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Nós, latino-americanos, só temos duas opções:
nos resignarmos ou nos indignarmos.
E eu não vou me resignar nunca.
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Iniciamos este terceiro numero da revista Infância
Latinoamericana trazendo as palavras de Darcy Ribeiro
afinal, antes de tudo, precisamos realmente nos
indignar para, a seguir, transformar esta indignação em
ação. Há muitos anos a invisibilidade das populações
infantis em nosso continente nos preocupa.
Invisibilidade que se traduz no desconhecimento sobre
as suas condições concretas de vida, pela ausência
de dados sobre suas trajetórias educacionais e
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especialmente, pela pequena incidência de políticas
publicas integradas que transforme as desigualdades
de oportunidades a que estão submetidas. Também
estamos apreensivos, pois apesar de muitos países do
continente estarem se desenvolvendo economicamente
as crianças pequenas continuam sendo profundamente
atingidas pela pobreza. Nós, os professores
e demais profissionais da educação, também
estamos preocupados com os modelos pedagógicos
homogeneizadores que procuram restringir os
processos educacionais e de socialização das crianças
pequenas a transmissão de um repertório cultural
dominante, muitas vezes chamado de universal.
Poderíamos perguntar “universal” como? Para quem?
Quem define? A partir de que ponto de vista?
Esta edição aborda um tema de imensa complexidade:
a diversidade étnico-racial da America Latina. Iniciamos
nos perguntamos o quanto esta pertença, étnico-racial,
interfere na vida das crianças, nos modos como elas
podem viver as suas infâncias e, também, em como
poderíamos compreender melhor esta diversidade
para poder oferecer, ou quem sabe inventar, processos
educacionais mais inclusivos, igualitários e democráticos.
Como um continente do Novo Mundo a América
Latina tem em sua formação social uma diversidade
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étnica, racial e cultural muito grande. Algumas vezes
tratamos os diferentes grupos étnicos como uma
variavel homogêneas. Dizemos, por exemplo, indígenas
como se os mesmos pertencessem a um único grupo
de nativos. Ora, os povos tradicionais da America
Latina são muitos e cada um deles possui uma língua,
uma cultura e tradições próprias que não podem ser
analisados como uma variável uniforme.
Temos, em nosso continente, nativos pertencentes
a diferentes povos indígenas, negros oriundos de
distintas nações do continente Africano, as migrações
europeias iniciaram com a Espanha e Portugal porém,
ao longo dos séculos XIX e XX, os países latinoamericanos recebem populações de toda a Europa.
Pessoas que fugiram da situação de miséria de seus
países ou então das grandes guerras e perseguições
étnicas acreditando que aqui poderiam construir um
futuro distinto. Em algumas partes da América latina
temos línguas extintas em seus países de origem bem
como imigrantes de países que já desapareceram do
mapa político mundial.
Também recebemos uma grande parcela de migrações
asiáticas temos, por exemplo, a maior população
japonesa fora de seu país e ainda hoje há um grande
contingente chineses e coreanos chegando no continente
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sul americano. Isto é, em nossa formação histórica e
cultural estão presentes os cinco continentes – com suas
diversidades étnico-raciais. Este encontro intercultural
não é simples, tão pouco tranquilo, ele está atravessado
por questões ligadas à posse da terra, a propriedade
das riquezas naturais, a diversidade de religiões, a
compreensão do que é uma língua materna ou ainda
quais são as línguas nacionais, etc... E, somente agora,
com a democracia que grande parte dos atores sociais
conquistaram espaço de participação nesta discussão.
Vivemos uma permanente tensão entre aquilo que nos
unifica e o que nos singulariza. Se esta diversidade é
uma imensa riqueza, não podemos continuar deixando
que ela encubra as desigualdades. Neste sentido, esta
revista procura, fundamentalmente, dar visibilidade as
crianças latinoamenricanas, contribuindo assim para que
indignados, continuemos a buscar uma educação que
viabilize a construção de uma comunidade conjugada com
estas diversidades.
Ser latinoamericano não é uma essência e,
mais que uma identidade, é uma tarefa.
Néstor García Canclini

MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA
Professora da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre
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A diversidade étnica na educação infantil
O tema central proposto neste numero levanta questões relacionadas a diversidade étnico-racial e suas relações
com as crianças e a sua infância. Este tema é de grande interesse não só para educadores de toda a América Latina.
As discussões que aqui são propostas pretendem dar visibilidade à riqueza da diversidade que nos caracteriza e os
problemas derivados dela, assim como ampliar o debate sobre as implicações desta questão para a educação infantil.
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A tentativa de transformação do Brasil em um país de
população mestiça e isento de conflitos étnico-raciais
adiou durante décadas o debate sobre a questão racial
no país, especialmente sobre as condições de vida
de parte significativa da população negra que ficou
alijada de qualquer política pública após a erosão
do período escravista. A política de imigração
européia financiada pelo Estado Brasileiro coincidiu
e foi influenciada por uma onda de publicações que
celebravam a mistura racial como uma característica
nacional positiva e atributo da construção nacional.

inicialmente destinados à compreensão das relações
raciais em um país até então considerado exemplo
para o mundo pós-guerra de convivência entre povos,
culturas e raças diferentes. Estas pesquisas marcaram
um novo modo de interpretar as relações raciais no
Brasil que se diferenciará radicalmente das explicações
vigentes de harmonia e democracia racial.

A concepção de democracia racial é uma política
de homogeneização cultural que busca negar as
diferenças, ocultando as hierarquias implícitas às
culturas, ao mesmo tempo em que viabiliza certa
folclorização de um Brasil diverso e sem racismo.
O que sabemos não existe, e serviu para ocultar
a subalternização social, cultural e econômica da
população negra.

Diferentemente do esperado, os resultados das
pesquisas visibilizaram a existência do racismo e
preconceito racial na sociedade brasileira. Mesmo
com interpretações distintas a respeito da existência
do racismo na sociedade brasileira, sejam a herança
do período escravista ou o processo de integração
dos negros na sociedade de classes, estas pesquisas
possibilitaram a ascensão e o fortalecimento do
debate a respeito das relações étnico-raciais no Brasil,
seja pelo movimento negro ou pela academia. A
década de 1970 é emblemática no desvelamento da
democracia racial por meio das produções elaboradas
principalmente por estudiosos que investigavam as
desigualdades raciais a partir de dados censitários e
estudos quantitativos.

Nos anos cinquenta surgiu uma nova interpretação
a respeito das relações étnico-raciais no Brasil, com
os estudos dirigidos e financiados pela UNESCO,

A atuação do movimento negro a partir da década
de 1970 mostrou a concordância entre intelectuais
negros de que a raça constituía-se em um
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conceito organizador das relações sociais no Brasil,
obstaculizando o avanço socioeconômico da
população negra, a qual se encontrava
sob péssimas condições de vida.
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A luta do movimento negro contemporâneo,
ao identificar na integração subalterna de sua
população o principal indicador da persistência da
discriminação racial e do racismo, tem enfatizado
que o resgate de sua identidade racial e a construção
de uma sociedade plurirracial e pluricultural passa
necessariamente pela desfolclorização da cultura
e pelo reconhecimento do legado africano para
construção do Brasil. É por esse âmbito que se pauta
a insistência e persistência das diferentes gerações
de militantes negros sobre o papel fundamental da
educação.

Educação infantil e questão racial
Atravessamos a década de 1980 e de 1990
consolidando uma importante, mas marginalizada
produção sobre a intersecção entre raça e educação,
consolidando, nos termos de Silva e Barbosa (1997),
“um pensamento negro sobre a educação” e, de
forma complementar, a realização de pesquisas que
corroboram as denúncias do movimento negro, ao
mostrarem a disparidade entre negros e brancos nos
indicadores educacionais.
Em seu conjunto essa produção traz não somente
reivindicações, mas problematizações teóricas e
ênfases específicas (Gomes, 1997, p. 19). Essas
problematizações denunciam a escola como

Daí as reivindicações e proposições do movimento
negro pela introdução o ensino de história
da África e afro-brasileira nos currículos escolares.
Em 2003 foi aprovada a lei nº 10.639 que
após quatro anos de tramitação e negociação
contém uma antiga reivindicação do movimento
negro à LDB, à obrigatoriedade do ensino
de “História e Cultura Afro-Brasileira” nas escolas
brasileiras.
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instituição que discrimina principalmente os alunos
negros e perpetua o racismo, veiculando valores
preconceituosos nos livros didáticos e na abordagem
errônea e omissa da história oficial por não contemplar
a luta e resistência negras. Embora a denúncia
e propostas educacionais de enfrentamento ao
racismo sejam anteriores à década de 1980, foi a
partir deste período que as pesquisas educacionais
sobre esta temática começaram a se consolidar. Em
meio à produção sobre raça e educação são poucas
as que focam a Educação Infantil. Um trabalho
muito significativo a esse respeito é o de Eliete
Aparecida de Godoy (1996), o qual constatou que
as crianças na faixa etária de cinco a seis anos, ao
realizarem descrições de si mesmas ou dos colegas,
referem-se à cor da pele como uma das principais
características físicas e que as crianças negras se
sentem desconfortáveis quando necessitam verbalizar
ou assumir sua condição étnico-racial. Demonstram
interiorização da ideologia negativa em relação
às diferenças étnicas e procuram se assemelhar
fisicamente ao branco. Essas atitudes foram
observadas apesar de a autora fazer uma ressalva de
que na relação entre as crianças não havia nenhuma
discriminação perceptível, sugerindo que o racismo,
para existir e se perpetuar, prescinde de manifestações
explícitas e agressivas.
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Eliane Cavalleiro (1998) aborda a questão do
preconceito e da discriminação racial na educação
infantil ao evidenciar que: o educador infantil apresenta
dificuldades para perceber os problemas que podem
aparecer nas relações entre crianças pertencentes a
diferentes grupos étnicos; as crianças em idade préescolar já interiorizam ideias preconceituosas que
incluem a cor da pele como elemento definidor de
qualidades pessoais; e o silêncio do professor no que
se refere à diversidade étnica e às suas diferenças,
facilita o desenvolvimento do preconceito e a
ocorrência de discriminação no espaço escolar.
Em 2004, Fabiana de Oliveira analisando as práticas
educativas que ocorrem na creche, verificou as
maneiras pelas quais essas práticas produzem e
revelam a questão racial, constituindo um marco nos
trabalhos que tratam da educação infantil devido o
foco em práticas desenvolvidas com bebês (seis meses
a dois anos), faixa etária ainda menos investigada em
relação ao tema.
Esses são alguns exemplos de pesquisas que
enfocando aspectos diferenciados ressaltam o papel
fundamental da educação como um todo e da
educação infantil em particular em possibilitar que as
crianças vivenciem o ambiente escolar de respeito às

diferenças que não se esgote nas frases de efeito tão
comuns no meio educacional de que todas as crianças
são iguais, quando o tempo todos são tratadas de
forma diferenciada.
Os desafios continuam latentes especialmente para
as crianças, pois embora as políticas públicas no país
tenham sido construídas para todas as crianças, ainda
não foram universalizadas em seus efeitos. Estudos
socioeconômicos e análises do UNICEF mostram que
os avanços alcançados não conseguiram ainda gerar
impactos suficientes nas situações de desigualdades
da população - sobretudo de crianças, adolescentes
e mulheres negras e indígenas. A falta de acesso a
serviços impõe obstáculos a negros e indígenas mesmo
antes do nascimento. As análises segundo a cor de
pele confirma a desigualdade socioeconômica e revela
uma profunda desigualdade racial. Entre as crianças
brancas, a pobreza atinge 32,9%; entre as crianças
negras, 56% (Poirer, 2010).
Podemos concluir que a desigualdade social tem cor,
significa dizer que a cor tem capacidade explicativa das
diversas hierarquias sociais, econômicas e culturais
que por esta via tem subalternizado a população negra.
A educação infantil é o momento mais importante da
escolaridade, pois é ela que inicia muitas experiências
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Doctora en educación e Investigadora
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- Centro de Educação e Ciências Humanas
Ver artículo completo:
http://www2.rosasensat.org/files/anete_e_tatiane.
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Do avião, admiro o belo litoral do sul da Bahia. São
quilômetros e mais quilômetros de areia branca
emoldurando o verde das águas. Chego a Ilhéus e, em
pouco, tempo percorro a estrada que me leva Olivença.
Venho como pesquisadora, conhecer a experiência de
uma escola infantil criada pelos índios Tupinambá.1
Quando os europeus chegaram à America, estes povos
ocupavam um amplo território litorâneo. Suas aldeias
eram economicamente auto-suficientes, habitadas por
300 a 1000 pessoas que organizavam a produção e
a sociedade a partir do trabalho coletivo. Atualmente,
cerca de 4.300 indígenas vivem na Aldeia Mãe de
Olivença e em outras 23 comunidades situadas nos
municípios de Ilhéus, Buerarema e Una, situadas, no
Estado da Bahia, Brasil. Em 2002, os moradores da
região foram reconhecidos como povo Tupinambá pela
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), e agora aguardam
a demarcação de suas terras.
A situação geral é de muita pobreza: os indígenas não
têm onde plantar alimentos e a caça está proibida. As
crianças falam das situações de conflito armado durante
os movimentos de “retomada” de terras improdutivas,
que eram de seus ancestrais e hoje pertencem aos
herdeiros dos antigos produtores de cacau. Algumas

Coqueirais de Olivença
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vivenciam um cotidiano marcado pelo alcoolismo dos
pais, vicio comum entre os indígenas da região, apontado
como sintoma de fuga frente a falta de perspectivas de
vida, gerada por uma história de expropriação territorial e
cultural.
A escola infantil surgiu da necessidade das mulheres
trabalharem. Em maio de 2009, elas ergueram uma
oca de taipa na mata, do mutirão de construção
participaram professoras, famílias e jovens tupinambá.
Mas, quando as paredes da oca de taipa já estavam
de pé, policiais cercaram o grupo e anunciaram a
proibição da continuidade da obra. Derrubada a
creche-oca, e diante da perseverança das lideranças
indígenas, a prefeitura alugou o prédio da Creche
Katuana.2
È num cenário político de afirmação da identidade e
dos direitos dos índíos brasileiros que se insere a luta
pela Educação Infantil. Entretanto, é preciso considerar
que a instituição creche tem características intrínsecas
ao modelo europeu (Rosemberg, s/d, p.23). Lideranças
indígenas afirmam suas comunidades educativas
não podem ser substituídas por espaços escolares.
Entretanto, há etnias, como os Tupinambá, que
demandam creches e pré-escolas. A pesquisa realizada
em Olivença teve justamente o objetivo de inquirir e

Liderança indígena
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compreender os sentidos desta demanda: como se dá o
processo de inserção de crianças indígenas em espaços
institucionais de Educação Infantil? O que significa,
para elas, afastarem-se dos adultos e do contexto de
sua grande família tribal para estarem, cotidianamente,
em creches e pré-escolas? Em que medida as IEI
contribuem para a afirmação da identidade sócio
ambiental e cultural das crianças e de seus povos de
origem?
As primeiras respostas - obtidas em dois trabalhos de
campo que incluíram observação participante, visitas
às aldeias e entrevistas com crianças, familiares
e lideranças indígenas – indicam que não há uma
quebra significativa nas transições entre comunidade,
família e escola. Pois, em todos estes contextos, os
sujeitos afirmam seus direitos de etnia, enfatizando
a necessidade, o desejo de resgate da cultura nativa
e, simultaneamente, de inclusão no meio letrado
socialmente legitimado, oficial.
“Parente”! É esta a expressão que utilizam, para se
referirem, afetivamente, a toda a comunidade indígena
Tupinambá, não apenas aos entes familiares mais
próximos. Em Olivença e demais aldeias, adultos e
crianças retomam antigos costumes, como o Porancin,
ritual tupinambá que reúne todos numa dança circular

e cantos, marcados pelo ritmo de um instrumento
de percussão, o maracá. No cotidiano da Creche
Katuana, no início de cada turno, por cerca de 10
minutos, as crianças, mesmo as bem pequeninas,
participam deste ritual com seus professores. Não
há separação por faixa etária, nem obrigatoriedade,
o ritual funciona como uma espécie de mantra que
produz concentração, serenidade, integração.
A pintura do corpo, antigo costume que foi resgatado
recentemente, também está presente no dia a dia da
escola infantil: como seus pais, que circulam trajados
pela região, as crianças vão para a escola com o rosto
e os braços pintados com a tintura de jenipapo, que,
em tupi-guarani, significa “fruta que mancha ou que
serve para pintar”.
A porta da escola infantil está permanentemente
aberta, familiares, vizinhos, amigos, entram e saem
livremente, num movimento vivo que integra escola e
comunidade. Os professores3 são também de origem
indígena ou agregados (casados com indígenas ou
adotados). Todos se conhecem, partilham um mesmo
território.
Crianças e professoras utilizam o mesmo transporte
para virem e retornarem às suas comunidades: um
pequeno caminhão contratado pela FUNAI. As estradas
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de acesso são precárias, as acomodações na caçamba
do caminhão não são confortáveis, mas todos parecem
sempre muito dispostos, alegres e integrados. Junto
com as crianças, viaja sempre uma das professoras,
além de mães e pais das crianças que vêm das
comunidades para a Aldeia Mãe, muitos dos quais se
integram ao cotidiano da escola depois de realizarem
seus afazeres em Olivença, participando inclusive dos

passeios, da rotina, o que ocorre de forma espontânea,
sem planejamento prévio.
A escola infantil está situada na praça central. As
instalações físicas reproduzem o modelo urbano, mas
em péssimas condições: cozinha e banheiros são
inadequados, as vezes há falta de água, as salas são
pequenas e abafadas. Nas paredes há desenhos com
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motivos indígenas e dizeres em tupi, mas também
alfabetários, listas de presença, cartazes com sílabas
marcadas em pequenos textos, enfim, todo um aparato
que está presente na maior parte das creches e préescolas brasileiras.
Do quintal, desprovido de brinquedos, se avista a
beleza das praias com seus coqueirais. Fugindo aos
limites impostos pelo modelo ocidental de organização
escolar, diariamente as crianças saem para caminhar
por Olivença: vão à praça central, à praia, ao balneário
de Tororomba tomar banho de piscina, lancham na
mata... Assim, todo tempo, estão inseridas num
universo que é por elas conhecido.
Chama atenção a disponibilidade de acompanhar as
crianças em atividades de seu interesse. Numa das
tardes, acompanho a turma que sai da escola após o
lanche:
“São cerca de 25 crianças acompanhadas por 5
adultos, entre eles, eu. Seguimos pela calçada,
descemos ladeiras e escadarias, atravessamos a pista
à beira mar. O combinado é que iríamos para a quadra
de esportes situada na areia da praia, cimentada
e gradeada. Mas, logo depois, algumas crianças
deslocam-se para a areia, procuram conchas, fazem
buracos, aproximam-se do mar. Um menino entra na

Professora brincando com crianças na piscina do Balneário Tororomba
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água de roupa e tudo, e depois rola na areia, os adultos
não reclamam. Outras crianças vão saindo da quadra e
se aproximando do mar, colocam os pés, as pernas, o
corpo inteiro na água. Os adultos acompanham. Uma
menina pede para ser enterrada na areia, a professora
vai cobrindo e cantando, referindo-se a cada parte do
corpo. Outros também querem, ela vai atendendo. Não
há uma proposta para cada um ou para o grupo, uns
estão na areia brincando, outros à beira d`água. Os
adultos, atentos, se divertem junto com as crianças, não
reclamam, não interferem, a não ser em situação de
perigo”. (Diário de campo, 22 de abril de 2010)
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Se, muitas vezes, falta intencionalidade pedagógica,
transborda sensibilidade dos adultos aos movimentos
das crianças: o objetivo inicial é subvertido em função
dos interesses que vão surgindo.
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Entre a atividade de Porancin e a hora do lanche, as
crianças permanecem em sala por cerca de 60 a 90
minutos. É quando realizam atividades pedagógicas
tradicionais, comuns nas escolas urbanas.
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Atividades na Praia

“São 14hs, faz muito calor na sala das crianças que
têm entre 1 ano e 3 meses e 3 anos. Dez estão
sentadas em torno da mesa grande. Outras, de 4 ou
5 ocupam carteiras escolares de adultos. A professora
vai distribuindo folhas de papel mimeografadas, com
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um grande cacho de uva ao centro. Oferece lápis cera
e as crianças começam a pintura. Elas conversam
alegremente entre si enquanto pintam. Outras
crianças vão chegando, entre elas, uma menina de
pouco mais de um ano, que não adere à atividade.
Ela zanza de um lado pra outro, se esconde atrás do
pano azul do mural, arrasta uma carteira de um lado
para outro. A pequenina pega um livro, a professora
tenta impedir, a criança resiste, a professora cede. Um
rápido desentendimento entre as crianças gera uma
mordida. A professora não se atrapalha, protege quem
foi agredido, explica ao agressor que não pode agir
assim. Agora já são vinte crianças na sala. Seguem
colorindo, alguns começam a gritar, animados. A
professora não se altera. Quando param, ela pergunta:
vocês ainda querem gritar mais? Não? Ah então vamos
fazer outra coisa (...)Neste momento, chega a segunda
professora, alegria geral. Forma-se uma fila, mas a
organização não é rígida, as crianças saem livremente”
(Diário de campo, novembro de 2009, p.22/23)
Em vários momentos evidencia-se a semelhança
com a escola tradicional, onde há um corte entre
conhecimento e vida. Entretanto, o ambiente é de
muita tranqüilidade, pois não há obrigatoriedade,
imposição ou pressa. Como lembra Nötzold, “os
Tupinambá jamais diziam às crianças algo que

poderia lhes ofender “nem lhe davam castigo nem os
doutrinavam ou repreendiam por alguma coisa que
fizessem. (...) essa maneira livre de se criar as crianças
as levava a nunca fazerem algo que desagradassem a
seus pais,(...)”. (Nötzold, s/d, p. 3).
Na Creche Katuana, frente à resistência infantil, as
professoras comportam-se de maneira delicada,
paciente, generosa. Não observei qualquer alteração
de voz por parte dos adultos, nem birra por parte das
crianças.
Chama a atenção a disponibilidade de envolvimento, o
amor explícito pelas crianças, articulado ao sentimento de
pertencimento a um grupo social mais amplo. A presença
cotidiana dos responsáveis, a possibilidade de entrarem e
saírem livremente do espaço escolar, a sua participação
nas atividades: esta proximidade, certamente contribui
para que meninos e meninas se sintam seguros frente às
novas experiências vivenciadas na escola.
Se algumas das práticas cotidianas estão distantes de
suas tradições culturais – pois as professoras indígenas
também foram educadas nas “escolas do branco” - como
produzir coletivamente uma escola infantil que assegure
a transmissão do conhecimento universal acumulado,
assumindo a cultura indígena como ponto de partida e de
chegada de todo o processo educativo?
<< 16

>>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Lições de uma escola infantil indígena

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

<< 17

>>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Lições de uma escola infantil indígena

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

As pesquisas sobre concepções e práticas de educação
da infância indígena em espaços institucionalizados
podem trazer elementos importantes para a o campo
da Educação Infantil, mesmo quando se trata de
povos como os Tupinambá, bastante aculturados. Pois,
como aponta Boaventura de Sousa Santos (2001) há
resíduos que sobrevivem, ainda que não aparentes, mas
submersos. Em Olivença, os resíduos são evidentes:
eles se expressam no modo de adultos e crianças se
relacionarem entre si e com o universo do qual são parte.
Num contexto de compromisso eliminação das
desigualdades sociais e a formulação de políticas
públicas de Educação Infantil em diálogo com a
sociedade, o grande desafio da formação é desenhar,
em parceria com os povos indígenas, projetos
educativos que inventem novas rotinas cotidianas,
possibilitadoras de interações acolhedoras e pesquisas
instigadoras. Esta é a educação de que necessitamos
não apenas para as crianças indígenas, mas também
para as do campo, da cidade, da floresta, do cerrado,
da caatinga, da beira de praia. Uma educação que
não se organize pela lógica da apropriação privada
do conhecimento, pela ideologia do aprisionamento
dos corpos e do esmaecimento dos desejos, mas
se fundamente na ética do cuidado, aposte na
criatividade, na inventividade, na liberdade.

LÉA TIRIBA
Professora da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro. Coordenadora do Grupos de Pesquisa
Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental

Notas:

1. A pesquisa, de caráter exploratório, desenvolveu-se no contexto do Projeto
“Tendências de políticas de transição em comunidades rurais, indígenas e
de fronteiras”, uma iniciativa do Departamento de Educación y Cultura da
Organização dos Estados Americanos (OEA), apoiada pela Fundação (FBvL)
e em parceria com os governos do Brasil, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela.
A investigação teve o objetivo de compreender como são vivenciados os
processos de transição do contexto familiar e comunitário à instituição de
educação infantil.
2. A creche integra a Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, composta
de uma Escola Sede e 18 Núcleos, situados nas comunidades indígenas, a maioria
dos quais oferece educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos. Vinculada à
Secretaria Estadual de Educação da Bahia, a Escola Sede articula e coordena o
trabalho de educação indígena desenvolvido na região, sob a responsabilidade do
governo do Estado da Bahia, com o apoio da FUNAI. Em abril de 2010, eram, ao
todo,
33 salas de aula, atendendo a 414 alunos.
3. Las maestras cuentan con una formación de bachillerato y actualmente
están cursando estudios universitarios (licenciatura intercultural indígena,
letras, licenciatura en pedagogía, formación a distancia o presencial).
4. As professoras têm formação de nível médio e estão cursando instituições
de nível superior (licenciatura intercultural indígena, letras, licenciatura em
pedagogia, à distância ou presencial).

<< 18

>>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Lições de uma escola infantil indígena

sumario
sumário

Bibliografía

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

fernandes, Florestan: Investigação etnológica no Brasil e outros
ensaios. Petrópolis: Vozes, 1975.
nötzold, Ana Lúcia Vulfe: “Cotidiano e educação dos jovens
Tupinambá”. Revista Virtual de Ciências Humanas IMPRIMATUR,
año 1, nº 3. Disponible en: http://www.cfh.ufsc.br/imprimat/nr.3/pdf/
tupinamba.pdf.
Rosemberg, F.: “Educação infantil e povos indígenas no Brasil:
apontamentos para um debate”. En: Discutindo políticas de educação
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A infância e as crianças têm conhecido nas primeiras
décadas do século XXI uma nova visibilidade e sua
educação tem se convertido, cada vez mais, em
objeto de atenção. A defesa de seus direitos
tornou-se em “bandeira política” capaz de abrigar
segmentos sociais muito distintos, numa espécie
de “compromisso social pela infância”, não raro
sustentado em campanhas de forte apelo
humanitário e midiático, que tendem a diluir
diferenças e a igualar o que nem sempre é igualável.
De todo modo, cumpre reconhecer os avanços
derivados da adoção de legislações que contemplam
direitos para as crianças: dos dezessete países latinoamericanos, doze aprovaram legislações na década de
2000, enquanto que cinco o fizeram ainda na década
de 1990 (Unesco/IIPE/OEI, 2009). Todavia, também é
preciso cuidar para que o brilho da luz não obscureça
nossa visão: os avanços ocorridos estão
sendo cada vez mais constrangidos pela sociabilidade
contemporânea em que a garantia de direitos para
alguns vem significando a supressão de direitos do
outro, ou no limite, a adoção de estratificações que
se traduzem em “direito pleno” para uma minoria e
“quase-direito” para a maioria.
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Como parte destes paradoxos, observamos também
a emergência de uma nova “sensibilidade” para
com a infância que resulta não apenas dos apelos
midiáticos e das novas estetizações do “ser criança”,
mas também do crescimento de uma farta literatura
– de cunho científico ou não, voltada a produção e
difusão de conhecimentos sobre as crianças e as
particularidades da infância e, em especial de sua
educação. Inscrevem-se nessa perspectiva os
debates atuais acerca da pertinência ou não
da extensão da “forma escolar de socialização”
(VINCENT, 1994), como norma pedagógica para
a educação infantil. Ora, vale sublinhar que os
avanços proporcionados pelos estudos em torno da
compreensão da infância como condição
sociocultural das crianças, ou como fenômeno
geracional, vem sendo confrontados com
a ascensão de estudos de corte neurobiológico,
reatualizando concepções e orientações
biologizantes sobre a criança e sua educação..
Este complexo quadro é conformado também pela
emergência de novos discursos acerca da pobreza
infantil, considerada por muitos como uma “nova
questão social”, uma vez que as crianças representam
numericamente o maior contingente de pessoas pobres
nas diversas regiões do mundo.
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É, pois, considerando este cenário de crescente
empobrecimento das crianças que os economistas
tem atribuído um sentido de urgência e um caráter
estratégico à educação das crianças pequenas, posto
considerarem que educar desde cedo é o meio mais
eficaz para romper com o chamado “ciclo geracional
da pobreza”. Como podemos observar, sob a égide da
lógica mercantil dominante, a infância é re-significada e,
apoiando-nos em Sarmento e Pinto (1999) ressaltamos
as inconsistências da agenda política, que expressam o
“paradoxo maior de as crianças ser atribuído o futuro do
mundo num presente crescente de opressão”.
Educação das crianças pequenas: obrigatoriedade
e focalização como estratégia de expansão.
Estudos por nós desenvolvidos acerca das políticas
para a educação infantil na América Latina mostramnos que, a despeito da crescente visibilidade
discursiva, a educação das crianças pequenas é ainda
alvo prioritário de políticas compensatórias e focais,
especialmente quando destinadas as crianças pobres
de 0 – 3 anos. Observamos também uma crescente
institucionalização da educação infantil na região, em
particular no que concerne aos segmentos etários mais
próximos da escola fundamental ou primária. A adoção
pelos governantes da região da obrigatoriedade na
educação infantil é uma expressão deste movimento:

dos dezessete países latino-americanos, quatorze a
implementaram em algum nível, sendo mais frequente
na idade de 5 anos, sendo crescente sua extensão
também para a idade de 4 anos.
Esta organização dos sistemas de ensino induz
também a uma divisão de tarefas oferta educativa:
os níveis e/ou etapas considerados “formais” ou
“escolarizados”, em especial as etapas, níveis ou ciclos
obrigatórios ficam sob a responsabilidade públicoestatal; já ao contrário, a modalidade “não formal”,
por ser considerada “não escolar”, na maioria dos
países dirigida às crianças de 0 a 3 anos, tem uma
formação compósita, dependendo majoritariamente
de convênios ou “parcerias” entre a esfera pública e a
privada, notadamente com as chamadas organizações
sociais. Podemos encontrar, então, uma variedade de
“arranjos institucionais” – convênios ou associações
entre Estado, organizações sociais.
Os dados estatísticos parecem evidenciar bem isso: de
acordo com a UNESCO (2010) na América Latina a taxa
bruta de escolarização das crianças entre 3 e 5 anos
passou de 56% à 65% no período de 1999 a 2007;
entre 2002 e 2008, o crescimento foi da ordem de 2%
ao ano. Estes percentuais ocultam, no entanto, profundas
disparidades tanto intra como inter países, assim como
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Florestan Fernandes, também na Educação Infantil, a
desigualdade educacional segue a desigualdade social.
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Para pensarmos juntos ...
Procuramos, nos limites desta breve reflexão, destacar
alguns efeitos que as atuais políticas destinadas
a “pequena infância” tem produzido em nossa
região. Em especial gostaríamos de ressaltar que a
crescente segmentação entre os dois ciclos básicos
que constituem a educação infantil (0 -3 anos e 4
– 5 anos), como já discutimos antes, tem produzido
efeitos paradoxais e instaurado uma nova dinâmica na
composição e gestão dos sistemas educativos.
No entanto, é preciso não esquecer, que essa
universalização tem sido feita em detrimento da
educação das crianças de 0 a 3 anos, destinatárias
cada vez mais de programas de caráter assistencial
e de qualidade precária. Isso se reflete também nas
orientações curriculares: para as primeiras, o preparo
para a escola, visto que os principais argumentos
para a obrigatoriedade são os impactos positivos da
pré-escola nas trajetórias escolares futuras. E como
alertam alguns educadores, é necessário que este
reconhecimento não implique uma ascensão da
“primarização” da educação pré-escolar. Já para as

segundas, a oferta de programas dirigidos à educação
das famílias “que vivem em situação de pobreza ou
de extrema pobreza” – para que estas, devidamente
instruídas, se encarreguem de desenvolver boas
“práticas de criação”, além de atividades lúdicas e
estimulantes. Ignora-se, nesses programas, é que
boa parte das mulheres a que se destinam são
trabalhadoras, quase sempre exercendo atividades
laborais fora do lar e, muito frequentemente, com
baixos níveis de escolaridade, além de reafirmarem a
“privatização do cuidado” sob a responsabilidade das
mulheres. (ENRÍQUEZ, 2007).
As agendas políticas regionais e locais tendem, assim,
a instituir mecanismos regulatórios que, para além
da administração das políticas, se tornam também
dispositivos de “administração da infância”. A
pluralidade das experiências revela-nos que as distintas
lógicas e os dispositivos que orientam as políticas
e programas, também induzem ressignificações
discursivas acerca das crianças, suas infâncias e de
sua educação. A concepção de “atenção integral”, por
exemplo, repõe a centralidade do desenvolvimento
neurobiológico e cognitivista na educação das
crianças, difundindo-se a ideia de “momento único e
determinante do desenvolvimento humano”. Discursos
desse tipo são apresentados lado a lado com discursos
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culturais acentuando o papel das comunidades e
das famílias, dos processos interativos e dos direitos
das crianças. Esta bricolagem conceitual nos revela,
como bem lembra Sarmento (2005, p. 30), que “[...]
a incorporação do discurso desenvolvimentista na
administração simbólica da infância e da educação
não é mais domínio dos movimentos pedagógicos
minoritários”, tendendo a se constituir o essencial do
discurso legitimador da ação educativa.
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Professora da Universidade Federal de Santa Catarina,
Departamento de Metodologia da Infância
Ver artículo completo: http://www2.rosasensat.org/files/
roselane_campos.pdf
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Apesar da sua diversidade social, econômica e política
a educação das crianças pequenas na América
Latina vem seguindo passos muito semelhantes.
Como avalias estas perspectivas do ponto de vista da
democracia e das diversidades regionais?
Permita-me discordar, em parte, de sua observação. Noto
algumas diferenças importantes na política de EI entre
países latino-americanos: alguns países implementaram
experiências ditas “não-formais” ou “alternativas” – como
os Hogares Vicinales (creches domiciliares ou creches
familiares) da Colômbia, como política nacional de EI (o
que eu denomino de modalidades incompletas). Alguns
países introduziram a obrigatoriedade da Educação
Infantil para idades mais próximas do ensino fundamental
(como o México e, desde 2009, o Brasil). Alguns países
situaram creche e pré-escola sob a responsabilidade do
setor da educação (como o Brasil), outros não (como o
Chile). Como semelhanças, noto uma oferta combinada
entre o setor público e o privado, pequena cobertura
para as crianças menores (os bebês), iniquidade da
oferta (maior para crianças maiores e dos estratos com
melhor nível sócio-econômico e educacional). Também
poderia destacar uma forte influência europeia na
origem da EI latino-americana e em suas propostas
curriculares. Fomos países colonizados principalmente
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por Espanha e Portugal, tivemos nossos olhares voltados
para os impérios, louvamos a branquitude, adotamos
o cristianismo como religião dominante e, em alguns
países, até mesmo de Estado. Compartilhamos, países
latino-americanos, muitos pontos de nossa história.
Mas divergimos em outros: por exemplo, a importância
da diáspora africana via tráfico de escravos e regimes
escravocratas; a maior ou menor permanência de
populações e cultura indígenas; maior ou menor
miscigenação racial.
A defesa dos direitos das crianças na America
Latina vem sendo uma luta continua desde o
século passado. Ainda não garantimos direitos de
proteção para todas, nem os direitos de participação
social. O que pensas que pode constar em uma
proposta de agenda de direitos para as crianças
latinoamericanas?
Reconhecimento de igualdade de oportunidades
de acesso aos bens sociais a todas as crianças
independentemente de idade (por onde anda o
reconhecimento da cidadania dos bebês?), sexo,
origem econômica, educacional e étnico-racial das
famílias, bem como local de moradia.
A situação de pobreza das crianças é uma
marca do continente, porém esta pobreza atinge
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principalmente as crianças negras e indígenas. Quais
podem ser os caminhos para realizar uma ruptura
neste processo de exclusão social pela questão
étnico-racial?
A marca do continente é a desigualdade de acesso de
crianças conforme suas condições socioeconômicas,
étnico-raciais e territoriais aos bens materiais e simbólicos
produzidos pela sociedade e aqueles viabilizados pela
natureza. Para reverter as desiguais condições de vida
entre crianças brancas, negras e indígenas é necessário
trazer tanto o tema das desigualdades etárias quanto das
desigualdades étnico-raciais, econômicas e de localização
para o primeiro plano dos debates políticos.
A frequência à escola de educação infantil é um dos
direitos das crianças, porém em muitos países este
direito tornou-se obrigação. Esta é uma questão
especifica das políticas da AL?
A obrigatoriedade para as crianças de frequentarem
pré-escola não é exclusividade da América Latina (AL).
Estou me referindo à obrigatoriedade de frequência ou
matrícula, e não obrigatoriedade da oferta pelo Estado.
Alguns países de outros continentes introduziram
esta medida, a meu ver, autoritária e equivocada do
ponto de vista do respeito aos direitos à educação.
Equivocada porque responsabiliza a família pela não
frequência, porque amplia o fosso entre as idades
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PARA AS CRIANÇAS MENORES DE 3 OU 4 ANOS E PARA A
CRECHE. A obrigatoriedade de frequência não garante a

universalização da oferta. Apesar de não ser exclusividade
latino-americana, as experiências, infelizmente, tem
sido mais frequentes aqui (Tabela 1) que em outras
partes do mundo. A obrigatoriedade de frequência não
garante a universalização do acesso à EI, conforme dados
disponíveis. A obrigatoriedade de o Estado ofertar é outra
coisa. De que obrigatoriedade está se falando?
A perspectiva de qualidade educacional das
escolas de educação infantil vem enfatizando a
produtividade acadêmica – medida pela preparação
para a alfabetização ou em indicadores de língua
materna e matemática - em detrimentos a funções
mais convencionais da educação infantil como a
brincadeira e a socialização – quais as razões desta
ênfase? Quais as armas para um bom combate frente
a estas perspectivas hegemônicas sobre o que é
educar bebês e crianças pequenas?
A ênfase em habilidades/disciplinas do ensino
fundamental na EI decorre, em parte pelo menos, da
ânsia por apressar processos intelectuais, reificação
de um modelo de avaliação (centrado no aluno),
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da modelagem (ou espelhamento) da EI em níveis
e etapas educacionais posteriores conforme o
padrão vigente no mundo ocidental urbano. Também
identifico aportes negativos de discursos inspirados
na vulgata das neurociências e da economia (que
parecem convergir neste momento). Nossas armas
são pequenas diante da intensidade desta ofensiva.
Penso que problematização (nenhuma opção natural
ou óbvia, todas são políticas) obstinação, vigilância e
mobilização (também difícil) são recursos que podem
ajudar.
Como pensas a possibilidade de um projeto
educacional para os bebês e as crianças pequenas
que possa incluir as manifestações culturais
populares da America Latina ao mesmo tempo
em que defenda a educação como processo de
universalização?
Não tenho resposta para “um projeto educacional”
que satisfaça a diferentes países e grupos étnicos.
Penso que posso responder que caminhos iniciar
hoje para que direitos de crianças de 0 a 6 anos
dos diversos grupos/segmentos sejam considerados:
problematizar o exotismo e a ideia que a proposta seja
simples; problematizar a ideia de que a resposta seja
técnica – ela é política; questionar o lugar da criança
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pequena nas agendas políticas, inclusive naquelas dos
movimentos sociais.
A questão das crianças indígenas se coloca de forma
bastante diferenciada na América latina. Alguns
países estão organizados em uma população indígena
que se constitui como um povo - principalmente pelo
uso de uma mesma língua e tradições -; em outras

nações, a população indígena foi quase exterminada
e há uma pequena quantidade de povos que vivem ou
afastados dos centros urbanos – com a manutenção
de um tipo de vida diferenciado – e outros, com
maior ou menor nível de aculturação, estão presentes
nas regiões urbanas. Como as políticas sociais e
educacionais para a pequena infância podem dar
conta de garantir para as crianças indígenas de um
<<
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latinoamericana

projeto educacional local-nacional? O que é mais
relevante na educação das crianças pequenas?
A pergunta é de tão grande complexidade que mal ouso
pensar em resposta. Veja, não sei como equacionar
nem mesmo a questão: pode-se pensar em creche para
indígenas que vivem nas aldeias nas quais não ocorre
separação entre local de moradia e de trabalho dos
pais? E a diversidade entre os povos indígenas, quanto
às suas agendas políticas, inserção na sociedade ampla,
concepção de infância, direitos de vida e morte? Posso eu,
não indígena, pensar em direitos para indígenas? No Brasil,
recém se iniciaram as conversas, negociações e acordos
sobre estas questões.
Em certos países latinoamericanos os
afrodescendentes formam a população hegemônica.
Mesmo nesta situação quantitativa de maioria, a
população negra sofre discriminações constantes.
Quais os caminhos que a educação infantil pode
oferecer no sentido de romper com este ciclo
reprodutivo de discriminações com as crianças
negras?
A diversidade é tamanha que nem mesmo o
termo “afrodescendente “ usado na pergunta é
homogeneamente aceito pelos movimentos negros
de um único país. O que é população hegemônica?
Maioria? Considerando ou não os mestiços? Como
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romper com as desigualdades de acesso entre crianças
brancas e negras na EI? Veja como tudo é mais
complicado: as maiores desigualdades de acesso à
EI no Brasil ocorre entre as idades de 0 a 3 anos e 4
e 5 e isto de modo muito semelhante entre crianças
brancas e negras. O chamado “race gap” ou hiato de
raça é menos importante que o etário!
Construir uma perspectiva anti-racismo é um dever
da educação latino americana. Que tipo de políticas
pensa que são as mais eficazes para constituir uma
sociedade onde a cor da pele, os hábitos religiosos,
as diferenças culturais não sejam motivos de
exclusão e conflito.
Uma perspectiva anti-racista deve lidar com as duas
frentes em que o racismo atua: no plano material e
no plano simbólico; no plano institucional e no plano
interindividual. É uma falácia, a meu ver, considerar que
o racismo será combatido pela única via de combate
ao preconceito racial interindividual. Dada a construção
histórica das relações raciais na AL, a superação
do racismo passa, também, pela superação das
desigualdades econômica, de ocupação da terra urbana
e rural, da segregação espacial. E depois, é preciso
que os atores políticos estejam atentos à configuração
adultocêntrica das sociedades atuais, inclusive da agenda
política dos movimentos sociais!
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Como pensas que a formação inicial e permanente
dos professores poderia incidir para romper
e constituir uma resistência organizada aos
modelos racistas hegemônicos nas sociedades
latinoamericanas?
Penso que professores/as, pesquisadores/as,
ativistas, gestores, técnicos/as, etc., em suma,
adultos/as que lidamos com o tema e/ou a prática da
EI de uma perspectiva democrática, o ponto de partida
seria trazer o tema do racismo e do adultocentrismo
para o primeiro plano de nossas reflexões e termos
a humildade (no sentido pleno) de reconhecer quão
pouco sabemos e refletimos sobre a questão e o
quanto posamos (nos consideramos) de sabidos.
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Ano de
adoção da lei

Idade em que se inicia
obrigatoriedade da
educação

Número de anos de
educação pré-primária
obrigatória

1992

4

---

1999

5

1

1979
--1995

5
5
5

1
1
1

2004
1997

5
5

1
---


América Latina e Caribe
Argentina
Colômbia
Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
México
Panamá
Peru
Uruguai**
Venezuela

1993
1994
1997
1996
1990
2002
1995
2004
--1999

5
5
4 ou 5
5
4a6
5*
4
3
5
4

1
1
1 ou 2
1


América do Norte e
Europa do Oeste
Chipre
Dinamarca***
Israel ****
Luxemburgo

2004
--1949
1963

4/2/3
6
3
4

1
1
--2

2002/2003
1993
2002
2005
2004
----2003
2001

6
5
4
6
6
5
6
5½
6

1
1
2
1
1
1
1
1
0

Região

Estados Árabes
Sudão

Ásia Central
Cazaquistão

Ásia do Leste e Pacífico
Brunei / Darussalam
Coreia do Norte (RDP da Coreia)
Macao/China

Ásia do Sul e do Oeste
República Islâmica do Irã
Sirilanka


Europa do Leste e Central
Bulgária
Hungria
Letônia
Macedônia
Polônia
República da Moldávia
Rumânia
Sérvia e Montenegro
Eslovênia

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

Informações seletas sobre obrigatoriedade
da pré-escola por país

MARÍA CARMEN SILVEIRA BARBOSA
Professora da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre

1
1
3
1
2

Fonte: UNESCO (2006, p. 130, tabela 6.8).
* O México instituiu a obrigatoriedade de modo escalonado.
** Na tabela da UNESCO (2006) não aparece a data de sanção da lei no Uruguai, que parece ser anterior à
recente lei nacional de educação.
*** Consultando outros documentos, inclusive o portal do governo da Dinamarca, não encontrei
confirmação da obrigatoriedade de frequência à pré-escola.
****Apesar da extravagância geográfica, Israel está incluído na tabela da UNESCO (2006) na região
indicada.

Fonte: ROSEMBERG, Fúlvia. Uma tragédia anunciada: educação pré-escolar obrigatória. São Paulo:
Fundação Carlos Chagas, 2011 (prelo).
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Espaços para as crianças. As cidades devem ser agora consideradas como espaços capazes de acolher as crianças,
permitindo-lhes ricas experiências culturais. Visitar a museus ou escutar uma lenda são maneiras diferentes de criar
oportunidades para as crianças, momentos de aprendizagem, prazer e criatividade.Observar, olhar, escutar, tocar e
sentir são essenciais para a construção de significados compartilhados sobre si mesmos, suas histórias e o mundo ao
seu redor.
Daniel Pereira

A esquina da América Latina
em São Paulo
Angela Froncofiaw

A lenda do guaraná verdadeiro
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Vir a São Paulo a passeio e não visitar o Memorial da
América Latina é – com perdão do exagero - quase o
mesmo que ir a Roma e não ver o papa. Esparramado
em 84 mil metros quadrados no tradicional bairro
da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista,
o imponente conjunto arquitetônico idealizado pelo
gênio de Oscar Niemeyer é um convite permanente
às manifestações artísticas e científicas latinoamericanas, um apelo para que elas façam do
Memorial a sua casa em São Paulo.
Inaugurado em 18 de março de 1989, o Memorial
nasceu com a missão de estreitar as relações culturais,
políticas, econômicas e sociais do Brasil com os
demais países da América Latina a partir do projeto
cultural conceituado e desenvolvido pelo antropólogo
Darcy Ribeiro.  
Localizado ao lado do Terminal Barra Funda de metrô,
ônibus e trens – e a poucos metros das marginais
do rio Tietê, o Memorial da América Latina recebe
visitantes de todos os pontos do Brasil e do exterior.
Vêm para assistir aos shows de música no Auditório
Simón Bolivar, conhecer a história dos países latinoamericano passeando pelas mais de 4 mil obras de
artesanato do Pavilhão da Criatividade, conferir as
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exposições de artes plásticas na Galeria Marta Traba,
degustando as novidades da literatura e do audiovisual
na Biblioteca Victor Civita, participar das festas na
Praça Cívica e testemunhar, no Salão de Atos, as obras
de Cândido Portinari e dos escultores Carybé e Poty.
A referência-símbolo do Memorial é a escultura
Mão, de Niemeyer, estendida para os povos
irmãos.  Localizada no centro da Praça Cívica, é parada
obrigatória para os visitantes e, hoje, verdadeiro marco

urbano na paisagem da cidade. Tem 7 metros de
altura e, no centro da palma, o mapa estilizado em
baixo-relevo da América do Sul, pintado em vermelho
sintético.
A maioria das atividades oferecidas pelo Memorial da
América Latina é de acesso gratuito. Todos os espaços
ficam abertos ao público de terça-feira a domingo, das
9h às 18h. Aqui é ponto de encontro dos alunos das
escolas públicas e privadas da capital e de cidades
do interior, quem vêm em visitas monitoradas. Aliás,
eles não só visitam. O Memorial abriu espaço para que
eles possam vivenciar a dimensão do conhecimento
produzido por eles e mostra-lo à sociedade.
É o caso dos alunos da escola municipal Cacilda
Becker, que fica na zona sul da cidade. Como fecho da
experiência pedagógica e artística trabalhada na sala
de aula, eles montaram uma exposição com maquetes
de países latino-americanos, produzidas com materiais
recicláveis.
Saiba Mais:

as 100
linguagens
da infância

http://www.memorial.sp.gov.br/memorial/index.jsp.
DANIEL PEREIRA

Assessor de Imprensa
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Os índios brasileiros Sateré-Mawé contam que, no
princípio do que se chama mundo, antes que eles
fossem os índios valentes que são, os homens, os
animais e as plantas, tudo era gente! E, na distância
desse sem fim, para uma mulher engravidar, bastava
ser tocada por homem, animal ou planta que a
quisesse como esposa. Dizem, também, que vida
humana, nesse tempo, era só a de três irmãos: dois
homens e uma mulher.
A mulher se chamava Onhiamuaçabê. Além de
ser linda, ela tinha grandes conhecimentos sobre
as coisas da floresta. De tudo o que plantava no
Noçoquém – lugar sagrado que a moça cuidava e
onde descansavam todas as gentes – ela extraia
sabedoria, substâncias medicinais, colares, utensílios e
alimentos para si e para os irmãos. Com tantos dotes,
Onhiamuaçabê despertou o amor de uma cobrinha,
que desejou se casar com ela. Para conseguir isso, a
serpente espalhou o perfume mais perfumoso que se
poderia cheirar por onde a moça passava.
E assim, encantada pelo cheiro que lhe enternecia
o coração, Onhiamuaçabê acabou encostando na
cobrinha, esticada no meio do caminho, e ficando

grávida pelo encantamento de um perfume. Isso
fez com que os irmãos, furiosos, a expulsassem do
Noçoquém, pois eles queriam que Onhiamuaçabê
cuidasse só deles.
Onhiamuaçabê foi morar numa casa perto do rio e viveu
lá, se dedicando ao filho que era um curumim esperto,
forte e muito bonito. Enquanto banhava o menino
no rio, Onhiamuaçabê contava histórias dos tios, das
terras e da vida gostosa experimentada no Noçoquém.
Num desses banhos cheios de conversas, o curumim
ouviu a mãe contar que, quando sentiu no ventre a sua
presença, plantou para ele uma enorme castanheira no
Noçoquém.
<< 37

>>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

latinoamericana

in-fân-cia
cultura e expressão

Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

A lenda do guaraná verdadeiro

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

O menino teve tanto desejo da história contada por
Onhiamuaçabê que passou a desejar comer das
castanhas que eram presente dele. E embora a mãe
tenha advertido que não deveria ir ao Noçoquém, ele
assim o fez e acabou sendo descoberto pela cotia, a
arara e o periquito que vigiavam o lugar e o denunciaram
aos tios. No dia seguinte, quando o curumim voltou para
comer de novo, o macaco-boca-roxa já estava tomando
conta da castanheira. Foi o menino subir e o macaco
disparar um monte de flechas com seu arco. Se caíram
castanhas? Muitas! Mas caiu também o curumim ferido
de morte para sempre.
Pressentindo o perigo, Onhiamuaçabê correu para
defendê-lo, mas ele já não tinha mais vida. Chorando
sobre o corpo do filhinho morto, a moça jurou dar
continuidade à sua existência. Arrancou seu olho
direito e o plantou como semente. Nasceu uma
planta fraca, o falso guaraná, que os índios chamam
de “uaraná-hop”. Mas Onhiamuaçabê ainda sentia
o filho vivo. Então, arrancou agora o olho esquerdo
do menino e o depositou sob a terra, enquanto dizia
chorando como se cantasse:
Cresce meu curumim
Brota como uma flor
Força da natureza

Cura os homens da dor
Traz coragem para a guerra
Traz coragem para o amor
Filho meu, curumim
Canto do dentro de mim
Assim, a planta do guaraná verdadeiro, que os índios
chamam de “uaraná-cécé”, foi crescendo daquele olho
regado pelo tanto sofrer da índia. E é por isso que o
guaraná tem dentro dele um olho que espia a gente.
Mas a lenda não termina assim, porque depois de
algum tempo, Onhiamuaçabê passou a ouvir barulhos
na sepultura do filho e, cada vez que a abria, de lá
saiam muitos animais, como o tamanduá-bandeira, o
porco-do-mato e o cachorro, que ainda hoje habitam
as matas brasileiras. Numa dessas vezes, a moça
encontrou o menino, o curumim renascido, tão alegre,
tão forte e tão lindo como sempre tinha sido. E este é
que foi o primeiro índio Mawé.
Notas:
1. Recontada por Ângela Fronckowiak e traduzida para o espanhol por Ana Luísa
Voelz.
2. Os índios Sateré-Mawé habitam o estado do Amazonas, entre os rios Tapajós e
Madeira, ao norte do Brasil.

Lenda do Brasil
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Os espaços educacionais refletem a cultura das pessoas que ali vivem, mas também produzem novas culturas.
As escolas são compostas por diferentes corpos que se movem e mostram suas diferentes formas de ser. Olhar,
aprender, compreender, denominar esses corpos pode ser uma maneira de inventar outras formas de ver os corpos.
Cada escola é formada por suas próprias camadas de experiência. A escola nasce da necessidade de afirmar a
existência de cidadãos que estão sem-terra e traz importantes elementos para refletir sobre o papel da educação
política na educação infantil das crianças.
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Neste artigo pretendemos refletir sobre como as
crianças falam acerca de seu entendimento sobre
raça e, posteriormente sobre os “corpos diferentes”.
Para realizar esta experiência levou-se para sala
de aula bonecos e bonecas com corpos negros e
brancos; cadeirantes; cabelos loiros, negros, sem
cabelos; cegos, surdos deficientes físicos, etc, para as
brincadeiras com as crianças da educação infantil.
No trabalho com as bonecas e os bonecos negros,
observou-se que os bonecos brancos e pretos eram
divididos na ocupação de papéis ou, isto é os “corpos
diferentes” traziam marcas sociais onde, por exemplo,
a empregada doméstica, a babá, o chofer, a cozinheira,
foi sempre um papel ocupado pelos bonecos negros.
Ou então os bonecos negros foram simplesmente,
abandonados em um canto da sala por terem o corpo
preto.
As manifestações sobre raça durante toda a atividade
evidenciavam que os “efeitos de verdade” sobre
ser negro, vividos pelas crianças em seu cotidiano,
possivelmente estavam atrelados ao fato dessas
brincarem, na maioria das situações com apenas de
<< 40

>>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

latinoamericana

in-fân-cia
experiências

Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Sobre corpos “diferentes”

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

um tipo de corpo de boneco, ou seja, boneco que
representa a raça branca. Observou-se que o brincar
unicamente com um ‘tipo’ de boneco/a certamente
ensina “verdades” sobre etnia, corpo e raça para as
crianças (DORNELLES, 2007, p.164).
Ao se referirem às bonecas negras, as crianças fizeram
emergir “marcadores de feiura”, como: “Eu não gosto
da cor dela! Se fosse mais clara podia ser bonita!”. Os
“marcadores de beleza” ficavam centrados na cor da
pele e no tipo de cabelo dos bonecos, como dizia uma
menina:1 “Ele é feio, porque o cabelo dele é duro!”. Ou
ainda como fala outra menina: “Ela é feia, porque que ela
está com uma pele toda preta.”
Através das falas das crianças nas brincadeira com
esse tipo de bonecos, constatou-se o binarismo entre
o branco/negro, onde as crianças usavam a cor da
pele como um marcador daquilo que é tomado como
belo, bom e bonito, e tudo que estava fora da cor
escolhida como normal, era tomado como “o outro”,
“o diferente”, “o feio”, ou seja, “Ela é feia porque ela
é preta, mas os olhos são bonitos porque são azuis”,
como dizia uma menina1.
No entanto, para algumas crianças, as marcas de
ser negro deixavam de ser importantes, quando se
apresentava uma boneca “bem” vestida. Mas as

crianças acabavam também trocando a roupa de
fada da boneca negra e a colocando em uma boneca
branca, para prosseguirem a brincadeira.
A experiência com uma Barbie negra vestida de fada
pode servir como uma alternativa de atividade para os
professores, pois a partir dela, veio à baila a discussão
sobre o que as crianças manifestavam: “Ela é do mal,
ela não podia ser fada porque a pele dela é negra e a
gente tinha que tirar a pele dela e trocar por uma pele
branca” e “Eu gosto de boneca negra mas não quero
ela para mim porque a mãe fica braba. Eu não posso
brincar com ninguém assim, ela não deixa e os desse
jeito, ela me contou que são sujos”.
As brincadeiras com a fada negra na sala de aula
permitiu-nos perceber como e o que as crianças
falavam de sua raça e da raça do outro. Possibilitou
que crianças e professoras pudessem discutir a
naturalização da branquidade e do embranquecimento
e seu efeito na inferiorização da negritude das crianças
na escola. Para Kaercher (2006), “ao se ratificar, a
branquidade passa por uma hiper-exposição,
[isso] funciona como uma estratégia de
universalização e naturalização, estratégia
essa que está vinculada, dentre outras coisas, ao
número de vezes em que o branco aparece” (p.122).
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Pensar a questão da raça nesta perspectiva é um
modo de olhar para os conceitos hegemônicos que
ditam a “brancura” como símbolo de superioridade
da cor da pele branca frente à “negra”. Ao ouvir, ler
e pensar sobre os discursos das crianças a partir
destas atividades realizadas na sala de aula pôdese problematizar, como em um país como o Brasil,
que foi constituído através de uma forte presença de
negros e da miscigenação de raças, se pode continuar
colaborando para que as crianças negras continuem
sonhando em ter em seus corpos as marcas de uma
“normalidade” branca.
Agir sobre a ação do outro, é isto que Foucault (2001)
nos ensina, quando trata do poder, e foi agindo com as
bonecas e bonecos que se tornou possível às crianças
agirem com corpos de cor diferente ou igual aos seus,
pensar problematizando acerca da sua cor, da cor dos
outros e da cor de seus bonecos e bonecas.
Vamos brincar com corpos diferentes?
Após oferecer as crianças de sua turma de crianças
com 5 anos algumas bonecas e bonecos com
diferentes características como cegos, surdos, sem
cabelo e cadeirantes a professora Vanessa sugeriu
que cada criança trouxesse para a roda a boneca com
a qual havia brincado e a apresentasse para seus
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colegas. Nesse momento, ela pode ouvir o que as
elas diziam e as curiosidades que expressavam sobre
os corpos diferentes representados nos brinquedos.
Os primeiros comentários que apareceram entre
elas eram de constatação das partes que faltavam
no corpo das bonecas, ou seja, que escapavam do
padrão de normalidade que estavam acostumadas a
brincar: “Essa boneca que eu brinquei tá como o olho
estragado!”; “Nessa aqui está faltando uma perna!”; “E
essa outra não tem cabelos... é careca! (muitos risos).
A professora intervêm perguntando se daria para
brincar com as bonecas do jeito que estavam. Como
resposta ouviu das crianças: “Dá para brincar, mas tem
que consertar!”. Como assim perguntou a professora,
sugerindo que as crianças detalhassem mais aquilo
que estavam pensando: “Ah, para essa (mostrando
a boneca) tem que costurar uma perna igual a essa
outra que ela tem”!; “Mas não existem pessoas que
não tem uma perna ou tem uma perna diferente
da outra perna, e até mesmo que não tem as duas
pernas?, perguntou a professora. “Têm, elas são
doentes... Coitadas!”, responderam as crianças.
Essa provocação trouxe à pauta aquilo que as crianças
já sabiam a partir de suas experiências, elas, então,
lembraram já terem visto pessoas que não tem um

braço (ou braços diferentes), que não tem cabelos;
que não enxergam (ou precisam de óculos); que
não escutam (ou precisam de aparelhos auditivos).
O sentimento que esses brinquedos diferentes
despertaram nas crianças era, inicialmente, de
“curiosidade” e, depois, de “compaixão”. Ou seja,
elas exploravam os brinquedos e buscavam “cuidar”
dos corpos das bonecas. E, para isso, representavam
papeis de médicos e enfermeiras, ministrando
medicações para “normalizar” os corpos diferentes.
Construíram na sala de aula um hospital para tratar
desses corpos diferentes. Para as crianças, o corpo
que não caminha, não ouve ou se não enxerga é um
corpo que tem “dor” e era levado ao hospital para ser
tratado, medicado.
Durante as conversas com as crianças era possível
perceber que elas associavam o fato de o cego não
enxergar à “dor” nos olhos; o fato de o cadeirante não
andar, aos pés machucados, e o fato de o surdo não
ouvir, à dor de ouvidos. Ao serem indagadas sobre
pessoas cadeirantes, mas que não tem pés e/ou
pernas machucadas; sobre pessoas que não enxergam
ou não ouvem, e que não têm dores nos olhos ou nos
ouvidos, as crianças foram provocadas a romper com a
lógica que vinham utilizando e, mais uma vez, “pensar
de forma diferente acerca das diferenças”.
<< 43

>>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

latinoamericana

in-fân-cia
experiências

Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Sobre corpos “diferentes”

As crianças em suas brincadeiras com corpos diferentes
dos seus, buscavam a todo tempo normalizar a
diferença propondo que se a boneca era surda ela
precisaria usar um aparelho no ouvido, por exemplo.

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

Quando a professora trouxe para a sala um cartaz com
o alfabeto em libras, aguçou a curiosidade das crianças
em relação aquela língua que ainda não conheciam,
mas que logo passaram a experimentar, representando
com as mãos as letras do alfabeto. Uma boneca cega
foi disponibilizada para brincarem e se perguntavam
espantadas: “Cegos têm olhos?”. Durante as conversas
em grande grupo as crianças compartilharam suas
experiências sobre as pessoas cegas que viam nas ruas
e passaram a contar o que sabiam sobre as “varinhas”
(bengalas) e cães guias que essas pessoas diferentes
usam. De imediato, saíram andando pela sala com os
olhos fechados como se fossem pessoas cegas.
Durante as brincadeiras com as bonecas e bonecos
diferentes, as crianças descobriram que as diferenças, quer
sejam físicas e/ou sensoriais, não indicam incapacidade,
embora fosse imprescindível considerar a necessidade
de algumas adaptações específicas nos espaços e/ou
materiais para garantir igualdades de direitos todos.
Defende-se a partir das experiências aqui apresentadas
em atividades com crianças que estas não são meras
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assistentes dos diferentes jogos de verdade que
permeiam seu cotidiano. Por isso, aprendem desde
cedo sobre um código social que dá a elas pistas sobre
o que é “ser negro”, “ser branco”, “ser deficiente”.
E como isso vem se construindo dentro de um
“padrão” de normas, que fazem parte do universo de
suas conversas, brincadeiras e vivências cotidianas, ou
seja, as crianças falam de si e do outro, também em
suas ações com bonecas e bonecos.
LENI VIEIRA DORNELLES

Professora associada da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Membro
do GEIN – Grupo de estudos em Educação Infantil
e da Linha de Pesquisa do PPGEDU- Estudos sobre
infâncias. Coordena atualmente o projeto de pesquisa
vinculado ao CNPQ: qual é a cor da cultura na
educação infantil?
CIRCE MARA MARQUES
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É aluna do curso de doutorado em educação do
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e crianças. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Programa de Pós- Graduação em Educação, 2009.

Bibliografía
Dornelles, Leni Vieira. Infâncias que nos escapam: a criança na
rua à criança cyber. Petrópolis: Vozes, 2007.
Foucault, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio
de Janeiro: Graal, 2001.
Kaecher, Gládis Elise Pereira da Silva. O mundo na caixa: gênero
e raça no Programa Nacional Biblioteca Escola – 1999. Tese de
Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa
de Pós-Graduação em Educação, 2006.
Marques, Circe Mara; PRASS, Vanessa: Brincando com o corpo e
com a diversidade na educação infantil. En: Práticas pedagógicas
em matemática e ciências na educação infantil: cadernos do
professor. Ministério da Educação. Universidade do Vale do Rio
dos Sinos. São Leopoldo: Unisinos; Brasilia: MEC, 2007.
Souza, Fernanda Morais de. Revirando malas: entre histórias
de bonecas e crianças. Dissertação de mestrado. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em
Educação, 2009.

<< 45

>>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

latinoamericana

in-fân-cia
experiências
Ciranda infantil
ÂADILSON DE ANGELO

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

Desde a sua criação, o MST assegurou na sua agenda
política a luta pela educação e por uma escola mais
significativa para a família Sem Terra. Para tanto,
tem procurado construir ao longo de toda a sua
trajetória uma projeto educativo cujas dimensões desta
pedagogia estão assentes em três pontos principais:
I) resgate da dignidade a milhares de famílias que voltam a ter
raiz e projeto;
II) a construção de uma identidade colectiva, que vai além de
cada pessoa, família, assentamento;
III) a construção de um projeto educativo das diferentes
gerações da família Sem Terra que combina escolarização
com preocupações mais amplas de formação humana e de
capacitação de militantes (CALDART, 2003, p. 51).

Estas dimensões são reveladoras de como o MST
tem construído e tem apresentado a sua pedagogia,
ou melhor dizendo, a sua proposta de práxis para a
educação das pessoas que dele fazem parte. É uma
construção que procura dar conta de como sujeitos
inseridos em uma luta social, integrantes de um
movimento “em movimento”, que se ocupam e se
preocupam com a educação. Ao longo da história,
o projeto de educação do MST tem sido forjado no
esforço de se apresentar como uma referência da
prática e da reflexão do que é o próprio Movimento.
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Toda ação do MST pretende ser, antes de tudo, uma
ação pedagógica, uma ação de formação das pessosa,
portanto uma prática educativa para a liberdade.
O MST reconhece nos seus integrantes a sua
temporalidade própria – são crianças, adolescentes,
jovens ou adultos; a sua identidade camponesa,
com saberes próprios; e a sua identidade Sem Terra,
herdeiros e herdeiras de uma luta histórica. Por isso,
na aposta que fazem, a educação deve ser garantida
a todo os sujeito Sem Terra e em todos os seus níveis:
Educação infantil, ensino fundamental, médio e
superior.
A luta por creches e por outras instituições de
educação para crianças até seis anos, que ganharam
maior força na década de 1980, se desenvolveu
ao mesmo tempo em que o MST afirmava-se como
movimento social de luta pela terra, porém a educação
infantil foi sempre uma reivindicação voltada para a
realidade urbana e industrial. Assim, podemos ter em
conta que a «dívida» do MST para com a criança Sem
Terra é, na verdade, uma dívida de toda a sociedade
brasileira.
A opção do Movimento Sem Terra é encarar a
Educação Infantil como um desafio. Um desafio que
pode ser traduzido pelo compromisso em construir
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Ao tomar como ponto de partida a criança na sua
materialidade histórica, ao assumir a infância como uma
construção social, a proposta de Educação Infantil que
o MST passa a apresentar está muito mais vinculada
ao projeto educativo que ele tem construído e dado a
conhecer. A própria configuração de criança que apresenta
está muito mais próxima da identidade da criança
Sem Terrinha que, orgulhosamente, vemos referida em
diferentes documentos e discursos do Movimento. Assim,
a criança que integra a Educação Infantil é também
assumida como Sem Terrinha, conquistando o direito desta
denominação que, até então, estava mais vinculada à
identidade da criança Sem Terra, a partir dos sete anos.
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um projeto educativo para a criança, pensando-a como
um sujeito de sua educação e de sua história, já parte
de todo o movimento que integra o Movimento, a luta
pela terra, a transformação da sociedade. A criação
da Frente de Educação Infantil, um campo específico
dentro do Setor de Educação do MST, vem representar
esta preocupação com o respeito à vivência da infância
e o reconhecimento de que é necessário pensar para a
criança um projeto educativo que lhe seja adequado.

É esta a imagem de infância e de criança que emerge
na proposta que o MST vem agora apresentar. O
sujeito da Educação Infantil é a criança Sem Terrinha,
marcada por sua identidade histórica, social, cultural;
configurada como protagonista de um processo
educativo que a reconhece como sujeito do direito, do
desejo, do conhecimento. Uma criança que só cabe
dentro de um projeto político e pedagógico e dentro
de uma proposta educativa de vivência de valores, de
sentido de pertença a um movimento que luta pela
transformação da sociedade. Uma criança (a)gente.
A proposta política pedagógica para o trabalho
com a criança Sem Terra é apresentada a partir da
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aprendizagem como possibilidade de interacção dos
sujeitos entre si, e destes com o mundo. A grande
finalidade da educação aí apontada é a construção
da criança como sujeito capaz de estar no mundo
para compreendê-lo mais e melhor, transformandose ao transformá-lo. Uma compreensão, apropriação
e possibilidade de transformação do mundo, como
movimento que utiliza as mais diferentes linguagens,
que valoriza a imaginação e a criatividade, que não se
distancia das vivências e das experiências vividas. Um
projeto pedagógico, portanto, que não violenta o sujeito
infantil, mas que o reconhece como protagonista de
uma ação desenvolvida com ele.
A proposta de Educação Infantil do MST também
pode ser assumida como uma alternativa educativa.
Um projeto construído historicamente, forjado nas
necessidades do Movimento em compartilhar com
as famílias Sem Terra o cuidado e a educação de
suas crianças, em consonância com os direitos
infantis e com a transformação da sociedade. A
própria denominação da proposta que apresentam é
reveladora desta identidade alternativa de Educação
Infantil. A designação “Ciranda Infantil” procura
traduzir o olhar que o MST tem sobre a educação que
pretende para suas crianças. “Ciranda” é uma palavra
fortemente associada à ideia de movimento, de ritmos,
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de alegria, de mãos que se entrecruzam, de passos
que se dão conjuntamente, de vozes que interagem.
A Ciranda Infantil é um projeto que procura trazer as
lutas dos Sem Terra à educação a ter lugar com crianças
pequenas, que procura estar inserida na realidade da luta
pela terra, da transformação da sociedade. Uma prática
educativa que considere as especificidades dos jeitos que
a compõem, mas que não perca do seu horizonte que
toda prática educativa tem de estar vinculada às questões
da produção, da cultura, da história. Embora reconheçam
que a educação da criança é transversal à toda dinâmica
vivida, a Ciranda Infantil é uma forma de instituinte de
educação da infância, como expressão de cidadania.
Neste sentido afirmam que
Cirandas Infantis são espaços que devem ser organizados
em todas as atividades, instâncias e ocasiões que
estiverem presentes crianças de zero a seis anos. São
momentos e espaços educativos intencionalmente
planejados, nos quais as crianças receberão atenção
especial, e aprenderão em movimento a ocupar o seu
lugar na organização que fazem parte. É muito mais
que espaços físicos são espaços de troca de saberes,
aprendizados e vivências; de relações humanas
(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA,
2004b, p. 37).

Assim, prevê-se a realização da Ciranda Infantil
em duas modalidades, como formas de responder
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as demandas existentes nas realidades do MST: a
presença itinerante e a presença permanente de
crianças nos espaços do MST. A “Ciranda Infantil
Itinerante” é uma organização da Educação Infantil
pensada e preparada para a locomoção onde se
está a realizar alguma atividade do MST e onde
estejam presentes crianças de zero a seis anos.
A “Ciranda Infantil Permanente” vem a ser um
espaço educativo organizado nos acampamentos,
assentamentos, centros de formação e escolas do
MST. O atendimento aí prestado estará condicionada
às realidades e às necessidades das crianças que vai
atender. Esta modalidade não pretende
substituir ou contrapor o papel da família, mas ser
colaboradora com o processo
educacional da criança.
“A Ciranda Infantil não pode ser vista apenas como um
direito dos pais e das mães que participam do MST, mas
principalmente como um direito das crianças que também
são sujeitos construtores do movimento” (MOVIMENTO
DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2004b, p.
37) e representa para o MST uma conquista no processo
de ocupar e fazer produzir a educação escolar. “A educação
infantil é mais que a ciranda. Como a educação é mais que
a escola. Mas é na ciranda que se exercita toda a prática
pedagógica pensada para a criança” (MOVIMENTO DOS
TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2004a, p. 47).
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A educação de crianças diz respeito tanto ao modo
como as ações pedagógicas são concebidas e conduzidas pelos adultos quanto ao modo como estas engendram a coexistência no coletivo. O educador que convive cotidianamente com crianças em contexto multietário tem a oportunidade de experienciar as entrelinhas
do vivido, ou seja, torna-se mais sensível aos detalhes
e à beleza do encontro com as infâncias. Aqui, o vivido
não pode ser antecipado porque a experiência estética
do encontro emerge da relação lúdica que o educador
estabelece com as crianças e o mundo.
O desafio pedagógico está em resistir à ideia recorrente
de ludicidade apenas como brincadeira ou entretenimento quando, ao lado da alegria e do divertimento, o
elemento de tensão desempenha um papel especialmente importante. A tensão, que significa incerteza, acaso,
confere ao jogo “certo valor ético, na medida em que são
postas à prova as qualidades do jogador; sua força e tenacidade, sua habilidade e coragem e, igualmente, suas
capacidades espirituais, sua ‘lealdade’. Porque apesar de
seu ardente desejo de ganhar, deve sempre obedecer às
regras do jogo” (HUIZINGA,1999, p. 14).
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O contexto multietário, ao promover ações educativas
que abarcam a vida em sua complexidade, reivindica as
dimensões ética e estética na educação das crianças.
Não é difícil perceber, nas diversas esferas da educação
da infância, que concepções centradas no resultado
imediato, na dicotomia entre o certo e o errado, configurando uma lógica de aprendizagem linear e simplificada,
prevalecem nos encontros entre adultos e crianças.
A consideração pela dimensão lúdica, defendida por
Huizinga (1999), permite à ação pedagógica resistir
à tendência de supervalorizar as qualidades de habilidade, coragem e força, tornando-a mais atenta, ou
sensível, aos aspectos sutis que emergem do conviver.
Através da sensibilidade aos detalhes, o adulto revive
e reinventa a infância com as crianças. Com elas, reaprende a admirar-se com o banal, com elas predispõe-se a tornar extraordinário o ordinário.
Para Huizinga (1999, p.11), o jogo tem como característica o poder de nos retirar “da vida ‘real’ para uma
esfera temporária de atividade com orientação própria”. Essa suspensão lúdica entre o real e o ficcional
reúne fundamentalmente divertimento e tensão, pois
se processa com a maior seriedade, “com um enlevo
e um entusiasmo que chegam ao arrebatamento”. A
infância tem o poder de romper os tempos e trazer o
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imprevisível e o imponderável que jogam com o ser e o
estar do adulto que já está no mundo “real”.
Quando crianças bem pequenas, crianças maiores e
adultos compartilham diversos saberes, engendram
uma convivência na qual a diferença emerge como potencializadora de aprendizagens no coletivo. Assim, as
ações pedagógicas podem resgatar a descontinuidade
da vida para o ambiente escolar ao desacomodarem
certezas, ao predisporem a sair do lugar, ao convocarem uma benéfica abertura ao outro que passa a existir
como não igual.

Compreender e acreditar no humano em seus começos
implica romper com cristalizadas concepções que designam a criança como um sujeito que necessita do
adulto para resolver todas as questões que permeiam
seu viver e conviver coletivo, sendo percebido apenas
na sua fragilidade e impotência.
As crianças, desde bem pequenas, somente assumem
ações autônomas ao estabelecerem vínculos de confiança com as crianças maiores, os adultos e o espaço
no qual convivem cotidianamente. Esse elo de confiança é constituído no convívio afetivo com o outro,
<<
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sempre há uma tensão e um movimento de sair do lugar
estabelecido, de aprender algo novo e, através destas
fendas, engendrar outros sentidos para os sentidos
dados.
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quando este se coloca na relação através das linguagens: é como o outro fala, como o outro olha, como o
outro toca, como o outro se dispõe na interação. Esse
processo exige descentralizar as ações educativas do
domínio adulto. Todos os sujeitos envolvidos são protagonistas de sua ação e aprendizagens. É convivendo
com aquele diferente de mim no tamanho, nos desejos, nos anseios, nos ritmos, nos modos de interpretar,
que aprendo a participar acolhendo as diferenças.
A infância transborda nossa capacidade de compreensão
de criança, de tempo e de mundo. Antes de explicar a
criança bem pequena e a criança maior, há que viver com
elas esse encontro que nos ensina uma relação distinta
com o cotidiano. A criança vive uma intensidade lúdica
que joga com tempos e espaços. Nesse jogo,

A experiência educacional em contextos multietários
interroga não apenas o currículo da educação infantil, mas também os planejamentos no cotidiano com
crianças, pois exige inverter o modo de organizar a
convivência. Trata-se de substituir a intenção pedagógica sustentada no “para as crianças” pela “com as
crianças”. Portanto, supõe compreender que as ações
no cotidiano da educação infantil não são regidas pelo
que fazer, mas pelo como fazemos juntos o que fazemos.

SANDRA REGINA SIMONIS RICHTER
DANIELA RUPPENTHAL MOURA
ROSIMERI BOHNEN
Pesquisadoras da Universidade de Santa Cruz do Sul
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É ainda no final do século xix que as ideias de f.
Froebel sobre a educação das crianças pequenas irá
aportar ao brasil. Com a recente urbanização e industrialização do país e a chegada de considerável número
de imigrantes, advindos de diferentes lugares, a educação escolar das crianças pequenas passou a ser demandada pela população. Ora, o estado nacional responderá a esta necessidade com a oferta de salas de
jardim de infância (ji) evidenciando, assim, o componente republicano e modernizador de suas concepções
de educação e infância (kuhlmann jr., 1998).
Os primeiros Jardins de Infância fundados no Brasil pertenciam tanto aos sistemas públicos como, por exemplo,
o Jardim de Infância Caetano de Campos em São Paulo,
como também a rede privada de educação com a Escola Americana (SP, RS) ou o Instituto Bennet, no Rio de
Janeiro. Pouco a pouco, esta política de atendimento às
crianças pequenas foi sendo disseminada e consolidada
em diversas capitais e grandes cidades brasileiras.
Além de contribuições diretas como o incentivo ao acesso
à escola das crianças pequenas, a redefinição da imagem
de infância, a divulgação da importância do jogo para as
crianças, bem como a constituição de um conjunto de práticas de educação coletiva especificas para as crianças
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pequenas, as ideias pedagógicas de Froebel também tiveram relevante importância na formação de um grupo de
mulheres, professoras, que constituíram um espaço de
reconhecimento público e profissional na sociedade. Neste
artigo vamos abordar, de forma breve, como estas contribuições nos primórdios da educação infantil brasileira evidenciam a permanência da obra de Froebel no Brasil.
Uma imagem de criança, de jogo e de desenvolvimento
infantil
Froebel afirmava que a criança pequena, ao nascer,
possuía por natureza, uma inclinação para o bem. Era
como uma semente que tinha o percurso do seu crescimento previamente estabelecido. Para o autor havia
uma única lei que governava o modo de ser e viver
dos seres humanos, a Lei da Conexão Interna, que
estabelecia a relação entre os três elementos: Deus,
seres humanos e a natureza. Segundo o autor tudo o
que existe no mundo provém de Deus que é, portanto,
o princípio único de todas as coisas. O crescimento
das crianças acontece na relação entre a Natureza e o
Espírito, constituindo assim uma unidade, que é Deus.
Esta visão religiosa e apriorista do desenvolvimento
humano e da sua bondade é uma marca fundamental
da teoria froebelina e se chocava frontalmente com a
imagem cristã das crianças como seres nascidos em
pecado original1.
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Esta imagem de infância reivindica um modo especial
de educação, isto é, a oferta para as crianças de um
ambiente cuidadoso do ponto de vista moral e material para que suas manifestações livres e espontâneas
possam desabrochar e encontrar no ambiente tanto
um solo fértil como também condutores, ou guias, para
seu desenvolvimento. Assim o jardim de infância é uma
proposta pedagógica que, para ter bons resultados,
precisa ser materializada num ambiente organizado –
muitos jardins de infância têm nas estufas de plantas
uma referência arquitetônica -, com objetos desenhados exclusivamente para a realização dos jogos e ocupações e, ainda, com uma seleção e organização das
atividades definidas previamente.
O jogo é um tema central na pedagogia de Froebel,
pois nele estão presentes as origens do espírito de
cada um. É através dele que as crianças constroem
o adulto do futuro. No jogo, as crianças realizam
ação fundamental para o seu desenvolvimento interior. Ao realizar a observação, a manipulação e a
conversação com o primeiro dos Dons - a esfera - a
criança vê evidenciada a forma perfeita da unidade.
O jogo possibilita o transito entre o concreto, o empírico, o vivido pela criança e a sua representação
espiritual. Este é um ponto fundamental da educação simbólica froebeliana 2.
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Na proposta de Froebel há uma imensa riqueza de atividades a serem desenvolvidas com as crianças como
os cantos, a contação de histórias, as poesias, as atividades físicas, os trabalhos manuais, as dobraduras, os
passeios ou excursões. Porém estas atividades estão
organizadas a partir de uma estrutura fechada e bem
definida. As professoras jardineiras possuíam pouca
autonomia para organizar sua prática, pois elas deviam
seguir roteiros pré-definidos para constituir as suas
intervenções pedagógicas: cumprir horários, seguir as
sugestões de atividades, cantar as musicas traduzidas,
etc.. Uma ideia divulgada era a de que em quatro horas de aula, seria necessário desenvolver cerca de vinte atividades diferenciadas para as crianças, pois havia
de parte delas dificuldade para manter a concentração.
Em que pese estas ideias terem sido desmistificadas
nos últimos anos elas ainda estão presentes em muitas práticas de educação infantil brasileiras3.
As ideias de Froebel foram divulgadas no Brasil principalmente pela Revista do Jardim de Infância que afirmava
que não se deveria realizar uma transplantação de ideias
de Froebel, mas sim uma aclimação que se levasse em
consideração as características da cultura local. Parece
que esta adaptação não foi suficiente para dirimir as críticas, pois elas centraram-se especialmente na ausência
de uma adaptação à cultura, à política e à educação
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nacional. Tanto no que diz respeito a formalidade das diretrizes para a realização das práticas pedagógicas como
também pela exigência de uma tradução literal das
poesias, das músicas, dos jogos propostos pelo autor.
Esta polêmica sobre o Jardim de Infância no Brasil
remete aquela existente também nos EUA, como, por
exemplo, a posição de Stanley Hall que pedia o relaxamento das rotinas rígidas de Froebel em favor dos
jogos onde se ensinassem as habilidades de viver em
comunidade e a de John Dewey que apesar de dialogar
com os froebelianos – dos radicais aos conservadores
– questiona a concepção natural e interna de desenvolvimento humano. Para Dewey seguir o “espírito de
Froebel” era dar atualidade aos seus princípios não
fazer exatamente aquilo que ele afirmava em outro
contexto social e educacional.
As Jardineiras
Em 1840, Froebel criou o seu primeiro Jardim de Infância
na cidade de Blankenburg, e juntamente com esta iniciativa começou seu trabalho na fabricação de materiais e
brinquedos para realizar a prática pedagógica assim como
também propôs a formação de professores, denominados
de Guias da Infância. Esta formação foi realizada inicialmente para homens e, posteriormente, teve como alunas
basicamente as mulheres. Para Ann Taylor Allen (1988),
<<
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o autor sugeria que as mulheres deveriam transpor seu
papel nos espaço privado do lar para no espaço público
realizando, assim, uma maternidade espiritual. Isto é,
no Jardim da Infância as professoras poderiam constituir
uma docência onde seria manifestada a sensibilidade e a
ética feminina da cooperação e comunidade.
Além da escola de formação, em 1846, Froebel realizou
o primeiro congresso com a participação de mais de trezentas pessoas e nele, segundo Koch (1985), as professoras jardineiras defenderam a sua profissão mostrando
consciência da autonomia intelectual e profissional das
mulheres. Ao longo do final do século XIX e XX as seguidoras de Froebel viajaram pelo mundo divulgando através
de cursos de formação, artigos as ideias do mestre.
Alguns autores, como Allen (1988), analisam esta possibilidade de trabalho remunerado no espaço público
para as mulheres como um dos grandes efeitos sociais
da pedagogia do jardim da Infância. Nos Estados Unidos
a questão da educação das crianças pequenas esteve, desde o início, profundamente relacionada com o
trabalho das mulheres e com as discussões feministas
(Abbud, 2011).
No Brasil a experiência do Jardim de Infância, especialmente o Caetano de Campos, foi fundamentalmente
uma experiência de mulheres e crianças. Somente
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mulheres assumiram a administração e a docência nesta escola e também foram elas que criaram a Revista
do Jardim de Infância, que circulou a partir de 1896, e
realizaram a tarefa tradução e a adaptação dos textos.
A revista tinha como objetivo realizar a formação e divulgação cientifica do pensamento de Froebel e cumpriu,
ao longo dos anos, sua função, trazendo as ideias de
seus seguidores para a realidade brasileira.
Nos primórdios da educação infantil brasileira as ideias
de Froebel apontaram definições sobre temas como a
imagem de infância, a visão sobre o desenvolvimento
humano, o papel do jogo na educação das crianças
como elementos centrais para pensar uma proposta
pedagógica adequada à educação das crianças pequenas. Estas concepções foram aceitas, mas também
contestadas na época por autores estrangeiros e nacionais. Podemos dizer que as ideias e as disputas que
tiveram seu começo no início do século XX ainda permanecem na pauta da Educação Infantil brasileira. As
ideias de Froebel construíram uma agenda que apontam os marcos para uma longa disputa.
MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA
Professora da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre
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Notas:
1. No Brasil esta centralidade religiosa vai ser pouco divulgada. Na Revista do
Jardim de Infância este aspecto da teoria froebeliana é apresentado afinal desde
a Proclamação da Republica o estado brasileiro era definido como laico. Porém
sabemos que a religiosidade ocupava um lugar expressivo na prática pedagógica do
autor tanto que em 1851 os Jardins de Infância foram fechados por um período de
tempo na Prússia acusados de disseminar o ateísmo e a subversão.
2. A proposta pedagógica do Jardim de Infância chega ao Brasil através das
traduções de textos de autores de diferentes países pela revista do Jardim de
Infância. Os autores norte-americanos como, por exemplo, Susan Blown e William
T. Harris, são os mais importantes divulgadores do pensamento de Frederic Froebel
nos EUA.
3. O livro a Educação do Homem somente foi traduzido no Brasil apenas no final do
século XX, ate então os estudantes tiveram que contentar-se com a divulgação de
suas ideias através de comentaristas.
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“As cidades são imensas máquinas” – escreve
Guattari (1992, p.172). Maquinarias de produção de
subjetividade, enveredadas pelas mais diversas linhas
de vida, que congelam e cristalizam, fazem passar
pelas brechas e revelam signos novidadeiros. É possível
vivermos a cidade por aquilo que nela foge? É possível
olharmos para além da miopia de seu racionalismo
lógico urbanístico? É possível cartografarmos uma
cidade com crianças e, sobretudo, com crianças
pequenas? Estas são as perguntas norteadoras do
projeto CARTOGRAFIAS INFANTIS: a cidade pela criança
/ a fotografia pela infância, realizado na cidade de
Porto Alegre (Brasil), com financiamento da Fundação
Nacional das Artes
– FUNARTE. Este artigo apresenta alguns movimentos
do projeto, tomando como referencia a experiência
micropolítica de uma oficina de fotografia realizada
com crianças que residem numa comunidade
quilombola da cidade. O projeto envolve a construção
de um site sobre a cidade de Porto Alegre, no qual
a mesma é cartografada por uma multiplicidade de
narrativas, olhares fotográficos, escritas e desenhos de
crianças que a habitam. A concepção de cartografia
que utilizamos é pensada a partir da filosofia da

diferença, investindo na ideia de que as crianças
são produtoras de cultura, considerando-as como
dispositivos efetivos de criação, movimentação cultural
e disparadores de novas maneiras de ver e pensar a
própria cidade.

...a partir da filosofia da
diferença, insistindo na
ideia de que as crianças
são produtoras de
cultura...
A cartografia é um conceito cunhado pelos filósofos
franceses Gilles Deleuze e Felix Guattari em seu livro
Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia (1980), numa
tentativa de mapear e acompanhar os múltiplos
territórios que compõem a vida e que se entrelaçam
aos modos de viver. O conceito, oriundo do campo
geográfico, é transposto para o campo da filosofia
e subjetividade, mostrando-se como dispositivo de
análise e fabricação de realidade. Com a cartografia, o
que chamamos de realidade é algo a ser construído, e
não simplesmente constatado. Rompe-se, então, com
<<
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a lógica positivista de pesquisa, pois o pesquisador
(também chamado de cartógrafo) não é mais o
observador neutro e passivo. O cartógrafo sabe que está
interferindo no meio onde cartografa, e sua interferência
é vivida e significada como algo importante.
Com os olhos da dúvida: a cidade cartográfica
Uma cidade é feita de linguagens e de imagens. Nós
somente indagamos sobre uma cidade quando algo
nela entra em contato conosco e nos faz questioná-la.
É preciso, pois, o contágio com o mundo para que o
mundo nos faça pensar e sair do lugar. Entretanto,
sair deste lugar não é simplesmente se deslocar
mecanicamente: trata-se de um outro tipo de
deslocamento. Estamos falando de um deslocamento
das ideias prontas, daquilo que está naturalizado,
que parece ser sempre “assim mesmo”, untado por
obviedades, sem surpresas ou encantamentos.

Perguntamos sobre uma
cidade quando algo dela
entra em contato conosco
e nos faz questioná-la......

O Areal da Baronesa
As crianças que participaram da oficina do Parcão
(Parque Moinhos de Vento) residem no Quilombo do
Areal da Baronesa localizado no bairro Cidade Baixa,
em Porto Alegre. Neste lugar, vivem aproximadamente
80 famílias em uma das últimas “avenidas” da região,
historicamente ocupada por famílias negras.
A Nessa comunidade as crianças vivenciam relações
de auxílio mútuo e de um cuidar coletivo da infância
que caracterizam o morar nas casas da avenida
A partir da Constituição Federal de 1988 quando
foi reconhecido o direito à propriedade da terra que
ocupavam, os quilombos urbanos se convertem em
efetivos territórios de resistência e espaço étnico
de luta pela manutenção dessas comunidades no
tecido urbano. Entre as atividades promovidas pela
Associação Comunitária do Quilombo do Areal um
projeto musical de ritmistas chamado de Bateria
Mirim Areal do Futuro, composto por 70 crianças
que ensaiam regularmente as músicas e os ritmos
carnavalescos. O encontro com essas crianças
aconteceu em fevereiro de 2011 através de um convite
veiculado para o carnaval de rua que acontece no
bairro Cidade Baixa. Após contatos telefônicos com
os representantes adultos da comunidade fomos
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convidados a participar do “aquecimento” e assistir ao
desfile na Sofia Veloso (rua onde acontece o Carnaval).
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Zonas de intercâmbio-contaminação-misturaintervenção
O primeiro movimento foi de aproximação com
o grupo. Movimento de intensa observação e
contaminação. Nossos olhares e os olhares das
crianças. Nós, desacomodados naquele território até
então desconhecido, territorialidade crivada por lutas
da Comunidade Negra, encharcado por uma história
viva e vívida por reconhecimento social e cultural,
zona de convivência entre gerações diversas. Estar ali
dizia-nos desta cartografia de nós mesmos. Estávamos
quase no coração da Cidade Baixa – bairro de imensa
circulação e cotidianamente habitado por nossos
hábitos culturais – e ao mesmo tempo jogados para
uma outra cidade dentro da cidade habitual. Neste
estranho jogo de estranhamento, fomos imediatamente
tragados e conquistados por este diminuto lugar
cuja racionalidade urbana se vê impossibilitada de
desalojar seus moradores. As crianças a nos observar,
percebendo nosso estranhamento e entranhamento
com as ruas, as nuances e o ritmo do Areal. E nos
cruzamentos desses olhares, a constituição (a nós)
microscópica de zonas de intercâmbio-contaminação-

mistura- intervenção da cidade em suas fissuras e
diferenças.
Misturamo-nos com as crianças nas atividades
que antecediam o deslocamento até o local de
apresentação, assistimos e fotografamos a maquiagem,
os últimos ajustes das fantasias e a afinação dos
instrumentos. Caminhamos nas ruelas e becos que
atravessam o Areal e que são atravessados pelas suas
crianças nas idas e vindas dos preparativos para o
carnaval, e, que são esses, os mesmos os espaços
onde diariamente brincam e circulam cuidados pela
comunidade e pelo olhar do coletivo propiciado pela
organização do traçado aparentemente caótico de suas
linhas de acesso. Esse primeiro movimento resultou na
combinação de uma oficina que aconteceria no Parque
Moinhos de Vento (Parcão), localidade extremamente
(re)conhecida aos olhos da macrocultura da cidade, mas
que, para nossa surpresa, desconhecido para grande
maioria das crianças habitantes do quilombo. E assim
partimos – nós e as crianças - para nossa cartografia.

As fotografias espalhadas
sobre a mesa foram
organizadas pelas crianças
<<

60 >>

nº3

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
AUG. 2011

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

in-fân-cia
as 100 linguagens da infância

Apoios

Cartografías infantiles

através de diferentes
ângulos de narração

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

O segundo movimento foi de deslocamento, não
apenas geográfico (seis quilômetros separam o Areal
do Parque Moinhos de Vento), mas, sobretudo,
deslocamento de olhares e expressões. No microônibus locado pelo projeto, estávamos a percorrer a
cidade com olhares deslocados: olhares das crianças
para este lugar do ainda não visto, olhares nossos para
estes olhares inéditos – isto sem falar do deslocamento
dos olhares daqueles que habitualmente utilizam o
local para suas práticas de lazer e desporto. O Parque
Moinhos de Vento (Parcão) tem os seus espaços
estruturados pedagogicamente a fim de garantir lazer
e atividades esportivas para os moradores de um dos
bairros de maior valor imobiliário de Porto Alegre. Por
ser a sua localização em espaço urbano privilegiado,
o convite para transitar em seus espaços acaba
restringindo-se aos moradores de seu entorno.
As crianças, quando chegaram organizaram-se
em dois grupos, e, cada grupo escolheu percursos
distintos para o reconhecimento do território novo
que se inaugurava naquele dia. As poucas máquinas

fotográficas disponíveis eram usadas coletivamente. Os
trajetos errantes, as coisas, as pessoas e os animais
que ali estavam eram o alvo do olhar, do disparo, do
clique. Além do fotografar, o parque era para elas
o lugar de explorar e brincar. Após a exploração e
o registro fotográfico, o novo e interessante era o
que aquele outro lugar da cidade para o encontro.
Os lugares de brincar, os equipamentos de lazer,
os balanços, a tirolesa eram os elementos que
potencializavam a passagem das crianças pelo parque
e o re-atualizava diante daqueles que pela primeira vez
os utilizavam.

Estávamos diante de uma
cartografia afetiva...
Um terceiro movimento com as crianças do Areal
aconteceu na própria comunidade nele as fotografias
da oficina foram disponibilizadas. Esse terceiro
movimento foi de acolhida, acolhida a nós como
parceiros que compartilhamos a visita ao território
desconhecido. A sensação era de que firmávamos,
de fato, uma espécie de pacto cartográfico. Nossa
intenção era provocar narrativas a partir dos registros
fotográficos, adentrar as linhas narrativas como outra
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possibilidade cartográfica. As fotografias espalhadas
na mesa foram organizadas pelas crianças em
diferentes possibilidades de narração. Inicialmente
deu-se uma narrativa mais linear, que contava dos
tempos, dos movimentos e atravessamentos desde
o primeiro encontro. Outras crianças juntaram-se ao
grupo. Era sábado, final de verão. Circulação intensa
das crianças do Areal em sua principal avenida. A
porta aberta da Associação era também um convite
a novos olhares diante daquelas fotografias que se
mostravam como traços daqueles trajetos e brincares
outrora vividos naquele lugar tão perto e tão longínquo.
Suspeitávamos que, além daquelas imagens e
narrativas, estávamos diante de uma cartografia
afetiva, de pequenos mapas
afetivos que por vezes se encontravam e por vezes se
lançavam ao despropósitos. Indagações sobre o lugar
visitado, sobre a tarde de carnaval.
Fotografias atestando um real já encharcado de
fantasias. Demo-nos conta de que estávamos todos
diante de um especial rastreamento: não
apenas o rastreamento dos percursos e contecimentos
do passeio, mas dos caminhos da própria pesquisa
e dos contornos singulares que o Areal e o Parcão
ganharam com os olhares daquelas crianças.

Jogos vividos naquele
lugar tão perto e, ao
mesmo tempo, tão longe
Um último movimento interessante daquela experiência
diz respeito à própria noção de autoria. Antes de
partirmos era necessário decidir com quem ficariam
as fotografias. A nossa hipótese era que cada um
ficaria com as fotografias que havia produzido. Mas
a organização coletiva, afetiva e as práticas sociais
do Quilombo do Areal contribuíram, quiçá, para outra
possibilidade. As crianças – herdeiras e produtoras
da história daquele território – optaram em deixar as
fotografias aos cuidados da moradora mais antiga do
Areal – Dona Sônia –, que conheceu os pais e os avôs
de todos eles.

Fotografias atestando um
real já encharcado
de fantasia...
As fotografias encontram-se sob o domínio daquela
que seguramente é memória viva mais potente da
<<
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Comunidade. Além disso, quando estávamos discutindo
as fotografias, surpreendemo-nos com a postura coletiva
das crianças. O olhar do grupo voltou-se, não para a
autoria individual de cada fotografia, mas para aquilo
que coletivamente conseguiu-se produzir. O local,
capturado por diferentes sujeitos de forma repetida,
ou fotografado de forma inusitada, é assumido como
Leitmotiv, motivo de ligação entre o público e o privado,
entre o singular e o coletivo, entre o único e múltiplo.
Estávamos todos ali na tentativa de produzir algum outro
registro com todos aqueles registros que pululavam.
Não mais uma cartografia do Parque Moinhos de Vento,
mas dos ventos que nos levaram ao grupo e dos efeitos
daquele intenso encontro.

O olhar do grupo foi
dirigido não para a
autoria individual de cada
foto, mas no sentido de
que eles coletivamente
realização ocorrem

LUCIANO BEDIN DA COSTA
Coordenador do projeto Cartografias Infantis / Funarte
Psicólogo, Doutor em Educação
Professor de Psicologia Educacional/UFRGS
LARISA DA VEIGA VIEIRA BANDEIRA
Coordenadora do projeto Cartografias Infantis/ Funarte
Pesquisadora na Faculdade de Educação/UFRGS
Ver artículo completo: http://www2.rosasensat.org/files/a_
cartografia_como_conceito_final13_10.pdf

Bibliografía
Deleuze, G.; Guattari, F.: Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia.
Vol. 1. Río de Janeiro: Ed. 34, 1995.
Guattari, Felix. Caosmose. Rio de Janeiro: Ed.34, 1992.
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congreso internacional
de educación infantil

el derecho
a la educación
que queremos

clique aquí para se registar

30 de junio y 1 de julio de 2012
Sábado 30 de junio

Domingo 1 de julio

9.00 h Acreditación
9.45 h Bienvenida
10.00 h Conferencia: La conquista de la libertad
Anna Tardos, Instituto Emmi Pikler, Hungría
10.45 h Debate
11.00 h Pausa café

10.00 h Conferencia: Vivir al aire libre
Claus Jensen, Sindicato BULP, Dinamarca
10.45 h Debate
11.00 h Pausa café
11.30 h Trabajo en pequeños grupos sobre la propuesta de manifiesto
13.00 h Conferencia: Participación como manera de vivir
Ofelia Reveco, Universidad Central, Chile
13.45 h Debate
14.00 h Almuerzo

11.30 h Mesa redonda
La vida cotidiana
Penny Ritscher
María Victoria Peralta
Eva Jansà

11.30 h Mesa redonda
Vivir al aire libre
Angela Palandri
Marien Peggy Martínez
Sílvia Majoral

11.30 h Mesa redonda
Participación
Roger Prott
Lala Mangado
Carles Gràcia

16.00 h Mesa redonda
La vida cotidiana

13.00 h Conferencia: La vida cotidiana
Carmen Barbosa, Universidade Federal do Rio grande do Sul, Brasil
13.45 h Debate
14.00 h Almuerzo
16.00 h Intercambio de experiencias en grupos de trabajo
En espacios públicos en torno a la sede Rosa Sensat
18.00 h Final del primer día

Marion Tieleman
Anita Tacuri
Juan Pedro Martínez

16.00 h Mesa redonda
Vivir al aire libre
Antonia Ferrari
Loli Estrada
Sergio Díez

16.00 h Mesa redonda
Participación
Gianfranco Staccioli
Ramona Bolívar
Elvira Pacheco

17.00 h Conferencia: ¿Un mito? Una realidad
Mara Davoli, Reggio Emilia, Italia
18.45 h Debate
18.00 h Lectura del Manifiesto y clausura en plenario

Lugar: CosmoCaixa Barcelona
Isaac Newton, 26

Precio de inscripción

Personas asociadas: 80 euros (incluye dos desayunos y dos almuerzos tipo pícnic)
Personas no asociadas: 98 euros (incluye dos desayunos y dos almuerzos tipo pícnic)

Periodo de inscripción del 23 al 30 de abril
Organizan: Revistas Infància, Infancia, Infancia en Europa, Infancia latinoamericana y la Associació de Mestres Rosa Sensat
Más información:

www.rosasensat.org

Organiza:

Participan:
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Marta Gomes Quintanilha

SERGIPE (SE)
Maria Cristina Martins

SANTA CATARINA (SC)
Altino Martins Filho, Roselane Campos
PARANÁ (PR)
Catarina de Souza, Gizele de Souza, Carla Agulham
SÃO PAULO (SP)
Ana Paula Soares Silva, Anete Abramowicz
RIO DE JANEIRO (RJ)
Ligia Aquino, Fernanda Bortone
DISTRITO FEDERAL (DF)
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México

Patricia Figueroa, Nashieli Ramírez

Uruguay

Mª. Ema Disego, Susana Libonatti, Lala Mangado, Alicia Milán,
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