quiser desse animal.
Assim decidimos quais animais estarão em nosso livro
do zoológico. Isso significa discutir, escutar os outros,
chegar a acordos, pensar e construir com os outros.

são, naturalmente, extremamente simples: um
sujeito, um verbo, às vezes um complemento. As
palavras isoladas, em apóstrofo, as interpelações, as
exclamações ocupam, ou deveriam ocupar, um grande
espaço.”(Celestin Freinet: Los métodos naturales.
El aprendizaje de la lengua.)
Joel e Steven decidem colocar jaguar. Convidam
Agustín para buscar as letras e olhando
a palavra, as põem uma a uma no suporte,
consultando todo o tempo sobre o qual
é cada letra e comparando-a.
Mateo e Luana decidem colocar tartaruga. Entre os
dois, em silêncio, buscam as letras. As põem
primeiro em cima da palavra escrita
previamente pela professora na lousa
e logo a movem para o suporte.
Joel e Steven imprimem a palavra jaguar em uma folha
e esta fica espelhada. Steven diz:

E começa o trabalho coletivo.

– Isto está mal. O que diz aqui? – pergunta.
– Jaguar – diz a professora.
– Então aqui não diz jaguar porque não diz o mesmo.
– Estão as letras? – pergunta a professora.

“Os primeiros textos que, desde a escola maternal
se transcrevem partindo de explicações infantis

Comprovam que as letras são as mesmas e ficam
pensando.
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– Já sei. Temos que virar as letras ao contrário, senão,
não ficam.
Fazem várias provas trocando as letras de lugar até
que Steven diz:
– Temos que ver o que acontece porque a primeira fica
a última.
– E se as trocarmos de lugar? – Disse Joel.
–Isso – Diz Steven.
O fazem e trocam a primeira pela última e veem que
fica como a palavra escrita na lousa. Logo depois desta
descoberta, a educadora intervém e os ajuda a trocar as
outras letras até que conseguem organizar novamente a
palavra para que seja impressa corretamente.
Quando Mateo e Luana decidem imprimir sua palavra
tartaruga, Steven lhes diz: “Coloquem-na ao contrário,
senão, fica errada a palavra”.
“A criança aprende a andar andando; aprende a falar
falando; aprende a desenhar desenhando”. (Celestin
Freinet: Los métodos naturales. El aprendizaje de la
lengua.)
Algumas reflexões
A interação entre as crianças foi muito mais rica do
que poderia ter sido com uma intervenção adulta
dirigida em que “aprendessem a escrever os nomes

dos animais”. Eles mesmos foram perguntando e
respondendo, dando contribuições aos companheiros
e ajudando-se, o que permitiu uma troca fluida,
especialmente levando em conta as idades integradas.
Nosso objetivo não é, nem deve ser que as crianças se
iniciem na aprendizagem da escrita. Mas sim conseguir
uma aproximação à palavra escrita de uma forma
ativa, criativa e divertida. E não somente aproximações
à palavra escrita, mas infinidades de processos e
aprendizagens que a manipulação da ferramenta pode
despertar se sabemos ver, ouvir e acompanhar.
Este tem sido só o começo de uma experiência que
promete enriquecer se, nós professores e educadoras,
nos permitirmos também à sondagem experimental
para ir descobrindo novos caminhos ou redescobrindo
velhos, que nos permitam atuar desde a escuta às
necessidades e interesses de nossos meninos e
meninas.

Equipe do Centro de Educação Infantil Avô Oscar

Professores: Aída Rodriguez e Graciela Coitiño
Educadoras: Claudia Pintos, Susana Lopez e Verônica
da Costa
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FREIJA ORTEGA, MARIANGEL RODRÍGUEZ
“...a autora de todas as mudanças que ocorreram no ambiente é
a mão do homem. Se a civilização foi construída foi porque a mão
sempre acompanhou sua inteligência; então, não seria errado
afirmar que a mão é o órgão de expressão desse imenso tesouro
que lhe foi dado”.
María Montessori

Uma anedota de Patuque...
Lembro que quando era pequena, quando ainda vivia
na casa da minha avó, era comum escutar expressões
como: “olha esses meninos se melecaram todos”,
ao girar o olhar em busca do respectivo “Patuque”,
e orientada pelas risadas dos meus primos, poderia
contemplar o retrato mais puro do consentimento: a
imagem de uma dupla de crianças sentadas embaixo
de uma árvore de manga totalmente melecados da
doce fruta madura feita purê entre seus dedos. Minhas
tias demonstravam inconformidade diante do evento
com a tradicional queixa: “Mamãe, olha que patuque,
se sujaram todos” ao que minha avó, mulher sábia da
universidade da vida respondia: “Deixem que eles se
sujem, no veem que eles estão desfrutando... estão
comendo manga até pelos olhos”.
A palavra patuque é uma expressão venezuelana que
se pode traduzir em: coisa que apresenta aspecto

espesso, pastoso ou pegajoso. “Empatucar” como
ação poderia ser sinônimo de: lambuzar, esfregar,
untar com o patuque. Em qualquer um dos casos,
o “patuque” para nossas crianças é sinônimo de
desfrute, brincadeira, exploração e transformação.
As brincadeiras de patuque, segundo o Ministério
da Educação e Esportes (MED, 2006) “...são ações
naturais da primeira infância. Apertar, amassar,
expandir, esvaziar.” (pág. 10)
O “patuque” como experiência pedagógica, oferece
às crianças pequenas a oportunidade de explorar e
descobrir com todos os seus sentidos (tato, visão,
olfato, paladar e audição), as características ou
qualidades das misturas que lhes são oferecidas,
externalizar aquilo que estão sentindo e compartilhar
com o outro diante da manipulação da matéria e
de sua ação sobre ela. Por outro lado, fomenta o
desenvolvimento motor fino, a linguagem e a cognição.
Experiências como estas precedem as brincadeiras
com água e areia, a pintura com dedo, e outras
atividades como as de cozinha. Podem ser realizadas
desde a etapa do desmame quando as mães começam
a introduzir novos alimentos semissólidos a dieta de
lactação regular, aproximadamente aos 6 meses,
o qual coincide com a idade em que as crianças
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começam a sentar e a adquirir maior autonomia de
movimento. Este último aspecto é importante já que
é necessário que no desenvolvimento da atividade
os protagonistas principais tenham liberdade para a
exploração do espaço e dos materiais.
O patuque como experiência pedagógica permite
ao pequeno perceber o mundo com todo seu corpo
e propiciar seu desenvolvimento e aprendizagem
em um ambiente livre para a experimentação e
a descoberta. A respeito disso, María Montessori
(1998) expressa que para que a criança possa se
desenvolver livremente precisa exercitar seus músculos
e seus sentidos e com isto sua mente, mas esse
desenvolvimento não pode dar-se em um ambiente
com limitações e obstáculos.
Sob a orientação anterior, se desenvolveu a experiência
do “patuque” em um grupo de nível maternal,
participaram quatro bebês de 6 meses (três meninas e
um menino) e uma menina de 10 meses, acompanhados
por suas mães. A atividade iniciou com a organização do
espaço, cobrindo o piso com um material plástico e sobre
este, folhas de papel branco de grandes dimensões. Com
a participação das mães foi selecionada a mistura que
se ofereceria aos pequenos, neste caso consistiu em um
purê de abóbora ou abobrinha.

As mães retiraram as roupas dos pequenos com
muito cuidado e pouco a pouco os incorporaram
no espaço, permitindo-lhes iniciar a exploração do
ambiente para que se sentissem seguros e livres
para movimentar-se no mesmo. O clima temperado
dessa manhã permitiu que os bebês se sentissem a
vontade.
Uma vez sentados ao redor do plástico, lhes
oferecemos uma porção da mistura de purê de
abóbora e no início as crianças se mostraram um
pouco tímidas, passeavam seu olhar pelo grupo de
adultos como se estivessem perdidos à espera de
algum sinal que lhes indicasse se poderiam tocar.
As pequenas mãozinhas iam e voltavam em busca
do contato com a mistura, uma das meninas de 6
meses realizou o primeiro contato dando abertura a
experiência para os outros bebês.
As crianças não esperaram para apalpar entre seus
dedinhos aquele “patuque” pegajoso e amarelado,
pegando-o e amassando-o, conhecendo-o e
aprendendo através do contato direto com seu corpo.
As mães durante a atividade, orientadas pela
professora, falavam de maneira suave e carinhosa com
seus filhos, estimulando-os a participar e recitando
para eles este poema:
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Moranga amarelinha
como o sol
da manhã,
doce muito docinha
assim como teu olhar.
Os pequenos se envolveram na experiência e com
liberdade apalparam a mistura, a espalharam por seu
corpo e pelo papel, emocionados provavam e davam
para os adultos provarem, se aproximavam de seus
companheiros, se engatinhavam. A menina de 10
meses se incorporou, deixou cair à mistura e caminhou
sobre ela com expressão de assombro e prazer, ao
sentir que escorregava buscou o apoio de sua mãe que
estava muito atenta aos seus movimentos.
Uma vez finalizada a atividade, cada uma das mães que
participou deu banho, vestiu e deu de comer ao seu bebê.
Como realizar um “patuque” passo a passo?
1. Localizar um espaço amplo em que cada criança tenha
liberdade de movimento pode ser dentro ou fora da sala.
2. Selecionar as misturas mais adequadas,
dependendo da idade dos pequenos e da dieta
proporcionada regularmente por seus cuidadores.
Diferentes tipos de purês de frutas ou verduras
(abóbora, batata, banana), pudins, compotas,
gelatinas, etc. (considerando antes os semissólidos
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4. Deixar os pequenos só de fralda.
5. Sentar os pequenos sobre o plástico e oferecer a
eles uma porção da mistura selecionada colocando-a
diretamente sobre o plástico ou em outro recipiente
inquebrável.
6. Incorporar canções, rimas ou brincadeiras
relacionadas com as características físicas das
misturas para iniciar o conhecimento das mesmas.
FREIJA ORTEGA, MARIANGEL RODRÍGUEZ
Professoras
Os bebês que participaram desta experiência sensorial
do “patuque” são parte do grupo de 0 a 1 ano do
Pré-escolar “Los Olivos” localizado na cidade de
Maracay, zona central da Venezuela.
Referências
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2006). Orientaciones
Didácticas para el Nivel Maternal. Caracas: Ediciones M de E.
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Gostaríamos de compartilhar com vocês uma
experiência que levamos adiante no
Jardim Infantil nº 345 e que permitiu:
• Iniciar os meninos e meninas
no uso da informática na
sala de aula (XO, Plan Ceibal*).
• Integrar as famílias a uma proposta educativa
através de uma atividade que tinha como um de
seus objetivos: melhorar o bairro e
trabalhar a partir da dimensão virtual.
A proposta se desenvolveu com
meninos e meninas de 3, 4 e 5 anos
no Jardim Infantil nº 345, instituição estadual
do bairro Barra de Manga da cidade
de Montevidéu, Uruguai; uma área classificada
pelo Conselho de Educação Infantil
e Primária como um contexto
sócio-econômico-cultural
muito desfavorecido.
Para realização da mesma, foi feita
uma seleção de conteúdos curriculares integrando
diferentes áreas do programa vigente.

•
•
•

Contribuir para a formação de um cidadão crítico, responsável e autônomo.
Capaz de atuar com independência de critério e avaliação crítica para analisar
a realidade, desenvolvendo atitudes de mudança como sujeito social.  
Contribuindo a uma perspectiva de melhoramento integral da
realidade do meio.

A realização deste projeto se deu mediante uma série
de ações com a comunidade:
• Uma proposta em oficinas: de troca de ideias, de
debate, de organização, de construção, montagem
e apresentação da ideia final. E por último a
realização...
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• Andando pelo bairro surge a ideia da necessidade
de melhorar o ambiente e o entorno deixá-lo mais
bonito e divertido. Faz falta um espaço recreativo...
Uma pequena praça...
• Após esta instância propõe-se aos pequenos e às
famílias participarem de uma oficina de construção
sobre: Como seria a pequena praça que desejam?
Nesse encontro os motivamos a construir a
maquete para apresentar o projeto.
Do virtual ao real!...
Em uma roda de trocas se explicam as propostas:
• “Um sonho que irá tomando cor...”
• “Da madeira a cor...”
Em equipes foram interagindo com os materiais, os
transformando, criando, imaginando, compondo e
pintando-os.
Do espaço ao plano
Convidamos os pequenos a desenharem as
construções realizadas e propomos a utilização do XO
para realizarem esta proposta.
Investiga-se qual programa utilizar para desenhar,
seleciona-se o programa eleito e inicia-se a proposta
em pequenos grupos. Com o seguinte lema:
representar através do desenho o que construíram na
oficina com os pais.
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Entre todos começam a analisar a representação
gráfica, comparando, descobrindo, explorando
possibilidades...
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Realiza-se um encontro virtual com as famílias para que
possam ver como seus filhos e filhas manejam esta
ferramenta com muita destreza e inteligência, e também
para conhecerem sua utilidade e funcionamento.
Na Educação Inicial é impossível educar sem
comprometer as famílias, sem fazê-las partícipes
do processo educativo de seus filhos e filhas, ainda
mais em nosso bairro, onde o contexto social é um
desafio para otimizar as propostas pedagógicas...
Em uma instância posterior, os meninos e meninas
do grupo foram convidados a participar de um fórum
de experiências realizadas com o XO, o que permitiu
a troca de experiências, e o mais importante...
Conseguimos ter nossos próprios computadores!!!
Este projeto e seu desenvolvimento facilitaram a
vinda do XO ao Jardim... já que até este momento
as crianças trabalhavam com as máquinas das
professoras.
Em uma nova etapa, o Plano Ceibal do Uruguai
começou este ano a introduzir nos jardins de infância
seu projeto inovador de um computador por criança.

Por que integrar o computador
à proposta de aula?
Hoje em dia, vivemos em uma nova forma de
sociedade denominada por alguns autores
“sociedade em rede”, enquanto outros a nomeiam
como “sociedade da informação”. Sua principal
característica consiste em que o elemento básico do
desenvolvimento tecnológico tem sido a informação.
Esta sociedade tem vivido a implantação progressiva
das tecnologias da informação em distintos âmbitos
de nossas vidas, exigindo um sujeito capaz de
desenvolver-se com ela.
As crianças do Jardim onde trabalhamos, provêm de
lares com escassos recursos econômicos, culturais
e tecnológicos, possuem um contato mínimo ou
nulo com as novas tecnologias, neste caso com o
computador, por isso é no âmbito educativo onde
podem entrar em contato com o mesmo.
Destacamos que muitos pequenos tem tido contato
com o XO através dos seus irmãos que frequentam
às escolas públicas da área. Portanto, a realidade do
grupo em relação ao conhecimento do uso do XO era
diversa.
Entendemos que a educação deve oferecer a todas às
crianças igualdade de oportunidades a fim de evitar
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cognitivo para realizar atividades colaborativas e
interdisciplinares, permitindo aos pequenos interagir
com distintos códigos e distintos formatos, no marco
da participação ativa.
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que se gere uma brecha, uma “divisória digital”
– segundo Manuel Castells – entre aqueles que sabem
utilizar as tecnologias e aqueles que não sabem.
Agora, como se pode realizar a dita incorporação
para que tenha real valor pedagógico? O docente
deverá propor com a tecnologia novas possibilidades
educativas que não foram desenvolvidas com os meios
anteriores. Não se trata de fazer o mesmo de outra
maneira, mas de articular a prática pedagógica com a
tecnologia a fim de gerar novos meios que ofereçam
atividades inovadoras e criativas, potencializando
assim a qualidade das aprendizagens. O Jardim pode
então promover o uso das novas tecnologias como
fonte de acesso à informação e como instrumento

Ou seja, se integrou ao computador às propostas de
classe, como?...
•
•
•
•

Atividades de investigação sobre diferentes temas.
Utilização da internet e de enciclopédias em CD.
Atividades de extensão às propostas das aulas.
Atividades de projeção das diferentes propostas
lúdicas.

Para potencializar o trabalho com as famílias, se
desenvolveu um blog. Através deste, os pais podem
conhecer as atividades que são realizadas no Jardim,
incluindo o uso do que se está dando ao computador
tanto em cada classe como nas oficinas entre os
níveis.
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Para que os pais soubessem como acessar o blog,
se realizou uma conversa informativa em que as
famílias puderam conhecer o que é um blog, que
partes e informações apresentam entrar no mesmo
e aprender a fazer comentários. Desta forma, pais,
mães, tios e avós começaram a aproximar-se desta
outra perspectiva do trabalho de seus filhos, e eles
mesmos começaram a utilizar a tecnologia (em casa,
se tivessem computador, ou em uma lan house),
usando o espaço dedicado para comentários
como um novo meio para estreitar vínculos
entre a escola e as famílias.

Nota
* Plano Ceibal: um projeto sócio-educativo
Em dezembro do ano de 2006, o presidente Tabaré Vázquez
anunciou o início do Plano Ceibal e que, com ele, cada aluno e
aluna, e cada professor e professora das escolas públicas de todo
o Uruguai, receberia de forma gratuita um computador portátil.
Este ambicioso projeto sócio-educativo colocou o Uruguai à frente
na redução da desigualdade digital, a inclusão e a equidade
no acesso a educação. Seu nome, “Ceibal”, é um acrônimo
de “Conectividade Educativa de Informática Básica para a
Aprendizagem em Linha” e representa também o símbolo do país,
sua flor nacional: o ceibo. A evolução do Plano levou a entrega de
Laptop para estudantes do ensino médio e a inclusão gradual de
Jardins Infantis no Projeto de apropriação dos XO.
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Referências
ANDREA VARGAS FADEUILLE
Professora especializada em Educação Inicial e
formação em Áreas Expressivas.

Castells, M.: La sociedad de la información,
Buenos Aires: Paidós, 1996.
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ADRIANA BUONO, JIMENA CANOURA
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Se os meninos e as meninas têm a possibilidade de
explorar, se lhes permite interagir com o meio, com os
objetos, com os demais, tendo a liberdade de eleger,
de experimentar, de equivocar-se e de utilizar as coisas
a sua maneira, de colocar a mercê de suas necessidades e sua diversão, irão elaborando recursos internos
que lhes permitirão resolver os desafios que a eles se
apresentam.
Deste modo essas vivências os afetam, os mobilizam e
assim, pouco a pouco, vão construindo suas aprendizagens significativas.
Compartilhamos com vocês uma atividade numa sala
de bebês de 6 meses a 16 meses.
Iniciamos nossa proposta dispondo sobre o chão os
seguintes materiais:
• Recipientes com tampa de distinta
forma e tamanho,
• Cubos coloridos,
• Fichas de jogo de damas (grandes),
• Argolas,
• Cestos plásticos.

Relato da atividade
Nicolás pega um recipiente e faz de conta que está bebendo algo, encontra uma argola e faz tentativas para
colocá-la dentro do frasco. Deixa de lado ao ver que
não entra. Engatinha pelo espaço. Observa tudo o que
encontra ao seu redor, “varre” com suas mãos os objetos que vai encontrando, de tempo em tempo, pega
um objeto e o leva até a boca para sugá-lo.
Carolina sacode um recipiente transparente que contém
fichas de dama, tenta abri-lo, puxa a tampa, pressiona
no centro onde existe uma saliência no plástico, o sacode, o alcança a uma educadora que entende o que está
<<
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sendo mostrado e responde: “Você vai abrir? Pra ver o
que tem?”. Afrouxa um pouco a tampa e o deixa.
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Encontra argolas e tenta colocá-las como uma pulseira, e consegue. Mais tarde, tenta colocar uma ficha
em um recipiente com o gargalo estreito, sem sucesso,
deixa de lado.
Franco (15 meses), encontra o recipiente que Carolina
deixou, inicia tentando abri-lo, o sacode, o coloca no
chão e chuta como uma bola. Começa uma corrida
chutando o recipiente, o agarra, o levanta e o bate
uma e outra vez contra o chão, até que consegue
abri-lo. As fichas saem caindo pelo chão, Franco
admira-se, e as varre com suas mãos euforicamente.
Axel se afasta do espaço da brincadeira, seu interesse está voltado a uma cadeira. Sua atividade consiste
em subir e descer dela. Senta-se nela, mas seus pés
não alcançam o chão, se balança até encontrar apoio,
se levanta com esse impulso e sai correndo. Agora se
interessa pelos objetos do chão, pega um a um e joga
para o ar. A educadora, prevendo que pode acertar em
outra criança do grupo, o convida para continuar em
uma área mais afastada. Axel continua a brincadeira,
sua ação é acompanhada por balbucios. Senaqué
(15 meses) está observando o que acontece.
Junta-se a Axel. Olham-se e dão risadas.

Franco (16 meses) volta a encontrar o recipiente com que
havia brincando antes. Agora ele está vazio. Retira o resto
dos objetos que estão no chão, escolhe apenas as fichas
e as coloca dentro. Pega o recipiente com as mãos, levanta estendendo seus braços e sacode, as fichas saltam
se espalhando pelo ar. Quando caem, ele as levanta e
repete esta brincadeira várias vezes enquanto dá risadas.
Julieta (6 meses) está de bruços no chão, estica seus
braços tentando alcançar os objetos, pega uma argola.
Uma das educadoras a observa de longe, Julieta a encontra com o olhar e sorri.
Senaqué (16 meses) segue brincando jogando os objetos no ar. De repente uma ficha cai e começa a rodar.
Senaqué se dá conta do que aconteceu. Quando a ficha para, ele a recolhe e volta a jogá-la.
Yohan (12 meses) brinca com o cesto dos recipientes,
o faz girar, sacode, encontra um pequeno frasco, coloca e tira da boca. Pega uns potinhos, morde, de tempo
em tempo, tira-os da boca e os olha.
Julieta, na barra da saia da educadora, se observa no
espelho. Em um determinado momento se aproxima
do espelho a ponto de bater sua testa no mesmo.
Chora. A educadora a consola e diz: “bom, ta-ta-ta, já
passou... os espelhos são duros”. “Franco, que estava
<<
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observando, se aproxima, coloca sua testa em frente
ao espelho e dá pequenas batidas”. Olha para a educadora que está com Julieta e diz: “oh-oh-oh.”
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Quantas coisas aprendem estes meninos e meninas!
Coisas que não acontecem porque estavam planejadas, mas acontecem porque foi dada a oportunidade
de abrir o espaço para... quer dizer: é claro que existe
um planejamento que permite que isto ocorra, porém
está no que diz respeito a pensar o cenário, os materiais e logo os atores e atrizes encontrarão ali jeitos
para atuar. Quando observamos o que fazem, vemos
que em um aparente jogo solitário, existe sempre uma
interação, uma busca do outro, de outra, seja pelo movimento, pelos olhares ou pelo sorriso.
Os objetos promovem a experimentação, são um desafio permanente e põem em jogo experiências sensoriais
diversas.
Será preciso então ter um olhar atento a esses processos, pegá-los, acompanhá-los, sustentar através de
um olhar cúmplice, um gesto, uma palavra... e registrar
sistematicamente para voltar a planejar.
ADRIANA BUONO, JIMENA CANOURA
Educadoras do Centro Comunitário Pasitos Cortos
– Ana Maria Rubens, Montevidéu.
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A análise histórica da Educação Inicial latinoamericana revela uma rica conjunção de pensamentos.
Por um lado, a influência das ideias e das ações dos
educadores do século XIX, provenientes de outras
partes do mundo. Por outro lado, o surgimento de um
incipiente pensamento pedagógico latino-americano.
O conhecimento de alguns marcos da história da
Educação Inicial do Uruguai da segunda metade do século
XIX demonstra a existência de um conjunto de ideias e
ações inovadoras dirigidas à educação da primeira infância
inspiradas no pensamento e na obra de Federico Fröebel.
Desde o ano de 1865, um regulamento de escolas,
elaborado pela Junta Econômico-Administrativa havia
disposto que as crianças poderiam ser admitidas
nas escolas públicas do Uruguai “por uma graça
especial”. No referido documento se estabelecia que
a medida entrasse em vigência “enquanto, não se
estabelecem escolas infantis”. Isto demonstra que
os administradores reconheciam, já desde 1865, a
necessidade deste tipo de instituições.
A aplicação deste regulamento gerou uma situação
interna nas escolas que, vários anos mais tarde, mereceu
a atenção de José Pedro Varela (1845-1879)(1),
o criador da escola pública uruguaia.

Inspirado no pensamento de Federico Fröebel, Varela
demonstrou preocupação com os menores de 6 anos,
que recebiam nas escolas uma educação que não
respeitava suas características.
“[…] quem não tem visto em nossas escolas,
tanto nas públicas como nas privadas, esses
grupos de crianças menores de 6 anos, que não
se ocupam de outro modo, durante as horas de
aula, fazendo-os repetir somente as letras do
alfabeto, isto quando, como sucede em muitas
escolas, não as deixam todos os dias [...] quietas,
sentadas sobre um duro banco, sem encosto para
apoiar-se, com as pernas suspensas, durante as
cinco ou seis horas de aula? [...] Assim, desde
os primeiros passos se desperta na criança a
aversão à escola, convertida para ela em um lugar
de martírio [...] A criança é uma planta humana
que necessita antes de tudo ar e sol para crescer,
desenvolver-se e expandir-se. Não as mantenham
em salas de aula estreitas, em pátios pequenos,
sem ar puro, sem bastante sol.”
O reformador da escola pública uruguaia manifestou
sua preocupação ao constatar que as famílias
enviavam seus filhos pequenos às escolas nestas
condições, o que demonstrava a necessidade de criar
os Jardins de Infância:
<<
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“[…] Conta-se milhares de crianças com menos
de seis anos de idade, que concorrem hoje a
uma de nossas escolas públicas e privadas [...]
não se deve ver nesse fato que constatamos a
designação de uma necessidade urgente que
está por ser preenchida? De estabelecimentos
que servem para guardar as crianças menores
de seis anos durante algumas horas do dia? [...]
Se com o deplorável estado de nossas escolas,
tantas criaturas infelizes concorrem para elas
[...] triplicaria, seria dez vezes maior o número,
estabelecendo Jardins de Infância [...](2),

[...] A vida intelectual das crianças está
principalmente nas sensações, e assim o
estado intelectual da primeira infância exige
objetos sensíveis para por em mente a
atividade [...](2).

José
Pedro
Varela

José Pedro Varela
com sua Esposa

José Pedro Varela considerava que a educação
começava desde o nascimento e quando se dirigia
às crianças pequenas, requeria determinada
especificidade. A educação
“[…] se estende desde o princípio até o fim
da existência. Uma criança vem ao mundo
e desde então, começa sua educação [...]
cada objeto que produz uma sensação; cada
desejo satisfeito ou contrariado: cada ato,
palavra, ou olhar de afeição ou de desgosto,
produz seus efeitos, umas vezes mais ligeiro
e imperceptível, outras óbvias e permanentes,
na construção, e na gestação do ser humano.
<<
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Jardins de infância fröebelianos
Em La Educación del pueblo, logo ao comentar
as principais ideias de Fröebel, José Pedro Varela
expressou:
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“[…] São os jardins de infância escolas
especiais destinadas a receber crianças de três
a cinco, ou seis anos de idade: cada escola
conta com varias salas e um extenso jardim,
em que as crianças brincam e trabalham
sob a orientação de sua instrutora já que
geralmente é confiada às mulheres a direção
de semelhantes estabelecimentos [...]
O jardim de infância (kindergarten) [...]
faz com que as crianças cresçam sob as
melhores condições higiênicas, ajuda ao
seu desenvolvimento físico, com exercícios
apropriados a sua idade, a sua natureza e a
seus gostos, encoraja os primeiros esforços da
inteligência infantil, oferecendo alimento a sua
curiosidade, e satisfazendo a necessidade e
o desejo de movimento das crianças, fortifica
e dirige o desenvolvimento das faculdades e
potencialidades físicas e mentais [...]”(2)
José Pedro Varela apontou a necessidade de fundar
Jardins de Infância

“[…] onde as crianças fossem estar tão bem,
ou melhor, que no lar, e ao mesmo tempo
aprendessem algo, utilizando o tempo
precioso da infância, que passa com tanta
rapidez, e tantas vezes é desperdiçado [...]
A necessidade e a conveniência
de estabelecer escolas deste
gênero é tão evidente que quase
não necessita demonstrar-se [...](2)
Realizou uma descrição dos dons de Fröebel,
aos quais denominou como “ocupação manual”.
Referindo-se aos ditos materiais se perguntou:
“[…]seria possível introduzir estas
utilidades na escola primária,
para fazer esta desempenhar
funções próprias às do jardim de infância?
NÃO: estas requerem condições especiais, que
se fossem adotadas por aquela alterariam
toda a fisionomia da escola primária [...]
quanto facilitaria a organização das
escolas primárias e os progressos dos
discípulos, e que estes ao entrar nela,
houvessem recebido a preparação
dos jardins de infância. [...]” (2)as
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Fröebel “[...] imaginou preparar o espírito das crianças para
receber mais tarde a instrução gramatical, científica e artística
por meio de ocupações manuais, ou seja, de construções,
materiais e decomposições graduadas, divertidas e bem
dirigidas. Dividiu este curso de ensino dado às crianças,
ocupando suas mãos, em três anos , de três a seis.
No primeiro momento se põem a disposição das
crianças quatro caixas que contêm cubos de madeira;
em um segundo momento, três caixas chamadas caixas
matemáticas, que contêm superfícies retas e planas,
pequenos bastões e arcos de arame; em terceiro, uma
caixa maior em que as crianças encontram papel branco
preparado, papel colorido, uma agulha comum, linha e
retalhos de seda de várias cores...
Verifica-se as várias combinações que durante os três anos
podem fazer com os materiais de construção que lhes
são confiados. Eles contam, decompõem, fazem escadas,
cadeiras, uma cama, um sofá, casas, pombal, figuras
geométricas, formas artísticas. Assim se desperta neles o
sentido da observação: tudo que veem e tocam os conduzem
a estabelecer observações entre as formas, e imaginam
algumas novas eles mesmos, e acontece naturalmente que
depois de três anos de exercícios semelhantes, aprenderão
facilmente a leitura, a escrita e a aritmética, uma vez que já
tenham desenhado e calculado [...]”

Material Fröebel existente nos jardins de infância nº 213 Enriqueta Compte y Riqué,
do conselho de Educação Primária, Administração Nacional de Educação Pública, e
do Museu Pedagógico “José Pedro varela” Montevidéu, Uruguai

Baseando-se nas palavras do inspetor dos Jardins de
Infância da Alemanha Mr. Hippeau, Varella realizou
uma descrição do ambiente dos Jardins de Infância.
“[…] as salas de trabalho estão equipadas
com mesas leves de 60 cm, de comprimento e
separadas por um metro. Ao redor das mesas
se sentam de cinco a seis crianças com uma
das jovens que seguem os cursos do primeiro
ano, para fazer os pequenos trabalhos que lhe
são propostos. No verão, as mesas e os bancos
são transportados para o jardim pelas mesmas

José Pedro Varela: La Educación del Pueblo (1874) (2)
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crianças e colocados à sombra do pátio [“...]”. (2)
Com respeito ao ensino da língua escrita as crianças
menores de seis anos, expressou o seguinte:
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“[…] Fröebel aconselha não iniciar o ensino
da leitura e da escrita antes da criança sentir a
necessidade, experimenta o desejo, e esse desejo é
que se esforça para fazer nascer na criança [...]” (2)
Jardim sim ou Jardim não
Em sua segunda grande obra, intitulada La legislación
escolar (1876) José Pedro Varela apresentou uma
proposta de descentralização administrativa, a que
não chegou a se concretizar. Sua estrutura se baseava
na criação de Comissões de Distrito em cujo interior
se encontravam a criação dos Jardins de Infância
sustentados economicamente pela comunidade.
“[…] A comissão de Distrito quando estimar
conveniente poderá convocar aos eleitores
escolares do distrito para resolver se vai se
estabelecer um ou mais jardins de infância,
estabelecendo nos avisos de convocação a
quantidade que seja necessária para esse
objeto, a cota correspondente a cada cem
pesos da propriedade tributável, e o número
de meninas e meninos de 3 a 5 anos de idade
residentes no distrito. Nas cédulas se colocarão

as palavras: jardim sim, jardim não [...]” (3)
José Pedro Varela considerava que “não
é possível organizar boas escolas sem
bons professores” (2) , por isso defendeu a
necessidade de acompanhar a criação dos
jardins de infância com a formação de
“Pessoas capazes de dirigi-los [...] Não basta
querer plantar essas mudas e que as plantas
nasçam e encontrem todas as condições
exigidas para seu desenvolvimento. Seria
necessário formar, o mais rápido possível,
pessoas capazes de dirigi-los. Toda escola
normal destinada a formar professoras deve,
pois, ter a seu alcance, independentemente
de uma escola primária, um jardim de infância
onde elas aprendam a conhecer a infância,
amá-la e apreciar suas tendências e
necessidades. [...]” (2)
O pensamento de José Pedro Varela se expandiu
ao longo de toda a República. Seus seguidores se
organizavam em uma “Sociedad de amigos de la
Educación Popular”. Na Legislación Escolar (1877)
Varela informava que as sociedades “[...]
de Montevidéu e de Nova Palmira estão estabelecidas
e funcionam regularmente desde 1868:
as do Carmelo, Colônia, Paysandú e Florida,
<<
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funcionam também após alguns anos depois [...]”(3)
Existem registros que informam da existência de um
jardim de infância, de perspectiva fröebeliana, fundado
no departamento de Paysandú no ano de 1886,
impulsionado por uma “Sociedad Educacionista de
Señoras”, de caráter laico.
“[…]em 1886, a iniciativa da Srta. Zelmira
Gómez se fundou na cidade de Paysandú
um modesto jardim de infância destinado a
pequenas famílias pobres, com ajuda de várias
damas. As crianças recebiam parte dos ensinos
fröebelianos, alimentação e roupas. Os livros
e as ilustrações foram pedidos ao Paraná
e a Bélgica e de acordo com as indicações
recebidas se construiu um modesto mobiliário.
De Montevidéu e Buenos Aires se obtiveram os
utilitários mais indispensáveis [...]
O “Jardim de Infância” é um estabelecimento
de educação, o primeiro em seu gênero
em toda a República. O sistema que nele
se segue é do imortal Fröebel, por meio do
qual se resolve o problema da instrução da
infância. Instruir deleitando, é o objeto que
se propõe o admirável método fröebeliano. O
estabelecimento conta da existência de uns
quinze meses; dá instrução, alimento e roupas

gratuitamente a uns trinta educandos de ambos
os sexos, e cuja idade está compreendida entre
três e sete anos.(4)
É possível que outras Sociedades de Amigos da
Educação Popular, seguidoras das ideias de Varela,
tenham fundado e financiado instituições similares em
outros pontos do país.
No âmbito da educação pública uruguaia, a fundação
do primeiro Jardim de Infância aconteceu no ano
de 1892, tarefa que esteve a cargo da professora
Enriqueta Compte e Riqué (1866-1949)(5).

A gobernanta
Fonte: Desenho Postado
em “Montevideo Noticioso”,
17 de abril de 1892,
Arquivo de biblioteca nacional
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jornal “El Paysandú” escreveu o seguinte:
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“[…] Em Paysandú existe uma escola asilo
denominada de Jardim de Infância, desde o
dia 1º de setembro de 1886, quer dizer, desde
aproximadamente SEIS ANOS, fundada pela
Sociedade Educacionista de Senhoras desta
localidade.
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Art 5º- Os asilos e escolas fundados pela
Sociedade terão por objetivo cuidar, alimentar
e educar aquelas crianças cujos pais ou
encarregados não possam por sua indigência
cuidá-los durante o dia, sem averiguar nem
levar em conta as crenças religiosas que estes
professem.
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Enriqueta Compte y Riqué aos 23 anos de idade
Fonte: Museu Pedagógico “José Pedro Varela”
Arquivo de Biblioteca Nacional

Art 6ª- Se receberão crianças de ambos os
sexos, cuja idade exceda de dois anos e não
passe dos sete, sendo o sistema de ensino a
implantar os Jardins de Infância.

No contexto da inauguração do primeiro jardim de
infância oficial se produziu uma polêmica nos meios
de imprensa. Em 12 de março de 1892, o cronista do

[…] o Jardim de Infância de Paysandú se
sustenta só com recursos populares, porque não
recebe nenhum só centavo do Governo, pois para
<<
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completar sua obra humanitária conta com uma
cota mensal de seus associados, as entradas
extraordinárias que se arrecadam e as doações
voluntárias das pessoas progressistas e amigas
da redenção intelectual da infância [...]”(6)
Na terça-feira 15 de março de 1892, La Nación,
publicou um artigo, no qual entre outras coisas,
expressava:
“[…] Aqui está à verdade segundo um cronista
que foi devidamente informado, e cujos dados
confirmam os que também obtivemos de uma
das distintas fundadoras de um Jardim de
Infância em Paysandú. Se encontra em poder
do memorável ancião Sr. Isidoro de María (7),
diretor do Arquivo Nacional,
um álbum que temos tido ocasião
de ver, cujas páginas contêm interessantes
trabalhos feitos por alunos do primeiro Jardim
de Infância que se instalou no país, na cidade
de Paysandú, em primeiro de setembro de
1886, também do sistema fröebeliano, ao
amparo da Sociedad Educacionista
de Señoras desta localidade [...]”(8)
Em novo artigo datado de 22 de março de 1892, no
jornal “El Paysandú” o cronista expressou o seguinte:

“[…] visitei detidamente o estabelecimento que
sustenta a “Sociedad Educacionista de Señoras”
encontrando todo instalado um pequeno Jardim
de Infância que se não encarna completamente
o pensamento de Fröebel, responde por inteiro
ao planejamento dos Jardins da Bélgica [...]
Encontro, nos exercícios com dons em que
se fazem os movimentos acompanhados
de cantos, nas formas que modelam com
areia úmida, em suas construções, em papel
dobrado, as combinações de triângulos em
caprichosos mosaicos chegando alcançar o
desenvolvimento harmônico das atitudes das
crianças [...]
O aspecto alegre das aulas do Jardim, com as
mesinhas e seus pequenos trabalhadores, nos
seus bancos móveis, certa desordem infantil, as
paredes da sala ostentando uma exposição dos
trabalhos das crianças [...]
Respondem à necessidade de movimentos
físicos seus jogos ginásticos que produzem
o desenvolvimento dos membros a essa
curiosidade natural da criança, a observação
e comparação dos dons que convidam à
criança a expandir-se e essa tendência de
<<
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criar, os pequenos trabalhos que produzem e
desenvolvem suas faculdades artísticas [...]
seu programa tem sido tomado dos Jardines
de Amberes [...] As Revistas, Instruções que
a Bélgica, Suíça, França (e até mesmo do
Paraná onde funciona um, sem ir mais longe)
receberam o contato de pessoas que dirigiam
na Europa estes Estabelecimentos, nos têm
contando o suficiente para darmos conta do
precioso sistema [...] Em Montevidéu, o Museo
Pedagógico contém um estudo comparativo,
muito perfeito, sobre a educação no estrangeiro
–o sistema Fröebel tem, também ali, seu
departamento especial [...],(9)

Em momentos em que assistimos a expansão da
Educação Inicial no Uruguai e na América Latina, é
necessário recuperar nossas próprias histórias para
contribuir com o processo de construção de uma
educação comprometida com a realidade
e as necessidades genuínas da primeira
infância latino-americana.

Conclusões
O Uruguai se encontra entre os países pioneiros da
Educação Inicial latino-americana, devido à inovadora
incorporação dos Jardins de Infância a seu Sistema de
Educação Pública, durante o ano de 1892. (5)
Contudo, recentes investigações10 demonstraram que
a influência do pensamento e da obra de Federico
Fröebel esteve presente no Uruguai desde muito antes,
acompanhando o surgimento das primeiras ideias e
das ações inovadoras que levaram a conformação do
sistema de educação pública.

ELIZABETH IVALDI
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Professora, inspetora e professora
de Linguagens Artísticas
Notas y citas textuales

Colección Clásicos Uruguayos Nº 51 y Nº 52, Preparação
do texto a cargo de José Pedro Barrán y Benjamín
Nahum.

1. Varela, José Pedro Varela, José Pedro (Montevidéu 18451879) Jornalista, político e sociólogo uruguaio. Muito jovem
viajou a Paris e Estados Unidos. Durante a viagem conheceu
o argentino Domingo Faustino Sarmiento, que despertou
o seu interesse pelos temas do ensino, começando então
uma série de investigações, trabalhos e propostas que mais
tarde finalizaram a implantação do ensino laico e gratuito e
obrigatório por parte do Estado uruguaio. Em 1874 publicou
La Educación del Pueblo e em 1876, La legislación escolar,
livros em que demonstrou a necessidade de uma reforma
escolar e a forma que devia ser executada. Faleceu aos 34
anos de idade. Seu irmão Jacobo Varela, se encarregou de
continuar a reforma educativa que ele havia iniciado.
2. Varela, José Pedro (1ª Ed. 1874): La Educación del
Pueblo. Tomos I y II. Edição da Biblioteca Artigas do Ministerio
de Instrucción Pública y Previsión Social, Talleres Barreiro
y Ramos, Montevidéu. Edição de 1964: Prólogo de Arturo
Ardao, Colección Clásicos Uruguayos, Nº 49 y Nº 50,
Preparação do texto a cargo de José Pedro Barrán
y Benjamín Nahum, Montevidéu, Uruguay.
3. Varela, José Pedro (1ª Ed. 1876): La Legislación
Escolar. Tomos I y II. Edición da Biblioteca Artigas del
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social,
Talleres Barreiro y Ramos, Montevidéu. Edição de 1964:

4. Mira López, Lola y Homar, Armida M. (1939): Educación
pre-escolar: su evolución en Europa, en América y
especialmente en la Republica Argentina. Editorial
El Ateneo, Buenos Aires, Argentina.
5. Compte y Riqué, Enriqueta (1866, Barcelona, Espanha
- 1949, Montevidéu, Uruguai): professora uruguaia
conhecida por ser a fundadora do primeiro Jardim
de Infância oficial e público no bairro da Aguada em
Montevidéu, no ano de 1892. A fundação aconteceu
após seu retorno da bolsa de estudos na Europa, uma vez
formadas as primeiras professoras junto às quais se iniciou
o funcionamento da instituição.
6. Diário El Paysandú, 12/3/1892.
7. De María, Isidoro: (Uruguay 1815-1906):
Tipógrafo da Imprensa do Estado. Jornalista, Vice-cônsul
e Cônsul do Uruguai, investigador de História, Inspetor
de Escolas de Montevidéu, Diretor do Arquivo Geral
Administrativo.
8. Diario La Nación, 15/3/1892.
9. Diario El Paysandú, 22/2/1892.
10. Durante o ano de 2009, Elizabeth Ivaldi, autora do
presente trabalho, foi designada pelo Consejo de Educación
Inicial y Primaria para realizar a investigação titulada “La
Educación Inicial del Uruguay. Su origen como política
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O Taller de Expresión del Colegio Latinoamericano
recebe meninos e meninas desde os 16 meses até os
5 anos, organizados em pequenos grupos.
É um lugar onde nos dedicamos às buscas. Buscas que
envolvem as formas sempre inovadoras com materiais
plásticos como, por exemplo, a argila, a pintura, as
madeiras, os pregos, os botões, as sucatas, as pedras e
as conchas do mar.
Também nos dedicamos a modificar os espaços com
tecidos, fios, papéis e tudo o que nos ocorre, até que
se desenham cenários de brincadeira, em que surgem
personagens, ou como os meninos e meninas dizem:
“Agora eu sou…”.
Assim, embora as oficinas aconteçam duas vezes por
semana, as pesquisas com todos estes elementos
tornam-se cotidianas, com essa cadência que nos dá o
tempo. O que ontem foi resultado de uma modelagem
com argila, amanhã poderá ser convertido em um
personagem durante a brincadeira, e vice-versa. O
roteiro da brincadeira pode converter-se em uma
história, ou aquela história pode converter-se em uma
brincadeira. Labiríntica travessia, que sempre nos leva
a lugares conhecidos, seguros, mas que às vezes, nos

permitem encontrar palavras, amigos e cores que por
momentos inauguramos.
Com os meninos e meninas de 3, 4, 5 anos
organizamos as modelagens de argila, o que se produz
pode mostrar uma gama infinita de dimensões, desde
as primeiras explorações aos 16 meses até as formas
encontradas aos 5 anos. Pode-se observar a experiência
de relação de cada criança com esse material, e o
sentido que adquire uma forma que se levanta de
um plano, volumes que fazem aparecer formas ou
personagens que nos falam de um momento específico
na história destas crianças, neste lugar. Memória
tangível de conflitos com os outros, de entendimentos e
saberes que têm os meninos e meninas.
Quando chega o mês de agosto, organizamos uma
mostra de objetos modelados com argila. Este ano a
chamamos de: Modelando Historias: (Personagens de
argila com voz).
Apresentamos personagens, objetos e murais
modelados individualmente e também peças coletivas.
Participaram os grupos de 3, 4 e 5 anos; cada criança
elegeu duas peças individuais e uma coletiva. Para
um dos personagens modelados, escrevemos uma
pequena história, um mini conto que desse conta de
dizer quem era esse personagem e de onde ele saía.
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Modelando histórias…
Personagens de argila com voz
A princípio, todas as pessoas adultas, de alguma
maneira e em algum momento de suas vidas,
brincaram.
Essa exposição teve a intenção de refrescar essas
recordações para os que ainda lembram e também
para os que esqueceram o que ocorre quando crianças
compartilham espaços e tempos.
O encontro com a argila nos produziu, nessa
oportunidade, o desejo de perseguir, através do
modelado, alguns personagens que emergiram dos
jogos, animais, pessoas, e objetos que representam
histórias verdadeiras, intensas e que nos permitem
conhecer as labirínticas relações possíveis. Eles os
chamaram “mundos possíveis”, mundos em que
lutam ferozmente contra as forças do bem e do mal,
tristezas, alegrias e coisas malucas, tão malucas que
aparecem quase fora de lugar.
O jogo, então, se desenhava em modelagens de
personagens sonhados ou vividos, desejados ou
temidos.

A tradução para a palavra de algumas possibilidades
de dar identidade ao criado, fato que se buscou, se
encontrou pela surpresa, ou se inspirou no que os
outros fizeram, mas que vale enquanto mostra o que
de algum modo tem sentido para cada menino e
menina, nesse momento e nesse lugar.
Traços de experiências, ecos, pegos em algo tangível,
que nos contam coisas que como adultos, às vezes
esquecemos…
Visitaram a exposição muitas pessoas e familiares.
Dois pais que se dedicam à música entusiasmaram-se
tanto, que durante um período tiraram fotos das peças
de argila que tinham um mini conto, para musicalizar
os textos.

MARIELA ORDOQUI LOZANO
Atelielista do Colégio Latino - americano
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