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editorial

in-fan-cia latinoamericana
A experiência do bebê um mundo para descobrir 

MARIBEL VERGARA ARBOLEDA 

ALICE MARCELA GUTIÉRREZ PÉREZ
     

“Eu quero aprender a conhecer   
o mundo como bebês ... beijos, sem prevenções”.  

Para Jero

A exposição dos possíveis cenários sobre os bebês 
nesta edição 20 da revista Infância Latinoamericana, 
coordenada pela Colômbia, tem como objetivo contribuir 
para o debate sobre o panorama e as tendências no 
campo da educação infantil na questão sobre os mais 
pequenos. De uma maneira particular, os diferentes 
artigos mostram construções, experiências e reflexões, 
a fim de colocar em diálogo as diferentes abordagens 
sobre o aspecto que o bebê é construído na América 
Latina. Com isso, esperamos contribuir para o debate e 
o projeto de novas perspectivas de trabalho com bebês 
na América Latina.

Os temas nos mostram as diferentes maneiras pelas 
quais a presença do bebê começa a ser codificada 
a partir dos diálogos com o cuidador adulto e o seu 
contexto. Um bebê que põe em cena seu cérebro e 

se comunica com seus olhos e corpo, aprendendo 
os jogos de si e dos outros, em cenários cuja 
complexidade e capacidade de crescimento autônomo 
transbordam nossa razão. 

São leituras que convidam a pensar sobre os bebês 
algumas questões relacionadas com políticas públicas 
construídas para garantir seu direito, não mais como 
sujeitos de tutela, mas como sujeitos de direito, são 
dois artigos da Colômbia e do Brasil que nos permitem 
localizar o caminho à medida que as crianças são 
assumidas, embora atendam à mesma chamada, elas 
revelam diferenças na forma como a sua presença é 
concebida e a garantia de seus direitos. 

Outros artigos fazem referência  ao lugar que 
atualmente também fazem parte da educação dos 
bebês, que são os jradins da infância, espaços onde 
a experiência de ser bebê  busca ser enriquecida. Em 
primeiro lugar  se faz o reconhecimento  da vida de 
Enriqueta Compte y Riqué, mulher que que funda e 
defende a necessidade de conhecer a criança real 
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por meio dos trabalhos biográficos das professoras 
que corresponde a história da criação dos Jardins de 
Infância de  Montevidéu.   

Do Chile vem a proposta clara e contínua de 
pensar sobre a pedagogia da pré-escola a partir 
de um currículo que responda aos contextos onde 
a experiência é construída entre as crianças, a 
educadora e a família. Na Colômbia, uma professora 
narra sua história a partir da experiência pedagógica 

revelada em um dia de trabalho 
na pré-escola como uma 
possibilidade de construir o 
conhecimento a partir das 
interações que estabelece  com 
as crianças. 

Colômbia nos chama a atenção 
pela educação étnica e a 
questão da infância racial como 
um assunto que nos faz pensar 
sobre a natureza controversa do 
mundo adulto e busca incorporar 
discussões que convidam a 
pensar como tem construído 
a identidade das crianças de 
comunidades afrodescendentes. 

Finalmente, há dois artigos, 
escritos na Colômbia e no Brasil, 

que são construídos a partir da experiência direta com 
os bebês nas apostas que veem na literatura e nas 
possibilidades musicais para introduzir crianças no 
mundo como alimento que possibilita a relação com 
eles.  

O que é apresentado nesta questão é nada mais do 
que uma contribuição da América Latina para o campo, 
que embora tenha sido discutido e refletido, permanece 

A experiência do bebê um mundo para descobrir 
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inexplorado e requer a voz enriquecida daqueles que 
vivem a experiência e estão procurando a novidade com 
a qual os bebês vêm. São diálogos que se constroem  
a partir de práticas e reflexões que os adultos fazem 
em relação aos mais pequenos, questões que são 
construídas em uma relação que se recria através das 
compreensões que, pouco a pouco, se configuram 
na ideia de entender o mundo em que se movem e 
articulam os corpos presentes cheios de vitalidade  
e desejo de apreender o ambiente que os rodeia.

Neste número, a experiência de acompanhar os bebês 
em particular, a pergunta de sua presença no mundo da 
vida, instalou a experiência como substrato de relações 
forjadas de construções e imaginários que permitem 
sua compreensão. Sob uma lógica narrativa o cenário 
privilegiado da palavra escrita, destaca a presença 
do bebê para criar pontes entre os vários significados 
que damos ao relacionamento com eles e a realidade 
aprendida. Assim, em seu ser político natural, o bebê 
se incursiona na vida adulta, convida-nos a deixar-nos 
estimular por ele e não o contrário para poder explicar 
as relações de alteridade, com ele e com os outros 
seres, para acompanhá-lo caminhando permitindo que 
ele nomeie o mundo.

MARIBEL VERGARA ARBOLEDA,  
Em Educação Universidade Nacional Pedagógica. 
Colômbia  
     ALICE MARCELA GUTIÉRREZ PÉREZ  
Professor Universidade de San Buenaventura Bogotá. 
ColômbiaXimur atiem, que ternimis consultus mortil

A experiência do bebê um mundo para descobrir 
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>>

>>

A força dos mais pequenos

È fundamental investir na construção de um debate sobre o panorama do campo da  
Educação Infantil especialmente com os bebês.  
Os artigos que nós propomos a  vocês  apontam contribuições de políticas públicas. 
As experiências do Brasil e da Colômbia podem trazer novas perspectivas para o resto dos 
países latino-americanos.

  

        Constanza Alarcón 

Amar os bebês  

Sonia Larrubia Valverde 

Os bebês e as políticas públicas
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CONSTANZA LILIANA ALARCÓN PÁRRAGA 

Pedagogia e Políticas Públicas para  
o Desenvolvimento Infantil da Primeira  
Infância na Colômbia. 
Este artigo oferece um breve contexto dos antecentes 
que permitiram que o primeiro momento da vida 
humana tivesse relevância específica no cenário da 
proteção integral e dos direitos das crianças. Também 
apresenta o panorama que levou a Colômbia a tomar 
decisões a favor do pleno desenvolvimento da infância 
na primeira infância; e descreve a Política de Estado 
para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, 
reconhecida como “Do zero a sempre”. Ele também 
apresenta o instrumento de política pública com o 
qual o país atualmente tem o nome: “Plano de ação 
de saúde: primeiros mil dias de vida: Colômbia 2012 - 
2021”. Após este relato, o artigo é encerrado com uma 
série de desafios sobre os quais é necessário continuar 
o trabalho com a primeira infância e, em particular, 
com bebês como protagonistas da política. O artigo 
responde ao interesse de enriquecer o trabalho dos 
professores com o desenvolvimento de outras políticas 
fundamentais de saber e se apropriar.

O trabalho pedagógico no campo da educação inicial 
e, em geral, em todas as áreas educacionais passa 
indiscutivelmente pelo mapeamento das políticas que 
definem seu trabalho na sociedade. É dentro do âmbito 

7

Amar os bebês  



tema

8

 nº20 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2017

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

o das políticas públicas que a sociedade é convocada 
à priorizar os recursos para trabalho pedagógico e 
para uma determinada abordagem pedagógica, e o 
professor, com uma visão política de seu trabalho vem 
conseguindo que se priorizem as ações educativas 
no amplo contexto das necessidades sociais. O 
professor da educação infantil também é um ator 
político, e o seu olhar tem feito com que as políticas 
públicas para a primeira infância tenham prevalência 
na América Latina, é o seu trabalho cotidiano que 
tornam as práticas transformadoras de cuidados  e 
desenvolvimento infantil. O artigo apresentará a 
trajetória histórica dessas políticas e sua relação com a 
tarefa pedagógica do professor, ao mesmo tempo em 
que contextualiza o educador em sua própria prática 
como ação política e a política como ação pedagógica 
para o resto da sociedade.

A história dos direitos das crianças, nem sempre 
foram a dos direitos dos bebês 
A imagem generalizada ao falar sobre políticas não 
está ligada muitas vezes aos assuntos a quem se 
refere, pensa-se que falar de “políticas” é falar de 
regulamentos em que os rostos dos cidadãos para 
quem foram projetados não aparecem. No caso 
especial dos bebês, como sujeitos de direitos, é ainda 
mais complexo compreender para uma sociedade 

que historicamente negou aos mais pequenos a 
ação pública e deixou o cuidado e a proteção para 
esfera privada das famílias o exercício da garantia dos 
direitos. No entanto, falar sobre políticas públicas para 
bebês implica reconhecer o direito a acordos coletivos 
públicos para o cuidado e atenção das novas gerações 
e nelas as famílias não são deixadas sozinhas; 
acordos em que todos e todas são convidados a 
participar ativamente de um compromisso vital que 
implique o amor protetor e o amor que pontencializa o 
desenvolvimento infantil dos bebês de todo um país.

Para iniciar, é necessário reconhecer os avanços 
produzidos a partir da adoção da Convenção sobre 
os Direitos da Criança em relação com o processo de 
reconhecimento de meninas e meninos como cidadãos 
sujeitos de direitos e os progressos alcançados na 
implementação dos compromissos assumidos pelo 
poder público com relação à proteção integral desses 
direitos humanos.  têm evidenciado a necessidade 
de abordagens específicas para entendermos o que 
significa o reconhecimento e garantia desses direitos 
nesse período de vida para os seres humanos. 

O trabalho realizado começou inicialmente mostrando 
a necessidade de dimensionar as particularidades das 
meninas, meninos e adolescentes, respectivamente. 

Amar os bebês  
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Mais recentemente, graças à evidência sobre a 
preponderância dos processos presentes nos primeiros 
anos de vida, se dá visibilidade especificamente para 
aqueles que se encontram na primeira infância, e 
dentro desta aparecem os primeiros mil dias de vida, 
que correspondem ao período que compreende os 
270 dias de gestação, 365 dias do primeiro ano e 
365 dias no segundo ano,como um tempo de especial 
sensibilidade em que se deve aprofundar de forma 
particular,que inclui o pré-natal pelo seu impacto na 
qualidade das condições para início da vida. 

Assim, embora a infância refira-se à população que 
está entre 0 e 17 anos de idade, o trabalho realizado 
começou a mostrar inicialmente a necessidade de 
dimensionar a particularidade de  quem se encontra  
na infância e  quem são aqueles que vivenciam a 
experiência de vida da adolescência. 

A chegada dos bebês aos discursos e práticas políticas, 
vinculou os temas da amamentação com muita clareza, 
bem como a discussão sobre condições e práticas 
ginecológicas obstétricas, os ambientes específicos para 
garantir seu desenvolvimento em condições seguras e 
higiênicas, mas não: as limitações, da mesma forma, 
e é aqui que se estabelece uma importante relação de 
visibilidade, a desigualdade nas oportunidades geradas 

pelas condições socioeconômicas, pelas condições 
de gestação e pelas decisões sobre as questões que 
envolvem a saúde sexual e reprodutiva. Em outras 
palavras, a política começou a lidar com a forma 
como os bebês nascem e como eles nascem em uma 
sociedade com condições desiguais.

O professor de Educação Infantil começa a adquirir 
especial relevância em relação às práticas pedagógicas 
dos primeiros anos de vida, e as questões de educação 
e sua ação pedagógica com os bebês geram um cenário 
problematizador que abre caminhos. Quais são as 
competências que uma pedagogia deve ter para trabalhar 
com uma população com menos de dois anos de idade? 
Como os cuidados e a educação se harmonizam em 
um ambiente educacional e pedagógico? Quais são 
os espaços pedagógicos e como devem ser usados 
para trabalhar com os bebês? Qual relação pedagógica 
existe entre cuidados qualificados e potencialização 
do desenvolvimento? Qual é o papel do professor 
da primeira infância? É assim que entra em crise a 
tendência de se acreditar que o início do “educacional” 
começa após 3 anos e questões importantes estão 
sendo feitas sobre o trabalho do professor pensado 
apenas a partir do espaço físico de uma Assim, o 
professor começa a pensar não apenas sobre o espaço 
físico, mas também considera os contextos pedagógicos 

Amar os bebês  
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diversificados e a relação com o ambiente familiar. Seu 
papel, e o das faculdades de educação, começa um 
caminho mais próximo da comunidade e muito mais 
próxima das famílias daquele que inicialmente  
se tinha das “salas de aula pré-escolares”.

As referências políticas começam a abordar a 
discussão pedagógica e propõe uma revisão do 
desenvolvimento infantil além dos marcos, onde 
passa também a ser considerado a construção 
pedagógica dos ambientes onde a criança vive com 
base no desenvolvimento de seus potenciais em 
vez da unificação do progresso através de idades 
cronológicas. Surge o trabalho de intervenção dos 
ambientes e ações intencionais para provocar o 
jogo, o gozo da experiência artística, o contato 
intencional e freqüente com a literatura e a 
geração de oportunidades de exploração, surgem 
não como propósitos metodológicos, mas como 
pilares necessários para que os bebês possam 
ter oportunidades reais para potencializar suas 
habilidades.

As referências técnicas abordaram a discussão e 
deixaram um caminho delineado diante de questões 
básicas: por que fazemos pedagogia com bebês? 
Bem, para provocar oportunidades que desenvolvam 

todo seu potencial ético, estético, corporal e cognitivo.
Trata-se de uma compreensão do desenvolvimento 
infantil realmente pensado como um processo e não 
penado em produtos a se obter em determinadas 
idades.

Qual é a relação entre cuidados e pedagogia? Como 
todo o relacionamento é possível, nada acontece no 
desenvolvimento infantil que não passe por ações de 
cuidado e proteção, assim se entende que também 
o cuidado diário, a mudança de fralda, a ação de 
limpeza das mãos e nariz, e muitas outras ações 
são profundamente pedagógicas, pois o processo 
de desenvolvimento marca rotas de autonomia, 
autoestima e, finalmente, construção de identidade e 
esses processos estão intimamente ligados à ação que 
o professor tenha naquele momento. A voz, a maneira 
de acompanhar o sono, o olhar e a carícia também 
são ações ligadas ao cenário de desenvolvimento que 
o professor deve incorporar (na realidade, não só na 
educação inicial). Assim partir da ação política dos 
seus e influenciararem os aspectos técnicos receberam 
a relevância necessária para se tornarem a norma 
einfluenciarem os orçamentos para a educação inicial 
e transformarem os currículos para a formação de 
professores.

Amar os bebês  
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Mas os referenciais também consideram o impacto 
na garantia plena dos direitos da primeira infância 
incorporando não apenas aos aspectos centrais 
do grupo populacional, mas também têm se 
preocupado em vincular a população em idade fértil, 
políticas relacionadas à saúde sexual e questões 
reprodutivas,os temas pedagógicos, a educação 
inicial, os direitos das mulheres e outros referentes 
associados à redução da mortalidade infantil e 
materno-infantil. Finalmente, o desafio é compreender 
que é o desenvolvimento de uma mesma criança. 

Bebês e desigualdades: o campo não  
é o mesmo que a cidade 
Seguindo então, o desenvolvimento dos indicadores 
dessas metas na Colômbia, as pesquisas do 
Departamento Administrativo Nacional de Estatística 
- DANE permitem observar que a razão da taxa de 
mortalidade materna para 2013 foi de 55,2 por 
100.000 nascidos vivos. No entanto, as análises 
realizadas pelo Ministério da Saúde e Proteção Social 
a partir destas estatísticas mostraram que naquele 
ano havia mais de 72,4 mortes por 100.000 nascidos 
vivos em áreas rurais dispersas do que nas capitais dos 
municípios e que o fosso da desigualdade aumentou 
durante os últimos quatro anos. Além do acima 
exposto, verificou-se que 60% da mortalidade materna 

se concentrou em 50% dos mais pobres e que cerca 
de 60% da mortalidade materna estava na população 
com maior percentagem de analfabetismo1. 

Enquanto isso, os dados da Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde – Encuesta Nacional de 
Demografia e Salud - ENDS Colômbia 2015, indicam 
que a mortalidade infantil tem diminuído no país, 
passando de 27 mortes de meninas e meninos 
menores de um ano por mil nascidos vivos no 
primeiro quinquênio dos anos 90, para 14 mortes no 
quinquênio de 2010-2015. Mesmo assim, a diferença 
entre o rural e o urbano é significativa, a prova 
disso é o comportamento da mortalidade infantil (a 
mortalidade infantil refere-se ao número de meninas 
e meninos com menos de 5 anos que morrem em um 
ano por cada 1.000 crianças nessas idades), onde 
o número de mortes de crianças menores de cinco 
anos na área rural correspondeu a 27; e a 65  quando 
eram filhos de uma mãe sem escolaridade; e para 27 
quando pertenciam a famílias localizadas no quintil de 
renda mais baixa.

Embora, de qualquer forma, os indicadores de 
mortalidade infantil na Colômbia mostram uma 
diminuição significativa. O país, como outros países da 
América Latina, está ciente de que muitas das mortes 
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ocorridas se originam em causas evitáveis; e que 
ainda há lacunas nas condições de desigualdade que 
devem ser superadas. Do mesmo modo, reconhece 
que o controle dessas variáveis dependerá de 
fatores como o local de residência, o pertencimento 
a um grupo populacional, a pobreza o baixo nível 
educacional, para que deixem de ser parte dos 
determinantes associados à morte de meninas 

e meninos na primeira infância e suas mães. O 
fechamento dessas lacunas dependerá do fato de que 
o país possa construir condições de vida iguais para 
seus bebês.

Com relação ao nível educacional, a perspectiva da 
área rural é ainda mais crítica. A questão da educação 
precoce continua a ser uma dívida nas áreas 
rurais, tanto na relevância quanto na qualidade das 
intervenções. Ainda não existem modelos adequados 
para as realidades rurais da população. Os grandes 
avanços na política colombiana se concentraram no 
urbano, deixando uma grande dívida para crianças de 
diferentes grupos étnicos que vivem em áreas rurais.

É necessário, por sua vez, pensar sobre a educação 
rural inicial de bebês em contextos específicos, uma 
vez que promover o desenvolvimento infantil requer 
um olhar que lê os territórios e lhes permita incorporar 
ações pedagógicas sustentáveis na família e na 
comunidade. Os professores da educação infantil 
têm um desafio de grande importância na abordagem 
pedagógica dos bebês em contextos rurais: mudar a 
aparência de uma “sala de aula convencional” e um 
“momento pedagógico” e dar lugar a uma leitura de 
realidades enriquecidas com experiências focadas na 
arte, no jogo, na literatura e na exploração, com base 
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nos recursos do meio ambiente e no cotidiano que 
as comunidades lidam diariamente com seus bebês. 
Trata-se de fazer pedagogia de e com atores rurais e 
indígenas cujas circunstâncias são felizmente diversas 
e às vezes dispersas, mas que igualmente têm seus 
bebês o direito de receber todas as oportunidades 
para potencializar seu desenvolvimento. O professor 
é aqui o construtor dessas oportunidades, mas 
considerando o cotidiano e pertinencia cultural.

Instrumentos da Politica Pública  
para a Primeira Infância 
O Plano de Desenvolvimento 2010 –2014 
“Prosperidades para Todos”, regulamentado pela 
Lei 1.450 de 2011, que determinou a necessidade 
de conceber e implementar uma estratégia de 
atendimento integral à primeira infância que envolveu 
a ação decisiva dos setores governamentais: 
planejamento, saúde, educação, cultura e bem-estar. 

Através desta estratégia reconhecida como “de Zero a 
Sempre”, o país deu um salto qualitativo importante 
na forma como normalmente a população busca 
responder aos interesses ou condições de grupos 
específicos. Essa estratégia, subverteu a forma 
tradicional como as pessoas tratavam a questão, uma 
vez que aquilo que se faz para atingir os fins muitas 

vezes se converte no objetivo da gestão e as pessoas 
para quem as ações se dirigem não chegam a ser 
contempladas. 

Com base nos argumentos de ordem ética, científica, 
social e econômica, que justificam a importância de 
agir com rapidez e qualidade durante este tempo do 
ciclo de vida; na compreensão das características, 
condições e contextos que configuram a vida 
das mulheres grávidas e das meninas e meninos 
colombianos desde o nascimento até antes da 
idade de 6 anos de idade, assim como no estado de 
realização dos seus direitos, a Colômbia colocouas 
mulheres grávidas e meninas e meninos na primeira 
infância como centro da gestão da Estratégia.Buscou 
consensos sobre um modo de concebê-los em 
que são reconhecidos e entendidos como sujeitos 
de direito, seres sociais e culturais, singulares e 
diversos, que constroem a sua própria subjetividade 
e tomam parte ativa na construção de suas vidas e 
na configuração de seus entornos, graças   às suas 
competências e habilidades a serviço de interesses e 
fins próprios e compartilhados. 

Consequentemente, o horizonte de sentido de sua 
ação foi posto em seu pleno desenvolvimento. O 
atendimento integral se configurou como o caminho 
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para alcançar as condições necessárias para que 
este pleno desenvolvimento seja possível, e a 
gestão intersetorial foi estabelecida como forma 
simultânea e coordenada em que os vários atores 
de ordem nacional e territorial envolvidos- na 
liderança de setores do Estado - se articulam para 
alcançá-lo.

A atenção integral implica assumir um enfoque 
pedagógico em que não se trate de uma ação 
didática pensada a partir de uma imagem de 
desenvolvimento linear e ascendente, mas sim 
envolve todos os âmbitos de desenvolvimento do 
bebê, desde a alimentação, o sono, o despertar, a 
higiene, a história, a brincadeira, até a garantia de 
seu direito de estar protegido de todos os tipos de 
violência.

Ao professor da educação infantil é proposto a 
partir da estratégia política de “Zero a Sempre” 
ser o organizador dessa atenção integral e 
também protagonista. A educação infantil é a 
ação pedagógica necessária para potencializar 
o desenvolvimento infantil e se constitue 
como Estratégia, como um direito para todos 
os meninos e todas as meninas menores de 
seis anos, independentemente de seu nível de 

desenvolvimento infantil, ou sua condição de 
vulnerabilidade, ou seu pertencimento cultural, ou 
seu tipo de família ou deficiência. Assim, para a 
ação política, um direito que deve ser outorgado a 
todos os bebês, em todos os territórios, com igual 
qualidade; embora em diferentes condições, isto 
é, com as modalidades de atenção pedagógica 
exigidas em cada território e com os diferentes 
desenhos adaptados e ajustados para cada 
território, cultura ou situação.

Proteger e Desenvolver os Primeiros  
Mil Dias de Vida 
Após 6 anos de implantação e com a intenção  
de fortalecer  o marco institucional para o 
reconhecimento, a proteção e a garantia dos direitos 
das mulheres grávidas e  dos meninos e meninas 
de zero a seis anos de idade, a Lei 1804/2016, 
reconheceu o status desta estratégia e a estabeleceu 
como a “Política de Estado para o Desenvolvimento 
Integral da Primeira Infância de Zero a Sempre”, 
dando assim um caráter normativo aos fundamentos  
políticos, técnicos e de gestão em que esta se baseia, 
que oferecem orientações precisas para organizar 
ações nos territórios, de acordo com as características 
próprias  da primeira infância  e de cada lugar onde se 
encontre esse grupo populacional.
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O exercício de concretizar o atendimento que 
deve garantir a criação de condições favoráveis ao 
desenvolvimento de meninas e meninos levou ao 
desenho de um instrumento com o qual a Política 
para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância 
busca apoiar a tarefa de organizar a gestão e o 
atendimento direto, conhecido como o Mapa da Rota 
do Atendimento Integral. 

No mapa, cada um dos atendimentos 
identificados é colocado de acordo 
com duas variáveis: destinatários 
(momentos e idades) e ambientes.

Os destinatários são considerados 
de acordo com o momento porque, 
além das meninas e dos meninos, 
são identificados como sujeitos de 
atenção, as mulheres grávidas, as 
famílias e quem se encontra em 
idade fértil, e pela idade, pois é 
claro que a atenção deve considerar 
as particularidades de meninas e 
meninos de acordo com seu tempo de 
vida (nascimento até o primeiro mês, 
do primeiro mês até três anos, de três 
a seis anos).

Nos ambientes estão incluídos a casa, os ambientes 
de saúde, os educacionais e espaços públicos onde o 
atendimento deve ocorrer.

Neste contexto descrito, surge o Plano de Ação da 
Saúde Primeiros Mil Dias de Vida Colômbia 2012 
- 2021,onde são consideradas  as Metas do Plano 
Decenal  de Saúde Pública 2012 – 2021,  sobre  a 
saúde materna, neonatal, e infantil  até cumprir os 

dois anos de vida, seguindo as 
orientações dadas pela OPS. 
Esse plano define o conjunto 
de intervenções de saúde que 
contribuem para o exercício 
e gozo do direito à saúde nos 
primeiros mil dias de vida, 
e organiza-os como marco 
estratégico de ação. 

 As ações do Plano são 
destinadas a mulheres e 
homens em período pré-
gestacional; mulheres e 
famílias grávidas, meninos e 
meninasem gestação; mulheres 
em trabalho de parto, parto 
e pós-parto;a meninas em 
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e meninos recém-nascidos; mães, pais e crianças 
com menos de dois anos e atendem quatro áreas 
estratégicas, a saber:

1. Fortalecimento da gestão da política pública nacional e 
territorial para saúde nos primeiros mil dias de vida, no contexto 
das políticas públicas de saúde e da primeira infância.  
2. Fortalecimento dos serviços da saúde materna e infantil 
e melhora do acesso e do atendimento integral da saúde 
com qualidade, continuidade de abordagem diferencial nos 
primeiros mil dias de vida em consonância com as políticas 
públicas de Atenção Integral para a Primeira Infância.  
3. Promover a participação dos homens, das mulheres, 
famílias e comunidades na saúde durante os Primeiros Mil 
Dias de Vida. 
4. Gestão do conhecimento para os resultados na saúde e 
prestação de contas nos primeiros mil dias de vida.

O reconhecimento do vinculo existente entre a saúde 
das mães esuas e suas e filhos recém nascidos dá a 
este plano aportes importantes em duas condições 
da atenção integral que bem vale ressaltar: sua 
humanização e continuidade.

A primeira delas, a humanização está intimamente 
ligada à qualidade “relacional” que é atribuída à 
atenção integral, que permite reconhecê-la como 

um ato que ocorre entre seres humanos e tem a 
possibilidade de constituir-se em uma experiência 
de vida para as mulheres grávidas, as meninas e 
os meninos quando se origina de uma intenção 
genuína por parte daqueles que prestam atenção 
para reconhecê-los, para informar, de se aproximar 
de seus interesses, ouvir as suas opiniões, 
emoções, sentimentos, saberes e de aproximar-se 
de seus contextos. Portanto, o Plano reconhece 
a comunicação como o principal indicador de 
humanização.

Ao enfatizar a continuidade como um atributo da 
integralidade da atenção, longe de fazer referência 
à sua presença apenas em relação ao indivíduo, 
o Plano considera que os momentos e idades se 
entrelaçam. Portanto, podemos dizer que ele ajuda a 
assumir que a atenção integral torna-se um atributo 
de transversalidade que compreende como um todo 
a concepção, a gravidez, o parto, e pós-parto, a 
gestação e o nascimento e os dias que vão até o 
segundo ano de idade.

 Do mesmo modo, garantir o direito do menino e 
da menina ao desenvolvimento integral começa 
com a decisão de garantir às pessoas em idade 
fértil, e à família grávida,a atenção que requerem 
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em relação com o exercício de seus direitos sexuais 
e reprodutivos, a gestação, o parto e criação, de 
modo que os bebês possam estabelecer vínculos 
significativos desde o primeiro momento. 

Isto coloca grandes desafios para o avanço de 
caminhos coerentes com a importância de promover 
a construção de vínculos entre a menina e o menino 
com sua mãe, levando a processos de atenção 
que não os separem, em serviços cuja oferta não é 
fragmentada e realmente ocorra em ambientes onde 
os beneficiários se encontram.

A Colômbia obteve conquistas importantes no 
desenvolvimento de sua política da primeira infância. 
Estas incluem parcerias público-privadas para 
fortalecer e tornar a política pública sustentável; 
os ajustes da arquitetura institucional nacional e 
territorial, o fortalecimento dos órgãos intersetoriais, 
o acompanhamento para a inclusão da primeira 
infância nos planos de desenvolvimento das entidades 
territoriais, a assistência técnica para a gestão 
da política pública, a articulação entre cenários 
desenvolvimentos intersetoriais nacionais e locais, 
regulação e fortalecimento em termos de qualidade e 
cobertura da oferta de atendimento integral.

Esses avanços são reconhecidos e significativos, no 
entanto, a Colômbia precisa enfrentar vários desafios 
no gerenciamento de sua política de Estado para a 
Primeira Infância, deve ampliar sua implementação 
em todo o território diverso e múltiplo, alcançar 
sustentabilidade em investimentos na ordem nacional 
como na ordem territorial; configurar diferencialmente 
a oferta para meninas e meninos que estão nos 
primeiros mil dias; consolidar suas ferramentas de 
gestão, entre as quais o sistema de monitoramento 
para o atendimento integral de cada menina e cada 
menino, e, claro, avançar na busca de mecanismos 
que dêem continuidade ao atendimento integral após 
6 anos.

Os professores da educação infantil têm reformulado 
suas concepções para pensar o desenvolvimento 
como um processo e o processo como um caminho 
de articular recursos para desenvolver o potencial de 
cada menino ou menina.  Do mesmo modo, possuem 
o desafio de adaptar a pedagogia aos diferentes 
contextos onde se dá a educação das crianças, 
pois na Colômbia, há diferentes tipos de famílias 
e diferentes territórios para se levar a educação 
infantil como uma ação política de mudança nas 
oportunidades a cada nova geração.
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O caminho está traçado para que a Colômbia 
enfrente esses desafios e para que ao abordá-los 
continue o reconhecimento social e econômico 
dos bebês, beneficiando assim as gerações que 
acompanharão novas formas de construir a sociedade; 
no desenvolvimento desses desafios estará a garantia 
de alcançar condições de equidade desde os primeiros 
mil dias de vida para todos os bebês em todos  
os territórios.

CONSTANZA LILIANA ALARCÓN PÁRRAGA  
Directora Fundación Alpina
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Os bebês1  e as Políticas Públicas de Educação Infantil no Brasil

SONIA LARRUBIA VALVERDE

“Nesta vida pode-se aprender  
três coisas de uma criança:  

estar sempre alegre, nunca ficar inativo  
e chorar com força por tudo  

que se quer.”

Paulo Leminsky

No Brasil quando pensamos em políticas 
públicas de Educação Infantil para os 
bebês, várias são as referências legais 
que as fundamentam. A partir de 1988, 
com a promulgação da vigente Constituição  
Brasileira, os bebês deixam de ser considerados 
sujeitos de tutela para tornaram-se sujeitos  
de direitos desde o nascimento. 

Essa mudança que coloca os bebês como atores 
sociais instiga a sociedade brasileira a repensar como 

cuida e educa as crianças bem pequenas, pois não 
havia no país um planejamento que orientasse, no 
âmbito nacional, as questões relacionadas ao cuidado 
e à educação das crianças de 0 a 6 anos. A partir 
daí, várias foram às legislações e documentos que 
induziram as políticas públicas da Educação Infantil 
destinadas aos bebês. 
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Apresentaremos aqui algumas que mais influenciaram 
o cenário brasileiro no desenvolvimento dessas 
políticas até a atualidade tendo sempre como 
premissas os diretos fundamentais das crianças 
e uma proposta pedagógica que contemple a 
especificidade dessa 
faixa etária.     

Em 1990, dois anos 
após a promulgação 
da Constituição, 
tivemos a publicação 
do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, 
mais conhecido como 
ECA, que assegura 
às crianças e aos 
adolescentes direitos 
fundamentais como: 
à vida e à saúde; à 
liberdade, ao respeito 
e à dignidade; à 
convivência familiar e 
comunitária; à educação, à cultura, ao esporte e ao 
lazer; à profissionalização e à proteção no trabalho. 
Destacamos o direito à educação como direito público 
e subjetivo, com atendimento em creches  

e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade, 
enquanto dever do Estado.

Em consonância com essas legislações, em paralelo, 
o Ministério da Educação e do Desporto - MEC 

promove algumas ações 
na busca da construção 
de uma Política Nacional 
de Educação Infantil. 
Nesse sentido são 
instaurados vários 
debates envolvendo 
profissionais da área e 
pesquisadores, quando 
em 1994 é publicado 
documento com os 
principais objetivos a 
serem alcançados: a 
expansão de oferta de 
vagas para as crianças 
de 0 a 6 anos; o 
fortalecimento, nas 
instâncias competentes, 

da concepção de educação e cuidado como aspectos 
indissociáveis das ações dirigidas às crianças e a 
promoção da melhoria da qualidade do atendimento 
em creches e pré-escolas. (MEC/SEF/COEDI, 1994). 

Os bebês1  e as Políticas Públicas de Educação Infantil no Brasil



tema

22

 nº20 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2017

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

Objetivos que ainda hoje persistem em no cenário 
nacional.

Entre 1994 e 1996 vários documentos foram 
publicados pelo MEC que subsidiaram os debates 
que antecederam a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), porém, damos destaque 
ao documento: Critérios para um atendimento 
em Creches que Respeite os Direitos 
Fundamentais das Crianças de autoria de 
Fúlvia Rosemberg e Maria Malta Campos, 
publicado em 1995 e republicado em 2009, 
que tem a importância dada as possibilidades 
que são apresentadas, desde que assumidas 
e traduzidas em práticas que colaboram para 
a melhora da qualidade da Educação Infantil, 
em especial no atendimento dos bebês e 
crianças até 3 anos de idade.

O documento apresenta critérios para a 
unidade creche e critérios para políticas e 
programas de creche. Nos critérios para a 
unidade creche são apontados os seguintes 
direitos: à brincadeira; à atenção individual; 
a um ambiente aconchegante; seguro e 
estimulante; ao contato com a natureza; 
a higiene e à saúde; a uma alimentação 

sadia; a desenvolver sua curiosidade, imaginação e 
capacidade de expressão; ao movimento em espaços 
amplos; à proteção, ao afeto e à amizade; a expressar 
seus sentimentos; a uma especial atenção durante 
seu período de adaptação à creche e a desenvolver 
sua identidade cultural, racial e religiosa. Já quanto 
à política de creche, que respeita a criança, são 
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destacados critérios para políticas e programas de 
creche que seguem os mesmo preceitos do item 
anterior.

Em cada um desses critérios são descritas ações que 
corroboram para os direitos anunciados, ajudando as 
educadoras e os educadores das creches, bem como 
e as gestoras e os gestores públicos a refletirem sobre 
o papel que desempenham para que as interações 
e vivências dos bebês e das crianças pequenas 
nas creches respeitem os seus direitos para um 
atendimento de qualidade social, voltado para as suas 
necessidades fundamentais.

Após várias discussões em torno da elaboração 
da LDBEN, finalmente promulgada em 1996, que 
representa um marco para a Educação Infantil, 
colocando-a como a primeira etapa da Educação 
Básica. Com isso, o trabalho pedagógico com a 
criança de 0 a 6 anos passa ser reconhecido e ganha 
uma dimensão mais ampla no sistema educacional, 
que define como finalidade da Educação Infantil “o 
desenvolvimento integral da criança de até 6 (seis) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da 
comunidade”.2  
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É importante salientar que com a promulgação da 
LDBEN ficou determinado que todas as instituições 
de atendiam crianças de 0 a 6 anos (creches ou pré-
escolas), deveriam no prazo de três anos, a contar da 
publicação da Lei, integrar-se ao respectivo sistema 
de ensino. Até então, a maioria das creches eram 
vinculadas aos órgãos dos Serviços de Assistência 
Social, assim as propostas educativas para as 
creches geralmente seguiam uma linha de educação 
compensatória.

Outra legislação que sustenta o trabalho 
com a Educação Infantil incluindo os bebês 
é as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (DCNEI), publicadas em 
1998 e revistas em 2009. O processo de 
revisão resultou de uma ampla participação 
dos profissionais da educação e dos 
movimentos comunitários, de mulheres, 
de trabalhadores e de redemocratização 
do país. As DCNEI, que são mandatórias, 
buscam orientar as políticas públicas e 
a elaboração, planejamento, execução 
e avaliação de propostas pedagógicas e 
curriculares da Educação Infantil. Trazem 
a concepção de uma criança enquanto 
“sujeito histórico e de direitos, que nas 

interações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” 
e apresenta como eixos do currículo as interações e 
a brincadeira. (MEC, 2009) Nas DCNEI também são 
apresentadas propostas pedagógicas para as crianças 
indígenas e do campo, a fim de contemplar a diversidade 
das infâncias que estão presentes no país. 
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Dando continuidade aos estudos e discussões 
sobre as práticas cotidianas na Educação Infantil e 
para dar subsídios às reflexões sobre as questões 
curriculares, é publicado em 2009 o documento 
Práticas cotidianas na Educação Infantil – Bases 
para a reflexão sobre as Orientações Curriculares. 
Esse documento é o resultado de uma pesquisa 
coordenada pela Professora Maria Carmen Silveira 
Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, que analisou propostas pedagógicas de vários 
municípios brasileiros, compreendidos pelas capitais e 
as grandes cidades. 

Nele são consideradas as concepções de infância e 
de educação infantil; uma bibliografia anotada das 
recentes produções acadêmicas brasileiras sobre 
educação infantil; a voz de professores e militantes do 
Movimento Interfóruns de Educação Infantil Brasileiro 
(MIEIB) que há muitos anos atuam em defesa da 
educação infantil. O documento destaca que

a responsabilidade da educação infantil, e de seus 
profissionais, é muito grande, pois inclui garantir a saúde 
e a proteção física e, também, os direitos básicos de 
participação e liberdade de expressão. Porém, não adianta 

ter assegurado o direito de participar e 
tomar decisões no coletivo se os repertórios 
culturais são restritos e não permitem 
compartilhar no coletivo a diversidade das 
linguagens e dos diferentes modos de 
manifestar-se. (MEC, 2009).

Ainda contribuem para as políticas 
públicas da Educação Infantil os 
Parâmetros de Qualidade para a 
Educação Infantil (MEC, 2008), que 
contém referenciais de qualidade a 
serem utilizados pelos sistemas de 
educacionais e pelas instituições 
de Educação Infantil (creche, pré-
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escolas), buscando a promoção da igualdade de 
oportunidades educacionais, sem desconsiderar 
as diferenças, diversidades, as múltiplas culturas 
e desigualdades presentes no país. Há também os 
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 
2009), instrumento de autoavaliação da qualidade 

das instituições de educação infantil que 
permite um processo de participação 
de funcionários, docentes, famílias e 
comunidade. 

Os Indicadores apresentam sete 
dimensões3  para a qualidade com 
descritores que ajudam a detalhar e 
traduzir os Parâmetros de uma forma 
mais operacional e concreta das práticas 
educativas desenvolvidas nas creches e 
pré-escolas, ajudando os coletivos das 
unidades educacionais a avaliarem seu 
trabalho e construírem coletivamente 
seu percurso em direção a uma 
Educação Infantil que respeite os direitos 
fundamentais dos bebês e crianças na 
construção de uma sociedade mais 
democrática.

Outro tema bastante polêmico que 
esteve presente nas discussões e 

debates da Educação Infantil foi a avaliação.  
Nesse sentido, em 2011, o MEC institui um grupo 
de trabalho que teve como principal objetivo propor 
diretrizes e metodologias de avaliação na e da 
Educação Infantil e analisar diversas experiências, 
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estratégias e instrumentos de avaliação da Educação 
Infantil, resultando desse trabalho o documento: 
Educação Infantil: Subsídios para a construção 
de uma sistemática de avaliação. Isso decorre da 
necessidade de subsidiar a inclusão da Educação 
Infantil nas formulações sobre a Política Nacional 
de Avaliação da Educação Básica, considerando 
as especificidades da educação na faixa etária 
de até 5 anos de idade, uma vez que já vinham 
ocorrendo algumas experiências em avaliação com 
bebês, como a aplicação do teste ASQ 34 nas 
creches públicas na cidade do Rio de Janeiro, em 
desacordo com princípios e concepções defendidos 
nos documentos oficiais. 

Junto a toda essa efervescência nas discussões 
sobre a Educação Infantil, no país está instaurada 
também a discussão sobre o Plano Nacional de 
Educação – PNE que perduram de meados de 
2010 a 2014 com a publicação da Lei 13.005/14, 
que determina metas e estratégias para a política 
educacional dos próximos dez anos contemplando 
a Educação Básica e Ensino Superior. Foram 
estabelecidas 20 metas, sendo a meta 01 referente à 
Educação Infantil - Universalizar, até 2016, a Educação 
Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos 
de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 

Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das 
crianças de até 3 anos ao final da vigência deste 
PNE, em 2024, que conta com 17 estratégias para 
alcançá-la. 

Muito embora os municípios venham se esforçando 
para alcançar as metas colocadas no PNE (2014-
2024), ainda o país está distante do cumprimento 
da meta, segundo dados do último censo escolar 
realizado em 2016 fornecidos pelo Instituto Nacional 
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de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
responsável em promover estudos e avaliações sobre 
o Sistema de Educacional Brasileiro, informa que o 
atendimento nas cerca é de 64 mil creches no Brasil 
representa 25,6% da população de crianças na faixa 
etária de 0 a 3 anos e para atendimento da meta de 
50% significaria aumentar o número de matrículas de 
3,2 milhões para cerca de 6 milhões. Com relação à 
faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), que tem como 
meta a universalização do atendimento até 2016, 
atualmente há cerca de 105 mil escolas que atendem 
5 milhões de crianças representando um atendimento 
de 84,3%.5 

Em setembro de 2015 foi lançada uma primeira 
versão da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para a Educação Básica, que pretende ser 
um conjunto de orientações que deverá auxiliar 
a organização dos currículos das instituições 
educacionais das redes públicas e privadas de ensino. 
A parte referente à Educação Infantil deriva das DCNEI, 
enfatizando os direitos dos bebês e crianças ao acesso 
a processos de apropriação, renovação e articulação 
de saberes e conhecimentos. Foi inicialmente escrita 
por especialistas da área com divulgação pela internet 
para uma consulta pública a fim de que a sociedade 
pudesse dar sugestões. Em maio de 2016 a segunda 
versão incorporou as sugestões apontadas e foi 
novamente publicada e discutida, sendo realizado 
vários seminários regionais no país com participação 
de professores, gestores em educação e estudantes.

Nesse interim há uma mudança drástica de gestão 
no país com o golpe midiático-parlamentar contra a 
presidenta Dilma Rousseff, que vem colocando em 
risco todo esse processo democrático instaurado 
anteriormente na discussão da BNCC, pois ainda não 
há uma publicação das mudanças pretendidas, estando 
previsto o lançamento da terceira versão para março 
de 2017, sem considerar as sugestões da participação 
popular. 

Muitos são ainda os desafios para que o Brasil possa 
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assegurar a todos os seus bebês o direito à educação, 
como direito público e subjetivo, enquanto dever do 
Estado, porém acreditamos que o maior deles é impedir 
que as conquistas que foram arduamente defendidos 
pelos profissionais que atuam na área da Educação 
Infantil, dos movimentos sociais e da sociedade brasileira 
como um todo, não sejam desconsiderados pelo governo 
que assumiu o poder em 31 de agosto de 2016.  
 
É preciso sempre reafirmar que os bebês são sujeitos 
de direitos, seres humanos capazes, portadores de 
todas as melhores potencialidades da espécie desde 
que os adultos com os quais convivem e a sociedade 
tenham consciência disso e atuem nessa direção.  

     SONIA LARRUBIA VALVERDE Pedagoga, Mestre 
em Psicologia da Educação, ex-Diretora da Divisão de 
Educação Infantil da Coordenadoria Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.   
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acesse o site: http://www.observatoriodopne.org.br/
uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf 

Para saber mais acesse sobre o documento Educação 
Infantil: subsídios para construção de uma sistemática 
de avaliação acesse o site:   
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=11990-
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pdf&Itemid=30192
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Para saber mais acesse sobre o documento 
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NOTAS: 
1. Neste texto estamos considerando bebês, as 
crianças com até 18 meses.  
2. A Lei nº 9394/96 foi modificada em 2013 
pela Lei 12.796/13 que altera a idade de 
atendimento na educação infantil de 0 a 5 
anos, uma vez que a partir de 2010 o Ensino 
Fundamental passou a ser de 9 anos  com 
ingresso da criança aos 6 anos de idade e torna 
a pré-escola obrigatória.  
3. As dimensões apresentadas nos Indicadores 
da Qualidade na Educação Infantil são: 
1-planejamento institucional; 2-multiplicidade 
de experiências e linguagens; 3-interações; 
4-promoção da saúde; 5-espaços materiais 
e mobiliários; 6-formação e condições de 
trabalho das professoras e demais profissionais; 
7-cooperação e troca com as famílias e 
participação na rede de proteção social. 
4. Essa sigla representa as iniciais do 
nome original do teste: Ages and Stages 
Questionnaires, o qual foi desenvolvido em 1997 
nos Estados Unidos. 
5. Dados obtidos no site: http://download.
inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/
apresentacao/2017/apresentacao_censo_
escolar_da_educacao_basica_%202016.pdf

Os bebês1  e as Políticas Públicas de Educação Infantil no Brasil
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in-fan-cia latinoamericana
MARIBEL VERGARA ARBOLEDA 

 
A literatura se torna em 
cada recém-nascido um 
banho de palavras

“Os primeiros vínculos 

estão atados com palavras, e 

não só com palavras, mas com 

significados”

Yolanda Reyes, escritora 
colombiana. Inclinada desde tenra idade para o cultivo 
de criação literária, estudou Ciências da Educação 
da Universidade Javeriana de Bogotá e ampliou seus 
estudos na Espanha, no Instituto de Cooperação 
Ibero-Americana. Desenvolveu atividades importantes 
de promoção e animação cultural em grupos como o 
Espantalho, do qual é fundadora e diretora.

Qual é o sentido da leitura com bebês? 
A experiência literária vem com a nossa chegada no 
mundo, para além dos cuidados. Os bebês nascem em 
um mundo onde precisam de alguém que lhes cuide em 
todos os sentidos, alguém que os alimente, que os ajude 
a sobreviver - uma criança por si só não pode sobreviver. 

32

“A construção do ser 
humano tem a ver com as 
relações significativas” 
Chega durante todos esses primeiros intercâmbios, 
esses primeiros vínculos. Esses vínculos estão 
amarrados com as palavras e não só com palavras, 
mas com significados: quem somos, o que pensaram 
antes de nos verem, que nome nos puseram ou que 
nomes pensaram para nós.

“A construção de um ser humano começa mesmo 
antes do nascimento e tem a ver com alguém que o vai 
inventando ou com alguém para quem estas relações 
são relações de significado, de imaginar o outro e, no 
fundo, a literatura é isso, a literatura é dar sentido à 
experiência, dar sentido à relação entre os humanos”.

A literatura é a bagagem de significações que nós, 
humanos, temos vindo construindo, é como um banho 
de palavras ou um banho de significações da vida 
emocional e do sentido da vida - e isso vem antes de 
nós, isso nos precede - como a linguagem. Assim, 



 nº20 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2017

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

entrevista
in-fan-cia latinoamericana

33

quando um ser humano entra em cena, chega a ser 
parte de uma família, este ser humano foi inventado 
não apenas no rito de imaginar quem será este bebê, 
como será esse bebê, como eu vou chamá-lo, qual o 
seu lugar nesta vida, nesta relação. Um filho é sempre 
uma relação.

Assim, a literatura vem antes, é uma construção, é 
um texto, nos precede como a língua e a literatura 
se torna em todos os recém-nascidos um banho de 
palavras, um banho de poesia: eu digo que os bebês 
leem com os ouvidos, leem com a pele e com o que a 
mãe faz; e quando eu digo mãe – digo pai, digo mãe, o 
cuidador quem quer que seja, ou todos os cuidadores 
que constroem essa família e não apenas uma mãe 
mulher - mas digo que todas essas pessoas envolvem 
os bebês em atos de significação nos quais a palavra 
está muito presente.

Uma atitude natural dos seres humanos é falar com 
os bebês, é enchê-los com palavras. Mas não se trata 
só de enchê-los com palavras e explicar-lhes o mundo, 
entregar-lhes o mundo em palavras, mas também de 
ler para eles e colocar para eles um lugar, dar a eles um 
lugar em sua cadeia de significação. Eu falo: “Oi bebê, 
tudo bem? Você está com fome”? O bebê chora e a mãe 
vem – qualquer pessoa que venha - e diz: “oi, oi, vou te 

dar um papá” e começa a amamentá-lo e tudo isso está 
imerso em uma situação em que entram o tato, a pele, o 
abraço, a contenção física e, também, as palavras.

A primeira impressão poética de um bebê é a canção 
de ninar. A canção de ninar é a encenação deste 
drama inicial de um bebê que é a presença da 
ausência – “sou vulnerável, preciso de outro para 
sobreviver” -, mas o outro está sempre indo para outro 
lugar - o outro sempre tem que ir- e vai voltar quando 
o bebê chamar, mas vai embora novamente e esta é 
a primeira aprendizagem simbólica do bebê: a palavra 
preenche ou dá forma a esse rito da aparição dessa 
pessoa; este é o rito essencial da literatura e da arte.

O bebê precisa do outro e do outro que, ainda que o 
cuide, também precisa se ausentar e volta quando 
é chamado e volta a se ausentar. Estas são as 
brincadeiras das canções de ninar. Federico García 
Lorca diz isso de uma maneira bonita na palestra sobre 
as canções de ninar que fez na casa de estudantes de 
Madrid em que fala de dar forma ao aparecimento e 
ao desaparecimento, a esse movimento misterioso do 
adulto que cuida do bebê.

A canção de ninar diz isso o tempo todo - “eu tenho 
que ir, eu tenho que ir, durma que eu tenho o que fazer, 

Yolanda Reyes
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durma” - e promete ao bebê um monte de coisas – “vou 
trazer codorninhas para você, trarei fruta gostosa para 
você, vou trazer carne de porco para você” - e o ameaça 
– “se o bebê não dormir vem o diabo branco e come 
sua perninha”. Ao bebê, não importa o que a canção de 
ninar está dizendo; o que importa é que o outro se vai. 
Mas a embalagem, a moldura sonora da linguagem, é 
uma moldura poética que lhe permite ver o drama da 
presença da ausência, de uma forma poética se está 
dizendo a ele – “eu vou, mas eu vou estar aqui”. As 
brincadeiras como “Serra, serra, serrador” aproximam 
e distanciam o bebê em todas as culturas. Nós nos 
aproximamos “serra”, e nos distanciamos “serra” – isso 
prepara o bebê para enfrentar a perda, a separação 
momentânea e dar um sentido a isso.

“Os bebês começam 
sua experiência literária 
ouvindo”
A literatura tem sempre sido isso, a literatura tem 
permitido à espécie humana recolher o que os outros 
trazem, conversar com aqueles que já não estão mais, 
acompanhar-se, encher-se de vozes, envolver-se em 
vozes que percorrem a experiência humana e que 

fizeram dela uma palavra e que lhe deram sentido em 
um livro. Eu não conheço o autor que estou lendo, mas 
eu estou com ele, e ele me lê e me decifra, e conta 
o que vivi e eu não o conheço e vivo em outro país. 
E é isso que eu sinto que o bebê começa a descobrir 
quando alguém canta para ele, quando alguém o 
acalma, quando alguém brinca com ele, brinca com 
palavras – “não é um botãozinho, é um nariz que eu 
como, oh e eu já comi!”

“Os bebês começam sua experiência literária ouvindo, 
são ouvintes poéticos, e sentindo. A experiência poética 
se instala no aqui e agora que é o corpo do bebê 
também”.

Todas essas brincadeiras de bater palminhas, de 
beijar os pés, de colocar a palavra no espaço do 
corpo começa a criar no bebê um mundo que vai 
além da sobrevivência essencial que nos liga a outros 
mamíferos. Este mundo que vai se enchendo de 
poesia, de significados poéticos, de palavras que 
brincam com a sonoridade. E, claro, o bebê, durante 
esse tempo de seus primeiros anos e, especialmente, 
durante o primeiro ano de vida, está muito interessado 
em como se canta a língua porque ele precisa aprender 
a língua da comunidade onde vive e, por isso, ele ouve 
com tanto cuidado.

Yolanda Reyes 
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“As línguas cantam de 
forma diferente, a canção 
de ninar transmite essa 
música da linguagem 
para o bebê”
Por isso, todas estas brincadeiras – se as observamos 
- todas essas brincadeiras com palavras, a rima e as 
canções de ninar prolongam as palavras, criam uma 
cena para elas, as põem a brincar, as fazem cantar. Isto 
não só é reconfortante para o bebê, simbolicamente 
forte e poderoso do ponto de vista emocional, mas, 
também, de um ponto de vista puramente sonoro, é 
uma linguagem que canta e o bebê precisa, o bebê 
presta especial atenção à forma como se canta sua 
língua para conquistar para si o idioma.

As investigações nos dizem que, no quinto mês de 
gestação, o bebê já presta especial atenção aos sons 
que ele ouve no ventre e dentro desses sons lhe 
chamam a atenção e ele presta atenção especial aos 
sons da língua, a língua que lhe chega por meio de sua 
mãe e das pessoas que estão ao seu redor. Isso não 
significa que o bebê saiba o que estão dizendo, mas 

Yolanda Reyes 
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em toda esta cacofonia, há sons que lhe chegam ao 
útero e a voz humana chega e é uma aprendizagem 
importante saber como soa uma língua.

“As línguas cantam diferente e a literatura e, 
sobretudo, a poesia e a canção de ninar transmitem 
ao bebê a música de sua língua.”

Por que toda essa poética da palavra, a canção, 
a rima que para a criança é natural, desaparecem 
durante o crescimento? 
Para o bebê, escutar como canta a língua é também 
uma necessidade cognitiva porque ele precisa se 
apropriar-se dela, ele precisa fazer música com sua 
língua. Eu acredito que a aprendizagem da língua tem 
a ver com uma importante atenção auditiva.

“Os primeiros anos 
de vida são os mais 
propícios para banhar os 
pequenos com palavras 
de poesia”

Então, você conversa com as crianças e eles falam 
cantando. Eu amo quando eles dizem: “Oh, você não 
sabe o que me aconteceu ontem”. E eu digo: “O que 
aconteceu com você ontem”? Eles produzem sons 
quando falam – passos -, às vezes, eles vão falando 
e andando todo o tempo. E se você observar, é a 
literatura da primeira infância. Essas sonoridades, 
aliterações, jogos verbais, rimas, os mesmos 
percursos estão em toda parte. Não importa tanto o 
que se diz, mas a forma como se diz.

“Os primeiros anos da vida são os anos mais propícios 
para banhar as crianças de palavras de poesia, para 
envolvê-las na poesia que lhes permite familiarizar-
se com os cantos e sonoridades, e com as nuances 
da língua porque elas vão recorrer a isso quando 
começarem a ler e a escrever ou a falar outras 
línguas. Aí está todo o repertório rítmico e poético que 
a criança precisa. É como o leite materno para dar um 
exemplo da nutrição.”

Como nascem os ninhos para a leitura? 
Ninhos para leitura, na verdade, nasceu a partir de um 
artigo que escrevi para uma revista chamada “A alegria 
de ensinar”, uma revista para professores e eu falava 
– naquele momento não me referia a um número de 
anos e agora digo - que a primeira década da vida é o 

Yolanda Reyes 
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ninho da leitura. Nesses primeiros dez anos, acontece 
tudo o que tem que acontecer à criança em termos 
de leitura. Ou seja, a criança descobre a experiência 
poética muito cedo; se instala nela a narrativa, descobre 
que a narrativa da experiência dos seres humanos 
se aproxima dos livros informativos e descobre como 
também se pode pensar e falar do mundo circundante.

A partir desses livros, descobre e explora o mundo 
e o universo da imagem, e tudo isso que é arte e 
tudo isso que é a experiência literária é apresentado 

à criança por meio de vários gêneros literários na 
primeira infância e nos primeiros anos de vida. E 
muitas dessas experiências acontecem antes das 
crianças lerem sozinhas. Embora elas não leiam 
alfabeticamente, alguém lê para elas, decifra e 
escreve nelas as primeiras histórias.

Então, eu pensava e continuo pensando na 
importância de dar um ninho de literatura, que se 
torne um ninho de sentido, e um ninho de decifração 
para abrir caminho para um leitor pelo mundo dos 

sentidos e pelo mundo do simbólico 
e, por isso, falava de ninhos para a 
leitura. Todas essas experiências que 
os pais e professores e bibliotecários 
dão às crianças - e, claro, avós, 
cuidadores, todos - na primeira 
infância, e na infância de um modo 
geral. Durante a primeira década da 
vida, uma criança tem acesso a uma 
série de diferentes leituras escritas em 
diferentes suportes orais porque há 
as histórias dos pais, relatos orais das 
culturas e, também, livros álbuns, e 
toda a experiência visual. Trata-se de 
olhar as imagens, a arte que está nos 
livros.

Yolanda Reyes 
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Tudo isso dá à criança um ninho primordial, a criança 
tem isso na primeira infância. Isso vai abrir o caminho 
para o mundo dos livros. E nisso eu também incluiria – 
pois isso é parte da minha pesquisa de todos estes anos 
- o Espantalho durante os primeiros dez anos de vida.

As crianças têm maneiras muito sofisticadas de ler 
e decifrar-se; não é certo que primeiro olham para 
as letras, como dizem os princípios básicos, que 
primeiro percorrem as letras com seus olhos, que em 
seguida lhes atribuem um som e, no final, quando já 
sabem tudo, talvez possam interpretar. O que nos diz 
a experiência de ver o leitor literário - e a criança é 
leitor literário -, é que a 
interpretação é inerente 
ao ato de ouvir, de ler 
literatura.

Aí está outra ideia 
importante, somos 
leitores muito antes 
de sermos leitores 
alfabéticos: somos 
ouvintes literários. 
Alguém lê para nós 
porque ainda não 
podemos entrar no 

mundo, digamos, da decodificação alfabética 
no sentido estrito. Mas, quando alguém lê para 
nós, vamos seguindo um fio da narrativa e vamos 
construindo imagens mentais e vamos pensando 
simbolicamente em nossa experiência e o texto flui, 
vamos organizando o tempo em uma sequência – e 
isso a criança faz. Tudo isso são atividades de leitura 
muito sofisticadas que vão muito além da codificação 
ou do que chamamos de alfabetização inicial.

Então, a criança 
tem essa 
competência, 
ou essa 
capacidade de 
decifrar e há 
um adulto que 
lê com ela, que 
lê a seu lado, 
que ajuda a 
abrir caminho 
nesse mundo 

Yolanda Reyes 
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do simbólico, de modo que, um dia, ela diz que já 
sabe ler e pega o livro e diz “e eu quero ler sozinha” 
e ponto final. O tempo que passou nesse processo 
não coincide necessariamente com o tempo em 
que a escola diz que já pode dizer “ma, me, mi, mo, 
mu. Assim, outra premissa é que acompanhamos as 
crianças ao ler, damos a elas muitas possibilidades 
de ler juntos. A coleção, que depois foi comprada 
pela Editora Alfaguara – pois se interessaram por esta 
ideia e, por isso, me pediram para dirigir esta coleção 
chamada “O que leio” - continua funcionando. É uma 
coleção que existe desde 2005 e procura converter 
todas essas ideias nos melhores livros para crianças 
na primeira década de vida.

Como costumo dizer, uma das premissas é que uma 
criança não chega sozinha à leitura, mas precisa de 
diferentes graus de companhia dos adultos ao longo 
desse tempo e a primeira companhia do adulto da qual 
falamos - o adulto que abraça o bebê, a relação entre 
o livro, o bebê e o adulto, que eu chamo de triângulo 
amoroso - é uma das modalidades. Pouco a pouco 
vamos deixando a iniciativa à criança. Esta coleção 
tem três categorias. “Eu não leio, alguém lê para mim” 
é o primeiro momento da infância em que alguém 
lê para a criança não apenas histórias curtas, mas 
também lê suas expressões. “Eu começo a ler com os 

outros” é uma segunda categoria da coleção, quando 
as crianças começam a aproximação com as letras e 
a língua escrita, mas ainda precisam de uma voz que 
as ajude, que se junte a elas, para mostrar um mundo 
além do que ainda são capazes de ler de uma forma 
muito precária. “Susi pisou no meu urso,” aí a criança 
precisa de alguém para lhe acompanhar, também em 
outros textos que seus desejos queiram decifrar.

Esta coleção tem uma última categoria chamada 
de “Eu leio sozinho”, que é quando a criança tem 
todas as ferramentas de que precisa para se refugiar 
em seu quarto e pegar e ler seus livros. Isso não 
acontece da noite para o dia; é um processo humano 
longo.  Eu penso que está localizado no final do 
ensino primário com muitas variações, porque cada 
criança é um mundo e não se trata de chegar antes 
do tempo ao momento em que se diz: ”Eu sou um 
leitor independente, eu escolho o que eu leio. Eu 
sei do que eu preciso, o que meu coração me pede 
agora será meu caminho de leituras e, agradeço, 
mas não precisa ler para mim”. E a criança pode ir 
com o livro para o seu canto e fechar a porta: quanto 
tempo terá se passado e quantas vozes, quantas 
leituras por trás disso. E tudo isso começa com o 
bebê para quem se canta uma canção de ninar para 
embalar seu sono.

Yolanda Reyes 
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“A criança não chega 
sozinha  à leitura, mas 
precisa de companhia 
adulta durante todo o 
tempo de aprendizado” 
Você acha que a tecnologia incide nestas novas 
formas de interpretar o mundo e as palavras de 
bebês? 
Sim, acho que influenciam principalmente porque eles 
estão criando especificamente no mundo dos bebês, 
embora ainda – é claro – se deva fazer muitos estudos 
e não tenho informações necessárias para responder a 
isso. Mas, eu acho que há algo na relação da primeira 
infância e, especificamente, para os bebês que passam 
por um circuito de pele, cheiro, abraço, propriocepção, 
movimento, e isso configura uma relação, eu diria, 
muito sensorial e concreta e, ainda, as tecnologias  
– e isso é um horizonte muito grande e, humildemente, 
não chegarei a ver - não são capazes de recuperar 
ou simular as experiências de pele, cheiro, abraços e 
união entre um ser humano adulto e um ser humano 
recém-nascido.

Então, aí, tem a voz humana com toda a sua cadência, 
com seu timbre, com suas enormes diferenças de 
uma pessoa para outra, com suas canções, com 
seus cheiros, com o paladar, com música e com suas 
convenções, com o ritmo; tudo isso passa através 
do corpo. A literatura na primeira infância tem a ver 
com o corpo, tem a ver com abraço, tem a ver com o 
vínculo e não acho que as possibilidades tecnológicas 
existentes possam suprir isso. 

MARIBEL VERGARA ARBOLEDA 
Dra. em Educação pela Universidade Pedagógica 
Nacional. Professora titular na Universidade de San 
Buenaventura

Yolanda Reyes 
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Apresentação
cultura e expressão

De diferentes pontos de vista, a escola rural é de fundamental importância para o desenvolvimento. 
Nesse pensamento coincidem  especialistas e autoridades educacionais e as próprias comunidades camponesas 
No entanto, as condições  concretas em que os professores rurais realizam a sua tarefa de docência  se caracteriza 
pelas suas limitações e carencias.

Irmã Inés Larrahondo Carabalí

  Casinha das crianças

Maria Cristina de Campos Pires

  O Parque Sonoro 

>>

>>
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Casinha das crianças

IRMÃ INÉS LARRAHONDO CARABALÍ

É assim que se inicia esta experiência,  
étnico- educativa comunitária no norte do 

Cauca e no sul do Valle, na Colômbia.

42

Este exercício de formação com uma perspectiva 
étnica foi chamado “Casita de Niños” (Casinha 
das Crianças), pensando que, em primeiro lugar, 
trabalhamos com uma população infantil e 
enfrentamos esse importante desafio,tentamos 
construir um lar, em vez de um espaço educacional 
para crianças. A experiência étnico-educativa“Casita 
de Niños”, com sua intervenção social e educativa, 
faz parte da história e do trabalho de reconstrução 
da memória coletiva dos povos localizados em uma 
zona fronteiriça localizada no sudoeste da Colômbia, 
entre os distritos de Cauca e do Vale de Cauca, e 
isso é caracterizado e determinado mais por aspectos 
culturais comuns do que pelas divisões político-
administrativas. Nesse sentido, contextos geográficos 
como a vila de La Balsa, município de Buenos Aires, 
fazem parte deste exercício; o assento municipal 
de Villarrica; bem como a vila de San Nicolás, em 
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Caloto; todos esses contextos, localizados no distrito 
do Cauca. Por outro lado, e no que corresponde 
ao distrito do Valle del Cauca, estamos presentes 
na vila de Quinamayó, anexo ao município de 
Jamundí. Do ponto de vista operacional, podemos 
classificar a Casita de Niños como uma experiência 
afro colombiana de étnico - educação na primeira 
infância, onde a educação formal é oferecida a 
crianças menores de cinco anos de idade e educação 
não formal para membros do núcleo familiar dos 
pequenos e pequenas, assim como para outros 
atores-chave da comunidade.

Antes de descrever a experiência como tal, 
acreditamos que é importante dar uma breve visão, 
do contexto histórico a partir do qual viemos e 
em que nos movimentamos.  O norte do Cauca 
e o sul do Valle conformam uma grande região 
que mantém semelhanças de vários tipos, que foi 
habitado por nossos antepassados e hoje é povoada 
por homens e mulheres de etnia majoritariamente 
negra, descendentes de escravos que foram trazidos 
da África para o trabalho nas minas e as fazendas 
e que, na época, uma vez libertados, ficaram na 
área e contribuíram para o desenvolvimento da 
região. Quando falamos de fazendas, nos referimos 
a grandes espaços onde o arroz, a soja, o sorgo e 

o milho foram produzidos, graças ao trabalho desses 
primeiros afrodescendentes forçados a saírem de seu 
território de origem e a reconstruir suas vidas nesses 
espaços. Esses camponeses, que eram nossos 
bisavós e avós, também possuíam pequenas parcelas 
nas quais cultivavam, com o apoio de suas famílias, 
produtos como cacau, café, bananas, mandioca, 
árvores frutíferas, entre outros; do mesmo modo que 
comercializaram nas populações mais próximas.

Casinha das crianças
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Neste processo de transformação do sistema 
produtivo sustentado pela escravidão ao trabalho 
assalariado, os proprietários de terras privilegiaram 
a monocultura da cana-de-açúcar, o que levou à 
montagem dos grandes moinhos de açúcar, passou-
se da instituição fazenda para a montagem dos 
grandes engenhos açucareiros. Essa mudança 
dramática forçou os camponeses a abandonar 
suas terras devido à impossibilidade de gerar 
recursos para sua subsistência, passando de 
produtores para cortadores assalariados. Isso, além 
de problemas econômicos, também repercutiu 
profundamente fragilizando a nossa identidade ao 
provocar uma desarticulação e o empobrecimento 
das famílias que se viram obrigadas a separar-se 
de seus núcleos familiares, como resultado desse 
processo de migração houve a busca de outras 
fontes de subsistência para suas famílias: muitos 
tiveram que sair para trabalhar nos grandes centros 
sem empregos muito distantes da sua natureza 
camponesa. As mães e avós, também obrigadas a 
encontrar trabalho, tiveram que deixar suas filhas 
e filhos pequenos sob os cuidados de irmãos mais 
velhos, mesmo que ainda de pouca idade ou ainda 
com avós idosas, que, por razões específicas à sua 
condição, não podiam prevenir acidentes, nem cuidar 
das crianças de forma adequada e segura.

Embora o Instituto Colombiano de Bem-Estar da 
Família, ICBF, tenha sido criado através da Lei 75 
de 1968 com o objetivo de promover a proteção 
de menores e buscar a melhoria e o bem-estar das 
famílias colombianas, uma série de problemas iniciais 
gerados pelo seu surgimento, fizeram entre  outras  
coisas,  que os meninos e as meninas dos distritos 
como La Balsa, Quinamayo, Villarrica, San Nicolás, 
entre outros, não se beneficiaram deste serviço 
(Malaver& Serrano, nd). No contexto deste panorama, 
enquanto a situação de pobreza e a deterioração da 
qualidade de vida aumentavam, os habitantes dessas 
comunidades se encontravam para discutir esse 
problema, especialmente o que afligia a população 
infantil e a busca de possíveis soluções. Esse 
processo foi liderado por mulheres e homens, que se 
organizaram em torno desse problema e decidiram 
formar grupos de base. Esses espaços de trabalho, 
por sua vez, projetaram planos e iniciaram suas ações 
com o objetivo de resolver as diferentes situações 
detectadas em cada uma das comunidades. É então 
quando a criação e implementação de uma estratégia 
para o cuidado dos meninos e meninas menores de 
sete (7) anos de idade, uma vez que esta população 
específica não podia ingressar ao sistema escolar 
vigente. A estratégia foi apoiada na abertura de uma 
série de espaços físicos que chamamos de “Casita 

Casinha das crianças
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de Niños”, e que, embora tenham começado como 
dispositivos sociais e educacionais que resolveram 
o problema com o cuidado e a formação inicial de 
nossos meninos e meninas, com o tempo também 
se tornou cenários para a mobilização social e 
desenvolvimento comunitário.

Um lugar para a atenção de meninos e meninas 
A montagem e o funcionamento das Casitas de 
Niños fez-se de forma paulatina. No ano de 1979, 
se cria a primeiro no município de Villarrica (Cauca); 
posteriormente, esta experiência é replicada no sul 
do Vale, especificamente no município de Jamundí, 
dentro da comunidade de Quinamayó; logo foram 
abertos outros dois espaços similares no distrito de 
Cauca: um em La Balsa, município de Buenos Aires 
e outro em San Nicolás, no município de Caloto. Este 
processo se constituiuem um exercício de construção 
coletiva envolvendo mães e pais de famílias, crianças 
e jovens, líderes e outros membros das comunidades.  
Nessa mesma dinâmica solidária, se deu a origem 
da Associação Casita de Niños para a Pesquisa e 
Promoção da Educação Infantil – ASOCAS,criada 
posteriormente, que hoje é uma organização que 
orienta seu trabalho para promover o fortalecimento da 
identidade étnica e cultural das comunidades negras, a 
fim de garantir uma vida melhor para as mesmas.  

ASOCAS surge com o objetivo inicial de oferecer um 
lugar seguro aos meninos e meninas das comunidades 
em sua área de influência, durante o tempo em que 
seus pais e mães realizam atividades para obter 
recursos para o sustento das famílias; isto é, atuou 
mais como uma espécie de creche que garantiu o 
bem-estar dos meninos e meninas e a tranquilidade 
dos idosos. Pouco a pouco, a Associação, confrontada 
com um cenário potencialmente fundamental para o 
futuro da região, teve que revisar sua missão inicial e 
viu a necessidade de redirecionar seu trabalho para o 
campo pedagógico, a fim de proporcionar às crianças, 
pais, mães e comunidade em geral, elementos que lhes 
permitiram fortalecer sua identidade étnico-cultural, 
com base no desenho de uma estratégia pedagógica 
que respondeu às necessidades e expectativas dessas 
comunidades. O novo objetivo: contribuir para a 
formação de homens e mulheres conscientes de sua 
realidade social, política, cultural e econômica que, no 
futuro, pudesse ter um impacto positivo sobre ela.

Práticas culturais em processos educativos  
em territórios afro 
A “Casita de Niños”, como experiência etno-educativa, 
enfrenta um grande desafio na medida em que se 
torna uma prioridade, tanto para o processo quanto 
para seus protagonistas, construir com meninos e 

Casinha das crianças
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meninas, jovens, professores, pais e mães, autoridades 
da tradição popular e a comunidade em geral, uma 
estratégia com o objetivo de alcançar o fortalecimento 
da identidade étnica e cultural das comunidades 
onde seu trabalho é realizado. Para isso, propomos o 
desenho de uma proposta pedagógica que promova 
um novo sentido para o uso das práticas culturais na 
comunidade, promovendo seu uso na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formação dos meninos e meninas, que ingressam 
na “Casita” bem pequenos, com pouca idade e com 
quem inicia um processo de estimulação com fatores 
cotidianos e elementos que são próximos a eles. 
Do mesmo modo, é muito importante o papel de 
protagonista da família, materializado na presença 
permanente de seus membros em ações específicas 
da estratégia educativa;a fim de promover e facilitar 
a aprendizagem, gerando um ambiente permanente 
e próximo ao universo dos meninos e meninas. Nesta 
ordem de ideias, são constantemente realizadas 
atividades em que as crianças interagem com suas 
famílias no espaço físico da “Casita”. Durante esses 
momentos, o menino e a menina são reconhecidos 
como seres importantes que merecem amor, atenção 
e cuidados, pois é na infância quando se estrutura 
a personalidade do ser humano, assimilando valores 
e antivalores que podem promover a construção da 
identidade e a autoestima ou, pelo contrário, debilitá-
la . Todo o trabalho que se desenvolve na Associação 
é o resultado de planejamento, de troca de visões e 
experiências, da contribuição coletiva onde todas as 
vozes contam. Portanto, são desenvolvidos jornadas 
em que as ações a serem desenvolvidas são discutidas 
e preparadas em cada fase de aprendizagem, bem 
como a escolha e a confecção dos materiais que são 
implementados em cada momento formativo.

Casinha das crianças
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“Criação de ambientes 
educativos  nos 
quais a criatividade, 
a criticidade e a 
capacidade investigativa 
são promovidas” 
Tanto a metodologia de trabalho como os conteúdos 
implementados visam desenvolver e encorajar as 
múltiplas dimensões psico-motor de meninos e 
meninas. Falamos da criação de ambientes educativos 
em que a criatividade, a criticidade e a capacidade 
de investigação são promovidas.  Da mesma forma, 
pretendemos motivar cada criança a valorização de si 
mesma, das outras pessoas e dos outros seres que 
fazem parte do seu ambiente natural. Consideramos um 
elemento-chave o reconhecimento e apropriação dos 
costumes de seu ambiente social e a perfeita projeção 
de suas aspirações em relação a si mesmo. Este 
processo de fortalecimento da identidade é possível 
através de um exercício permanente de aproximação do 
menino e da menina ao conhecimento da história, da 
sua história, permitindo-lhe e ajudando-lhe a reconhecer 

os valores étnicos e culturais de sua comunidade. 
Nesse sentido, uma das principais dinâmicas trabalha 
para conseguir que cada pequeno indivíduo possa 
identificar sua comunidade e diferenciá-la das outras, 
com base nas características de seus habitantes e nas 
dinâmicas sociais que são colocadas em jogo, em seus 
costumes e práticas, da mesma forma, ele é convidado 
a reconhecer e cuidar das coisas que lhe pertencem; 
para ter em mente que existem outros grupos étnicos, 
outras culturas com as quais devem promover um 
relacionamento permanente e uma boa relação, uma 
vez que os identifique como diferentes, e não como 
mais superiores ou inferiores a si mesmo. Nessa ordem 
de ideias, nos parece importante convidá-lo a estar 
interessado em conhecer nossos antepassados, sobre 
a organização social de nossa comunidade, sobre a 
natureza das manifestações culturais desenvolvidas 
e as que se desenvolvem em seu contexto familiar e 
local, bem como sobre relacionar-se adequadamente 
com o resto da natureza. Finalmente, nos parece 
importante insistir em que cada menino e cada 
menina deve conhecer sobre os elementos-chave para 
seu desenvolvimento, como a economia familiar e 
comunitária, sobre os modelos de produção que movem 
seu meio ambiente e sobre elementos de gastronomia, 
nutrição e de sua própria saúde e comunidade.

Casinha das crianças
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“Fortalecer e resgatar 
os valores  próprios da 
nossa cultura” 
Por tudo o que já foi colocado, é importante enfatizar 
que “Casita de Niños” concentra seu trabalho no 
fortalecimento e resgate dos valores próprios de 
nossa cultura, entendida esta como as diferentes 
manifestações do ser humano.Falamos sobre os 
processos de produção; as formas de convivência; a 
qualidade das relações interpessoais; a religiosidade e as 
crenças; a relação do ser humano com o meio ambiente 
e a natureza;as práticas culturais como danças, jogos, 
versos, histórias, mitos e lendas; isto é, tudo o que 
circula na comunidade e, por isso, a constitui.

Reconhecendo os processos produtivos dos 
primeiros anos de vida, uma oportunidade para 
contextualizar as dinâmicas educativas 
Aprofundemos um pouco mais no processo. 
Comecemos por dizer que consideramos que a “ 
Casita de Ninõs” deve explicar e fortalecer o sistema 
produtivo da comunidade; por isso, a horta é 
trabalhada como um cenário pedagógico fundamental. 
Neste espaço, se cultivam recursos próprios da 

região, que, além de constituir –se como dispositivos 
de formação, se tornam, no final de cada ciclo, 
em consumo adequado para a comunidade. Este 
exercício envolve ativamente os pais e as mães para 
a realização de atividades que exigem maior esforço 
físico, enquanto os meninos e as meninas se dedicam 
a  plantar, regar e manter os procedimentos do cultivo 
até a colheita. Os produtos são consumidos na “Casita 
de Ninõs” e os excedentes são levados às casas dos 
alunos, para serem compartilhados com suas famílias. 
Através desta prática educativa, a produção tradicional 
é recuperada e, ao mesmo tempo, que os meninos 
e meninas do Programa, bem como suas famílias, 
fortalecem essa estratégia produtiva, que é catalogada 
como a principal fonte de sustento as famílias.

Neste espaço, são desenvolvidas muitas ações que 
contribuem para o desenvolvimento dos meninos 
e meninas. Um dos mais importantes tem a ver 
com o fortalecimento dos valores étnicos,para isso, 
trabalhamos em torno de fatores como a solidariedade, 
entendida como condição fundamental para a formação 
de um bom cidadão. Isso é evidente no momento em 
que uma prática pedagógica é desenvolvida que exige 
que todos e todas estejam envolvidos e contribuam 
para a  sua ótima concretização. O resultado desse tipo 
de ações grupais se reflete em uma maior apreciação 
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própria e com ela, como um ganho adicional, a 
possibilidade de cada menino e menina cultivar maior 
apego ao seu território e internalizar a ideia de que é 
necessário esforçar-se para alcançar as coisas que 
o beneficiam e seu ambiente. Ou seja, para dar um 
exemplo, finalmente encontre a relação direta entre o 
esforço do que é cultivado e a satisfação de gerenciar 
a cobertura do alimento do núcleo familiar e da 
comunidade. Em outras palavras, estamos diante da 
possibilidade de trabalhar de forma prática e concreta 
o conceito de vida. Por outro lado, mas no mesmo 
campo em que estamos falando, encontramos a 
questão nutricional que convocam  os pais e as mães 
para que façam um  melhor uso dos espaços que eles 
possuem em seus contextos habitacionais construindo 
hortas familiares e plantando nelas produtos que os 
permitem melhorar seu nível nutricional e reduzir os 
custos na cesta familiar, que, além disso, contribuem 
fundamentalmente para a defesa do território.

“Existem muitas 
possibilidades 
pedagógicas que podem 
ser promovidas a partir 

do trabalho direto com a 
terra” 
Como um elemento adicional, encontramos um 
exercício de conexão permanente entre os saberes 
tradicionais e as aprendizagens básicas. As atividades 
desenvolvidas permitem que as crianças trabalhem 
com outros temas, como formas, tamanhos, 
quantidades, cores, texturas, interações temporais e 
espaciais, que deixam de ser exclusivos do exercício 
acadêmico realizado na sala de aula. Neste sentido, 
se estabelecem relações com as plantas,  os animais 
e o meio ambiente em geral, demonstrando que 
existem muitas possibilidades pedagógicas que podem 
ser realizadas a partir do trabalho direto com a terra.

As manifestações artísticas e o encontro com 
os outros, como estratégia metodológica nos 
processos de fortalecimento da identidade 
No que diz respeito à estética e o lúdico como 
elementos didáticos, com os meninos e as meninas 
são realizadas visitas aos idosos da comunidade, que 
compartilham com eles sua sabedoria representada na 
narração de histórias e acontecimentos relacionados 
às suas vidas e a vida da comunidade. Também, 
são realizadas visitas para lugares emblemáticos 
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da comunidade, buscando que as crianças formem 
uma imagem positiva do seu ambiente e muito mais 
rico em possibilidades para seu futuro. Mais perto 
da arte, realizamos constantemente atividades que 
contribuem para enriquecer a expressão dos meninos 
e meninas: músicas, danças, desenhos, rimas, jogos, 
dramatizações, entre muitas outras ações.

Este é um exercício que busca aproximar as crianças 
de suas raízes ancestrais. Entre as canções, as 
canções de ninar, os louvores e os elogios,vamos 
tecendo outras das expressões mais valiosas da 
tradição oral nas comunidades negras, ligadas aos 
eventos religiosos e de concepções mágicas profundas. 
Nós nos referimos à adoração do Menino Deus que, 
através da apresentação de alabaos  e bundes , que 
se constituem nas festas que melhor falam quem 
somos no que acreditamos e pelo que lutamos para 
chegar onde estamos hoje. A celebração da adoração 
ao Menino Deus torna-se outra ocasião para por em 
jogo a unidade, a solidariedade e a força como povo, 
trazendo ao presente uma tradição construída a partir 
da fusão dos costumes do negro escravizado e do seu 
relacionamento forçado com outros povos e que foi 
recuperado dos tempos da fazenda escravista (Velasco 
Díaz, nd). Nesse evento, a participação dos meninos e 
meninas é fundamental, além de ter o apoio dos pais e 

outras pessoas idosas da comunidade, que contribuem 
com recursos materiais, trabalho e conhecimento 
herdado na realização da manjedoura e na organização 
da celebração em geral. Essa diversão consiste em 
dançar o jogo através dos diferentes espaços e ruas 
dos contextos geográficos que habitamos e onde ao 
ritmo da música, versos ou loas(elogios)ao Menino 
Deus adorado. Neste evento, que atinge altos níveis de 
participação da comunidade em geral, aproveitamos 
esta oportunidade para transformá-la em um processo 
acadêmico no qual trabalhamos com os meninos e 
meninas sobre a importância e o valor da gravidez e do 
nascimento das pessoas.

“Mantendo viva a 
tradição oral que os 
homens e mulheres 
escravizados nos deram” 
Esse contato com essa tradição encoraja o imaginário 
popular e reafirma o sentimento de pertença e suas 
raízes, mantendo viva a tradição oral que os homens 
e mulheres escravizados nos transmitiram nos tempos  
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da fazenda e que inicialmente concordaram com essas 
práticas como parte dos processos de doutrinação 
religiosa por parte do latifundiário e sua religiosidade, 
mas que, e até hoje, se tornam instrumentos 
de fortalecimento do enraizamento da terra e da 
reafirmação da identidade (Roux, 1986).

A estratégia de passeios comunitários é outra das 
atividades que apoiam o processo de aprendizagem 
dos meninos e meninas. Aqui me refiro às visitas 
guiadas que são realizadas por diferentes espaços 
e práticas da comunidade, cumprindo o objetivo 
pedagógico de levar o estudante a cenários onde ele 
possa reconhecer e refletir sobre elementos como 
as diferentes estruturas e formas de composição das 
famílias, características e história dos lugares, papel 
e história da vida dos personagens, bem como os 
diferentes sistemas de vida gerados pelas condições 
sociais e econômicas. Este exercício de coleta de 
histórias e de observação in lócus que ocorre através 
desses passeios permite aos meninos e meninas 
estabelecerem contato com o resto da natureza, 
identificando lugares relevantes da comunidade, 
reconhecendo e dimensionando seus habitantes, 
reconfigurando práticas diárias que adquirem 
novos significados, entre muitos outros ganhos. 
Entendemos esses espaços dinâmicos como cenários 

de aprendizagem interativa que estão orientados, 
entre outras coisas, para facilitar a articulação da vida 
comunitária com processos educativos. É por isso 
que estamos constantemente planejando a realização 
dessas visitas a lugares e pessoas da comunidade, no 
que podemos chamar de uma espécie de construção 
de mapas culturais no imaginário dos estudantes. 
Podemos dizer, como recomendado por alguns autores 
que estudaram a pedagogia e a didática, que falamos 
de um processo no qual a atividade lúdica deixa de ser 
uma mera ferramenta e se torna o centro do processo 
de aprendizagem (Echeverri, J. & Gómez, 2009).

“Em nossos contextos 
afro, a tradição oral tem 
sido fundamental no 
processo de transmissão 
da nossa cultura” 
Os materiais de apoio como ferramenta  
didática para aprender 
Através das conversas, oficinas, reuniões, pesquisas 
e entrevistas foram identificados materiais próprios da 
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região que servem para realização das atividades, a fim 
de que a construção do conhecimento seja possível e, 
acima de tudo, para que a reelaboração da realidade se 
dê. Isto, acompanhado por um processo permanente de 
reflexão sobre a qualidade da educação e a necessidade 
de melhorar nossas condições e qualidade de vida.

A produção de materiais de apoio baseia-se nos 
conhecimentos existentes nas próprias comunidades, 
levando-se em conta que, em nossos contextos afro, 
a tradição oral tem sido fundamental no processo 
de transmissão de nossa cultura. Por esse motivo, 
recorremos às pessoas conhecedoras e pessoas da 
comunidade que possuem conhecimentos diversos e 
importantes, os quais foram construindo e fortalecendo 
no contato com a realidade, e as incluímos como 
protagonistas dos espaços de formação. Nesse 
sentido, também levamos em consideração os 
problemas concretos da comunidade e as alternativas 
de solução para os mesmos, para que façam parte 
da agenda de diálogo nas sessões de formação. 
É assim que abordamos narrativas e conversas 
sobre a história das comunidades, as condições e 
características dos sistemas de produção, o exercício 
e a história da medicina tradicional, os modos e usos 
das práticas mágicas religiosas, o importante local da 
espiritualidade em nossa dinâmica, entre outros temas. 

Não ignoramos, portanto, a necessidade de contar com 
material didático no processo de aprendizagem, uma 
vez que este tem como função principal facilitar ao 
estudante a aquisição do conhecimento, pois permite 
que os professores tenham ferramentas que facilitem 
o desenvolvimento e ponha em prática as diferentes 
temáticas, no entanto, acreditamos que este material, 
como todo o processo, tem que se ajustar à natureza 
do nosso compromisso pedagógico.

Nesse sentido, “Casita de Niños” não desconsidera as 
novas formas de enriquecer e apoiar a docência. Para 
este fim, incorpora às atividades educativas cotidianas 
uma série de materiais ligados às tecnologias de 
informação e comunicação que acompanham os 
processos de trabalho dos professores e professoras, 
tanto com meninos quanto com as meninas e em 
espaços de trabalho com as famílias e com membros 
da comunidade em geral.

 Com o uso consciente e adequado desses produtos 
de comunicação, eles se convertem em ferramentas 
didáticas relevantes para a produção de conhecimento 
em nossos espaços e, ao mesmo tempo, para o 
fortalecimento da participação social. É assim que 
desenvolvemos uma série de vídeos de sistematização 
dos diferentes componentes da experiência; uma série 
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de rádio chamada Vozes e Palavras em que ele recria 
com os membros da comunidade as expressões mais 
tradicionais da narrativa oral em cinco episódios: 1) 
Um lugar na terra - 2) As coisas do amor - 3) As bruxas 
não existem ... Mas que existem, existem - 4) Sobre 
heróis e terror - 5) Entre o lúdico e o pagão; também 
desenvolvemos coletivamente uma produção musical 
chamada Terra de paz com músicas sobre  a temática  
ambiental e produzidas em ritmos diferentes, como  a 
juga e outros incorporados pelos jovens, como o rap. 
Ainda, desenvolvemos também, materiais gráficos no 
âmbito da arte de rua, como a mobilização de murais, 
séries fotográficas, jogos temáticos de bingo, cartazes, 
cartões dobráveis, folhetos especializados sobre temas 
como o meio ambiente, produção e recuperação da 
fazenda tradicional.

No que diz respeito a este último elemento, vale a 
pena destacar o exercício de fazer as cartilhas com 
referência à “fazenda tradicional de nossos avós”, 
que visa familiarizar as crianças com as pessoas 
ao seu redor, mas especialmente com aqueles que 
habitam a fazenda tradicional, esse espaço que tem 
sido muito importante para a nossa cultura e que 
hoje consideramos uma parte essencial da nossa 
identidade, na medida em que, com ela, a família 
se junta às atividades da cartilha, como ferramenta 

didática, convidada a desenvolver. Por exemplo, o 
menino e a menina devem se informar sobre os 
animais que estão na fazenda, sobre as formas de 
preparar a comida, sobre o cuidado que deve ser 
tomado com as plantas e a terra em geral. Para a 
preparação deste material, como nos outros, tivemos a 
participação de pais, mães e líderes das comunidades.

No que diz respeito à realização da série de 
rádio, cada produção visa ilustrar e enriquecer 
o conhecimento da história, tornando-se um 
valioso material de apoio didático e insumos para 
os processos de etno-educação. O processo de 
construção da série envolveu desde a busca e 
identificação dos narradores até a criação de espaços 
de gravação de conversa e, em seguida, criação dos 
dispositivos sonoros, como  documentário radiofônico, 
com base na construção da memória histórica das 
comunidades negras, uma produção coletiva, porque 
é no coletivo que se  lembra e se constrói a história 
(Halbwachs, 1995). Vejamos a sinopse dos diversos 
episódios desta série: 

Um lugar na terra:corresponde à evocação de eventos 
relacionados com os processos de escravidão, a 
fundação das localidades, as famílias que fizeram 
parte desse processo, as formas de convivência das 
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gerações anteriores, costumes sociais e religiosos, etc. 
Este primeiro episódio é, sem dúvida, uma contribuição 
importante para o reconhecimento e educação da 
sociedade inter étnica como  a nossa.

As coisas do amor: incorpora uma visão do amor, 
onde o respeito era uma condição essencial nos 
relacionamentos entre os casais. Através de histórias 
e experiências podemos entender grande parte dos 
costumes e formas de agir das gerações anteriores 
frente a vida.

Bruxas não existem .... mas que existem,existem: 
recorrência nas histórias de assombro  La Candileja,La 
Viudita, El Duende, entre outros, fazem deste um tema 
central na concepção mágica que ainda persiste na 
identidade negra. Embora muitos desses mitos não se 
originar nessas áreas, sem dúvida correspondem e se 
conectam com as crenças mais comuns da cultura das 
nossas comunidades.

Sobre os heróis e assombrações: tratou de organizar 
algumas das lendas que surgiram em várias versões 
dentro dessas comunidades e que ao longo do tempo 
fazem parte do imaginário popular. Lugares como o 
Monte Oscuro, Monte del Frayle e personagens como 
o  Negro Lujura e o escravo Julio Arboleda, dão lugar à 

articulação de histórias, produção de lendas e recriação 
de mitos próprios desta área e que podem ser cunhados 
como originários daqui.

Entre o lúdico e o pagão: recolheu as ideias centrais 
que fazem sentido das tradições culturais e religiosas 
dessas comunidades: a celebração de eventos como 
a adoração do Menino Jesus, a festa dos Três Reis e 
alabaos que se desenvolvem após a morte de uma 
criança, são expressões claras de forma ancestral 
diferente, que indicam um norte para a identidade 
cultural dos nossos meninos e meninas e comunidade 
em geral. Portanto, recolher e reconstruir coopera 
substancialmente para a preservação cultural do que 
somos.

Os micro programas são ouvidos com os estudantes em 
sessões em  algum momento Mario Kaplun chamou 
de rádio fórum  e com esta informação, eles passam a 
desenhar as coisas que mais lhes chamaram a atenção 
para o que ouviram. Outra forma de uso tem a ver com 
a possibilidade dos jovens dramatizarem a situação que 
o micro programa coloca, assim, se cria o ambiente 
pedagógico adequado para que escutem parte do 
áudio e, em seguida, narrem ou completem os relatos 
instigando a sua criatividade. Assim, se terá vários usos 
para estes materiais.
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Estes materiais contribuem entre outras coisas,com o 
respeito à vida,  à proteção e promoção dos direitos, 
fortalecendo o espírito de sociabilidade, ao sentido de 
pertença ao território, o respeito  a si mesmo e também, 
a melhores formas de interação com os outros e gerar 
o compromisso com o ambiente sócio-cultural e outros 
contextos  diferentes, mas complementares a seus 
projetos de vida presentes e futuros.

Conclusões 
 A “Casita de Niños”, ao longo dos anos, tem 
contribuído para o desenvolvimento dos meninos e 
meninas a partir de sua proposta pedagógica, que 
começa como um espaço para cuidar deles e, pouco a 
pouco, se torna uma alternativa que garante uma vida 
melhor para os moradores dessas comunidades. Esta 
estratégia, onde se vincula a família e a comunidade, 
suas manifestações culturais, o sistema produtivo, 
suas formas de recreação, sua relação com o resto da 
natureza, toda sua riqueza ancestral, facilita muito o 
processo de aprendizagem;se reconhece que a“Casita 
de Niños” fortaleceu a identidade do povo  
Afro , assumindo-se como um grupo étnico, com 
características diferentes dos outros, mas que estas  
não nos torna inferiores ou superiores aos demais. 
O trabalho realizado permitiu que meninos e meninas 
ganhassem mais espaço dentro de sua família  

e comunidade em geral, devido ao protagonismo que 
ganharam ao compartilhar suas aprendizagens e o 
desenvolvimento de habilidades, expressas em suas 
produções e representações realizadas. Encontramos 
egressos deste programa, que lideram processos 
recreativos,culturais, de defesa de seus direitos, o 
esporte,  são pessoas  principalmente comprometidos  
com sua comunidade.BI

 

IRMÃ INÉS LARRAHONDO CARABALÍ
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O Parque Sonoro 
MARIA CRISTINA DE CAMPOS PIRES 

”Abre-te! Abre-te, ouvido, para os sons do mundo, 
abre-te ouvido, para os sons existentes, desaparecidos, 
imaginados, pensados, sonhados, fruídos!Abre-te para 
os sons originais, da criação do mundo, do início de 
todas as eras... Para os sons rituais, para os sons 
míticos, místicos, mágicos. Encantados... Para os sons 

de hoje e de amanhã. Para os sons da terra, do ar 
e da água... Para os sons cósmicos, microcósmicos, 
macrocósmicos... Mas abre-te também para os sons de 
aqui e de agora, para os sons do cotidiano, da cidade, 
dos campos, das máquinas, dos animais, do corpo, 
da voz... Abre-te, ouvido, para os sons da vida...” 
(Fonterrada, 1991)

Este artigo tem como objetivo dialogar com as 
professoras e os professores das infâncias, a partir dos 
primeiros meses de vida.

Como professora de educação infantil por mais de 30 
anos, ouvindo os sons e as brincadeiras dos pequenos, 
desde a transformação de objetos em instrumentos 
até as experimentações com instrumentos tradicionais, 
os sons do próprio corpo, a escuta dos sons de outras 
fontes, iniciei pesquisas sobre essas aventuras sonoras 
das crianças e a não percepção dos adultos em relação 
às riquezas reveladas por esses contextos.

Existe uma contradição muito forte entre o controle dos 
adultos para com os pequenos e as produções deles 
ao se verem livres em alguns momentos nos centros de 
educação infantil (CEI), espaços educacionais em que 
são atendidas preferencialmente crianças de zero a 3 
anos de idade. 
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Os espaços reservados para as crianças pequenas 
ainda são organizados para atender os adultos que 
ali trabalham e não os pequenos propriamente 
ditos; não se respeitam os tempos das crianças 
para suas pesquisas em busca do conhecimento 
e reconhecimento dos espaços e materiais  a elas 
oferecidos.

Estudos mais recentes mostram as pequenas e os 
pequenos, ainda bebês,construindo sua autonomia 
por meio do uso de diferentes linguagens (choro, 
sussurros, sorrisos, gritos, movimentos, entre outros) 
e não de uma única linguagem.Nesse processo vão 
delineando conquistas e frustrações diante do mundo 
que descobrem a cada momento.

Em minha prática como formadora junto aos 
professores e professoras, percebo que eles não 
consideram estas construções e conquistas das 
crianças. Ao buscar apoio teórico, Teca Alencar de 
Brito, professora brasileira da Universidade de São 
Paulo e estudiosa do maestro Joachim Koellreutter, 
nos mostra, por meio de suas reflexões, a importância 
de os educadores estarem com os ouvidos e olhos 
atentos para as ações das crianças desde bem 
pequenas nas pesquisas sonoras que realizam. 
Alerta, através dos pensamentos do maestro, sobre 

a importância de se dar oportunidades para as 
crianças realizarem suas pesquisas e organizarem 
suas improvisações e, com seus conhecimentos de 
professor ou professora, facilitarem para elas este 
trabalho de construção de conhecimento musical e 
pessoal.  

Além dela, o maestro e pesquisador Murray Schaffer, 
nos apresenta a expressão“ouvido atento” que trata 
da nossa atenção para os sons do mundo, para a 
paisagem sonora de cada local em que se abriga a 
criança, seja em casa ou na creche ou em outros 
espaços da educação infantil. Destaque também 
para François Delalande, pesquisador francês que 
realizou com os pequenos um trabalho significativo 
com relação à música das crianças pequenas e os 
instrumentos criados e manuseados por elas. Na 
Itália, a professora Arianna Sedioli, uma grande 
inspiradora para este projeto que idealizei, chamado 
Parques Sonoros, mostrando as pesquisas sonoras 
das crianças bem pequenas que frequentam o CEI. 
Outro destaque importante é para a professora 
argentina Judith Arcoschy que desenvolveu projetos 
com objetos do cotidiano denominados por ela de 
Cotidiáfonos, isto é, instrumentos construídos com 
objetos do cotidiano (sucatas).

O Parque Sonoro 
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Pensando a respeito de todo este quadro de uma 
infância que se revela a cada dia mais independente, 
observei que as alternativas para as crianças maiores 
de 4 anos surgiam em maiores proporções do que as 
oferecidas aos menores, estes vistos apenas como 
bebês a serem atendidos em seus cuidados e com 
poucos movimentos e atividades externas às salas. 

A partir daí, nos momentos de formação comecei 
sugerir aos professores que, em sua rotina com as 
crianças, criassem oportunidades para elas interagirem 
com os sons desde bem pequenas. Porque, chegando 
a este mundo, os bebês querem conhecer tudo e 
todos os sons possíveis, bem como outras linguagens 
que lhes são apresentadas,como as imagens naturais 
ou as produzidas. Os diferentes objetos e materiais 
da natureza que produzem sons de toda ordem os 
divertem bastante e eles procuram imitar usando o 
próprio corpo.

Estas experiências com formação 
deram as pistas para a criação 
do projeto Parques Sonoros, a 
ser desenvolvido em toda a rede 
municipal de São Paulo.

O projeto busca,atender crianças e 
adultos que convivem nos espaços da 
educação infantil com os seguintes 
objetivos:

1. Dar oportunidade para as crianças 
brincarem com os sons de várias 
fontes;

O Parque Sonoro 
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2.  Criar instrumentos a partir de objetos do cotidiano;

3.  Possibilitar o contato com a música e os 
instrumentos musicais em suas diferentes 
características:cordas, couro, sopro...;

4.  Formar professores e professoras, ressignificando o 
conceito de música, segundo a visão da infância;

5.  Formar os educadores para a escuta das crianças e 
dos sons;

6.  Dar o devido valor aos silêncios, que na música 
chamam-se pausa;

7.  Explorar os espaços das unidades além das salas;

8.  Exercitar o trabalho coletivo na unidade de 
educação infantil;

9. Incluir os familiares no processo do Parque Sonoro.

Os objetivos acima citados podem ser alcançados na 
medida em que, no CEI, os adultos educadores, por 
meio de um olhar atento, compreendam as ações das 
crianças e se sensibilizem com elas.

Os educadores passam, então, a oferecer para as 
crianças objetos do cotidiano, que os pequenos 
transformam em brinquedos. Ao manuseá-los, ouvem 
os sons produzidos, experimentam colocando na boca, 
soprando, esfregando, batendo no chão ou em outro 
local escolhido por eles. Enfim, interagem de tal forma 
que conseguem muitas vezes, tirar vários tipos de 
sons, durações, intensidades diferentes, entre outros, 
com muita alegria e interesse. Além disso, ocorrem 
trocas entre as meninas e meninos, crianças e adultos, 
fazendo com que estes também descubram outras 
possibilidades para os instrumentos.

As experiências sonoras das crianças, tendo 
como mediadores os educadores, facilitam a 
transformação de objetos em instrumentos novos 
e diferentes,que também são compartilhados por 
todos do grupo. Cabe ressaltar aqui que estes 
instrumentos podem ser encaixados nas classificações 
tradicionais como aerofones (sopro), membranofones 
(percussão),ideofones (soam por si só)e cordeofones 
(instrumentos que vibram pelo movimento de cordas).
As crianças aprendem brincando a funcionalidade e os 
objetivos de cada instrumento em sua categoria.

Os resultados positivos com pequenas e pequenos, 
tem a ver com professores devidamente preparados 

O Parque Sonoro 
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do ponto de vista prático e teórico para compreender 
as dinâmicas das crianças com relação aos objetos 
e instrumentos criados e instalados por adultos e  
crianças. 

Nesse processo, adultos e crianças podem colocar 
os instrumentos em espaços diferentes do CEI e 
das escolas de educação infantil. Podem também 
transformar espaços abandonados ou esquecidos por 
todos. Com isso, eles vão redescobrindo e reinventando, 
transformando-os em espaços vivos, alegres e 
dinâmicos para as crianças e das crianças. 

Qual o processo desta caminhada? 
Introdução

Este projeto foi construído durante o processo de 
trabalho com educadores e também com crianças. 
Não tem um formato definido, rígido, porque busca-se 
respeitar o contexto das creches, sua localização, suas 
comunidades, culturas, os tipos de materiais recicláveis 
disponibilizados.

No entanto, a partir de experiências preliminares 
frustradas vividas por mim e por algumas pessoas 
envolvidas, listo aqui alguns passos importantes que 
ajudam no sucesso do projeto:

1. Visitar a Unidade interessada para uma primeira 
conversa com a equipe. 
Desde o início dos trabalhos, é necessário ir ao encontro 

dos envolvidos nas 
unidades, pois se 
trata de um trabalho 
coletivo e, para 
tanto, precisamos 
contar com todos. É 
fundamental conversar 
com o grupo, explicar 
como é a caminhada e 
verificar se há adesão 
de todos.

O Parque Sonoro 
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2. Organizar um cronograma de atividades 
Na busca de concretizar a adesão de todos e 
valorizar sua participação, é importante combinar um 
cronograma com a ajuda do Coordenador Pedagógico, 
organizando encontros com os professores em seus 
horários coletivos.

3. Estudar teorias e realizar práticas com vivências 
de atividades a serem desenvolvidas com as 
crianças 
A ação do formador é teórica e prática. Teórica para 
levar a reflexão e o estudo para a equipe escolar, ampliar 
a visão dos envolvidos para um olhar e uma escuta 
sensível em relação às ações das crianças em suas 
brincadeiras e experiências sonoras.

4. Construir e criar brinquedos sonoros  
Professores,crianças e familiares são desafiados 
a brincar, descobrir e criar pequenos instrumentos 
que, após serem bastante explorados internamente 
nos grupos, aos poucos vão sendo experimentados 
em outros locais da unidade para então ficarem à 
disposição de todas as crianças.

5. Implantar o Parque Sonoro com as crianças. 
Em todo este processo a ser vivido e construído ao longo 
do tempo, acaba surgindo a necessidade de socialização 

com os outros grupos de bebês e crianças da unidade e 
também para a comunidade.Assim surgem os parques 
sonoros, que podem ser também corredores sonoros, 
cantinhos e o nome que se quiser atribuir. O que 
devemos ressaltar é o processo de estudo, construção e 
a socialização que acontece entre as crianças, crianças 
e adultos de dentro e de fora da unidade.

Alguns pequenos toques e reflexões 
A originalidade dos parques e/ou espaços sonoros 
se deve muito aos encontros sistemáticos entre os 
professores e o formador.A observação do formador 
e a convivência com a escola vão mostrando os 
potenciais do grupo de professores ao agirem entre 
si e também com as crianças pequenas.Reflexões 
teóricas,apreciação de vídeos e estudos acontecem 
durante todo o período do desenvolvimento do projeto 
que, com a colaboração do coordenador pedagógico.

A respeito das descobertas, é necessário salientar 
que estas não acontecem apenas com as crianças, 
mas também com as professoras e familiares, pois, 
à medida que vão explorando e brincando com os 
objetos, os seus olhos começam a brilhar.Também 
revelam prazer em acompanhar seus filhos  
descobrindo sons e instrumentos oriundos  
dos objetos do cotidiano.

O Parque Sonoro 
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Este projeto transforma ambientes e também o 
pensamento dos adultos com relação ao meio 
ambiente. Sempre ouvimos os adultos afirmarem que 
se transformaram em “lixeiros”, pois, ao caminhar 
pelas ruas olham para objetos e logo imaginam o 
que poderiam fazer com eles para transformá-los em 
instrumentos musicais e brinquedos sonoros.

Outro ponto a ser destacado é a descoberta da 
musicalidade que existe nas pessoas e que elas 
desconhecem, pelo menos até participar das atividades 
dos Parques Sonoros.

E, por último, as famílias. Estas comparecem para 
ajudar na construção de instrumentos para os bebês e 
se descobrem longe dos celulares e das redes sociais, 
mas próximas dos filhos, brincando de tocar, pintar, 
lixar e construir seus brinquedos sonoros junto com os 
bem pequenos e ainda escolhem os locais onde estes 
serão instalados.

Ms María Cristina de Campos Pires - São Paulo 
– Brasil 
Todas as imagens exibidas neste texto são dos Centros de 
Educação Infantil (CEI) e  das Escolas Municipais de Educação 
Infantil (EMEI) de São Paulo.

Para saber mais:  
http://portal.sme.ayuntamiento.sp.gov.br/Main/Informa/
Visualizar/PortalSMESP/Parques-

Sonoros-de la-Educacao-Infantil-Paulistana 
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3wTdvdttU 
https://www.youtube.com/watch?v=3CvB_u9hSAE
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Na próxima seção, apresentamos duas experiências muito diferentes. A primeira realizada na Argentina com o 
objetivo de abrir um espaço para a possibilidade em uma universidade. O direito à educação continuada e o direito 
aos filhos de todo o pessoal de acessar esses espaços. Espaços projetados para oferecer experimentação com 
materiais que provocam e geram desejo e curiosidade.

A segunda experiência é baseada em uma prática com os filhos de uma professora materna e pré-escolar da 
Colômbia. Uma prática que tenta promover experiências significativas baseadas no respeito pela individualidade do 
desenvolvimento e tempos de cada uma das crianças. O adulto observa, documenta e oferece significado para a vida 
cotidiana das crianças.

experiências

Alejandra Sokolowicz 

Um espaço para a possibilidade 
Nataly Salgado

Dar voz às Crianças

>>

 

>>
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experiências
ALEJANDRA SOKOLOWICZ 

   

Educar é acompanhar, é um ato de abrir espaço para 
a pessoa que chega e fornecer os meios para que ela 

possa ocupa-lo. Não se trata de fabricar um sujeito, 
mas de construir um espaço propício à aprendizagem 

de um sujeito que irá escrever sua própria história. 
Frankenstein Educador 

Philippe Meirieu

A Escola Infantil e a Brinquedoteca (é uma Instituição 
que recebe crianças de 45 dias a cinco anos, 
está configurada como uma Escola de Educação 
Infantil cujo o horário é das 9h00 ás 17h00 e uma 
brinquedoteca  cujo o horário é das 8h00 às 22h00)  
é o produto de uma ideia que foi realizada por meio 
de uma conjugação de políticas. A da Universidade 
Nacional General Sarmiento (UNGS), universidade 
de gestão pública, localizada no“segundo cordão”da 
cidade de Buenos Aires,considerada uma de suas 
áreas mais pobres, e do governo provincial pela 

gestão a Direção Geral de Cultura e Educação que  
aprofundou a política voltada para a primeira infância. 

Este projeto nasce como resposta ao direito à 
educação continuada: estudantes universitários,em 
sua maioria de primeira geração, muitos deles pais e 
mães jovens, que podem continuar e completar seus 
percursos educativos. Este direito dá a possibilidade de 
um acesso real à educação para todos.

Ao mesmo tempo, contempla os filhos dos docentes 
e dos outros profissionais não-docentes, cuja tarefa 
impacta diretamente esta formação. Sem essa 
conjugação a escola infantil não teria nascido, ao 
menos dessa forma.

Portanto, a primeira coisa que propomos é que é 
possível, a partir do Estado, articular distintas e 
variadas formas escolares que garantam os direitos das 
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crianças, mas também o dos jovens a estudar e dos 
trabalhadores a trabalhar.

Para fazer isso, pensamos em um espaço que define 
o caráter político dos jardins de infância como o 
primeiro espaço público, o melhor possível para as 
crianças, com uma proposta educativa a partir de 
uma perspectiva de direitos e de uma concepção de 
educação desde o berço. 

A Escola Infantil da Universidade é um projeto onde a 
relação entre pedagogia e arquitetura não é apenas 
uma declaração: onde cada janela, altura, gancho, 
móveis vem carregado de sentido, onde se pensa em 
função de uma forma de ver e conceber as infâncias. 
Neste projeto coexistem duas modalidades:

Uma Escola Infantil que atende crianças de 45 dias 
a 5 anos, em tempo integral (8 horas), ou parcial 
(4 horas manhã ou tarde) que funciona das 9 às 17 
horas e cuja estrutura, regulamentos e organização 
se assemelham aos de outros jardins de infância na 
província de Buenos Aires.

E uma Brinquedoteca, que também conta com a 
participação de crianças da mesma idade, mas 
cuja presença é assistemática. Escola Infantil e a  

Brinquedoteca coincidem com os horários em que os 
pais e as mães estão estudando e/ou trabalhando.O 
atendimento ocorre em alguns dias e, em alguns 
horários, inclusive à noite. Nossa Escola Infantil 
funciona das 8 às 22 horas.

O objetivo é que as crianças compareçam pelo menos 
duas horas diárias, porque entendemos que este é o 
tempo que uma criança necessita minimamente para 
se relacionar com o espaço, com seus pares, e com 
uma proposta. Não mais do que oito horas diárias, 
pois entendemos que este é o máximo de tempo que 
uma criança deve estar em uma instituição. Com 
base nas necessidades reais das famílias, faz-se um 
quebra-cabeça de todas as combinações possíveis 
entre as duas modalidades de atendimento. 

A forma de acessar vagas é uma maneira de 
experimentar ou demonstrar a igualdade de 
oportunidades uma vez que 50% das vagas são para 
estudantes e os outros 50% para os docentes e outros 
profissionais. À noite, há uma maior percentagem de 
vagas para estudantes de 70% e apenas 30% para o 
pessoal, e isso é imutável. 

Quando o pai ou a mãe, seja profissional ou 
estudante,se desvincula da Universidade,é garantida 
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a finalização do ano letivo em curso e se a vinculação 
não é renovada, perde-se a vaga. Desta forma, está 
resguardada à criança a continuidade pedagógica. 

Nosso projeto educativo abrange dois ciclos do 
nível inicial da infância (creche e pré-escola) e uma 
brinquedoteca. Podemos falar de uma Unidade que 
propõe essencialmente uma estrutura pedagógica 
para assegurar o ato educativo.

Se fôssemos perguntar quais são os pontos fortes 
deste projeto e ou o que nele faz a diferença, se é 
que existe, procuraríamos a resposta na ideia de 
começar a desmontar um pouco os formatos mais 
tradicionais das instituições  
ou organizações que recebem a primeira infância. 
Como ela é? Como queremos que seja? Como 
desejamos, como nos damos a possibilidade 
de que algo novo aconteça? 

E buscamos, também, a resposta para algumas das 
perguntas que nos fazemos cada vez que abrimos a porta:
Como é o inicio do inicio? 
Como receber os mais pequeninos, os que acabam de 
chegar?
Como acolhê-los? 
Como suspender o tempo por um tempo? 

Como suspender o tempo para que algo aconteçam em 
torno da ternura, ao encontro dos gestos mínimos, da 
palavra que sussurra, da carícia?

Isso requer pensar em outros modos de estar juntos, 
outros modos de intervenção. Voltar a colocar 
as crianças no centro. Abrir as portas para que 
elas possam começar a circular mais livremente, 
criar condições para que isso aconteça. Repensar 
fortemente algumas questões rígidas da pré-escola, 
tais como tempo e espaço. Pensar a educação como 
uma forma de ser, de permitir a possibilidade de 
receber, de dar as boas-vindas, de sermos anfitriões 
amáveis da primeiríssima infância,  
dos recém-chegados à vida. 

Este projeto traz em si a ideia de que educar é um 
trabalho político e “que se torna disponível para 
todos” ou, pelo menos, para muitos, ou, pelo menos, 
tenta dar igualdade de oportunidades, garantir 
as vozes das crianças, calor, comida, palavra, 
penumbra e silêncio. Questões, direitos, ideais que a 
escolarização precoce deveria contemplar; direitos que 
entendemos fundamentais, urgentes e necessários 
que se concretizam no dia a dia: o direito à educação 
certamente, mas também o direito à amamentação, 
da mãe poder dar o peito sempre que o menino ou a 
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menina necessitem, sem horários pré-determinados.  
A necessidade de alimento ou calor do corpo materno, 
não se pode antecipar, apenas acontece. O direito à 
penumbra em tempos de fascinação, de shopping e  
de consumo. O direito ao silêncio:que este ocupe o 
seu lugar nesse mundo sem a mediação da palavra 
quando esta não é necessária. Quando a infância fala, 
sua língua é outra e não precisa de tradução.

Recuperar o conceito de crescimento, não só como 
cuidar, nutrir, satisfazer as necessidades básicas, 
mas carregá-lo de outros sentidos, conteúdos e 
intencionalidade pedagógica.

Instalar a dúvida novamente sobre se é possível 
separar o cuidar e o educar nos espaços que 
trabalham com a primeira infância. 

Com a intenção de analisar um pouco alguns pontos 
acima, reitero que o centro deve ter novamente as 
crianças. Essa deve ser a nossa atenção, ocupação, 
preocupação e, para isso,é preciso focar  
o olhar nos professores. A primeira ideia é tirar o 
professor do centro. Acompanhar de outro lugar, 
voltar a pensar na criança como eixo, motivo, desejo, 
provocação. Deixar-nos surpreender. Perguntar, duvidar. 
Pensar juntos. Pensar é criar zonas de incertezas.

Poderíamos pensar sobre o que as crianças menores 
têm disponível, que condições são geradas, quais são 
as coisas que estão a sua disposição?

Em primeiro deve haver um professor, uma professora 
disponível, que esteja pensando, ou que tenha 
pensado sobre o que está oferecendo ou vai oferecer. 
O que oferece? O que pode oferecer? 

Oferece espaços abertos, complexos, que 
proporcionem a oportunidade de  
encontrar-se com os outros, de buscar respostas 
próprias, incluindo os menores. Isto constrói,  
produz e instituí a subjetividade.  
Será que produz uma relação de afeto? 

Oferece materiais diversos de qualidade, concebidos de 
acordo com as possibilidades oferecidas para permitir 
a exploração, a experimentação; para que a criança os 
investigue, os conquiste.  
 
Materiais que convidem, provoquem, gerem desejo 
e curiosidade. Ao mesmo tempo se oferece arte, 
literatura, música, corpo e corporeidade, formas / 
maneiras / ferramentas indispensáveis  
para aproximar-se do mundo  
e descobrir outros possíveis.
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Deixamos no centro 
de uma sala uma montanha 
de argila

Aqui nesta foto colocamos papel, em branco, 
vazio. Aproximamos as latas de tinta ou bacias. 
Disponibilizamos imagens coladas no chão ou nas  
paredes. 
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Sons de música ou alguém cantando. 
Alimentamos. Sussurramos, 
embalamos, balançamos

È nesses 
momentos que 
habilitamos 
linguagens 
possíveis de 
serem lidas pelas 
crianças. Porque 
o bom na primeira 
infância, como diz 
Yolanda Reyes, é 
que se lê de tudo, 
se leem livros, se 

leem corpos, se leem vozes.  Poderíamos dizer que se 
leem as cores, a sensação de um pé na argila ou no 
barro lê a textura, imprime pegadas que se leem como 
identidade e subjetividade.

As cantigas, 
as primeiras 
canções que 
nossa voz 
oferece, que 
acompanha 
o sono ou 
momento da 
troca, são 
as primeiras 
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leituras que um adulto oferece a um bebê. Livros sem 
páginas. Livros poéticos, rítmicos, melódicos. Que logo 
serão os livros tocados, mordidos, acariciados para 
mais tarde tornarem-se leituras compartilhadas, livros 
como espaços carregados de símbolos, organizados 
para dar sentido e dizer algo.

“Dar de ler”, como dar de comer, é nutrir, é alimentar, 
é acariciar,não só o corpo, o físico, a necessidade de 
alimentos. Os livros  para os menores, como comida, 
precisam de um meio, de alguém que ofereça, 
amorosamente, que convide.

Garantir a leitura é garantir, em condições de 
igualdade, o direito de todo ser humano para ser 
sujeito de linguagem: transformar a si mesmos e 
transformar o mundo,a exercer as possibilidades 
que nos concedem o pensamento, a criatividade e a 
imaginação, nos diz novamente Yolanda Reyes. E nós 
tivemos a audácia de acrescentar, a esta concepção 
que compartilhamos,a ideia do direito a ser sujeito de 
todas as linguagens.

Para concluir, embora estejamos sempre 
começando... 
Nestes tempos, em que aqui na Argentina, mas 
também em vários cantos da nossa América Latina,as 

crianças, nossos filhos, todas as crianças são os 
grandes esquecidos, por isso retornam para suas 
escolas em busca de comida... Nestes tempos em 
que a Lei de Educação Nacional está sendo destruída, 
onde a primeira infância - os menores não têm lugar 
nem nos discursos nem nas ações - é vítima da 
desapropriação de todos os seus direitos mínimos 
essenciais... Nestes tempos de política feroz contra 
a existência dos mais vulneráveis, a existência deste 
projeto torna-se evidência e anuncia o que é possível 
quando a educação e as infâncias são política de 
estado. Quando o Estado valoriza os pequeninos,e 
garante os seus direitos – todos eles -,é possível abrir 
para as infâncias as portas dos espaços onde há 
tempo para que voltem a ser crianças.

Alejandra Sokolowicz 
Professora do nível inicial, com ampla trajetória no 
nível. No ano de 2015 ganhou o concurso para o 
cargo de diretora da Escola Infantil e da Brinquedoteca 
da Universidade Nacional General Sarmiento (UNGS)
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NATALI SALGADO

“Uma professora que dá sentido à sua profissão abre 
as portas ao desconhecido e transforma o seu fazer 

diariamente”.

A narrativa faz parte da nossa vida, porque dá 
conta das experiências que se constroem dia após 
dia no trabalho de uma professora, se converte na 
possibilidade de contar a realidade mediada por 
conceitos que adquirem sentido quando se tornam 
reflexões. Carretero e Atorresi (2008) afirmam:

Esses sentidos são possíveis, porque a narrativa 
constitui não apenas um tipo discursivo, uma 
configuração textual específica, mas também um modo 
especificamente humano de organizar o pensamento; 
um modo a princípio universal, presente em todas as 
culturas e em todos os sujeitos, a partir da oralidade. 
(p.270)

A prática que dá voz à criança promove 
experiências significativas
Assim começa outro dia, onde dialogo com teorias, 
as questiono e gero novas perguntas que me levam 
a pesquisar. Na universidade eu aprendi que uma 
professora que investiga se apropria de seu trabalho, 
se empodera e se apaixona pelo que faz, a prática 
me ensinou que é totalmente certo, mas que o 
complemento perfeito é a relação com as crianças.

Eu me preparo para estar na escola antes do esperado, 
tenho um encontro que não posso perder. Meu 

73
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encontro é com os bebês da turma de caminhantes 
que dão sentido à minha profissão, eles só têm dois 
anos de vida e já conseguem transformar meu mundo 
e o das suas famílias. Sua presença me desafia 
todos os dias, eles esperam tudo de mim. Eu reviso o 
planejamento e disponho tudo para novas experiências: 
materiais, imagens, papéis de todos os tipos, 
pinturas, massas e outras coisas. Que nada faça falta, 
especialmente os instrumentos musicais que com o 
passar do tempo, descobri que são fascinantes para as 
crianças. Quando tenho tudo pronto, vou encontrá-los. 
O abraço que não se faz esperar, um olhar aqui, outro 
sorriso lá, e algumas lágrimas por secar, são a porta de 
entrada da aprendizagem.

Os convido para a sala e canto a canção de boas-vindas, 
acompanhada de instrumentos musicais, enche o espaço 
na sua totalidade. Enquanto cantamos, cada criança é 
nomeada, e seus rostos se enchem de felicidade em 
ouvir seus nomes! Serem vistos e levados em conta 
pela sua professora os satisfaz. Descobri que a música 
permite que os bebês conheçam e incorporem o ritmo 
em sua vida, associando-o ao movimento, ao equilíbrio 
e à coordenação; a música também enriquece sua 
linguagem e dá-lhes experiências sensoriais que os 
levam ao reconhecimento do seu corpo e do entorno. 
Por essa razão, e muitos aspectos mais, não há manhã 

em que a música não nos acompanhe, deixamos nossa 
imaginação voar e inventamos passos de dança, criamos 
e socializamos, descobrimos na música que a inteligência 
emocional se fortalece, percebo quando a música 
consegue extraí-los de tudo o que acontece em seu 
entorno, sentindo-se seguros de compartilhar um espaço 
com seus pares, rindo, dançando e curtindo o momento.

Há quinze bebês dos quais eu estou encarregada, 
dizer que são exploradores, ativos e curiosos, reafirma 
sua potência. Sua capacidade de comunicação é tão 
forte que, mesmo que eles tenham que chorar ou 
subir suas pequenas vozes para serem escutados, eles 
conseguem se comunicar e expressar seus desejos.
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Vamos comer ...
O tempo de alimentação chega, vamos para o 
refeitório com a minha colega de equipe. Já sentado 
nas cadeiras e com o avental bem colocado, é hora 
de agradecer pela comida. Compartilhar a mesa com 
as crianças me ensina sobre suas preferências e 
práticas familiares; para alguns as frutas e vegetais 
não são seus melhores amigos. No entanto, com a 
perseverança e a paciência que merecem o momento, 
eu o converto em algo animado para que todos 
estejam dispostos a se dar a oportunidade de provar 
a comida. Chocamos as nossas mãos - Escolhemos! 
Eu digo a eles e acompanho este gesto com um 
comentário: Muito bem!.... Você vai crescer muito, 
muito forte! Procuro fazer desse momento um espaço 
agradável e respeitoso.

Reconheço que a criança não deve ser forçada porque 
cada um é diferente, e possui seu próprio ritmo, 
come o que precisa para se desenvolver, crescer e se 
fortalecer. O que necessita é amor, respeito, motivação, 
confiança e espaços de socialização para se sentir 
valorizado e partícipe das suas aprendizagens.

Exploração e movimento
Não há melhor proposta para desenvolver as 
habilidades motoras dos bebês do que seguir suas 

propostas no jogo, deixá-los ser os protagonistas 
de sua própria aprendizagem, seguir o caminho 
com suas iniciativas para criar e construir. Os bebês 
exploram, “perguntam”aos objetos e os interpretam, 
depois os fazem seus ao incorporar-lhes ao seu 
mundo. Assim, eles nos ensinam sua capacidade 
de aprender, de relacionar e de criar, sem grandes 
artifícios ou esquemas pré-estabelecidos para que o 
façam, eles apenas nos propõem que permitamos que 
sua natureza se faça presente. Isso me lembra uma 
citação da professora Rinaldi (2007).

A aprendizagem não ocorre através da transmissão ou 
repetição. É um processo de construção em que cada 
indivíduo constrói suas razões, seu “porquê” e os significados 
das coisas, dos outros, da natureza, dos feitos, da realidade 
e da vida. É verdade que o aprendizado é um processo 
individual, mas dado que os motivos, as explicações, as 
interpretações e os significados dos outros são indispensáveis 
para a construção do nosso próprio conhecimento, é também 
um processo de relações, um processo de construção social. 
(p.11)

As experiências não demoram muito, é fascinante 
e realmente emocionante quando começam os: 
Por quês? Eu sempre procuro que os bebês se 
surpreendam, que quando eles cheguem à exploração 
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achem tudo preparado, para que nada os impeçam. 
Eu lhes dou um espaço com provocações que lhes 
permite explorar. Meu trabalho é então, observar e 
documentar suas ações para conhecê-los mais por 
eles, suas ideias, conversas e jogos que me permitem 
vislumbrar seus pensamentos e apreender as 
diferentes maneiras pelas quais eles constituem sua 
subjetividade.

É lá, onde a independência e a autonomia começam 
a aparecer pouco a pouco em atos que dão 
continuidade à sua conquista pela vida. A conquista 
da independência começa a surgir quando os bebês 
querem sozinhos executar ações sem a ajuda de 
ninguém, reivindicando seu espaço, exclamando “Eu 
sozinho!”. Remover seu casaco, pegar sua agenda, 
entregar o material, pegar e guardar, são algumas 
das tarefas que começam a realizar. É surpreendente 
como os bebês lutam para baixar os zíperes, abotoar, 
remover suas roupas, tirar e colocar os sapatos e 
colocá-los no lugar. É então, quando os acompanho 
servindo de suporte nestas tarefas simples  
para os adultos, mas de grande esforço  
para um bebê. Em poucas palavras,  
o desenvolvimento da autonomia na tomada  
de decisões. Conforme afirmado  
por Kamii (2014):

A essência da autonomia é que as crianças se tornem capazes 
de tomar suas próprias decisões. Mas, a autonomia não é o 
mesmo que a liberdade total. Autonomia significa ser capaz de 
levar em consideração os fatores relevantes ao decidir qual é a 
melhor ação a seguir ... (p.3)

As experiências propostas exibem conceitos, 
significados, que contribuem positivamente para 
enriquecer a linguagem. Trabalhamos, por exemplo, 
com rotinas de pensamento simples, onde escondo 
uma imagem por trás de um quebra-cabeça em 
branco, que se vai destapando pouco a pouco e as 
crianças imaginam e falam sobre o que poderiam 
encontrar ali atrás. A partir da experiência, se 
desdobram uma série de pensamentos, que vem 
diretamente de seus conhecimentos prévios e se 
estrutura com a prática.

Entre “foles, cueios e brasões”
Em um de nossos encontros, surgiram esses 
pensamentos:

Eu fiz a pergunta: o que veem aqui? Na imagem, se 
via pontos coloridos em um fundo preto. As crianças 
expressaram suas ideias da seguinte maneira:

Juan José: Foles (Flores),
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Mariana: tá de noite
Eu: Como você sabe que está de noite?
Mariana: porque o sol se foi e a lua chegou.

A resposta de Mariana veio de uma experiência 
passada, onde eu lhes contei uma história sobre o 
“controle do esfíncter”. Na história  
em que falamos sobre a noite e do dia,  
essa história veio à memória, fazendo uma conexão.

O que mais você vê? Perguntei a Mariana. Está 
chovendo muito, ela disse.

Ao que Maria Andrea respondeu:  
não, são plantas e são pequenininhas.
Antônio disse: mmuiiiitas fores (flores)
Retirei outra parte da imagem  
e pergunte: O que mais vocês veem ali?
Juan José: um lato (rato).
Maria Andrea: Um rato porque move os dentes.
Jael: é um gato.
Mariana: é um coelho.  
É um coelho porque  
come cenouras e alface.
Emilio: é cueio (coelho)
Antônio: cueio bebe (filhote de coelho)

Todos estavam ansiosos para descobrir se eles estavam 
certos, conversamos por aproximadamente dez minutos 
e enquanto as meninas estavam esperando, alguns 
meninos pararam e caminharam ao redor. Destapamos 
o objeto perturbador, e os seus rostos se iluminaram, 
seus olhos se abriram, seus sorrisos se mostraram. Eu 
suponho que em suas cabeças foram geradas certezas 
e dúvidas, quando viram que era a imagem de um 
coelho cercado por plantas e flores.

Seus pensamentos tornaram-se visíveis, nós pegamos 
suas respostas nomeando-os novamente, concluindo 
que todas as respostas eram válidas e que todos os seus 
pensamentos são importantes. Perkins (1998) afirma:

O pensamento é basicamente invisível. [...]. Na maioria 
dos casos, o pensamento permanece sob o capô, dentro 
do maravilhoso motor de nossa mente. [...]. Felizmente, 
nem o pensamento, nem as oportunidades para pensar 
devem ser necessariamente invisíveis como costumam 
ser. Como educadores, podemos trabalhar para tornar o 
pensamento muito mais visível do que geralmente é na sala 
de aula. Quando fazemos isso, oferecemos aos alunos mais 
oportunidades para construir e aprender. (p.1)

Com os bebês, o domínio da linguagem torna-se 
presente quando cada um expressa seu pensamento 
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ao tentar explicar e dar sentido à sua experiência. 
Nesses processos, aprendi que a criatividade nas 
propostas, o tempo e o respeito pelas opiniões de cada 
bebê contam para permitir a participação de todos.

É meu…
Sem se fazer esperar aparece a expressão: é minha! 
Insistentemente nesse momento de suas vidas em que 
eles tomam consciência do outro. É então que começo 
a me questionar: Como usar materiais, brinquedos, 
imagens, etc. onde todos podem participar e cooperar? 
Como posso fazer para promover o respeito e o cuidado 
pelo outro? Nesse momento quando as crianças estão 
aprendendo a expressar verbalmente suas ideias, 
emoções e preferências. E eu começo a procurar 
estratégias ... e entre muitas que li e encontrei entre 
as sugestões dos meus colegas, em livros, artigos 
e na web, descobri que o melhor de todos e os 
mais eficazes é o amor acompanhado pela escuta 
que é dada para cada resposta do bebê e que uma 
das características de uma criança de dois anos se 
manifesta de forma marcada em querer ser o centro de 
tudo o que acontece ao seu redor independentemente 
da presença de outros bebês.

É aqui que eu começo a procurar ambientes 
emocionais favoráveis, cheios de confiança, paciência, 

diálogo e reflexão, tanto para mim quanto para os 
bebês. Me sento com eles e lhes convido a me olhar 
nos olhos, a respirar profundamente e lhes faço uma 
carícia. Às vezes eu acho um bebê irritado ou mal-
humorado que lhe custa receber um carinho. Então, 
me coloco em seu lugar ... porque a perspectiva é 
somente a própria e eu tento contribuir gradualmente 
para a noção de si mesmo em relação aos outros.

E vem os seus pais
Seus pais, essas pessoas que têm uma presença 
ativa na vida do bebê, que o formam ou não o seu 
exemplo; que acompanham a árdua tarefa de educar, 
constantemente preocupados com o bem-estar de suas 
famílias, com perguntas, medos e um grande amor 
por seus bebês de apenas dois anos. Tudo aquilo que 
vivem as crianças dentro de suas casas é visível por 
seu comportamento na sala de aula. A formação de 
uma família não é uma tarefa fácil, mas tampouco é 
impossível. Famílias que esperam pela fórmula mágica 
para facilitar a educação de seus filhos, famílias que 
procuram uma ajuda, uma palavra de encorajamento, 
apoio e solução. E lá estou eu, com a minha experiência 
para lhe dizer - tudo vai ficar bem – fiquem tranquilos! 

Em entrevistas que realizo com os pais, começo a 
conhece-los, em situações diferentes, como está a 
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comunicação entre eles e como eles ajudam seus 
filhos na sua formação. Lá conheço situações que 
influenciaram na vida de seu filho ou filha: gravidez, 
parto, o movimento em seus estágios anteriores de 
desenvolvimento, as preferências, as rotinas que 
estabelecem, o acompanhamento e seu ambiente 
familiar, através da comunicação que é estabelecida 
entre a casa e o Jardim de Infância. É gerada uma única 
linha de formação e ao mesmo tempo a construção de 
identidade, personalidade, desenvolvimento emocional e 
interação social na infância.

Adeus, adeus
O dia está cheio de experiências variadas e 
significativas que transformam meu trabalho como 
professora, adoro meu trabalho e cada uma das 
situações que eu vivo com bebês. Suas necessidades 
de independência, seu choro, o cuidado que eles 
exigem e o amor que eles me dão. Assim, termina um 
dia com os bebês, ajeito sua aparência e prepara-os 
para a encontro com seus pais ou cuidadores. Nos 
despedimos com um forte abraço e com a promessa 
de outro encontro em uma estrada não percorrida, 
desconhecida, mas igualmente promissora.
Faz pouco tempo que trabalho com essas crianças, 
mas o vínculo cresce e se torna mais forte porque a 
experiência é cada vez mais significativa para todos. 
Contar suas vidas que, ao mesmo tempo, é minha, 

me traz alegria, me abre para um mundo de novas 
possibilidades e janelas para descobrir. Como Bárcena 
(2004) expressa: Trata-se do mundo que percebemos 
como uma extensão de nossa própria pele, e também 
o que descobrimos em nosso interior cada vez que 
nos atrevemos a olhar ensimesmados e atentos, a 
subjetividade que nos constitui. (p.231)
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Construir identidade

     MARÍA ISABEL MENA GARCÍA

Nesta breve exposição se busca responder a pergunta 
Pode uma boneca branca construir a identidade 
da infância de comunidades negras? É claro que a 
resposta é um NÃO com toda a força que este assunto 
merece. No entanto, o mercado de bonecas brancas 
está tão naturalizado em nossas cotidianidades que 
uma dose de tensão nos ajudará a não correr o risco 
de simplificar esta situação complexa.

 

O trabalho com minorias de Clark e Clark (1947) 
mostrou que dois terços das crianças preferiam 
a boneca branca. Esta tendência a favorecer o 
grupo majoritário diminuiu com a idade, embora as 
preferências pela boneca branca persistiram em idades 
posteriores. (Moreno, 2006: 73) 

Saúdo a citação acima porque, realmente, encontrar 
trabalhos de pesquisadores que se disponham a 
analisar as emoções produzidas pelos brinquedos 
(Aristizabal 2005) e, especialmente, as bonecas, gera 
um alívio nestes tempos de tanta dúvida e incerteza 
por parte das pessoas que trabalham na educação 
infantil - para não mencionar as próprias mães que 
têm crianças negras e permanentemente se angustiam 
buscando a melhor maneira de proteger seus filhos 
contra os ataques raciais.

Assim, o objetivo deste texto é duplo: por um lado, 
encontrar a categoria mais precisa para visualizar o 
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tema da negritude e, por outro lado, essa pessoa 
que está atravessando seu primeiro ciclo de vida. 
Devo dizer que justamente este objetivo de pesquisa 
tornou-se a minha tese de doutoramento, inscrita na 
Universidade Pablo de Olavide. Em grande medida, 
este texto descreve o projeto de pesquisa.

A questão geral que orientou toda a minha tese foi: 
Como as crianças negras representam sua identidade 
racial? Esta questão se desmembra em perspectivas 
variadas que, a cada ano, se desdobra no evento África 
na Escola.

Este evento, permite monitorar de perto essa parte 
do movimento negro que defende o aprofundamento 
em temas e problemas relacionados à identidade 
racial e como, especialmente as crianças, são sujeitos 
revolucionários à opressão racial ao escolher bonecas 
negras ou pintar a representação de seu corpo com 
cores diferentes da “cor-da-pele”. O objetivo geral da 
tese foi identificar algumas pistas nos desenhos dos 
meninos e das meninas ao pintar ou representar o seu 
tom de pele e fenótipo. 

Em termos de objetivos específicos, esta pesquisa, em 
primeiro lugar, busca estabelecer um estado da arte 
dos estudos raciais aplicados à infância. Este capítulo 
busca identificar as crianças que nascem, crescem e 
desenvolvem durante todo seu ciclo de vida no sistema 
escravista. Revisitar essa historiografia para dar 
visibilidade à infância será uma aventura extremamente 
interessante.

Em termos específicos se pergunta: uma criança 
imersa no contexto Chocoano , onde toda a 
comunidade é negra, se pintará ou escolherá uma 
boneca da mesma forma como faz uma criança em 
Bogotá, onde ela será minoria? Finalmente, em um 
capítulo final, se espera produzir uma campanha contra 
o racismo na infância que permita acompanhar o 
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movimento negro em suas demandas por um mundo 
melhor. Assim, afirma Moore:

“Mas a maneira mais eficaz e poderosa para negar a 
existência do racismo é negar a existência de raças. 
E, para isso, os que negam a existência de raças 
se escondem atrás da afirmação peremptória dos 
biólogos de que “raça não existe”. Na verdade, há 
muito tempo sabemos que não há “raças biológicas”. 
.... De modo que, a raça existe no mundo das relações 
cotidianas, no universo do imaginário humano e no 
âmbito decisivo das estruturas que regem o acesso aos 
recursos da sociedade”.

No caso da infância, o racial está fortemente ligado à 
falta de bonecas negras nas instituições educativas, 
a invisibilidade dos heróis e heroínas negras para 
ambientar as salas de aula, a falta de histórias 
infantis alusivas a situações das comunidades negras, 
a falta de material escolar para trabalhar os vários 
tons de pele, as cores com que os pequenos pintam 
o corpo humano, entre outras lacunas que devem 
ser preenchidas para oferecer às nossas crianças 
ambientes acolhedores onde se promove a identidade 
racial. Todo o dito até aqui constitui um terreno fértil 
para a autoestima das crianças e, portanto, queremos 
chamar a atenção das comunidades acadêmicas para 

que pensemos e atuemos na infância, como uma 
experiência histórica concreta.

A tarefa não será fácil. Por um longo tempo, as 
Ciências Sociais e Humanas se fecharam a qualquer 
possibilidade de ver na questão racial, a resposta 
às desigualdades contemporâneas. Os estudiosos 
escolheram o caminho da cegueira à cor para 
determinar o curso de suas produções de pesquisas e 
bibliográficas - situação que torna mais problemático 
investir o sujeito negro de autoridade epistêmica 
desde a primeira infância. No momento, contamos 
com poucos pesquisadores que apoiam as denúncias 
que as famílias destas crianças fazem continuamente 
sobre professores que não querem abraçar ou beijar 
as crianças mestiças, como assinala Santiago para o 
caso brasileiro: 
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Desde os anos 1980, começaram a ser realizadas 
pesquisas nas áreas de educação infantil para mostrar 
que o cuidado e a educação das crianças pequenas 
eram desiguais, e também que partes dessas 
desigualdades estavam relacionadas à pertença racial, 
dando existência a uma pedagogia racista na educação 
infantil (2012: 5).

No tocante à metodologia, na tese se adotou a 
pesquisa qualitativa, uma vez que optamos por 
trabalhar os desenhos ou representações que as 
crianças fazem sobre sua identidade racial. Nesse 
momento, propomos uma técnica documental 
acompanhada por algumas entrevistas para conhecer 
mais de perto o ambiente de socialização  
que pode ter grande influência na construção  
do processo por meio do qual se representam  
como sujeitos da negritude.

O experimento histórico com bonecas
Para este experimento, os psicólogos Clark e Clark 
(1947) tomaram bonecas negras e brancas para 
que as crianças escolhessem com qual das bonecas 
(negra ou branca) se sentiam mais identificadas. Eles 
perguntaram qual boneca era mais bonita, qual era 
boa, qual tinha o melhor futuro, qual se parecia mais 
com cada criança.

As respostas são violentas para crianças tão jovem. 
Com muito poucas exceções, relacionaram a boneca 
negra com os anti-valores da sociedade (sujeira, 
maldade, feiura) e a boneca branca foi associada 
com os valores aos quais a escola associa com a 
beleza, a limpeza, a bondade. Se esta associação já 
não fosse dramática em termos raciais, em seguida, 
as crianças do experimento optaram por destacar 
que mais se assemelhavam mais à boneca branca, 
independentemente de seu tom de pele, isso significa 
que as crianças negras se identificam com a boneca 
branca e as crianças brancas, também.

Muito se tem discutido sobre este experimento. 
Provavelmente a forma concreta pela qual as pessoas 
negras constroem sua identidade seja o tema mais 
problemático a ser resolvido pelos pesquisadores que 
se dedicam à infância e à negritude. Esta ausência 
representa o desafio analítico de usar categorias raciais 
na busca de respostas aos processos psicológicos que 
se desenvolvem nas fases iniciais do ciclo de vida. E 
essas lacunas exigem dedicar os melhores esforços 
para aprofundar o caminho aberto pelos Clark.

A discussão sobre o significado da escolha das crianças 
é talvez um elemento que vale a pena seguir a sua 
evolução. Se a evidência indica que, depois de quarenta 
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anos, os estereótipos raciais que as crianças associaram 
à população negra continuam intactos, supõe-se que tem 
algo que não vemos nas investigações sobre a infância 
ou que está acontecendo de modo superficial no sistema 
educacional para que não tenha mexido nos sólidos 
fundamentos de como uns seres humanos veem os 
outros, neste caso a população negra.

O quarto exemplo termina com uma alusão às bonecas 
negras. Este item discute que se as meninas utilizam 
este tipo de brinquedo 
como um mecanismo 
representacional, 
é necessário reunir 
material para 
interpretar como 
se desenvolve este 
processo nas meninas 
negras que sempre 
brincam com bonecas 
brancas. Se levarmos 
a sério o debate pela 
representação, então 
a boneca branca, 
uma vez que é 
objeto disponível em 
todo o mercado de 

brinquedos, deve ser confrontada para descanonizar 
seu uso, sobretudo na educação inicial. Mena 
2016:16

Sendo assim, é urgente identificar algumas questões 
que se referem ao tema das bonecas, quando o único 
que o mercado de brinquedos oferece são bonecas 
brancas, para todas as crianças de todos os tipos 
raciais. Partimos do pressuposto de que meninas 
negras, permanentemente expostas à dor do racismo, 

são presa fácil em seu 
primeiro ciclo de vida de 
confusão e angústia porque 
sua pele não se parece com 
a das bonecas ou o seu 
cabelo não cresce da mesma 
forma que mostram as 
representações sob a forma 
de bonecas brancas.

Finalmente, trata-se de 
convidar a comunidade 
educativa a perder o medo 
de produzir trabalhos sobre 
o racismo na infância: este 
é o epilogo desta breve 
exposição.  

Construir identidade
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A experiência indica que apenas quando se conhece 
a dimensão do dano psicossocial na vítima se podem 
definir tratamentos de acordo com a gravidade do 
problema. Portanto, conhecer a influência sobre 
as crianças da negritude, exige realizar pequenas 
contribuições para a construção de propostas para 
combater o racismo na sociedade. 

María Isabel Mena García,
Profesora investigadora, UNAD. Membro fundador  
do evento África en la escuela
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CONSELHO EDITORIAL DO CHILE

“A educação é um processo consubstancial com a 
vida humana em sociedade e ocorre no contexto 

espaço-temporal em que as pessoas se desenvolvem 
ao longo da vida, a partir de sua educabilidade ou 

capacidade básica para comunicar-se, desenvolver-se 
e transformar-se”

Prof. Sra. Viola Soto Guzmán (1921-2016)

Contribuições da Mestra as profissionais  
da Educação Infantil
As Educadoras de crianças pequenas, profissionais 
que educam a primeira infância, estão desenvolvendo 
seu trabalho em um mundo complexo, sua identidade 
profissional foi sendo construída a partir de alguns 
marcos históricos que é interessante lembrar.

historia de la educación
A mestra Viola Soto
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No ano de 2001, após a chegada da democracia no 
Chile após 30 anos de ditadura militar, um primeiro 
processo de Reforma Educacional foi experimentado 
e as Bases Curriculares da Educação Pré-Escolar 
foram socializadas, um documento curricular onde 
o conceito de menino e de menina potentes; uma 
educadora de crianças pesquisadora na ação e nas 
aspirações, sonhos e desejos na construção de uma 
sociedade democrática, que se esperava que fosse 
posta em prática a partir de um currículo com uma 
perspectiva prático-comunicativa. Este processo foi 
acompanhado de jornadas de aperfeiçoamento com as 
profissionais com a intenção de que se apropriassem 
de novos conceitos, novas formas de fazer e proceder 
que concebiam uma nova ideia de ser humano e de 
sociedade.

A este respeito, Viola Soto assinalava: 
“A reflexão sobre o papel que desempenham hoje 
as professoras do  Jardim de Infância está em 
relação com uma proposta nacional de política 
pública muito complexa, que impede a compreender, 
interpretar e praticar um currículo muito diferente 
daquele praticado em todos os níveis da educação 
chilena, mesmo em educação infantil ... O novo 
currículo de educação infantil (refere-se às novas 
Bases Curriculares da Educação Infantil, publicado 

pelo Ministério da Educação do Chile em 2001) 
responde aos objetivos de incorporação da nossa 
população à uma educação de qualidade de 
acordo com os avanços científicos e tecnológicos 
da modernidade na era da informação, do 
conhecimento e da globalização. Isso afeta toda a 
sociedade, modificando suas necessidades ante os 
novos processos de socialização emergente e ante 
a uma nova concepção da criança que implica seu 
empoderamento como uma pessoa que se relaciona 
com o mundo e que o significa e ressignifica desde 
o nascimento. No entanto, ocorre em um contexto 
social ainda impregnado de funções sócio históricas 
e curriculares que não conseguiram mudar com a 
mesma rapidez dos tempos”.

A mestra deixa em evidencia sua clareza para analisar 
a complexidade da mudança na identidade profissional 
da educadora de crianças pequenas e o quão difícil 
é abandonar o paradigma curricular tecnológico, que 
se apresenta como uma permanente tensão teórico-
prática que esta profissional terá que abordar.  A este 
respeito, vale a pena perguntar quais os elementos 
desse paradigma que estão presentes em nossas 
salas de aula chilenas; bem como em que medida a 
professora de Jardim de Infância conseguiu distanciar-
se das práticas comportamentais.

A mestra Viola Soto
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A este respeito, a mestra Viola Soto opinou: 
“Os desafios que irão enfrentar as educadoras para 
desempenharem-se como líderes das racionalidades 
práticas e comunicativas que se expressam no novo 
currículo para a educação infantil, devem levar em 
conta as dificuldades de entendimento que implica a 
mudança completa de paradigmas com os quais até 
agora ela e seus colegas realizaram, a fim de adotar 
as ações que provocam a incorporação progressiva 
desta maneira diferente de relacionamento educadora-
criança-família que permeia o novo currículo. A 
prática curricular que é defendida é totalmente 
oposta à que existiu em muitos jardins de infância 
no país ...O currículo tecnológico por objetivos 
responde a uma racionalidade instrumental, que 
estabelece um exercício de ensino funcional destinado 
a obter produtos de aprendizagem associados 
progressivamente entre si, cujo desempenho é 
observável e mensurável. Sem prejuízo de ser 
adequado para algum tipo de aprendizagem, é 
irrelevante como um plano de ação para essa 
criança “empoderada”, de acordo com os novos 
conhecimentos que as ciências aportam sobre ele e 
que contribuem para  seu desenvolvimento “. 
 
A opinião da mestra demonstra sua capacidade 
crítica de olhar para o sistema educacional chileno 

e, hoje após 16 anos de implementação das Bases 
Curriculares da Educação Infantil; no momento em que 
estão confrontados com uma nova reforma curricular 
no nível, persistem ainda representações e práticas, 
que não conseguiram ser modificadas completamente 
dos pontos fortes e dos significados da referida 
referência curricular.  
 
Finalmente, a professora Viola convida as professoras 
de creche e pré-escola para refletir sobre o seu 
papel pedagógico como agente de mudança social, 
na perspectiva de gerar espaços participativos e 
necessários para o surgimento de uma sociedade 
mais democrática e co-construir uma educação infantil 
que ressignifique o conceito de menino e menina e 
que outorgue à comunidade educativa um espaço 
protagonista.

“A inovação curricular implica liderança e essa, 
condução. No contexto democratizador que defende 
um novo modelo as educadoras de creche e pré-
escola são líderes oficiais e, portanto, facilitadores do 
surgimento de diversos líderes que surgem no trabalho 
das comunidades educativas pelo reconhecimento 
dos outros membros dos grupos. A sabedoria das 
educadoras estará em facilitar o surgimento desses 
líderes. Se incorporarão com êxito na orientação 

A mestra Viola Soto
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do novo currículo aquelas que assumiram o serviço 
humano como parte essencial de seus projetos de 
vida, e a profissão de educar como um aspecto 
nuclear desse serviço. Eles se deslumbram com cada 
criança que cresça seguro de si mesmo, apesar dos 
problemas de sobrevivência ou da solidão emocional 
em abundância ... e podem dizer: graças à vida que 
me deu tanto! “

Na construção de uma pedagogia do jardim  
de infância do século XXI.

Prêmio Nacional de Ciências da Educação 1991

Formou-se como professora de História e Geografia no 
Instituto Pedagógico da Universidade do Chile.

Ensinou no Liceu Experimental Manuel de Salas, onde 
também trabalhou como Assessora Técnica.

Possui Mestrado em Curriculum Educacional pela 
Universidade de Siracusa, Nova York, Estados Unidos 
e mestrado em História da Arte e Psicologia pela 
Universidade Central da Espanha.

Ensinou no Instituto Pedagógico e na Universidade 
Católica do Chile.

Em 1990, tornou-se Vice-Reitora Acadêmica da 
Universidade Metropolitana de Ciências da Educação 
(UMCE). Ela também foi encarregada do Programa de 
Pós-Graduação desta instituição entre 1995 e 1999. 
Lá, Ela também recebeu a distinção de Professora 
Emérita (1997) da UMCE e do Doutorado Honoris 
Causa (2006). Ela morreu em setembro de 2016.

Respeitada acadêmica e fiel representante da Pedagogia 
Crítica, focada nos valores do humanismo cristão que 
declarava e se refletia em cada uma de suas ações, Viola Soto Guzmán
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o que sempre a fez destacar o vínculo especial que 
estabeleceu com seus alunos, que antes de tudo eram 
para ela seres humanos com um tremendo potencial de 
transformação, e que ela conseguia observar, detectar e 
liderar, pelo que ela sempre foi chamada de “mestra”.

O documento a seguir se destaca porque se refere, em 
particular, ao nível de Educação Infantil e ao Educador 
da Primeira Infância, na década de 2000, em um 
momento crucial de Reforma Educacional da EI, com 
sua tremenda capacidade de análise e projetiva, que 
fez constatar que sua visão quase se tornou uma 
profecia do que aconteceu a posteriori.

OS NOVOS CENÁRIOS CURRICULARES  
E DESAFIOS PARA OS EDUCADORES  
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Viola Soto Guzmán

Introdução
A reflexão sobre o papel que desempenham hoje os 
educadores da educação infantil em relação a uma 
proposta de política pública nacional muito complexa, 
que impede compreender, a interpretar e praticar um 
currículo muito diferente do que se praticou em todos 
os níveis da educação chilena, mesmo na educação 
infantil, que tem um início recente (quarenta anos), em 

comparação com o aparecimento da escola pública no 
século 19 e após o liceu no mesmo século.

O novo currículo de educação infantil refere-se 
às novas bases curriculares da educação infantil, 
publicadas pelo Ministério da Educação do Chile em 
2001, como produto de um processo participativo de 
elaboração e responde aos propósitos de incorporação 
de nossa população em uma educação de qualidade 
de acordo com os avanços científicos e tecnológicos da 
modernidade na era da informação, do conhecimento 
e da globalização. Isso impacta toda a sociedade, 
modificando suas necessidades ante dos novos 
processos de socialização emergente e ante uma nova 
concepção da criança que implica seu empoderamento 
como uma pessoa que se relaciona com o mundo 
e que o significa e ressignifica desde o nascimento. 
No entanto, ocorre em um contexto social ainda 
impregnado de funções sócio históricas e do ponto de 
vista propriamente curricular não conseguiu mudar com 
a rapidez dos tempos.

Isso está atualmente vinculado à exigência de 
uma educação significativa que envolve colocar-se 
no processo de globalização, modernidade e pós-
modernidade, preservando a identidade e a tradição 
que se consubstancia.

A mestra Viola Soto
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... uma seleção da cultura adequada 
para cada pré-escola, desde as 
demandas e necessidades das próprias 
crianças e do posicionamento de suas 
famílias e sua comunidade. Também 
requer uma comunicação dialógica, o 
que implica em uma relação direta entre 
a educadora e os bebês e as famílias, 
a fim de compartilhar fins processuais 
adequados e recursos que moldarão 
planos de trabalho abertos e flexíveis.

Pesquisas recentes realizadas em 
Santiago (Águila Silva, 2002) e 
Concepción (Ferrada, 2002) sobre a 
implementação de algumas políticas 
de mudança educacional, desde o nível 
do discurso até a sua interpretação na 
unidade escolar ou na sala de aula, 
apontam diferenças profundas que surgem não apenas 
das características da instituição escolar nas quais as 
diretrizes e normas são aplicadas, mas também da 
experiência profissional das professoras que devem 
aplicá-las e das tentativas de dar suporte técnico, 
através de uma supervisão adequada, aos projetos que 
emergiram como os dos Ensinos Secundários de Monte 
Grande  a partir das comunidades escolares de base.

Os desafios que as educadoras terão de enfrentar 
para atuar como líderes das racionalidades práticas e 
comunicativas que expressam o novo currículo terão 
que levar em conta as dificuldades de compreensão 
que implica a mudança integral dos paradigmas com 
os quais até agora eles haviam sido formados com 
seus colegas, a fim de adotar as ações que causam 
a incorporação progressiva dessa maneira diferente 

A mestra Viola Soto
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de relacionamento educadora-criança-família que 
impregna o novo currículo. 

A prática curricular defendida é totalmente oposta à 
que existia em muitos jardins de infância no país. Em 
uma investigação etnográfica recente, apresentada 
como dissertação para obter o mestrado (Araya, 
2002), uma professora verifica nos jardins que o 
que predomina nas educadoras observadas é a 
aplicação de um currículo tecnológico baseado no 
condutivismo ou comportamentalismo, no qual a 
preocupação essencial é obter resultados lineares 
de comportamentos associados que orientam as 
ações de ensinar nos horários fixados nos planos de 
trabalho. Qualquer interrupção deste processo causada 
pelas questões ou pelos interesses das crianças nos 
faz pensar se isso não é irrelevante, já que não foi 
programado. O currículo tecnológico por objetivos 
responde a uma racionalidade instrumental, que 
estabelece um exercício de ensino funcional destinado 
a obter produtos de aprendizagem progressivamente 
associados, cujo desempenho é observável e 
mensurável. Sem prejuízo de ser adequado para algum 
tipo de aprendizagem, é irrelevante como um plano de 
ação para essa criança “empoderada”, de acordo com 
o novo conhecimento que as ciências trazem para ele 
e seu desenvolvimento.

Esta criança de entendimento e de afecções abertas 
ao mundo exige um currículo flexível e pertinente, 
entendido como um processo criativo e comunicativo de 
acordo com suas circunstâncias, que responde a amplos 
propósitos, mas cujos planos estão sendo modificados 
no curso de suas interrelações com outros atores sociais 
e com o mundo maior que percebe através deles.

Um currículo dialógico, expressão de uma 
racionalidade comunicativa, levanta, como se observa 
nos componentes estruturais da base curriculares 
proposta–âmbitos de experiência para a aprendizagem, 
núcleos de aprendizagem, objetivos gerais, 
aprendizagens esperadas, orientações pedagógicas 
- e na sua inter-relação dinâmica manifestada em 
círculos, uma concepção de processos entre os que 
se consideram o mundo objetivo, o intersubjetivo e 
o subjetivo, e a relação educadora-criança e família 
próxima e aberta à recepção do mundo maior. Nesta 
concepção, diferentes projetos curriculares devem ser 
produzidos em cada escola. A seleção curricular que 
opera é aberta e, portanto, exige que a educadora 
construa um currículo adequado às circunstâncias 
em que trabalha. Somente dessa maneira pode ser 
possível a relação constante entre a seleção curricular 
de acordo com os âmbitos, núcleos e aprendizagens 
esperados com a cultura de pertinência de cada 
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criança, sua família e sua comunidade, de modo que o 
mundo objetivo dos universais da cultura se signifique 
desde o ponto apropriado da cultura de pertença no 
respeito que essa merece.

Do mesmo modo, o novo quadro curricular defende 
garantir uma forte conotação de racionalidade prática 
inspirada nos valores de uma sociedade democrática, 
o que implica uma atenção constante e respeitosa e 
inclusiva daqueles que constituem o mundo próximo da 
criança, que tem que ser vinculada ao projeto educacional 
da escola infantil. Mas essa conexão não é simples, pois a 
pertença das famílias a diferentes níveis culturais e sociais 
e as crises que o núcleo familiar experimenta hoje não 
foram suficientemente estudadas e exigem formação do 
educador como pesquisador em ação.

Desta forma, deve combinar a racionalidade 
comunicativa, que alimenta a vida quotidiana como um 
registro do passado nos “interstícios sociais do presente” 
e racionalidade prático-valorativa, sem preconceito 
de recorrer ao instrumental, que surge do rigor dos 
resultados do conhecimento científico e tecnológico.

Paulo Freire (1998) em sua Pedagogia da Esperança 
considera a escola em uma relação aberta com seu 
ambiente natural e social, circunstanciada espacial 

e temporalmente, e movida por critérios de seleção 
e transmissão cultural decorrentes do encontro da 
educação formal e não formal em situações concretas, 
de acordo com satisfações das necessidades 
humanas concordantes com a própria idiossincrasia 
cultural e com as possibilidades dos atores sociais 
que participam do processo educacional, sem 
preconceito de incluir a própria cultura na incorporação 
discriminada dos avanços científicos e tecnológicos.
Essa reflexão é válida para o currículo integrado 
defendido no novo currículo da educação infantil?

Este currículo, impregnado de valores de respeito 
pelas diferenças sociais e culturais das famílias 
atendidas pelos jardins e pelo desenvolvimento da 
autoimagem da criança, promovido por múltiplas 
aprendizagens desde a consolidação de sua 
identidade, é em si mesmo um grande desafio, que 
se torna mais complexo se se levar em conta que 
os conflitos familiares introduzidos na vida do jardim 
como parte de sua ação normal. É necessária uma 
formação profissional completamente diferente da 
que prevaleceu no país até os anos 90, quando a 
formação de professores se baseava principalmente 
na psicologia comportamental, e os fundamentos 
sociológicos e antropológicos da educação haviam 
desaparecido desde a década de oitenta. Todas as 
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historia de la educación
ações profissionais indicadas, que decorrem do novo 
quadro curricular, implicam uma forte base formativa 
nas disciplinas acima mencionadas, bem como uma 
prática metodológica de pesquisa qualitativa, longe do 
positivismo separador do sujeito e do objeto.

A maioria da população infantil do mundo - incluindo 
o Chile - vem de ambientes de pobreza que, como já 
foi dito, foram muito pouco estudados até agora. A 
política de ampliar as opções para entrar na escola 
infantil, apoiada pelo governo como parte de seus 
programas de discriminação positiva, significa que as 
educadoras devem atender a maioria da população 
que vive na pobreza, cujo crescimento é muito maior 
do que o incremento médio atual. De acordo com 
os resultados da pesquisa de Rascsinski (1985) na 
Grande Santiago, enquanto a pirâmide da população 
chilena tende a se assemelhar a dos países de alto 
desenvolvimento, a dos setores de pobreza mantém 
nesta cidade a forma aguda que caracteriza a de alto 
nascimento e escassa longevidade. A maioria das 
crianças chilenas vem desses setores de pobreza.

As famílias das crianças atendidas com a ampliação 
da cobertura dos jardins não são semelhantes a 
dos estereótipos nos livros escolares e nos meios 
de comunicação de massa. Essas cristalizações 

não funcionam no novo currículo para os pobres ou 
os ricos. A cultura familiar dos setores da pobreza 
tem sido pouco abordada neste país e no mundo; 
a família dos setores médio e altos estão em crise 
pois as separações de casamento aumentam e os 
novos sistemas de casais criam vínculos fracos de 
responsabilidade sobre as crianças.

A inovação curricular implica liderança nessa 
condução. No contexto democratizador que o novo 
modelo defende, as professoras do Jardim de 
Infância são líderes oficiais e, portanto, facilitadoras 
do surgimento de diversos líderes que surgem no 
trabalho com as comunidades educacionais pelo 
reconhecimento dos outros membros de seus grupos. 
A sabedoria dos educadores estará em facilitar o 
surgimento desses líderes. A incorporação bem-
sucedida na orientação do novo currículo será aquela 
que assumir o serviço humano como parte essencial 
de seu projeto de vida e a profissão de educar como 
um aspecto nuclear desse serviço. Se deslumbrarão 
com cada criança que cresça segura de si mesma, 
apesar dos problemas de sobrevivência ou da solidão 
afetiva em abundância ... e eles serão capazes de 
dizer: graças à vida que me deu tanto! 
     
     CONSELHO EDITORIAL DO CHILE
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JAVIER ABAD MOLINA

 

A narração desta experiência pretende situar a 
iniciação à leitura e escrita, no segundo ciclo da 
Educação Infantil, a partir de uma dimensão relacional 
e afetiva que se baseia nas propostas construtivistas 
e na abordagem comunicativa do currículo. Através 
das referências da arte contemporânea baseadas 
na palavra escrita e no simbolismo dos objetos 
cotidianos, é apresentada uma situação, possibilidade 
ou ritual que é instalado como rotina na vida da turma. 
Assim, é promovido o desejo de comunicação com e 
através de outros, redefinindo o papel do professor 
como mediador e acompanhante nos processos de 
leitura e escrita e reconhecendo a importância do 
contexto para que a mensagem adquira significado. 
Para isso, estão integrados os aspectos lúdicos, 
afetivos e simbólicos que oferecem um sentido 
compartilhado à produção e interpretação de 
diferentes textos em um aprendizado contínuo  
de algo, por um motivo e para alguém.

Origem da proposta: a arte da palavra 
A palavra escrita sobre a imagem, o corpo ou os 
objetos tem sido e é um recurso comunicativo 
e estético amplamente utilizado pelos artistas 
contemporâneos como uma extensão semântica de 
seu trabalho, bem como uma referência à cultura 
letrada. A palavra é utilizada como “objeto artístico”de 
diversas maneiras através da palavra plana (pintura, 
fotografia, desenho, trabalho gráfico, etc.), a palavra 
volume (escultura e instalações) e até mesmo a 
palavra multimídia apresentada por néon, vídeo ou 
projeções virtuais. Da poesia visual de Joan Brossa 
às sequências luminosas de Bruce Nauman, muitos 
escultores ou pintores fazem propostas artísticas 
com palavras que integram e ressignificam o texto 
escrito em suas obras (por exemplo, Jaume Plensa, 
Eva Lootz ou La Ribot, na Espanha e Elida Tessler, 
Rivane Neuenschwander ou Ben Vautier no âmbito 
internacional). Assim, o discurso da palavra escrita 

as 100 linguagens da infância
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as 100 linguagens da infância
como elemento constitutivo da obra ou ação artística 
permite construir, comunicar e transmitir diferentes 
mensagens através de múltiplos apoios e áreas de 
representação.

Isto significa que no campo artístico atual, a palavra 
já não é apenas lida ou escrita, mas também se torna 
imagem (imagem da palavra), é subjetiva (corpo da 
palavra), objetiva (objeto-palavra), espacial (espaço de 
palavras) ou é ação (vida da palavra). E neste encontro 
com a palavra, nessas “outras” áreas, contextos e 
situações, a experiência de leitura e escrita adquire 
novos significados, uma vez que está integrada na 
própria narrativa de vida daqueles que não só lêem ou 
escrevem, mas também interpretam e compreendem.

A partir desta proposta de contextualizar a arte 
contemporânea na escola, tomamos como referência 
a intervenção poética no espaço urbano «malditas-
tirinhas-malditas», realizado por artistas anônimos 
que usam o texto escrito sobre um suporte efêmero, 
mas com uma evidente intenção simbólica: as tiras 
adesivas ou “Band-Aids”. Estes objetos cotidianos 
na maioria das vezes se mimetizam na cidade, mas 
são encontrados por leitores casuais que param 
para ler essas mensagens, muitas vezes anônimas 
e sempre escritas com humor sutil, crítica social ou 

simplesmente como um convite ao pensamento que 
altera e interrompe as rotinas da vida.

O “objeto de tirinha”, além de servir como suporte 
físico para a escrita, acaba por ser um “objeto 
relacional”, pois integra diferentes significados que 
remetem à experiências de comunicação, gentileza 
e cuidados (quem nunca ofereceu ou colocou um 
“band-aid” em um pequeno machucado acompnhando 
esta ação com palavras de consolo?). Assim, como 
um objeto associado ao corpo ou “segunda pele”, as 
tirinhas também possuem conotações afetivas que 
emergem de seu uso ou troca com outras pessoas 
(sejam crianças ou adultos) e que possibilitam, através 
da proposta, um “lugar para a escrita »que busca 
a permanência de uma mensagem que expressa 
atenção, proteção, cura, envolvimento, carinho e 
desejo, ou simplesmente, boa intenção.

Nesse sentido, um encontro narrativo é criado entre o 
significado da palavra escrita e lida, a funcionalidade 
e simbologia do objeto de apoio e a ação generosa 
e empática do sujeito. Tudo isso possibilita uma 
oportunidade de comunicação e a expressão 
compartilhada de um sentimento ou emoção que 
se concretiza através do envolvimento simbólico da 
palavra.
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los 100 lenguajes de la infancia
Esquerda: coleção
de textos curtos sobre
o apoio da experiência. 
Direita: tiras presas ao 
mobiliário urbano:
«O significado autêntico
um band-aid não vem
no dicionário.»

Outros microtextos que são ativados a partir de 
sua afirmação e reavaliação discretas.

Escrever e ler a vida
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Web referente en: 
http://www.escritoenlapared.com/2010/11/
malditas-tiritas-malditas-noviembre-de.html

A oferta da palavra e a narração compartilhada
A palavra escrita também pode ser uma oferenda 
e um presente, porque tem o poder de confortar 
e mudar o momento. Ela permanece como uma 
mensagem que evoca algo ou alguém que gostaríamos 
de preservar na memória. A palavra se torna o meio 
para permanecer no outro e servir como um suporte 
estável para representar os vínculos estabelecidos. 
A palavra é então uma possibilidade, para dar forma 
junto à turma, a uma narrativa coletiva que une as 
micro-histórias que são escritas e registradas todos 
os dias de forma colaborativa. Por meio de links 
em uma narrativa concatenada (uma palavra ou 
frase está ligada à próxima e depende da anterior, 
sendo oferecida por pessoas diferentes), as palavras 
permitem representar as contribuições singulares de 
cada sujeito quando estes compartilham a mesma 
intenção comunicativa.

A narrativa compartilhada ou dialógica é construída, 
então, a partir da própria experiência de vida: 
dos encontros, das trocas e dos acontecimentos 
cotidianos da turma, que mesmo que possam parecer 

irrelevantes, se tornam o principal recurso ou tema 
para que o texto escrito obtenha visibilidade e seja 
reconhecido na cultura escolar.A escrita baseada 
na própria experiência (e urgência) cria um vínculo 
comunitário e permite que se realize uma ação 
significativa para sustentar a vida no relacionamento.É, 
então, quando o corpo (e seus objetos próximos) 
entram em jogo para “explicar” a ação e para ser 
também parte importante da mensagem.

Nesta integração da vida com os temas de escrita, 
qualquer fato que seja de interesse das crianças 
pode servir de “texto e pretexto” para a reelaboração 
dos eventos vividos e compartilhados na escola e 
assim possibilitar a construção de uma narrativa do 
“aprender juntos”, narrativa que corresponde tanto a 
momentos extraordinários, como a pequenas ações 
que ocorrem consecutivamente naquele emaranhado 
de biografias que é a escola. Assim, o contexto escolar 
também é um texto ou script aberto para o desejo de 
escrever, o que também é o desejo de Ser.

Ler a vida e escrever a partir do desejo
Como na vida, tudo está unido na escola: palavras, 
imagens, corpos, objetos e espaços. No contexto 
escolar revela-se a própria vida que é apresentada (e 
representada) no dia-a-dia através de um ambiente 
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em que os afetos colaboram para construir os 
conceitos. Sua leitura é promovida, em contínua 
impregnação, através da cultura visual e letrada, que 
favorece múltiplas conexões com a realidade para 
significar a experiência do escritor e/ou do leitor. Esta 
experiência vai além dos suportes textuais tradicionais 
para se situar na interpretação cultural de tudo o que 
envolve uma mensagem e possibilita o aprendizado 
significativo: as formas arquitetônicas e naturais, a 
paisagem e a cidade, a dança e o movimento, som e 
silêncio, etc.

Relato da experiência Te dou uma palavra
A experiência relatada a seguir foi realizada por 
Gracia Moya, uma professora de meninos e meninas 
de cinco anos do CEIP Gloria Fuertes de Jaén e foi 
realizada em diferentes dias e momentos durante o 
ano letivo, integrando-se às rotinas escolares, mas 
não como uma atividade programada e sim como 
uma ação de socialização espontânea ou ritual que as 
próprias crianças gestaram a partir de seu interesse 
e iniciativa. Como já mencionado, a professora busca 
promover a escrita através do desejo e da ação de 
ofertar a palavra para ser compartilhada com os 
outros, favorecendo os processos que tornam a leitura 
e escrita sigificativas para a vida.

Essa dinâmica ou iniciativas similares convidam os 
meninos e meninas a criar textos curtos no contexto 
comunicativo e relacional da turma. Eles situam, 
então, a partir de uma proposta construtivista, a 
própria experiência da vida das crianças como a 
principal razão para seu escritor ou leitor imaginário 
que está se constituindo na consciência de suas 
emoções e afetos. A escrita, então, torna-se um ato 
amoroso, aprovado pelo significado compartilhado da 
coexistência criativa na sala de aula.

A experiência começa em qualquer dia e em qualquer 
momento: uma assembléia para propor e dar palavras 
para outras crianças, palavras visíveis e invisíveis 
para nos acompanhar durante o dia ou nomear o que 
sentimos, pensamos ou desejamos. Palavras para 
presentear um aniversariante, para levar para casa 
ou guardarnos bolsos, palavras para construir e ler 
rapidamente, para decidir e pensar. E as palavras 
também curam? Bem, se as escrevemos em uma 
“tirinha adesiva”(Band Aid)... certamente sim!

Colocamos a disposição e uso das crianças, uma caixa 
de grandes “tiras” e canetinhas para que pudessem 
escrever sobre esse suporte, quando desejassem 
oferecer uma palavra que cure uma queda ou quando 
quisessem oferecer uma mensagem de amor a outra 
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menina ou menino. As crianças logo se entusiamaram 
com a proposta e passaram a preenchem os “adesivos” 
com belas palavras e mensagens de aceitação e 
empatia em relação aos outros. Um instante escolhido 
e compartilhado no cotidiano da escola para criar 
cumplicidade e amizades: mensagens pessoais que 
servem para colocar palavras nos sentimentos de carinho, 
compreensão mútua ou desculpas. Mensagens que eles 
levam para suas casas para mostrá-los às suas famílias, 
que coloam em suas roupas ou tentam mantê-las, o 
maior tempo possível, aderindo à pele. Palavras que 
são contato, oferenda e pensamento. Palavras que são 
carícias, sorrisos e presença.

A professora descreve assim a experiência através de 
seu olhar e reflexão: “A escrita em uma “tira adesiva” 
para pensar, oferecer, acariciar, sentir, amar, fortalecer 
os laços e alcançar o coração. Tiras de palavras mágicas 
que curam a alma e transformam lágrimas em sorrisos 
ou tristeza em emoção. Escrever para emocionar e 
imbuir com palavras o sentimento da VIDA. “Com toda a 
nossa gratidão por ela e as crianças de sua turma (com 
um “tirinha” escrita com a palavra obrigada).

Algumas das mensagens que os meninos e meninas 
escreveram nos “bandAids” foram: “Beijos, eu te amo”, 
“Eu te amo”, “Coração”, “Amor entre você e eu”, “Eu te 
amo com todo o meu coração”, «Eu te amo muito», «Eu 
te amo»,
«Bonito», «Quero que venha logo», «Que não te 
machuque», «Amor»,
«Bonito», «Quero que venha logo», «Que não te 
machuque», «Amor»,
“Um consolo”, “Que não caia mais”, “te amo do fundo 
do meu coração”, “Peço desculpas”, “Um balão de 
coração” ...

Escrever e ler a vida
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Os meninos e as meninas oferecem as tirinhas escritas 
em uma ação amorosa de troca e encontro com o 
“outro” através da mensagem escrita. Eles escolhem 
também o lugar do corpo onde desejam colocar o texto 
(sempre com o conhecimento e a permissão do seu 
amigo).

Uma pequena queda, um agradecimento ou um 
segredo são razões urgentes para a escrita.
As palavras bonitas ou frases que escrevem são, na 
maioria das vezes, mensagens -oferendas que eles 

dão e recebem como presente. É uma maneira de 
“apalavrar” suas emoções e sentimentos. 

JAVIER ABAD MOLINA
professor universitário de Educação Artística  
(La Salle-UAM)
Fotografías: Gracia Moya 
Proyecto Packaging Words. http://www.youtube.com/
watch?v=v0Pd4wLoVPI
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