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Esta edição da revista Infancia Latinoamericana está
focada em dar visibilidade às experiências educacionais
que vivem as meninas e meninos pequenos em
situações de mobilidade humana. Mobilidade humana é
um conceito relativamente novo que pretende oferecer
uma visão diferente dos direitos humanos das pessoas,
famílias ou grupos humanos que, de forma voluntária
ou forçada, regulamentada ou irregularmente, realizam
ou experimentam uma mudança do local em que
habitualmente vivem ou em que eles nasceram.
A mobilidade humana abrange fenômenos sociais como a
migração, o deslocamento forçado, o asilo ou refugio, o
tráfico de pessoas. Também dentro desse conceito estão
as pessoas em contextos de mobilidade humana, ou
seja, aqueles que estão ao redor ou no entorno político,
histórico, cultural ou familiar dessa situação.
A partir dessa noção, queremos problematizar sobre os
diferentes contextos em que as comunidades escolares
enfrentam situações de mobilidade humana, queremos
compartilhar experiências educacionais concretas com

Artesanato de Educação Inicial (maternal B)
fazendo seu chapéu

seus desafios e aprendizados, além de tornar visível
a solidariedade, riqueza, desejos e esperanças que
também são gerados nessas dinâmicas.
A idéia é compartilhar experiências educacionais sobre
como as escolas recebem populações migrantes
ou deslocadas, atendem meninas e meninos cujos
membros da família se separaram (por diferentes razões
–deportação, trabalho, deslocamento, diferentes formas
de violência associadas à migração) e acompanhá–
los educacionalmente. A contribuição obrigatória que
a Revista Infancia Latinoamericana faz sobre esse
fenômeno é oferecer diferentes artigos com experiências
e contribuições que permitam aos profissionais
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da educação infantil, reflexão e análise sobre os
efeitos desses processos na concepção e atenção à
diversidade de infâncias que coexistem.
Esse número inclui experiências, testemunhos e
referências que visam contribuir para a reflexão e
implementação de ações que estão avançando para
garantir o direito a uma educação inclusiva que atenda
a diversidade. Nesse sentido, a Argentina enfatiza a
importância de gerar espaços, no campo educacional,
para a expressão e coexistência da diversidade, o
que não é fácil. No entanto é fundamental avançar
para facilitar e favorecer a inclusão. O Chile descreve
algumas das implicações no âmbito curricular que
tiveram a inclusão e a atenção para as meninas e
Educação inicial motora fina

meninos migrantes. O caminho histórico da educação
infantil na Colômbia serve como referência para
identificar alguns dos desafios que ainda enfrenta
para oferecer uma educação de qualidade e, portanto,
inclusiva.
O México, como país que coordenou esse número,
fornece vários artigos relacionados às implicações
de ter a fronteira com os Estados Unidos ao norte e,
portanto, um território de trânsito para milhares de
migrantes, principalmente da América Central. Famílias
completas que às vezes se mudam impõem realidades
e desafios não apenas para garantir sua segurança,
mas também principalmente para saúde e educação.
Dessa forma, dois artigos descrevem várias
experiências de inclusão no âmbito educacional, um
deles destaca a atenção para meninas e meninos
que vieram da China para Mexicali e como no jardim
de infância eles se articularam com a comunidade
para que a experiência educacional oferecida dê as
condições necessárias para que a população infantil,
além de conhecer e dominar o espanhol, troque
conhecimentos e experiências de ambos os países.
Por outro lado, a entrevista com o Dr. José Luis Molina
Hernández, Professor da Universidade Nacional
Pedagógica da unidade Mexicali, oferece como
testemunho as condições que precisaram ser dadas
para que os professores migrantes para os Estados
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Unidos pudessem ter os documentos que validassem
a licenciatura que necessitavam para exercer sua
profissão, independentemente das condições de sua
situação de imigração ou de entrada no país.
O artigo Atenção aos filhos dos trabalhadores agrícolas
migrantes, uma experiência na Baja California,
detalha a importância desse serviço como um espaço
que favorece o exercício dos direitos de meninas e
meninos de viver juntos, ter espaços seguros, acesso à
educação, ao cantar e ao rir.
O Brasil compartilha os desafios que enfrentou para
favorecer a inclusão de meninas e meninos pomeranas
(eslavas), onde, a partir do reconhecimento de sua
língua, são geradas aceitação e possibilidades de
favorecer sua inclusão.
As autoras e autores que enriqueceram esta edição
com suas contribuições são acadêmicos e professores
que compartilham suas experiências e análises
com o objetivo de dar visibilidade àquelas meninas
e meninos que, juntamente com suas famílias,
transitam em diferentes territórios. Conforme definido
em um dos artigos, a casa se torna móvel e parece
que é o que caracteriza as viagens migratórias do final
do século XX e do início do século XXI, ou seja,
“a casa é levada nas costas”. Essas realidades
desafiam professores e especialistas que direcionam

seus esforços para o exercício dos direitos e bemestar da primeira infância.
Considerando os tempos que vivemos na América
Latina, com políticas migratórias discriminatórias,
separatistas e racistas, desapropriação e exploração
dos territórios dos povos indígenas e aborígenes,
acreditamos que esse número oferece um olhar para
problematizar e tornar visíveis os efeitos da mobilidade
humana na vida das crianças pequenas e fornece
elementos para compartilhar desafios e boas práticas
que educadoras e educadores identificam e realizam.

CONSELHO DE REDAÇÃO DO MÉXICO
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Nos confrontamos com dois artigos complementares e transcendentes. O de Mariana Flores Castillo que nos
fornece uma análise aprofundada dos deslocamentos e do conceito de lar, adaptação e raízes, e a desarticulação de certezas nos movimentos migratórios. E, claro, as consequências na infância. Rebeca Díaz nos fornece informações sobre as ações do Estado mexicano nesta área, serviços, atenções, reflexões, associações.
Incorpora a idéia de aumentar o diálogo entre todos os envolvidos que trabalham com populações migrantes.
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Deixar a terra, esse espaço artificial que chamamos de pátria ...
Tomar a decisão de partir, dividir em dois o coração carregado pela
incerteza; ir para um país, para um mundo diferente, estranho e
alienígena, com nomes impronunciáveis e casas de pássaros nas
janelas, onde a felicidade é aquele pote no final de um arco-íris
de papel; porque a felicidade nunca vem sozinha, sempre pede
sangue quando não resta mais nada no corpo que a pele anêmica
do terceiro mundo.1
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Deslocamentos e lar na era da incerteza
Atualmente, o número de menores não acompanhados
que seguem caminhos migratórios aumentou, estimase que apenas no México, de agosto de 2014 a julho
de 2016, houve um resgate acumulado de 64.638
crianças e adolescentes migrantes (2). O que se leva
quando é preciso abandonar o lar ? O que cabe na
mochila? Como essas crianças vão conceituar lar,
pertença e raízes? Quais são os desafios de reduzir a
idade para se mudar? Como as meninas
e os meninos migrantes constroem
sua subjetividade?

De acordo com as questões anteriores, este artigo tem
como objetivo articular dois conceitos que atualmente
adquirem relevância em um contexto de mobilidade
humana como uma característica dos tempos
contemporâneos. O primeiro é o que agora pode
ser entendido como “lar” enquadrado no que vários
autores chamam de “A Era da Incerteza”. E então, a
relevância do conceito de “deslocamento” como um
tipo específico de mobilidade humana do século XXI,
para finalmente declarar como podemos pensar no lar
em um momento de incerteza em que o deslocamento
é uma condição constante? E que repercussões isso
tem para a população da primeira infância?
Esse clima de incerteza tem impacto, por exemplo,
nos profissionais que atendem a primeira infância, pois
estamos diante de uma mobilidade de um setor da
população que está diminuindo em termos de idade.
Isso implica um acúmulo de desafios no que se refere
a repensar alternativas para atender uma população
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infantil deslocada e cuja percepção e construção
do que até recentemente era entendido como “lar”
está sendo modificada e é fortemente questionada,
principalmente, a relação entre casa, pertença (em
algum lugar) e raízes (o imaginário em termos das
raízes que temos com lugares, costumes, etc.). Como
educar uma população infantil em deslocamento, em
cujo contexto, pensar em permanência e pertencer a
um lugar é cada vez mais difícil?
Fotografia: Mariana Flores

A era da incerteza
A era da incerteza consiste em um processo de
descentralização no qual os projetos individuais da
modernidade não podem mais ser enquadrados em
um projeto nacional, o que predomina é a mobilidade
humana por motivos de precarização e violência, além
de uma aparente flexibilidade de fronteiras no âmbito
comercial, ao mesmo tempo em que há endurecimento
das mesmas.
Na era da incerteza, as certezas se confundem: o que
entendemos por nação, pertencimento, identidade
e lar? Isso, por sua vez, tem uma
conseqüência: a mudança de
consciência nos sujeitos, ou seja, a
construção de novas formas de se
assumir no mundo, que questionam
as construções identitárias como
essências, ou seja, a idéia de
ter: raízes imóveis e um único
patrimônio cultural ou nacionalidade
é questionado3.
Essa reflexão implica estar localizado
em um contexto que reconheça o
movimento diverso e não linear das
diferenças históricas e culturais; é
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nesse sentido que os movimentos migratórios não
podem ser entendidos apenas como mobilidades
do centro para a periferia, hoje estamos diante de
incertezas e variações constantes desses movimentos
humanos, situação impulsionada por uma compressão/
flexibilidade do espaço/tempo4, que polariza as
condições e os motivos dos deslocamentos, mas não
os homogeniza, ou seja, as fronteiras se abrem para as
elites e ao capital, mas elas se fecham para aqueles
que vivem na precariedade.
Deslocamentos
Atualmente não é mais possível pensar em
viagens lineares (emigração, imigração e retorno),
estamos falando de um novo sujeito, um sujeito em
deslocamento, ou seja, a mobilidade como condição
constante e sistêmica. Nesse sentido, é pertinente
fazer uma distinção entre viagens e migração, o que
enriquece a perspectiva que a migração teve até agora:
A viagem implica movimento entre posições fixas, um
lugar de partida, um ponto de chegada e o conhecimento
de um itinerário. E também implica a si mesmo um
eventual retorno, uma possível volta para casa [home]. A
migração, em mudança, implica um movimento no qual o
lugar de partida e o ponto de chegada não são imutáveis
nem seguros.5

Fotografia. Mariana Flores

Há uma diferença substantiva a qual implica que
o ponto de partida, assim como o de chegada são
imprecisos e estão mudando. Essa situação implica
que a casa adquire outro significado, é uma casa
móvel, como já mencionado, essa incerteza em
relação ao centro que representa a ideia de casa
coloca inúmeros desafios para quem trabalha com a
primeira infância, pois a condição de “deslocamento”
de crianças tão novas terá implicações, principalmente
em relação aos processos de adaptação e
enraizamento; no que implicará a separação do
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imaginário do lar que ainda prevalece em diferentes
canais de difusão.

desterritorialização promovidos pelo capital flexível e pela
noção de globalidade em prol da interconexão global.

O conceito de deslocamento ganhou relevância nos
últimos anos, pois denota dois níveis de mobilidade
humana:
1. o primeiro refere-se aos translados e viagens, tanto
de carater forçado para fins de trabalho e como
consequência da violência nos locais de origem;
2. em um segundo nível, refere-se aos movimentos
identitários, ou seja, aos deslocamentos da
identidade, às negociações que são conduzidas
sobre como o sujeito se concebe nos processos de
mobilidade. Assim, temos deslocamentos em dois
níveis: geográfico e de identidade.

Então, o deslocamento começa a ser configurado como
uma característica de época, no sentido de como se
dá o significado ao traslado. O lar é móvel, é isso que
caracteriza as viagens migratórias do final do século
XX e início do século XXI. Essa fluidez tem a ver com
a ausência de certezas e com a crise do projeto de
modernidade, assim como projetos nacionais vinculados
a projetos individuais de longo prazo.

Estamos diante de uma desarticulação de certezas,
frente à construção de uma nova consciência, ou
seja, uma nova forma de estar e de perceber o
mundo, imbuída pela necessidade de deslocamento
constante, tanto a nível geográfico como subjetivo6.
Assim, estamos diante da construção de novas
subjetividades a partir do movimento constante como
característica do processo de globalização, esse
constante movimento desafia as categorias de raízes e
de pertença, devido aos processos transnacionais e de

Nesse quadro sócio-histórico, não podemos mais
falar sobre projetos, identidades ou viagens lineares.
Trata-se mais de espirais e ondulações, não há
certezas dos pontos de chegada nem de partida, o
que propicia que estes estejam imbricados e não
necessariamente diferenciados, o que é deixado para
trás quando se desloca? O que você leva com você? É
o que se constroe ao chegar? Como podemos pensar
as construções do que o lar significa para a primeira
infância em deslocamento?
Por enquanto, você pode pensar em algumas rotas
possíveis, como fortalecer os sistemas de proteção à
criança, promovendo alianças com organizações da
sociedade civil, revisando os registros qualitativos e
<< 11
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quantitativos feitos pelos albergues e abrigos de migrantes,
no México, por exemplo, e sistematizando o que eles
nos relatam sobre as condições dos bebês e crianças
pequenas em deslocamento. Os centros educacionais
precisam projetar linhas de educação que visem abordar
essas novas subjetividades que estão sendo construídas
em meninos e meninas em constante deslocamento.

com certezas de retorno, o lar está constantemente
se reestruturando e se adaptando ao movimento, uma
vez que os deslocamentos desafiam as concepções
tradicionais de lar. Como é que necessário responder
a essa reestruturação do lar, no caso da primeira
infância? Como devem ser orientadas as políticas
educacionais da infância em deslocamento?

Lar
O lar é um marcador espacial de identidade que
denota pertencimento e raízes. Melissa LayCervantes(7) ressalta que tradicionalmente a casa é
definida como o “centro fixo” no qual a vida cotidiana
ocorre, o que implica uma localização geográfica
específica; nesse sentido, a casa pode ser um país,
um prédio ou um bairro. Mas também o lar é um
sistema de relações sociais, processos de subjetivação
e construção da alteridade.

Nos encontramos diante de uma mudança nos
paradigmas da modernidade: o lar e a família, hoje em
dia, em mudança e mobilidade, como isso repercutirá
nos meninos e meninas que hoje em dia sua vida
cotidiana é o deslocamento? Como eles devem
responder a isso os profissionais que atendem a
primeira infância? Por exemplo, como assistir a uma
primeira infância que viaja nos braços das mães,
principalmente, que se trasladam e se estabelecem
nas aldeias por curtos períodos de tempo e que,
às vezes, esses meninos e meninas não podem ter
nenhum documento de identidade e que em algumas
ocasiões ficam em algum ponto da viagem?

Em um contexto de mobilidade, o que é lar foi
modificado, a experiência deste se adaptada aos
diferentes contextos em que os indivíduos se
deslocam, como se constroe um lar em um contexto
de mobilidade e incerteza?
Há uma mudança na relação dos migrantes com o lar,
embora não possamos mais falar de viagens lineares

O lar foi conceituado como um espaço estático
e atemporal, essa narrativa permeia em diversos
discursos em diferentes níveis, o que pode dificultar
os processos de assimilação e atenção às crianças
em deslocamento, o desafio é como educamos a
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partir dos novos paradigmas que nos lançam os
deslocamentos contemporâneos, enquanto enfrenta
uma precarização sistemática daqueles que se
deslocam.
MTRA. MARIANA FLORES CASTILLO
Doutoranda em Ciências Políticas e Sociais da
Universidade Nacional Autônoma do México
Notas:
1. Oscar Estrada (2008), Invisibles. Una novela de
migración y brujería, p. 58
2. Fabiola Martínez, (31 de julio, 2016), “Cifra
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REBECA DÍAZ

Os efeitos da migração nas crianças da América
Central no México
A mobilidade humana é uma questão que ganhou força
crescente nos últimos anos. Focalizando o continente
americano e, mais especificamente, as franjas central
e noroeste, é possível perceber que os rostos dessa
mobilidade estão adicionando nuances que não haviam
sido abordadas antes porque não representavam
as preocupações que hoje são destacadas entre os
estudiosos de movimentos migratórios, governos
locais, estaduais e federais, instituições de ensino,
saúde, e em defesa dos direitos humanos, etc. Isso
ocorre porque as ondas migratórias se intensificaram,
aliadas aos fatores econômicos que provocam incerteza
frente à realidade atual nos países receptores. No
caso do México, pode-se encontrar uma apreciação
imediata nos estados do sul em relação à população
de migrantes da América Central composta por
homens, mulheres e crianças que transitam e / ou se
estabelecem no território mediante solicitação do status
de refugiado ou visto por razões humanitárias

Sobre as crianças e adolescentes migrantes
Além do motivo tradicional de migração (econômica/
emprego), a questão do deslocamento forçado pela
insegurança que tem maior presença no triângulo
do norte centro-americano (Honduras, El Salvador e
Guatemala): extorsão pelas gangues locais (maras),
disputas territoriais, entre outras, são fatores que
promovem a migração e que ganharam maior força
nos últimos quarenta anos. Com isso, as estatísticas
de idade e sexo mudaram abruptamente em um
intervalo de tempo muito curto. Sobre isso, o
relatório anual de 2015 da Rede de Documentação
das Organizações de Defesa dos Migrantes
(REDODEM) relatou um aumento de migrantes entre
0 e 17 anos de idade: em 2014, essa faixa etária
representou cerca de 8,22% da população migrante
registrada em suas estatísticas em comparação
com os 9,92% registrados nas estimativas de 2015;
o que representa um aumento 1,7% (REDODEM,
2015).
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A esse respeito, a Unidade de Política Migratória
da Secretaria de Governo informa, em seu relatório
sobre menores migrantes no México em 2015, o
aumento acentuado de mais de sete vezes os valores
registrados em 2012 - com 3.321 menores - em
relação ao ano de 2014 - com 23.096 de meninos,
meninas e adolescentes (UPM / SEGOB, 2013).

Cabe notar também que a faixa etária predominante
entre adolescentes não acompanhados é entre 12
e 17 anos, enquanto crianças acompanhadas têm
entre 0 e 11 anos (VER GRÁFICO 1). Este último é de
suma importância, porque nos fala de uma mudança
significativa na dinâmica migratória registrada em
pessoas com menos de 18 anos de idade.

entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

Gráfico 1: Fluxo de migrantes menores que se apresentaram ao Instituto Nacional de Migração -INM
por condição de acompanhamento segundo grupos de idade 2010, 2014 (janeiro a dezembro).
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Fonte: UPM/SEGOB. Fevereiro 2015. Em foco: Menores migrantes no México. Estrangeiros que se apresentaram às autoridades
migratórias e mexicanos devolvidos pelos Estados Unidos.
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Esses dados são uma amostra das diferentes
realidades pelas quais a população infantil da
América Central passa não apenas em trânsito como
migrantes, mas em seus contextos locais, onde
fatores como violência doméstica, abuso sexual
por um membro da família ou pessoa próxima,
adultocentrismo, violência generalizada, entre
outros, são motivos para a expulsão de meninos,
meninas e adolescentes que, na particularidade de
cada caso, são subdivididas em menores migrantes
acompanhados ou desacompanhados. Estes últimos
entendidos como qualquer pessoa menor de 18 anos
viajando separadamente de seus pais ou sem os
cuidados de um adulto que por lei ou costume esteja
cuidando.
Considerar os fatores de expulsam as pessoas de
seus países de origem é de extrema importância, pois
permite compreender o grau de vulnerabilidade a que
as crianças migrantes são expostas, principalmente
aquelas que viajam sem a companhia de um
membro da família, porque têm pouco ou nenhum
conhecimento de seus direitos e sua aplicabilidade,
bem como estão expostas ao abuso de autoridade de
qualquer outro adulto, seja um migrante na estrada,
coiote, traficante e até autoridade.
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Nesse sentido, seria pertinente que os profissionais
da educação (professores, pedagogos, educadores e
autoridades de instâncias educacionais) buscassem
acesso à sensibilização e aproximação com a realidade
das crianças migrantes, a fim de conseguir sua
inclusão em um novo ambiente de vida; que, embora
tenha semelhanças com seus locais de origem, ainda
é um novo contexto em que eles precisam encontrar
um novo espaço que lhes permita reorganizar seus
projetos de vida. Isso se deve ao fato de os menores
frequentemente apresentarem comportamentos
de isolamento, introversão, medo e, em alguns
casos de agressividade (apresentados com mais
frequência em adolescentes menores), resultantes do
desmantelamento da estrutura familiar e comunitária
com a qual vêm de seus países de origem.
As ações do Estado Mexicano
Características como inexperiência, particularidades
físicas da idade, ignorância de seus direitos e
obrigações, etc. são fatores que condicionam o
grau de vulnerabilidade que as crianças possuem
devido ao simples fato de serem menores de idade.
A dependência e os cuidados exigidos por um adulto
dependem dos atributos que os referidos menores
carecem. Em geral, estes são condicionados
pela idade que os menores têm, ou seja, quanto

menores, mais cuidados são necessários e, portanto,
a dependência de um adulto que garante seu
desenvolvimento adequado é maior.
Assim, o instrumento, que protege os direitos
humanos de meninos, meninas e adolescentes
é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que
entrou em vigor em 1990, ratificada por todos os
países da América Central e do México (2) e onde
os estados signatários se comprometem a garantir
direitos básicos, como nome, nacionalidade, saúde,
educação, recreação, liberdade, não escravidão, não
violência em suas diferentes formas, entre outros que,
no conjunto, garantam os “melhores interesses da
criança”. Este princípio é resgatado na Constituição
Política dos Estados Unidos Mexicanos em seu artigo
4o. Este princípio aplica-se a nacionais e estrangeiros,
de acordo com o artigo 33, que estabelece que os
estrangeiros gozam dos direitos humanos e garantias
reconhecidas pela Constituição.
Cabe ressaltar que entre as principais garantias
a que as crianças migrantes têm direito estão: a)
educação básica que inclui pré-escola, educação
primária, secundária e média superior obrigatória,
laica e gratuita; b) direito a alimentação nutritiva,
suficiente e de qualidade; c) recreação saudável para
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seu desenvolvimento integral e d) identidade e registro
imediato desde o nascimento. Esse último ponto é de
extrema importância, pois há casos em que os filhos
menores de estrangeiros indocumentados nascidos em
território mexicano não são registrados porque seus pais
temem perder a guarda da criança e serem deportados
para seu país de origen, situação que se instalou devido
à recusa de funcionários do registro civil em reconhecer
a paternidade de alguns pais, por não possuirem um
documento de identidade com uma fotografia – o que
viola o direito dos menores a um nome, nacionalidade e
registro.
No que diz respeito à educação, as crianças migrantes
que tendem a se estabelecer no território mexicano,
por lei, devem ter acesso total a esse direito, no
entanto, como estrangeiros, devem atender a uma
série de requisitos que geralmente são difíceis de
cumprir. No caso de menores que não possuem
documentos de identidade apostilados ou Carteira
Unica de Registro de População, as possibilidades
de receber educação são nulas. No entanto, os
menores que têm visto por razões humanitárias, pela
condição de refugiado ou proteção complementar
tendem a ter a documentação de identidade que eles
anteriormente tinham que apresentar ao Instituto
Nacional de MIgração ou à Comissão mexicana de

Ajuda a Refugiados, conforme o caso, assim como a
Carteira Unica de Registro de População; situação que
teoricamente facilitaria o acesso à educação, mas que
infelizmente nem sempre é o caso, porque, à medida
que o grau de estudos é maior, a inclusão dessas
meninas, meninos e adolescentes nas instituições
educacionais oferecidas pelo Estado mexicano se torna
mais complicada.
Desse ponto de vista, a ação da sociedade civil
organizada percebe a necessidade de ampliar e
adaptar-se às necessidades da dinâmica migratória
de centenas de pessoas da América Central, a fim
de lutar por seus direitos ao livre trânsito, à nãoviolência, acesso à justiça em caso de ser vítima,
serviços de saúde, educação, tratamento digno e não
discriminação, entre outros.
Com relação aos profissionais da educação, seria de
grande ajuda e importância que dezenas de crianças
tivessem o apoio de instituições educacionais que
estejam abertas ao diálogo com a sociedade civil
organizada que promove e abriga crianças migrantes,
de modo que possam ser abertos espaços e jornadas
educativas para promover o acolhimento dos pais e
de seus filhos nas escolas, mas que, acima de tudo,
ofereçam atenção abrangente às crianças migrantes,
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desequilíbrios emocionais da rota dos migrantes e os
pais não têm recursos financeiros suficientes para
garantir a frequência das crianças nas escolas. É
por isso que a colaboração e a reciprocidade entre
a sociedade civil organizada e os profissionais da
educação são fundamentais, uma vez que as condições
e o contexto das crianças migrantes difere amplamente
das crianças mexicanas.

Re-adaptando o projeto de vida
É da maior importância retomar que os menores
migrantes de fato precisam de abandonar suas
comunidades de origem por motivos de violência,
ou seja, fugindo de gangues (maras) porque são
membros de uma família ameaçada ou no caso dos
adolescentes, para evitar serem recrutados, deixar
gangues etc. Relatórios do Instituto Nacional de
Migração, do Instituto para Mulheres em Migração, da
Rede de Documentação das Organizações de Defesa
dos Migrantes, entre outros, apontam as mudanças que
motivam a mobilidade humana da América Central para
o México e os Estados Unidos.
Focalizando a primeira infância, processo etário em
que cada pessoa se desenvolve física, cognitivamente,
cultural e socialmente, é possível perceber através do
gráfico 1 que crianças menores de 11 anos de idade
são acompanhadas por um adulto, principalmente
pelos pais ou por um parente próximo (irmãos mais
velhos), a fim de encontrar um local seguro para se
instalar ou para reunir recursos econômicos e físicos
para continuar sua jornada para o norte. Nesse
entendimento, os menores que são atendidos /
apoiados em creches, abrigos ou casas de migrantes
tendem a receber serviços de saúde, quando esses
centros têm esse serviço em suas instalações ou
<< 19
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mediante atendimento em centros de saúde públicos.
Em algumas ocasiões, as Organizaçãoes NãoGovernamentais apoiam doações em espécie (fraldas,
leite, roupas, etc.), programas / projetos de assistência
que garantam nutrição e atendimento psicológico
ideais. No entanto, esses serviços são direcionados à
população total que os centros de ajuda aos migrantes
recebem, isto é, não estão focados em cuidar
exclusivamente de menores.
Outro serviço que esses centros tendem a fornecer
é o educacional. Neste é mais provável que haja
mais orientação e apoio para gerenciar a inclusão de
crianças nas escolas públicas. No entanto, conforme
explicado acima, são exigidos certos requisitos de
identidade e equivalência acadêmica para poder
incluí-los nos centros educacionais fornecidos pelo
Estado Mexicano. Esse processo tende a se complicar,
pois as famílias que fogem de suas casas possuem
certidões de nascimento sem a apostila exigida pelo
governo mexicano. Além disso, é importante considerar
que muitos procedimentos (de acesso à educação e
regularização da imigração) são abandonados porque
as famílias tendem a mudar de local de moradia por
medo de serem reconhecidas ou encontradas pelas
redes criminosas de seus países de origem.

No que diz respeito às atividades recreativas de inclusão
social e cultural, são poucas as que são fornecidas
fora dos centros de ajuda humanitária para migrantes.
Novamente, com o apoio de Organizações NãoGovernamentais, Organizações Intergovernamentais
e alguns grupos da sociedade civil organizada, são
fornecidas doações de materiais recreativos, brinquedos
e materiais para atividades. Nesse sentido, os grupos de
voluntariado, assistência social e psicologia são os que
fornecem o maior apoio para poder prestar um serviço
inclusivo à população, principalmente às crianças
e adolescentes com jornadas curtas de atenção e
desenvolvimento de atividades com as crianças.
Deve-se notar que, embora os esforços feitos pelas
creches e abrigos para migrantes sejam enormes,
eles acabam sendo insuficientes devido à demanda
excessiva que existe atualmente e está aumentando
como mostra a figura 1 e, portanto, é urgente
atender as necessidades das crianças e adolescentes
migrantes para garantir que o projeto de vida que
foi interrompido ao deixar abruptamente suas
comunidades de origem possa ser retomado. Aliviar
a carga de requisitos administrativos desses grupos
levaria a um nível mais alto de garantia de acesso aos
direitos básicos das crianças migrantes da América
Central no território mexicano.
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Por outro lado, no que diz respeito à inclusão social
e ao respeito à diferença, especialmente em relação
às pessoas lébicas, gays, bisexuais, transexuais,
transgêneros e intersexuais, torna-se complicado
inicialmente porque
é difícil conquistar
uma cultura de
respeito e aceitação
entre as diferentes
nacionalidades da
América Central, as
ideias, preferências
sexuais, de gênero
etc. adicionando o
fator adolescência
ou infância e ainda
mais o encontrase em um país
estrangeiro. O
panorama é mais
complexo e, assim,
somam-se agentes,
sujeitos, fatores que resultam em um ambiente de
incerteza e desconfiança entre os migrantes, frente a
sociedade e as autoridades mexicanas.

Nesse sentido, seria valioso reconhecer várias
realidades, como o fato de todos sermos humanos,
independentemente de nacionalidade, gênero ou
idade. Apesar dos esforços que os defensores
dos direitos humanos dos migrantes estão
desenvolvendo,
os serviços
oferecidos pela
sociedade civil
organizada e as
dependências do
Estado Mexicano
são insuficientes
para cobrir as
necessidades
totais. E, em
repetidas
situações, a
resposta à falta
de medicamentos
ou assistência
médica é “não há
suprimento para
os locais, fazemos
o que podemos”. As fontes de emprego são precárias
e anulam os direitos trabalhistas dos migrantes que
se veem com a necessidade de seguir na rota dos
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migrantes com suas famílias. Também acontece com
freqüência que, mesmo sendo candidatos a serem
reconhecidos como refugiados ou tendo direito de
solicitar um visto por razões humanitárias, não é
possível concluir o procedimento de qualquer menor
estrangeiro de 18 anos sem certidão de nascimento,
consentimento assinado dos pais ou responsáveis
(o que certamente não têm os menores não
acompanhados ou aqueles que viajam com um dos
pais ou outro parente) e a dos pais para executar
esses procedimentos administrativos. Isso limita
o acesso efetivo à justiça e ao direito de concluir
os procedimentos de imigração aos quais eles têm
plenos direitos.
A realidade que acontece a dezenas de crianças
migrantes da América Central no México vai além
dos recursos humanos, de serviço e em espécie
fornecidos por meio de organizações de apoio e
defesa aos migrantes. O constante dinamismo
desse fluxo de pessoas e a falta de vontade de
algumas autoridades em reconhecer o surgimento
dos problemas que afligem a população da América
Central têm criado desconfiança entre a população
migrante em relação às autoridades mexicanas
no que se refere à aplicabilidade de seus direitos
humanos.

Um primeiro passo importante seria fortalecer
o diálogo entre os profissionais da educação,
a sociedade civil organizada que trabalha com
a população migrante e, mais importante, os
governantes que, por sua vez, podem ter um impacto
mais direto nas propostas de reforma e políticas
públicas, especialmente no que diz respeito aos
requisitos administrativos-migratórios para que as
crianças possam ter acesso a serviços educacionais,
aumento do orçamento em assistência médica (que
também beneficiaria a população local) e a inclusão
de tópicos de conscientização para os professores.
Seriam importantes tópicos como: a) o contexto
migratório e os vestígios deixados no desenvolvimento
e na personalidade das crianças migrantes, b)
violência doméstica, c) abuso sexual e d) tráfico
de pessoas (especialmente para fins de exploração
laboral - mendicância, inclusão no mercado informal
e agricultura - e exploração sexual). Isto permitiría que
professores, funcionários e autoridades educacionais
identificassem e resolvessem essas questões em
tempo hábil entre os estudantes que se encontrem em
qualquer uma das situações descritas acima.
Solidariedade, empatia, tolerância, compreensão
e participação são aspectos que devem ser
fortalecidos não apenas entre grupos da sociedade
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civil organizada, Organizações Intergovernamentais,
Organizações Não-Governamentais e o pessoal das
dependências do Estado Mexicano, e também como
uma sociedade em conjunto, a fim de promover a
aplicabilidade e o respeito pelos direitos de mexicanos
e estrangeiros. Embora seja verdade que existam
comunidades marginalizadas no México, em condições
de vida precárias, isto não justifica que a emergência e
a necessidade de outras pessoas que procuram ajuda
que não conseguem encontrar em seus países de
origem sejam ignoradas.

Referência
RREDODEM, 2015. Informe anual. “Migración en
tránsito por México: Rostro de una crisis humanitaria
internacional”. REDODEM/SJM, México. Primera
edición, 2015. 127p
UPM/SEGOB, 2015. Menores migrantes en México.
Extranjeros presentados ante las autoridades
migratorias y mexicanos devueltos por Estados
Unidos. SEGOB, México. Documento disponível em:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/
SEGOB/Resource/2510/1/images/En%20Foco%20
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MARTHA ELENA BALDENEGRO HERNÁNDEZ
Dr. José Luis Molina Hernández é professor da
Universidade Pedagógica Nacional, Unidade Mexicali.
Como você se envolve no trabalho com a migração
de mexicanos nos Estados Unidos?
Ao participar em 1993 com outros colegas da
Universidade Pedagógica Nacional, Unidade Mexicali
(UPNMxli) no Programa de Licenciatura Bilingue e
Bicultural, realizado em colaboração com California
StateUniversity Long Beach (CSULB) (Universidade
Estadual da Califórnia, Long Beach). Naquela época,
o reitor da Universidade era muito sensível aos
problemas da população mexicana nos Estados Unidos,
principalmente a situação dos professores que emigraram
para aquele país e não podiam exercer a docência
por questões relacionadas à validação de seu título
profissional, uma vez que, no México, frequentavam
a escola normal que era uma carreira técnica e, para
trabalhar como professores nos Estados Unidos,
precisavam ter um diploma de licenciatura.
Portanto, os professores da UPNMxli prestaram apoio
a 27 professores residentes nos Estados Unidos, para
que pudessem obter o nível de licenciatura necessário
<<
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para exercer sua profissão, independentemente das
condições de sua situação migratória ou de entrada no
país. O programa durou quatro anos em que viajávamos
todo fim de semana de Mexicali, para Los Angeles,
Califórnia.
Em que consistia esse programa?
Basicamente, era um trabalho de nivelamento
pedagógico, algo muito familiar para UPNMxli,
mas as condições em que era realizado eram
muito diferentes do trabalho em nosso país,
então percebemos que o contexto influencia
muito a maneira como as pessoas assumem sua
tarefa, por exemplo, se aqui (México) as pessoas
eram retisentes ao trabalho acadêmico, lá no
contexto universitário dos Estados Unidos, elas
respondiam à exigência. Seguiam pertencendo
a mesma cultura de ensino técnico (magistério),
mas em Long Beach, se adaptaram ao ritmo da
cultura universitária, cumprindo rigorosamente o
cronograma e as tarefas, mostrando disposição em
todas as atividades de aprendizagem.
Embora este não seja um problema para todos os
professores, a maneira pela qual esse desafio foi
assumido em outro país nos chamava a atenção,
apesar do fato de a maioria dos estudantes terem dois

ou até três empregos para sobreviver e manter sua
família e para a Licenciatura estudavam nos finais
de semana, 95% dos participantes conseguiram se
formar, enfrentando uma situação de alta exigência.
Com essa experiência, vimos que o contexto em que
um indivíduo está inserido é capaz de modificar até as
práticas mais arraigadas.
Embora a maneira de se envolver no trabalho
com migrantes tenha sido através de professores
que cursavam uma Licenciatura, qual é a sua
experiência sobre como as crianças vivem a
migração?
Primeiro, os professores chegaram conosco para o
nivelamento, mas depois se deram conta que havia
um problema fundamental que precisavam resolver
e o detectaram quando entraram nas escolas para
fazer suas práticas. Esse problema era com crianças
que chegaram nos Estados Unidos muito pequenas,
que não eram capazes de falar ou entender o inglês;
muitas vezes, foram identificadas como crianças
com problemas de aprendizagem e encaminhadas
para aconselhamento ou aulas especiais, quando
apresentavam déficit linguístico, comunicando-se
apenas na língua materna.
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“Ser capaz de transitar
entre as duas culturas
sem perder suas raízes”
Essas crianças marcadas com problemas de
aprendizagem que não tinham, foram identificadas ao
longo da vida escolar, mesmo quando já podiam se
comunicar em inglês. Nossos alunos detectaram isso e
tentaram fornecer cuidados adequados, especialmente
para as crianças mais novas; no entanto, no início dos
anos 90, não havia uma idéia clara das consequências a
longo prazo dessa situação na vida dessas crianças. Não
bastava o domínio da língua, existem códigos culturais
que não são adquiridos pela decodificação da mensagem,
as crianças necessitavam de pessoas que trabalhassem
com essa perspectiva e pudessem apoiá-las.

“As crianças que não
falavam inglês foram
desvalorizadas desde
+o início”

Nesse caso, nossos alunos foram sensíveis às
experiências dessas crianças, pois haviam passado por
um processo semelhante ao emigrarem para os Estados
Unidos e adquiriram a consciência de que não é o
mesmo que ser bilíngue do que ser bicultural, não basta
se comunicar; eles deviam ser capazes de transitar entre
as duas culturas, ou seja, desenvolver-se no contexto
anglo-saxão, sem perder suas raízes, aquelas expressões
que constituíam sua identidade primária.

“Depois que aprendem
o idioma, crescem e se
integram ao contexto
cultural, o bilinguismo
se tornou parte de suas
habilidades”
Que problemas enfrentavam essas crianças em
situação de migração?
Independentemente do nível educacional que
cursavam, essas crianças que não falavam inglês eram
consideradas indivíduos em desvantagens, com o
<<

26

>>

nº21

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2017

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

in-fân-cia
entrevista
Dr. José Luis Molina Hernández
sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
los
100
lenguajes
linguagens
de infância
la infancia
da

consequente impacto em sua trajetória acadêmica e
no seu futuro. Eles eram desvalorizados desde o início;
portanto, eles se adaptaram à vida nos Estados Unidos,
tendo o impacto psicológico de se sentirem menos
que os outros, intensificado pelas crenças de que os
mexicanos estão abaixo do anglo-saxão.
No entanto, ao longo dos anos, essa relação foi
revertida, embora as crianças tenham problemas para
se comunicar ao chegar ao país ou ao ingressar na
pré-escola, assim que aprendem a língua, crescem
e se integram ao contexto cultural, o bilinguismo se
tornou parte de suas habilidades. Algo semelhante
acontecia com os professores, sendo bilíngues
e com um título profissional que certificava seus
conhecimentos, eles se tornaram uma força de
trabalho altamente requisitada naquele país. Isso
os colocavam em igualdade de oportunidades e, às
vezes, acima da média dos concorrentes de um posto
de trabalho.
Ao reverter essa desvantagem, uma nova valorização
lhes dá enorme segurança para se movimentar e falar,
o interessante foi formar professores do programa
da Licenciatura com a possibilidade de detectar essa
situação das crianças mexicanas e apoiá-las nesse
trânsito. “Formamos formadores” com essa capacidade.

Mas, passar por essa experiência deve ser
complexo, não apenas para crianças, mas também
para os professores que estudavam com você?
De fato, o problema é complexo, tivemos um aluno que
começou a trabalhar em uma escola onde havia apenas
afro-americanos, ele era o único latino lá, mas em suas
primeiras experiências foi apresentado a problemas da
ordem bicultural, ele disse: por que os alunos gritam
comigo? Ele sentia-se agredido pelas atitudes das
crianças. Sugerimos a ele que estudasse a cultura afroamericana e percebeu que levantar a voz era natural
para eles, buscou maneiras de se comunicar e acabou
sendo muito querido por seus alunos. Ele fez o caminho
ao contrário, do professor para os alunos.
E o que acontece com as crianças nascidas nos
Estados Unidos, mas que são filhos de imigrantes
e, em muitos casos, imigrantes ilegais?
Coisas complexas também ocorrem na segunda
geração, crianças nascidas nos Estados Unidos,
enfrentam os sinais característicos do indivíduo que
não é americano, sua origem é estigmatizada: ele é
mexicano e é migrante. Essas crianças querem se
afastar dessa imagem e se aproximar do que significa
nascer naquele país, mas as outras crianças ainda
as veem de maneira diferente. Uma criança nessa
situação fica surpresa ao bater em um companheiro de
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equipe com um taco de beisebol. A criança viveu esse
dilema de identidade; por um lado, ela se pergunta:
quem sou eu? Nasci aqui, mas sou americano ou
mexicano? Infelizmente, esse tipo de dilema é um
padrão cultural expresso pela violência: -Não entendo
quem sou, o que devo fazer para pertencer? Eu me
afasto de amigos ou das origens?
No início, a escola tinha a ideia de reforçar a
identidade cultural das crianças que são filhos de
imigrantes, mas o que elas querem é fugir do estigma,
fugir da rejeição, porque existe uma realidade cotidiana
que coloca a criança tensionada entre duas forças.
Com os imigrantes de primeira geração, a identidade
mexicana é reforçada em outro país, eles sentem
nostalgia pela família, costumes, comida, por expressões
que representam a origem, quando se sentem tristes
desejam regressar ao México; mas seus filhos, nascidos
nos Estados Unidos, enfrentam uma situação diferente,
as memórias dos pais não os representam, eles sabem
da origem mexicana, mas isso não os torna um, eles não
querem voltar ao México, eles sabem diferente, nascidos
aqui (nos Estados Unidos).
Você disse que essas crianças crescem em uma
situação de desvantagem, devido à condição

em que se encontram, o que implica lutar com
situações sempre contra...
A desvantagem é que essas crianças são submetidas
a tensão emocional desde o início de suas vidas,
uma tensão que o resto de seus colegas de classe
não está sofrendo. A consequência mais séria
dessa desvantagem é que as repressões sofridas
por esses meninos tendem a se tornar um padrão
de comportamento agressivo. A atitude em relação
à agressão, diante dessa desvalorização, é atacar
aqueles que estão te machucando, o que afeta seu
futuro, muitas dessas pessoas que poderiam se tornar
engenheiros, professores ou médicos, estão nas
prisões, basicamente porque se sentem rejeitadas.

“Temos que avançar
em termos de
biculturalidade”
Que conselho você daria hoje para os educadores
que enfrentam esse desafio?
É importante como educadores, perceber que o
bilinguismo não é suficiente, temos que avançar em
termos de biculturalismo, para que se entendam não
apenas as palavras, mas também as atitudes e os
<< 28
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gestos, os significados e sentidos que expressamos
em nossas formas de ser e estar no mundo,
independentemente da nossa nacionalidade.

“Esperamos que os
estudantes universitários
tomem consciência de sua
identidade e da riqueza que
a situação cultural lhes traz
e começem a reivindicar os
valores de sua origem”
“Precisamos estar
cientes das contradições
sociais para poder
enfrentá-las”
Nesse sentido, o formador, o professor, começa
a repensar seu trabalho com os adultos, porque

já são socializados duas vezes, têm socialização
primária e secundária com valores muito difíceis
de erradicar; mas se pensarmos nas crianças e
em sua socialização primária, podemos pensar
que há esperança, é claro que é uma esperança
relativa, porque o contexto pode levar isso de outra
maneira, porque o modo de vida americano é uma
alta exigência para as crianças, ou se adaptam ou
não triunfam. É uma sociedade em que você obtém
sucesso individualmente, onde a mensagem para as
crianças é: “esqueça seu passado e adapte-se ao
novo”. É por isso que encontramos muitos jovens
de origem mexicana que cresceram com a idéia de
que precisam presindir de suas raízes, esperamos,
enquanto estudantes universitários, tomem
consciência de sua identidade e da riqueza que sua
situação cultural lhes traz e começam a reinvindicar
os valores de sua origem.

“Aprender a lidar
com muitas culturas
diferentes, sem se sentir
desconfortável, sem se
sentir estranho”
<< 29
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Que recomendações você poderia dar aos
professores para trabalhar nessa realidade
multicultural?
Nós professores devemos estar cientes da cultura
original de nossos alunos e, de alguma forma, não
desanimar com os possíveis efeitos dessa cultura, é
um dilema que o professor sempre vive em qualquer
sala de aula, não podemos ignorá-la e tampouco
pode ser um obstáculo para parar o fazer do nosso
trabalho. Precisamos estar cientes das contradições
sociais para poder enfrentá-las, não nos deixemos
vencer por elas, no momento em que os educadores
se rendem, perdemos a esperança, perdemos a
direção e o sentido do que fazemos.

“Este é o seu mundo, não
importa onde você esteja
no planeta, este é o seu
mundo, que os outros o
reconheçam, depende de
você.”

As crianças precisam aprender a lidar com muitas
culturas diferentes, sem se sentir desconfortáveis, sem
se sentirem estranhas. A mensagem que podemos
dar a elas com nosso trabalho é: este é o seu mundo,
não importa onde você esteja no planeta, este é o
seu mundo, que os outros o reconheçam, depende de
você.
Nosso papel como docentes neste mundo diverso
é um ponto de equilíbrio, somos fatores para o
equilíbrio, podemos não ser capazes de alterá-lo, mas
podemos com nosso trabalho avançar em um diálogo
que nos permita crescer como seres humanos,
para além de estrangeirimos e territorialidades,
necessitamos reconhecer que primeiro estão as
pessoas.

MARTHA ELENA BALDENEGRO HERNÁNDEZ
Chefe do departamento de materiais e métodos
educacionais
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MARISA RONCORONI
“ Nós, argentinos, temos que reconhecer e assumir nossa parte
americana negada, que escondemos há tanto tempo. [...] Ali
encontraremos uma resposta para a pergunta sobre a nossa
identidade: somos uma sociedade com gente diferente, uma
sociedade que está sendo construída, um trabalho no qual todos
temos que nos colocar uma parte dos nossos esforços.
[...] Mergulhar na identidade dos argentinos, a partir das
comunidades indígenas. É um caminho difícil, muitas vezes cheio
de violência e crueldade, mas é preciso ver e não esquecer.
[...] resgatar sua história desde o início, para ajudar a dar-lhe um
lugar na memória coletiva e na vida cotidiana”.
Martínez Sarasola, Carlos. “Breve historia
de los Pueblos Originarios en la Argentina”
Editorial Nuevo Extremo. Ano 2013

A “festa da interculturalidade” do Jardim de Infância
nº 938 é um projeto que emergiu do diagnóstico da
comunidade que apresentava duas características
muito marcantes. Por um lado, uma população de
andorinhas (esse é o nome que se dá àquelas famílias
que por algum tempo se estabelecem em um bairro e
depois se mudam da cidade em busca de trabalho ou
possíveis melhorias na realidade familiar). Isto implica

que às vezes seus filhos e filhas não frequentam
o ano inteiro no jardim de infância. Por outro lado,
caracteriza-se por ser uma comunidade composta por
nações nativas que tem sua própria identidade, como,
por exemplo, famílias da nação1 Diaguita, Aymaras e
Quechuas, etc2.
Esse diagnóstico, feito pela instituição, nos levou
a questionar sobre o que nós, professores e
professoras, entendemos sobre o conceito de
“interculturalidade”. Depois de muita leitura, decidimos
considerar o que diz Kramer, que a interculturalidade
ocorrerá quando “[…] as fronteiras de cor entre os
tecidos forem diluídas, interpretadas, que se tenha
superado as nuances entre uma cor e outra, e que,
sobretudo, os que estão de um lado do setor social,
possam interpretar e entender aqueles que estão do
outro lado”.3
Esse conceito tornou-se o eixo do projeto
educacional. A interculturalidade passou a ser
vista como a soma das diferentes culturas nativas/
originárias que compõem nosso atual território
argentino e aquelas que, por sua vez, fazem parte
de uma estrutura que nos identifica como latinoamericanos. Foi assim que decidimos começar a
conversar em diferentes reuniões com as famílias
<<
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do jardim da infância, até organizarmos uma
primeira “Festa da Interculturalidade”. Em outubro
de 2017, comemoramos seu décimo primeiro
aniversário.
Ao mesmo tempo, o projeto começou por conceber
o meio como uma trama social e natural complexa,
com mudanças e permanência e, ao mesmo tempo,
diverso. Formado por grupos sociais com costumes,
crenças e idéias diferentes que, por sua vez,
compõem o que chamamos de interculturalidade,
entendendo por isso, línguas e culturas entrelaçadas
entre si, de modo que a extinção de uma é também a
extinção da outra. É por esse motivo que é necessário
impedir que qualquer llíngua ou cultura específica
de qualquer lugar do mundo seja ameaçada pela
extinção que converte em nada uma experiência
humana irrepetível e insubstituível, milenar em sua
existência, cuja morte empobrece a humanidade, pois
minimiza a possibilidade de uma interculturalidade
mais rica e completa.
Um pouco de história:
A idéia surge primeiro em uma reunião de pais no
jardim de infância 938 da cidade de Merlo4, junto
com funcionários não docentes (porteiros), o pai

de uma criança da instituição que é membro da
comunidade Diaguita e a vice-diretora adjunta do
jardim da infância. Durante esta primeira reunião,
em maio de 2006, surgiram muitas perguntas. Os
membros das diferentes famílias que compunham
o jardim da infância, motivados por essa proposta
começaram a se perguntar: de onde veio sua família?
Qual foi a origem do seu sobrenome? Como seus
avós se conheciam se eles vinham de lugares e
culturas distantes do território argentino? Por que
faziam algumas comemorações em suas casas? Na
memória dessas reuniões, foi registrado o aumento
do número de membros da família que frequentavam
as reuniões, uma vez que a idéia de conhecer
suas origens famíliares e, por sua vez, encontrar
semelhanças e diferenças com outros e outras,
tornou-se uma necessidade imperativa por parte de
adultos e adultas.
E foi assim que surgiu a idéia de organizar uma FESTA
e, junto com ela, surgiu o primeiro obstáculo: os
membros das comunidades originárias se opuseram
à celebração no dia 12 de outubro4, uma vez que a
posição era não celebrar o dia do fim da liberdade.
Então, a partir daquele ano, decidimos celebrar o 11
de outubro como o último dia de liberdade das nações
originárias.
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Profesor de música y niños/as de sala de 4 años, con su docente, cantando un carnavalito compuesto
por los propios niños y niñas

Nesse contexto, é importante enfatizar o conceito de
festa que usamos, como um ponto de encontro entre
as pessoas. Embora vivessem no mesmo espaço, na
cidade de Agustín Ferrari6, eles pouco se conheciam.
Ao mesmo tempo, havia uma necessidade urgente
de se conectar com isso, “uma festa”, que permitisse
o encontro e a alegria sem a necessidade de expor
ninguém; onde cada um pudesse, dentro de alguns
limites estabelecidos, se expressar livremente
Uma vez acertado o dia, o grupo de famílias solicitou
que a festa fosse realizada no sábado para que mais
pessoas pudessem participar, esta última questão
foi combinada com os professores da instituição,
que concordaram em participar de um dia de folga.
Diferentes comissões foram organizadas. Alguns
eram responsáveis por pratos típicos que remetiam à
infância e que eram feitos em dia de festa dentro de
cada família. Outra comissão, a de eventos, ligou-se
a pessoas da comunidade que trabalhavam em uma
rádio local, com quem dançavam em um grupo7 que
eles conheciam e com quem gostavam de cantar para
compartilhar músicas de sua própria cultura, etc.
Quanto às crianças do Jardim8, as professoras
procuraram ao longo dos anos diferentes propostas de
arte, dança, histórias, poesia e jogos.

Se consideramos o jogo como uma expressão social
e cultural que se transmite e se recria entre gerações,
mas também requer aprendizado social, entendemos
que as crianças “aprendem a brincar”: que aprendem
a entender, dominar e produzir uma situação diferente
das outras. Desse modo, “[...] o Jardim se constrói
um espaço que ensina, contém, cuida e respeita,
possibilitando a filiação no mundo social”9
Nos primeiros anos dessa festa, professores e
professoras geraram condições para que os meninos e
as meninas da instituição educacional, nos momentos
de conversa, realizassem atividades sobre os povos
originários e suas crenças. Até que, para a sexta festa
da interculturalidade, foi decidido que as crianças
<<
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Pais e mães do país vizinho, Paraguai, que vieram dançar
e cantar a música de seu país.

trabalhassem com suas famílias, fazendo algo juntos:
uma lenda, uma música, uma dança, o que fosse
decidido dentro de cada turma, procurando algo que
tivesse a ver com a história desse grupo de famílias, que
na época compartilhava o ano escolar. Nesse ponto, é
necessário esclarecer que sempre que se fala de povos
nativos, isso é feito no tempo presente.
Anos depois, a festa muda de dia a pedido das famílias.
Decidiu-se realizá-la na sexta-feira à tardinha/noite, o
que faria com que muito mais pessoas da comunidade
pudessem participar.

Pai ensinando as crianças de 5 anos
fazerem artesanato da cultura wichi.

Em relação às propostas de trabalho com os meninos
e meninas de cada turma, podemos, por exemplo,
compartilhar que foi organizado um sistema de
pesquisas e quadro de resposta cujos dados eram
retomados ano após ano, e as crianças respondiam
sobre a origem de sua família. Os itens trabalhados
eram: onde nasceram os pais, os avós, se moravam
na localidade, se vinham de outra província ou de
outro país, as refeições de suas culturas. Depois, as
crianças de 4 e 5 anos sistematizavam as informações
e passavam a trabalhar com as refeições típicas que
representavam a maioria das procedências de cada
turma. Para fazer isso, os membros das comunidades
se aproximaram da escola para ensinar os grupos de
crianças a cozinhar.
<<
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No ano seguinte, usando a mesma forma de pesquisa
e quadro de respostas, foram propostas lendas e
histórias, que as próprias crianças escolheram e depois
brincaram e / ou dramatizaram. Em outra ocasião,
incursionaram nas danças, no ensino de artesanato,
na composição de canções com os ritmos de sua
cultura. O objetivo sempre foi incorporar famílias e que
crianças e famílias se identificassem com suas próprias
histórias culturais.

É essencial destacar o trabalho entre e com
professores e famílias para abordar os conceitos
relacionados à “Interculturalidade que exigem
considerar tanto sua história quanto uma concepção
de pluralidade de sociedades e culturas. Ao mesmo
tempo, é importante considerar que na palavra
interculturalidade existem muitas culturas e sociedades
com uma ampla gama de cores, texturas, ideologia,
religiões, conhecimentos, etc.

Para finalizar:
Nesse projeto, a atmosfera de festa esteve sempre
presente. O Jardim da Infância como instituição
cumpriu seu objetivo de ser aberto à comunidade
como um local de encontro, expressão e solidariedade.
Recentemente, como resultado de tudo isso, foi
incorporada uma Feira de Artesanato, onde cada
família pode oferecer e vender seu artesanato ou
produtos caseiros.

Por fim, destaca-se que, entre famílias, professores,
não professores e crianças, foi possível construir
um projeto que recuperasse a voz e a proeminência
de todos os sujeitos sociais, individuais e coletivos.
Um projeto baseado no respeito e na promoção de
uma realidade multiétnica. Tentou-se estabelecer um
diálogo multicultural com a comunidade, entendendo
o como uma forma de debate, disseminação de
experiências que favoreçam a construção, juntamente
com outra, de um horizonte comum, muito mais rico e
inclusivo.

Membros da cultura Diaguita, Aymara, Quechua e Mapuche,
dizendo algumas palavras antes de iniciar a festa.

MARISA RONCORONI
Professora de Educação Inicial
Licenciada em HistóriaNotas:
<<
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Notas:
1. A Constituição da Nação Argentina (Lei nº 24.430),
promulgada em 1995, estabelece no Artigo 75, Seção
17: Reconhecer a preexistência étnica ecultural dos povos
indígenas argentinos. Garantir o respeito à sua identidade e o
direito à educação bilíngue e intercultural; reconhecer o status
legal de suas comunidades e a propriedade comunitária e a
propriedade das terras que tradicionalmente ocupam; e regular
a entrega de outros meios adequados e suficientes para o
desenvolvimento humano; nenhum deles será descartável,
transferível ou passívelde ônus. Garantir sua participação na
gestão referente aos seus recursos naturais e outros interesses
que os afetem. (...)
2. Atualmente, o Estado argentino reconhece a existência de
pelo menos 955 mil pessoas pertencentes a mais de trinta povos
nativos - Anistia Internacional, dados de 2011.
3. Gorosito Kramer, Ana María. “Un debate sobre la
interculturalidad” en Educación intercultural bilingüe: debates,
experiencias y recursos. Colección Educ.ar. Palestra apresentada
no Encontro Nacional de Sistematização de Experiências de
Educação Intercultural Bilingue, junho de 2004.
4. Agustín Ferrari fica nos arredores da província de Buenos Aires,
dentro do município de Merlo.

5. Na Argentina, desde 1928, comemora-se ese dia em
homenagem a Colombo, o “dia da raça”. Com o passar do
tempo, este feriado (não se frequentava a escola) foi mudando
de identidade. Primeiro, mudou seu nome para “Encontro de
duas culturas”, que, de alguma forma, propunha que somente
em 1492 os espanhóis europeus haviam se encontrado e
os americanos, sem considerar o número de grupos étnicos
residentes no continente. Muitos anos depois, esse evento pasa
a ser conhecido como “Dia da Diversidade Cultural”, apostando
também que os professores deixassem de ver essa data como a
conquista da América.
6. Agustín Ferrari fica nos arredores da província de Buenos Aires,
dentro do município de Merlo.
7. A palavra usada em espanhol é peña: grupo de pessoas que
participam conjuntamente de festas. populares ou de diversas
atividades (...).
8. As turmas são organizadas por idades no jardim da infância. O
Jardim 938 contava com quatro salas de cinco anos, três salas
de quatro anos e uma sala de três anos.
9. D.G.C y E, Proposta Curricular de Nível Inicial.
Pág. 49, 2008.
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As migrações são o denominador comum desta seção
As experiências são baseadas em situações como a cultura dos Pomeranos, a vida dos filhos de trabalhadores
agrícolas e a comunidade chinesa. A diversidade faz parte da vida cotidiana na maioria das cidades, a questão é:
como enfrentamos essa diversidade, como usamos a riqueza que ela nos oferece e como podemos responder com
equidade e igualdade de oportunidades às necessidades dessa sociedade tão diversa e complexa.
Esses artigos nos questionam como profissionais da educação, nas contradições e possíveis soluções que
podemos oferecer em nosso pequeno espaço de ação.

Rosali Rauta Siller

A (in) visibilidade dos meninos
e meninas pomeranos
Martha Elena Baldenero Hernández

Atenção aos filhos dos trabalhadores
agrícolas migrantes
Yanira León Romano

Crianças chinesas na pré-escola

>>
>>
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A violência colonial não se atribui apenas o objetivo
de controlar esses homens dominados, ela procura
desumanizá-los. Nada será poupado para liquidar suas
tradições, para substituir suas línguas pelas nossas, para
destruir sua cultura sem dar-lhes a nossa [....
(Sartre, 1961, p. 32)
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Milhares de pessoas de diferentes grupos étnicos,
etários, de classe, gênero, oriundos de vários lugares,
em épocas distintas, deixaram suas terras de origem
e atravessaram o Atlântico para se instalarem aqui
no Brasil e recomeçarem uma nova vida, trazendo
para o nosso país suas culinárias, religiões, formas de
pensar, interagir , sentir, ver o mundo, dançar, falar
e suas formas de comunicação assim como suas
características linguísticas.

Com uma história marcada pelos fluxos migratórios
dos imigrantes italianos, pomeranos, alemães,
coreanos, holandeses, japoneses, ucranianos, a
“diáspora negra”, dentre outros, o Brasil apresenta
características pluriculturais evidenciadas nos
modos de vida, costumes, valores que revelam as
particularidades e especificidades associados a
estes imigrantes e características plurilíngues com
a existência de duzentas e setenta e quatro1 línguas
faladas nos mais diversos pontos do país pelos
sobreviventes da população originária que vivia no
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norma oficial. Cavalcanti (2009), cita as comunidades
de brasileiros e brasileiras descendentes de imigrantes
e de brasileiros/as não descendentes de imigrantes em
regiões de fronteira, em sua maioria, com países
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vizinhos que passaram a falar a língua castelhana
depois que os espanhóis invadiram seus territórios.
Cita também os terreiros de candomblés que reúnem
brasileiros descendentes e não descendentes
de africanos, como comunidades bilíngues e as

“comunidades de surdos que, geralmente, são criadas
em escolas/instituições e que estão espalhadas pelo
pais” (Ibidem, p. 388).
Em Santa Maria de Jetibá, município do Estado do
Espírito Santo-Brasil, local onde realizei pesquisa de
doutorado em 2011, por meio da etnografia e história
oral, com um grupo de 28 crianças, das quais, 24
eram pomeranas2, com idade de 4 a 6 regularmente
matriculadas em um Centro Municipal de Educação
Infantil, localizado no meio rural deste município, foi
possível constatar que as crianças eram bilíngues,
falantes da língua pomerana3 e da língua portuguesa
e haviam ainda aquelas crianças que chegavam
falando somente a sua língua materna, a pomerana.
Observei nos diversos momentos crianças que se
expressavam nas duas línguas, fazendo a tradução na
língua pomerana, bem baixinho, quase “cochichando”
nos ouvidos umas das outras. Em vários momentos
percebia que as crianças iam mesclando em suas
falas, palavras e até mesmo frases na língua
pomerana . Algumas mais utilizadas por elas, foi
possível registrar: Grousfåter (vovô); Grousmuter
(vovó); rijs(arroz); leepel(colher); Kum (pote); Pup
(boneca); stil (silêncio); schaulleirersch (Professora);
muter (mamãe); fåter (papai); schaul (escola).
Também eram elas que conseguiam trazer para o
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grupo aquelas poucas crianças migrantes que não
eram descendentes de imigrantes pomeranos e
que algumas vezes ficavam isoladas. Eram essas
crianças, as “outsiders” naquele ambiente em que
a quase totalidade eram crianças pomeranas?
Embora falantes da língua pomerana, a professora e
a merendeira, faziam uso dessa língua somente em

alguns momentos em que percebiam que
as crianças não realizavam o que estava
sendo solicitado por elas, nas atividades
dirigidas e nos momentos da merenda.
As especificidades dessas crianças não
eram percebidas na ação pedagógica
e suas particularidades eram mantidas
na invisibilidade.en los momentos de la
comida.
Por outro lado, na vida cotidiana daquelas
meninas pequenas e meninos pequenos
pomeranos, era a língua materna a
mais utilizada por essas crianças,
principalmente porque seus avós, ou
mesmo os pais, mães, entendiam melhor
a língua pomerana. Ao relatarem4 sobre
os lugares que faziam uso da língua
pomerana com mais frequência, a casa
e a igreja foram os mais citados pelas
crianças. Assim elas diziam:
“eu falo mais em casa”; “falo pomerano em
casa, em todo lugar”; “Lá na escola a gente
não fala, às vezes não”; “Falo mais brasileiro
na escola”; “Eu prefiro falar em pomerano”;
“Na igreja, fico mais quieto, escutando”;
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“Aqui em casa, falo em pomerano e na escola, em pomerano
também, às vezes”; “Na igreja, é quase tudo pomerano”; “Falo
as duas línguas”; “Sou pomerano, falo pomerano”; “Gosto
mais de falar em pomerano”; “Na escola falo mais pomerano
também e com as coleguinhas eu falo em português”; “Na
escola, eu não falo pomerano, só falo em casa”.

Também havia aquelas crianças pomeranas que
afirmavam não gostarem de falar em sua própria
língua, Eu gosto mais quando fala em português.
Eu não gosto muito não em pomerano. Eu tenho
que aprender. Parafraseando Duarte (2013:279),
seja como for e qualquer que seja a natureza das
relações que vierem a existir entre a língua portuguesa
e a língua pomerana, há uma verdade de fundo
que não poderá ser apequenada: “a língua é um
dos principais sustentáculos de qualquer cultura”.
Neste contexto bilíngue em que a língua pomerana,
falada pela maioria do povo tradicional pomerano5,
demarca a identidade étnica e cultural daquelas
crianças pomeranas, pergunto: em uma região de
colonização pomerana, o que significava para aquelas
crianças a padronização da língua portuguesa? Em um
ambiente em que a predominância era o uso da língua
portuguesa, aquelas crianças não estariam perdendo
suas raízes e também sua identidade cultural? Como
resistir a essa hierarquização e apagamentos?

Contextos como esses não podem ser tratados
alinhados a padrões culturais eleitos como
hegemônicos pelos grupos dominantes. Nem tão
pouco os contextos das minorias étnicas bilíngues
podem ser desconsiderados e nem tratados de forma
hierarquizada em nosso país. Faria (2016) ilustra
em linhas gerais, como em dois países a diversidade
linguística é praticada. Na Suécia6, em uma sala de
pré-escola, constituída por 20 crianças com idade
de 3 a 5 anos fala-se nove idiomas diferentes entre
eles o sueco e desenvolveram o projeto “vamos
viajar em cada país”. Destaca também o Arquipélago
da República do Cabo Verde, que na formação de
professores/as na cidade de São Vicente alfabetizase em português as crianças do primeiro ano, com
metodologia de ensino de segunda língua já que as
crianças antes de irem para a escola falam o crioulo,
sua língua materna falada também na pré-escola.
Assim, utilizam as duas línguas em decorrência da
política instaurada naquele país, que define a língua
portuguesa como língua oficial é o crioulo como língua
materna. Ali em frente, em Senegal, país no continente
africano que teve colonização não portuguesa são
faladas 14 diferentes línguas.
Diante o exposto, acreditamos ser necessário colocar
no centro dos debates no Brasil, a diversidade
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linguística, a heterogeneidade dos tipos de crianças,
dos tipos de infâncias vivenciadas por elas. Nessa
sociedade, as crianças se apresentam nos seus
diferentes grupos étnicos, etários e de gênero, com
suas singularidades, visões de mundo, modos de ser,
pensar, agir, sonhar, interagir...enfim, as crianças vivem
em um mundo de infância diverso, múltiplo e desigual,
principalmente na forma como elas são postas nos
diferentes contextos sócio culturais de pertença, classe
social, geração, etnia e gênero. Ouvir as vozes dos
meninos e meninas pomeranas nos ajuda romper com
a visão única e universal de crianças e infâncias e olhar
a diversidade de crianças que são importantes agentes
sociais, interpretam e recriam a sociedade e a cultura,
reelaborando o mundo que lhes é apresentado. Ou
seja, em contato com seus pares e com o meio social
e natural, elas reproduzem a seu modo, produzindo as
culturas infantis entre elas e entre elas e os/as adultos/
as e assim contribuem ativamente para processos de
reprodução, produção e transformação social.

dos meninos e
meninas, sem
distinção de
classe, gênero,
idade, etnia,
religião, quero
ver construído o
bilinguismo de
enriquecimento
linguístico7 que
só se tornará
real quando houver o compromisso e envolvimento
de todas as pessoas na luta contra a discriminação
e a promoção de uma educação emancipadora para
todos os níveis e modalidades da educação brasileira,
pois a nossa sociedade é heterogêneas culturalmente,
proveniente, da “diáspora”8 dos diferentes grupos
étnicos. Quem sabe um dia falaremos pelo menos uma
das línguas das populações indígenas no Brasil. Este é
o meu sonho. Utopia???

Nada se conquista sem trilhar caminhos. Para a
superação de práticas equivocadas, xenófobas,
colonialistas, adultocêntricas, monoculturais,
monolíngues que hierarquizam as diferenças e
contribuem para legitimar as desigualdade sociais, em
uma sociedade pluricultural e plurilíngue, em nome

ROSALI RAUTA SILLER
Doutora em educação pela Universidade de Campinas
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Notas:
1. Dados do Censo Demográfico, realizado em 2010
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE/2010).
2. Descendentes de imigrantes pomeranos,
provenientes da Pomerânia, província da Prússia,
região que havia passado a integrar a República
Federativa Alemã, pois até meados do século XIX,
momento da chegada desses imigrantes, a Alemanha
não se configurava como um país.
3. As falas das crianças foram gravadas e sua
transcrição na língua escrita pomerana foi realizada
pelo etnolinguista Dr. Ismael Tressmann, autor do
dicionário Enciclopédico Pomerano - Português
(Pomerich-Portugijsisch) que contêm cerca de 16 mil
entradas, afora locuções.
4. Fiz uso do gravador para registrar os relatos das
crianças
5. Compreende-se por Povos e Comunidades
Tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e

que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral
e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição.
(Decreto Federal Nº6.040 de 7 de fevereiro de
2007)
6. Vale esclarecer que a Suécia tem 7 línguas sendo 6
minoritárias.
7. Proposto por Maher (2007), construído numa
perspectiva emancipatória, visa a promoção de um
bilinguismo aditivo, em que a língua portuguesa deve
ser adicionada ao repertório comunicativo da criança,
sem, contudo, deixar de se investir no aumento de
competência de uso em sua língua materna.
8. Palavra de origem judaica, que significa, mudança,
deslocamento, descentralização, o espalhamento
dos povos que saem de sua terra de origem para
concretizar a vida de outros países ou em outros
continentes.
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A educação, o cuidado e a proteção de crianças
menores de quatro anos representa um desafio
importante, pois se trata de oferecer às crianças a
atenção que necessitam para crescer, aprender e ser
felizes em um ambiente seguro.
Nas estadias1 infantis, espaços de educação coletiva,
a família e os cuidadores compartilham um desafio,
garantir que a qualidade das experiências vividas por
meninas e meninos propicie seu desenvolvimento
emocional e cognitivo, contemplando suas
necessidades. Mas, ao nos referirmos às crianças
filhas de trabalhadores agrícolas migrantes, esse
propósito adquire múltiplas nuances que vão desde
proporcionar os cuidados e a proteção que necessitam,
até o tratamento de situações educacionais
complexas, que envolvem sua aprendizagem, mas
também o reconhecimento de seus direitos humanos.

A Baixa California é um estado que recebe migrantes,
em cada temporada de colheita, famílias de
trabalhadores rurais chegam à região de San Quintín
buscando trabalhar nas culturas de tomate, cebolinha,
abobrinha, pimentão e morango. Essas famílias se
deslocam pelo país, acompanhando sua fonte de
trabalho, mudando-se constantemente de uma região
para outra; pai, mãe, filhos, permanecem por alguns
meses em algum assentamento agrícola, para se
mover novamente quando a estação termina, em
busca da nova colheita.
Por viver em constante movimento, os filhos de uma
família nascem em diferentes estados do país e, ao
transitarem de uma colheita para outra, seu acesso
aos serviços de educação básica e saúde torna-se
difícil, pois não permanecem tempo suficiente em
um lugar para gerar seus documentos de identidade.
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Essa é uma das razões pelas quais a maioria dessas
crianças, com um ou ambos os pais, não tem nome,
sobrenome ou nacionalidade, não possuindo uma
certidão de nascimento ou qualquer documento que as
credencie como cidadãos mexicanos.
A situação dessas famílias é complexa, pois, além
do padrão de mobilidade, a maioria dos pais dessas
crianças não sabe ler e escrever ou concluiram com
dificuldades o ensino fundamental, o que aumenta
as condições de desigualdade social que enfrentam
para progredir. Eles encontram-se em um ciclo
familiar contínuo, avós e pais são trabalhadores
agrícolas migrantes, bem como seus filhos e netos
continuam com esse destino: deslocar-se, moverse, mudar de nome em cada lugar, e, em cada
lugar, ser quase invisível para os serviços sociais
básicos. Isso dificulta o monitoramento e a atenção
educacional de meninas e meninos menores de 14
anos, especialmente bebês. Nesse sentido surgem
as seguintes perguntas: Como oferecer o serviço de
estadia infantil? O que fazer para que as famílias
aceitem apoio para o cuidado de seus filhos? Que
tipo de atendimento deve ser oferecido? Quais
características esse serviço deve ter? Como produzir
práticas educacionais de qualidade para esses
bebês e suas necessidades?

Estadias infantis para filhos de trabalhadores
agrícolas migrantes
A primeira estadia para filhos de trabalhadores agrícolas
migrantes no México, surge na Baixa Califórnia em
2010, motivada por dois fatores. O primeiro deles é
a escolarização das meninas dessas comunidades,
já que, costumeiramente a mulher tem um papel
tradicional e elas participam desde tenra idade do
cuidado de irmãos mais novos e no trabalho doméstico,
em vez de frequentar a escola, pois se pensa que
devem aprender a servir como futuras mães e esposas.
O segundo fator é o fortalecimento da educação
inicial no país após a divulgação do “Modelo de
Atenção com Abordagem Integral” pela Secretaria de
Educação Pública (SEP), que contribui para aumentar
a conscientização sobre a aprendizagem de bebês e
crianças menores de quatro anos, e também sobre a
importância de experiências
As estadias infantis voltadas à população agrícola
migrante surgem, portanto, como uma opção para
apoiar a educação de meninas e meninos, garantindo
adicionalmente a segurança e a proteção das crianças,
mas também fortalecendo o acesso das meninas
dessas comunidades à pré-escola2, primária3 e
secundária4, melhorando sua qualidade de vida.
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Da mesma forma, desde as primeiras experiências,
observa-se a necessidade de entender e atender as
principais características das famílias agricultoras
migrantes, uma vez que, como em outros serviços de
educação inicial, a comunidade define o objetivo da
atenção educacional, por exemplo, ante o padrão de
mobilidade, as estadias infantis trabalham de acordo
com o horário e o ciclo agrícola, ajustando suas
atividades às temporadas de semeadura e colheita,
evitando que a duração regular do ciclo escolar (185
ou 195 dias) se torne um obstáculo para que as
crianças mantenham-se na estadia infantil ou na
escola.
Nas estadias, as crianças são atendidas por mães
cuidadoras em período integral e por educadoras que
trabalham das 8 às 15 horas, de segunda a sextafeira, com base na Estrutura Curricular da Educação
Inicial de Indígenas e Migrantes, que contêm cinco
módulos:
1.
2.
3.
4.
5.

A tela
Sou assim, boneco didático,
Minha família
Caminhão Rodante, migração
Natureza, quebra-cabeça e flor dobrável

Cada módulo recupera as vivências das crianças,
priorizando as experiências que ocorrem no trânsito
entre o lugar de origem e o lugar de destino, a partir
das quais são trabalhados conteúdos educacionais
com uma abordagem intercultural.
Sou assim, quem sou eu?
Na primeira parte deste artigo, foi mencionado
que um dos principais problemas vivenciados por
crianças e adultos das famílias de trabalhadores
agrícolas migrantes consiste na falta de documentos
de identidade, sem certidão de nascimento eles
mudam nome e sobrenome de região em região
se considerarem apropriado, tampouco possuem
documentos que comprovem sua escolaridade ou,
quando os possuem, esses têm nomes diferentes. Seu
direito básico a ter um nome e uma nacionalidade é,
portanto, afetado.
Considerando tudo isso, as educadoras trabalham com
as crianças o módulo “Sou assim, boneco didático”,
desde a educação inicial até os primeiros graus da
educação primária. Uma das finalidades do módulo
é o conhecimento e o cuidado de si mesmos, que
envolvem aspectos emocionais, físicos e sociais, entre
os quais o valor de uma certidão de nascimento que
valida quem são, como são chamados, seu lugar e
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data de nascimento e que lhes permita identificar-se
como cidadãos mexicanos na sociedade.
O módulo tem início quando a educadora e as crianças
fazem um boneco ou uma boneca de pano de acordo
com o tamanho natural dos alunos, que nos moldes
de uma tela em branco, as crianças personificam
progressivamente, começando pelos diferentes
sistemas anatômicos e fisiológicos do corpo humano,
dessa forma, eles têm a oportunidade de apreciar,
nas palavras de uma das crianças em idade préescolar, “como estamos por dentro” e os cuidados que
devemos proporcionar ao nosso corpo.

Posteriormente, as crianças decidem conjuntamente
a personalidade do boneco: se vai ser menino ou
menina, a qual grupo étnico pertencerá, o idioma
que falará, como vai se vestir, qual a sua comida
favorita, entre outras qualidades que adquire pouco a
pouco, à medida em que os alunos compartilham as
características e tradições de sua cultura.
Depois chega a hora de nomear o boneco, as crianças
escolhem nomes e sobrenomes, além do local e data
de nascimento. Com esses dados, eles preparam os
documentos de identidade: certidão de nascimento,
carteira nacional de vacinação e credencial fotográfica.
Os documentos são guardados em um bornal que
o boneco didático carrega, para que valorizem
e signifiquem o fato de possuir, salvaguardar e
transportar os próprios documentos ao longo dos
percursos que fazem em diferentes estados do país.
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Ao final da construção do boneco, usando o recurso
do jogo simbólico, a educadora o incorpora ao grupo
como um aluno a mais, e ele passa a ocupar uma
cadeira ao lado das crianças e a fazer parte da
vida do grupo e das experiências de aprendizagem;
o boneco se integra como um companheiro com
vivências próprias, semelhantes às vividas por crianças
migrantes nos campos: ele vai à escola, brinca no
recreio, visita seus amigos em casa, viaja, fica doente,
ajuda a mãe e o mais importante: em seu bornal,
cuida dos documentos de identidade.

O boneco didático se torna parte da reflexão
sobre o que significa migração, documentos de
identidade e sobre o que representa para cada um
a ação de transitar constantemente. Ele é também
um protagonista que conta suas vivências aos
companheiros, estimulando as crianças a compartilhar
suas histórias. Em uma ocasião, uma das professoras
da pré-escola levou um dos bonecos para uma reunião
de trabalho para compartilhar a experiência com outros
professores que atuam com filhos de trabalhadores
rurais migrantes; as crianças notaram imediatamente
sua ausência, e explicou-se que ele estava viajando. Ao
retornar, a professora mostrou às crianças fotografias
da viagem e das atividades que o boneco havia
“realizado”, o que lhes permitiu trabalhar com as
próprias trajetórias de deslocamento, seus locais de
origem e a riqueza que essa experiência les oferece.
Oferecer educação inicial aos filhos dos trabalhadores
agrícolas migrantes exige entender que suas
necessidades vão além do conteúdo curricular. Os
agentes educacionais enfrentam nas estadias infantis
o desafio de aprender a conviver com a diferença, o
movimento e mudança constante.
Incentivar a construção de vínculos e de apego será
sempre a principal tarefa, no entanto, os recursos
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didáticos e as formas de abordagem são diversificadas
para atender às meninas e meninos que vivem em
muitos lugares em poucos meses, que estão rodeados
por pessoas, idiomas e tradições diferentes, que são
chamadas por nomes diferentes em cada comunidade,
que têm pouco porque viajam de um lugar para outro,
que carregam canções, desenhos, palavras em triqui,
mixteco, zapoteca, náhuatl e espanhol. Para aqueles que
constroem sua identidade e sua história com experiências
e sonhos tirados daqui e dali, as estadias infantis
representam um espaço seguro para aprender e ser feliz.
MARTHA ELENA BALDENEGRO HERNÁNDEZ
Chefe do departamento de materiais e métodos
educativos da instituição SEE
Notas:
1. A maior parte da população trabalhadora agrícola
migrante que chega à Baixa California no México,
se establece no Vale de San Quintín, região que
pertence ao município de Enseada e integra diferentes
localidades que contam com uma população de 2.500
a 5.000 habitantes cada uma. No total o Vale de San
Quintín agrupa 87.616 habitantes, dos quais 47,9%
são originários de outros estados.
2. Esta estadia infantil surge no âmbito do Programa
de Educação Básica para Filhos e Filhas de Famílias

Trabalhadoras Agrícolas Migrantes (PRONIM) por
iniciativa da Professora Edith Chavira García, a
quem agradeço a colaboração na elaboração deste
documento.
3. Na atualidade, conta-se com duas estadias infantis,
uma no Acampamento “Las Brisas” em San Quintín e
a outra no Acampamento “Cosmar Produce” no Valle
de Mexicali.
4. O horário e calendário das estadias infantis se
organiza de acordo com o ciclo agrícola, do mesmo
modo que o do pré-escolar, primária e secundária
para migrantes, favorecendo assim que as crianças se
mantenham na escola, concluam os diferentes graus e
obtenham seu certificado, de maneira que ao deslocarse para outra região possam continuar estudando e
concluir a escolaridade básica.
5. Somente 1% da população fala língua indígena
na Baixa Califórnia, o pai-pai, kumiai, cucapá y
kiliwa são as línguas originárias, no entanto, o triqui,
zapoteco, mixteco e náhuatl são muito comuns entre
os trabalhadores agrícolas migrantes que provêm de
outros estados do país.
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Um pouco de história
Mexicali, uma jovem cidade fronteiriça, localizada no
noroeste do México, é uma comunidade forjada pela
emigração de pessoas que vêm de diferentes estados
do país, mas que também recebe migrantes de outros
países, entre os quais a comunidade chinesa se
destaca.
Os chineses chegaram ao país no início do século
XX, buscando melhorar sua qualidade de vida, alguns
pretendiam chegar aos Estados Unidos, mas ao
não conseguir, se estabeleceram em Mexicali. Os
primeiros habitantes chineses chegaram contratados
pela Colorado River Land Company para trabalhar na
introdução de trilhos de trem e em um sistema de
irrigação que promoveu o desenvolvimento agrícola da
região.
Naquela época, a população chinesa ultrapassava a
dos mexicanos em uma proporção de 10.000 para
cada 700 habitantes, seus esforços e disciplina os
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ajudaram a encontrar terras cultivavéis no vale do
Mexicali, mas no período do governo do general Lázaro
Cárdenas, eles foram expropriados, motivo pelo qual
muitos se mudaram para o centro da cidade para terras
designadas pelo então governador do Estado Coronel
Esteban Cantú. Lá construíram distintos comércios,
especialmente restaurantes e cassinos, que hoje
integram “La Chinesca”, cuja característica principal é
a presença de túneis onde os moradores se abrigavam
das altas temperaturas da região (até 54ºC no verão) e
de possíveis perseguições
Atualmente, a fundação de Mexicali não pode ser
entendida sem a presença da comunidade chinesa,
seus símbolos estão por toda parte, sua influência é
tão importante na cultura que a comida tradicional da
cidade é uma mistura da comida chinesa cantonesa1
e os ingredientes locais, vendidos em mais de 300
restaurantes localizados em diversas partes da cidade
e comercializados em outras cidades e países como
“comida chinesa ao estilo Mexicali”. Celebrações
como o Ano Novo Chinês, que ocorre em fevereiro
ou o passeio pelos porões de “La Chinesca”, fazem
parte das tradições desta cidade fronteiriça, cuja
cultura foi construída a partir de três fontes principais:
nossa origem como mexicanos provenientes de vários
estados do país, a migração chinesa e a influência

dos Estados Unidos, gerando uma identidade coletiva
rica e interessante, que valoriza seus símbolos, mas
que continua a acolher o novo, se reinventando
constantemente.
Nesse sentido, não podemos deixar de pensar nas
implicações que esse processo social tem para a
educação, principalmente porque a comunidade
chinesa tradicionalmente reservada em suas formas
de convivência social incorporou, nos últimos anos,
crianças chinesas às escolas de educação básica, o
que implica um enorme desafio para os professores.
Crianças chinesas chegam na pré-escola
Para educar as crianças e jovens, a comunidade
chinesa, através de suas diferentes associações
civis, se preocupou desde o início em estabelecer
mecanismos que apoiaram seus membros em todos
os aspectos, uma vez que eles têm um estreito vínculo
como comunidade.
As crianças chinesas antes dos seis anos de
idade devem dominar seu idioma (seja mandarim
ou cantonês, que são as variáveis linguísticas da
população que habita a cidade) e o espanhol, o que
para que sua inclusão na sociedade da baixa Califórnia
tem sido primordial; já a escrita da língua materna é
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aprendida em instalações da Associação Chinesa, o
espanhol é aprendido nas escolas públicas mexicanas
portanto, a partir dos quatro anos de idade, começam
(a maioria) a frequentar as aulas de educação préescolar.
Na área próxima a “La Chinesca” existem três
escolas pré-escolares que atendem crianças chinesas
que recebem em média de 20 a 30 alunos dessa
nacionalidade por ano letivo. As crianças têm
como características comuns serem disciplinadas,
respeitosas com os adultos, calmas, organizadas,
dispostas a aprender, evitam jogos barulhentos ou

Quando matriculados, a maioria chega com duas
certidões de nascimento, a chinesa e a mexicana,
pois para facilitar a inclusão na cultura, a família
lhes dá um nome em espanhol para que sejam
facilmente identificadas pelos professores e colegas
de classe, porém, as educadoras comentam que isso
nem sempre é o melhor, uma vez que as crianças
são chamadas desde seu nascimento com o nome
da cultura materna e o nome mexicano começam a
ouvir na pré-escola e, é claro, não se identificam. Isso
dificulta, em muitos casos, a comunicação com a
criança que já é marcada pela barreira do idioma.
Devido às características da cultura, as ações de
aprendizagem não são um problema para esses
alunos e seus professores, pelo contrário, sempre
se destacam por sua inteligência, capacidade de
aprender e desenvolvimento social, além de contar
com o apoio dedicado da família, principalmente a
mãe que é a guardiã dos cuidados e educação dos
filhos, mas não é quem toma decisões em relação a
eles, isso corresponde apenas ao pai, o patriarca da
família; portanto, a mãe deve comentar com ele todas
as situações e comportamento das crianças, para que
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saiba o que fazer ou como orientar as crianças, se
necessário.
O principal problema que os educadores têm com as
crianças chinesas é a
comunicação, pois
elas, como suas mães,
falam em chinês
mandarim ou chinês
cantonês, uma língua
que os professores não
conhecem; portanto,
as formas usuais de
contato com a família
não funcionam,
recados, regulamentos,
conversas, reuniões
com os pais,
telefonemas etc. Não
são um recurso que
os apóie para manter
os pais informados sobre as atividades da escola e o
progresso de seus filhos. Da mesma forma, comunicarse com as crianças é um desafio, pois, além da
barreira do idioma, estamos nos referindo a meninas
e meninos entre 4 e 6 anos que frequentam a escola
fora de sua comunidade pela primeira vez.

Como a comunicação na sala de aula e com a família
é um aspecto crucial da educação, os educadores
utilizaram várias estratégias, como:
• Solicitar à Associação
Chinesa de Mexicali
prestadores de Serviço Social
que estudam chinês mandarim
ou chinês cantonês para
que freqüentem a escola
para servir como tradutores
em conversas entre alunos,
mães e educadores. Eles
também traduzem recados,
regulamentos e documentos
escolares, no entanto, esse
suporte não é constante, pois
o número de estudantes deste
idioma é limitado.
• Realizar dois tipos de
reuniões com os pais, uma geral
com todos e outra adicional com as mães chinesas,
onde - com a presença dos tradutores- lhes informam
sobre a agenda do dia e o progresso de seus filhos.
• Utilizar aplicativos digitais para se comunicar,
incluindo o google tradutor. Quando não há apoio
do tradutor, os professores usam seus telefones
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celulares para se fazerem entender com as mães.
Algumas delas realizam traduções em casa, usando
esse tipo de recurso, e fornecem informações
impressas.
• Solicitar aos pais, quando possível, que um de
seus filhos mais velhos lhe acompanhe, uma vez que
está no ensino fundamental ou médio e já pode se
comunicar em espanhol, servindo como tradutor.
Com as crianças na sala de aula as educadoras
usam imagens para explicar as atividades didáticas
(recortar, ilustrar, escrever etc.) para os horários (aula
de música, computação, recreação, lanche, entre
outros) e ações de higiene pessoal (ir ao banheiro,
lavar as mãos ou beber água). Os professores colocam
as imagens em um local visível ou próximo a elas
e mostram às crianças quando necessário ou as
próprias crianças as utilizam para solicitar algum apoio
do educador. A disposição para aprender também
facilita o desempenho na sala de aula, pois costumam
observar os colegas, imitando os passos que dão para
realizar as atividades, desta maneira complementam
as instruções da professora, que fica surpresa com a
forma organizada e higiênica em que trabalham em
sala, sendo que nada é deixado ao acaso, seguem
metodicamente uma ordem estabelecida por eles
mesmos até terminar.

A maioria dos conteúdos curriculares não se adapta,
em relação ao desenvolvimento das competências
as educadoras os apóiam como o restante dos
alunos, porém existem situações didáticas em que
elas consideram a diversidade cultural que já se vive
nas salas de aula e incorporam aspectos da cultura
chinesa para trabalhar em grupos, por exemplo, a
comemoração das Nações Unidas ou no aniversário
de Mexicali, mas a mais significativa é a celebração
do Ano Novo Chinês, onde elas envolvem todos os
alunos da escola e as mães da Comunidade Chinesa,
que participam ativamente, fornecendo decorações,
música e objetos tradicionais.

Conclusões
Embora essas estratégias de integração e
comunicação sejam de iniciativa das professoras
dos jardins de infância e promovam o aprendizado
de crianças chinesas de acordo com os princípios
da escola pública mexicana, também é importante
observar que não existe um programa ou apoio
institucional sensível às necessidades de inclusão
desse setor da população que favorece sua
aprendizagem e, ao mesmo tempo, o trabalho das
professoras.
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Nesse sentido, é necessário ter programas de
formação direcionados as professoras dessas escolas,
especialmente porque não só chegam crianças chinesas
na pré-escola, como durante o último semestre
de 2017 ocorreu um fluxo incomum de cidadãos
provenientes do Haiti e da República do Congo que
buscando se estabeler nos Estados Unidos e tendo em
vista o enrijecimento da Política de imigração do país
vizinho, decidiram permanecer na Baja California e,
portanto, começam a solicitar o ingresso de suas filhas
e filhos nas escolas públicas.
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YANIRA LEÓN ROMANO
Psicoóloga, atualmente atua como chefe dol Nível
Pré-escolar en Mexicali, Baixa Califórnia, México
MARTHA ELENA BALDENEGRO HERNÁNDEZ
Chefe do depto. de materiais e métodos educativos
da Instituição SEE
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JADER JANER MOREIRA LOPES

Tantos espaços. Muitas paisagens. Copiosos lugares. Diversos
territórios. Diferenças de tempos que emergem em diversidades
de formas e sensações. Diversidade de formas e sensações que
principiam o tempo. Ações humanas que forjam o mundo. O
mundo que forja o humano. Relações. Afinidades. Intimidades.
Convívios. Vivências. Homens e mulheres que presenciam e
pronunciam suas existências. Crianças. Infâncias que se tramam.
Arquitetam. Mas e aquelas crianças? Aquelas que são de lugar
nenhum. São tantas! Onde se entretecem? Por que soltam os
pedaços do mundo em seus andamentos. Cansam de segurálos? São pesos? Arrastam apenas indícios. São crianças de
traços? Brincantes no mundo, mas de riscos. O que nos narram?
Contam? Falam de lugares que deixam e chegam. Palavras de
fronteiras. De fato existem lugares? Para quem? São aquelas
crianças ou essas crianças? Como é ser de lugar nenhum? Estar
no interior ou exterior? Prefiro o encontro, dizem. Preferem o
brincar, observo. Mas onde? Crianças de lugar nenhum existem.
Estão em muitos lugares. O lugar narrado não é o vivido. Mas é
lugar. Territórios que expulsam. Acolhem. Encolhem. Caminhantes
de fronteiras. Vagueantes.
(Para as crianças)
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Em anos já passados, mas que estão sempre
presentes, tive a oportunidade de conhecer Mauro,
um menino de 12 anos de idade. Nosso encontro
ocorreu em uma sala de aula, de uma escola pública
do município de Juiz de Fora. Uma cidade localizada
no interior de Minas Gerais, um estado do Brasil.
Mauro não estava sozinho, havia ele e muitas outras
crianças. Meninos e meninas de variadas idades.
Conversávamos sobre o que é ser um migrante.

motivos de mudanças do bairro. Dessa forma o grupo
estava composto por crianças que se enquadravam na
conceituação tradicional de migração entre diferentes
unidades geográficas como é o caso de Taís: “ (...)
vim de Santos Dumont”. E também de Jussara: “ (...)
eu morava em Matias Barbosa.”1 Mas também por
crianças que viviam situações diferentes, como Mauro
e Marcos que se mudaram para vários lugares, porém
dentro da mesma cidade.

As cadeiras de plástico estavam dispostas em círculo,
haviam sido arrumadas, minutos antes, pela própria
secretaria da escola para minha espera. Eram 9h00m
da manhã de uma quarta-feira do mês de março de
2002. Sentado em uma dessas cadeiras, eu aguardava
a vinda das crianças. Um contato anteriormente feito
com a direção havia confirmado a possibilidade de
desenvolver as conversas com elas por lá.

No desenvolver das conversas acabei questionando
se sabiam o que era ser migrante e se eles eram
migrantes. Entre risos e minha explicação, alguns
disseram que sim, outros que não, e foi Mauro quem
comentou que, se tinham os migrantes, havia também
os “mudantes”, porque eles não tinha vindo de outras
cidades, mas haviam mudado diversas vezes dentro
da própria cidade, e as vezes para lugares distantes.
Conheci, assim, os mudantes, que agora estavam
juntos com as crianças migrantes.

Meninos e meninas chegaram com a diretora, que me
apresentou a eles e lhes explicou o motivo de estarem
ali. Começamos a conversar, o acanhamento inicial
foi quebrado por uma das crianças – Mauro – que era
muito extrovertido e sempre tinha alguma história para
relatar. Entre as crianças migrantes que tinha sido
selecionadas pela direção, estavam também aquelas
que haviam deixado e retornado para escola por

Foi com Mauro que descobri mais uma experiência de
mobilidade humana em que se encontram as crianças.
Apesar de diferentes nomeações, essas crianças
compartilham características similares, as causas das
mudanças vão desde a busca de um aluguel mais
barato, brigas familiares, mudanças de emprego ou
<<
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próprio desemprego. Questões econômicas, políticas,
sociais, climáticas e muitas outras atravessam suas idas
e vindas.
Idas e vindas, caminhos da vida de Paulo, que tem 13
anos e está na 5a série do ensino fundamental; veio
de Vitória no Espírito Santo ainda novo, com o pai.
Morando, atualmente, em Juiz de Fora, já vivenciou
várias mudanças dentro da cidade; na própria escola
já fez e trancou matrícula algumas vezes. Situação

semelhante ocorreu com Júlia de 8 anos, e que está
na segunda série do ensino fundamental: veio de
Ubatuba (São Paulo), mudou-se com a mãe e com
a avó. Fernando de 9 anos veio de Rio Novo (Minas
Gerais) e está na 3a série, o pai veio procurar emprego
na cidade, aqui já mudaram algumas vezes de bairro
e gosta mesmo desse último onde está morando,
porque tem alguns amigos e lugar para brincar.
As narrativas dessas crianças e de outras ao
descreverem as suas trajetórias nos leva a perceber
que nem sempre a categoria tradicional dos limites
espaciais oficiais se acham presentes. Muitas delas
não reconhecem as fronteiras urbanas em suas
vivências; mais significativo é o próprio deslocamento,
pois, independente do fato de mudarem de cidade
ou mudarem dentro da própria cidade, não se aborda
a travessia entre territórios urbanos municipais ou
estaduais. A condição de ser migrante é o que mais
se evidencia. Suas trajetórias perpassam pelos locais,
mas o que é significativo é a saída e a chegada,
independente de estarem em municípios ou estados
diferentes. O movimento sobre o espaço tem mais
valor do que o espaço em si.
As crianças migrantes e mudantes vivem sua condição
territorial e de infância de forma fragmentaria,
<<
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encostada sobretudo em lembranças de lugares.
Nesse sentido se um dos processos de alteridade
ocorre a partir de territorialidades oficiais e com o
estabelecimento de traços
que são compartilhados
por se pertencer a
uma determinada área
urbana, esse sentimento
parece estar distante
de suas construções
de espacialidades. São
carregadores de histórias
e geografias diversas
e com pertencimentos
de uma fronteira,
onde o mundo e o
local se imbricam em
uma amplitude de
paisagens e lugares. São
escalas convergentes e
singulares, longínquas
das escalas lineares que
planificam a experiência
espacial.
As crianças migrantes e mudantes apresentam-se
desterritorializadas no sentido clássico do processo,

mas possuem outras inserções espaciais, pois não
deixam de eleger locais de preferência no espaço
e esses se ligam à própria constituição de suas
vivências infantis e um lugar
parece exercer uma grande
força: a instituição de
educação, a escola.
As situações vividas em
determinas áreas do
espaço escolar aparecem
com frequência nas falas
das crianças de diferentes
idades; esse aparece como
uma circunscrição comum
e em muitas vezes é tido
como um lugar de chegada
e acolhida, tornando-se uma
referência fixa nos trajetos.
Pausas! Paradas!
Podemos perceber que
os pontos no espaço,
que se transformam em
lugar, correspondem exatamente àqueles em que
elas podem viver seus indícios de infância. O gostar
desse local sempre se liga a brincadeiras que aí
<<
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alimentação e outras situações típicas da existência
infantil. São assim espaços de vivências coletivas que
possibilitam a singularidade de ser criança, no encontro
com outras e com os adultos.
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Os processos de desterritorialização ocorridos pelas
constantes perdas de suas referências devido às
mudanças, encontram no espaço escolar uma
contraposição a essa situação. Esse constitui-se como
um verdadeiro locus de vivência de “ser criança”,
são settings que tornam possível a emergências das
“coisas de crianças”.
Brincadeiras, contos e literatura, estabelecimento
de laços de amizade, comemorações de aniversários
são só algumas lembranças presentes nas narrativas
das crianças pesquisadas que são possíveis de serem
vividas no ambiente da escola e as aproximam de um
mundo infantil, perdido no cotidiano das migrações,
a presença desses lugares tornam-se pontos de
permanência na constituição de uma infância que se
dilui a medida em que se deslocam.
Júlia brinca de pique parede, com mais cinco colegas;
Alexandre (09 anos) gosta de brincar de pique-esconde
e pique-ajuda com outros amigos; Fernando (09 anos)

gosta dos piques, mas brinca mais de “polícia-ladrão”
com outros meninos e meninas; já Henrique, Aínton e
Andressa, (todos de 05 anos) preferem o “parquinho”
que existe na escola, na escola de Willian (06 anos) não
tem parque, mas sua maior diversão é correr pelo pátio
com outras crianças; Mauro (12 anos) gosta de jogar
bola no pátio, mas prefere as festas de aniversário que a
escola comemora na mesa do refeitório, afinal gosta de
bolos recheados e cobertos com glacê.
O espaço escolar, das instituições de educação,
possibilitam processos de encontros e,
consequentemente, a possibilidade de (re)criar os
territórios de infância, os sítios geográficos brincantes,
originar outras infâncias, mesmo que nas fronteiras com
as antigas, se tornam potencias para as diferenças.
Nessa escola, em que encontrei Mateus e muitas
outras crianças, reconhecer-se como espaço de
pausa é parte de suas ações pedagógicas, aceitar o
movimento como uma diferença faz parte do diálogo
cotidiano, situar o projeto político pedagógico na
alteridade e na criação! São escolhas! Assumir que os
processos de cuidar e educar não se dão só entorno
dos conteúdos clássicos, materializados em alguns
locais previamente definidos, mas em sua totalidade. O
parque infantil, as mesas do refeitório, os corredores,
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o portão de entrada, o lado externo da escola, a mata
observada de dentro, o exterior e interior são as novas
fronteiras a serem experienciadas e vivenciadas.
A vida ali, se faz em uma geografia da vivência, em
uma geografia dos cuidados, a geografia das crianças
cortam infâncias lineares e possibilitam uma geografia
da infância, marcada pelo ser, pelo estar, mas também
pelo que foi e o que virá. Imanências constantes!
O espaço é vida, o espaço como a vida.
Naquela unidade de educação (espaço que hoje
se encontra um pouco distante de minha vida), as
crianças narram suas infâncias, se encontram com
outras crianças e outros adultos. Se fazem vagueantes.
Itinerários e andanças localizadas nas margens
de muitos saberes, de eventos transformadores.
Composições para acontecimentos, para uma outra/
nova história, para uma nova/outra geografia, que tem
nas crianças e suas infâncias andantes, uma clara
diferença das suas infâncias migrantes e mudantes.
São crianças de lugar nenhum por andanças, viagens
e jornadas evidenciadas pela pausa da presença, da
existência. Biografias. São crianças de início.
JADER JANER MOREIRA LOPES
Doutor em educação UFF
Santos Dumont e Matias Barbosa são duas
cidades de Minas Gerais.

NOTA: 1.
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(...) Diaristas, oficiais e professores deixam seus filhos
mais novos diariamente abandonados nas ruas e nas
praças, pedindo esmolas com necessidade em pranto
e com tudo que neles se encontram de inconveniente.
Essas crianças são criadas na ociosidade, mãe de
todos os vícios, acostumam-se a ela e ao mau exemplo
dos vagabundos e criminosos dos quais aprendem tudo
de ruim (...) Nicolás Cuervo (1805)

Para refletir sobre a educação infantil na Colômbia,
é importante começar com uma jornada pelo “ser”
menino / menina, ao longo do desenvolvimento
histórico em nosso país. No livro História da Infância
na América Latina, Rodríguez e Mannarelli (2007)
enfatizam as profundas diferenças sociais que estão
presentes desde a era pré-hispânica.

Foram estabelecidos parâmetros que geram grandes
diferenças entre os filhos dos nobres e caciques e
os dos agricultores. Nesta classificação: crianças
indígenas e escravas, mestiças ou brancas dos
estratos mais baixos, que eram “invisíveis” não sendo
levados em conta pelos governante ao construirem e
gerarem políticas sociais, econômicas e, muito menos,
educacionais em seus mandatos.
Imagem da criança pré-colombiana
“O menino pré-colombiano”

Fonte:
http://www.losprecolombinos.cl/wp/wp-content/uploads/2013/05/
ense%C3%B1anza-ni%C3%B1os-castigo-con-espinas.jpg
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Os jogos se desenvolveram no ambiente familiar,
com o objetivo de ajudar em seu processo primário
de socialização, e estavam baseados em formar nos
elementares valores de respeito e preparação para a
vida adulta por meio da arte, tais como: canto, dança
e mímica, acompanhado de cerâmica na forma de
animais e jogos de competição, entre outros. O menino
e a menina eram concebidos como seres culturais,
que se adaptavam aos costumes do contexto para dar
continuidade às tradições de seu grupo sócio-familiar
de geração em geração, de modo que não era relevante
o biológico. Ou seja, eles eram recebidos, dentro de
uma sociedade, por meio de um conjunto de ritos e
cerimônias, denominados “pedras preciosas”1 educados
para continuar com a vida e as tradições inerentes ao seu
sexo.
Com a colonização espanhola, a partir dos séculos
XV e XVI e o nascimento da escola moderna na
Europa, amplamente exercida pela Igreja Católica,
que se reflete claramente nos modelos educacionais
estabelecidos para a América Latina, a educação
se tornou sectária, rígida e excludente para quem a
acessava, principalmente para os filhos de brancos
pobres e, mais ainda, para as crianças indígenas que
não podiam acessá-la. Uma das estratégias foi a criação
de hospícios para crianças, filhos dos brancos pobres.

Saldarriaga e Sáenz (2012), em seu ensaio sobre a
construção escolar da infância: pedagogia, raça e moral
na Colômbia, nos séculos XVI-XVII, dão conta de que
em Tunja, em 1690, existia este tipo de instituições
onde “eram ensinados até duzentas (crianças) pobres,
com a condição de não receber índios, negros, pardos e
cafusos2.
Imagem das escolas
de crianças brancas e negras
A letra com sangue entra

Fonte:
https://latintainvisible.files.wordpress.com/2012/03/salon-declase.jpg
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Esta época é caracterizada por discriminação
acentuada, sendo, então, o acesso à educação um
privilégio dos flhos do sexo masculino da burguesia.
No entanto, nesse contexto, as crianças eram vistas
como “adultos em miniatura” e deveriam ser tratadas
de igual maneira. Para Martínez e Silva (1984), em
seu livro Dois estudos sobre educação na Colônia
identificam que “um menino branco, urbano e rico,
poderia começar a aprender aos 9 anos suas“
primeiras letras em um claustro universitário, dividindo
espaços com os maiores, sendo considerado como
“universitário”3. Entretanto, somente nos séculos XVIII
e XIX isso mudou. Rousseau como pedagogo foi quem
definiu a criança como “um ser substancialmente
diferente do adulto e sujeito a suas próprias leis e
evolução; a criança não é um animal nem um homem,
é uma criança ”.
Imagem relacionada
A grande jornada da educação infantil
Fonte:
http://4.bp.blogspot.com/Yn1HfYYzxMA/UsbPftTDHkI/
AAAAAAAAADY/
cOpcewhhPEY/s1600/
Ni%C3%B1os+adultos.jpg

A educação infantil na Colômbia não foi exceção a esse
tipo de discriminação social, política e cultural. O tipo de
instituições que existiam eram hospícios e asilos para
crianças abandonadas, administrados e controlados por
religiosas. Em 1870, no governo de Eustorgio Salgar4,
regulamentou-se o cuidado e a educação de crianças
de dois a seis anos, que não podiam ser cuidadas por
suas mães durante o dia; no entanto, esse modelo, à
época, não teve maior recepção.
Vale ressaltar que as correntes pedagógicas que
influenciaram à época foram as do alemão Fredrich
Froebel, da italiana Maria Montessori, retomando,
assim, muitos desses métodos de trabalho para
crianças da época. Cerda (1996) em seu texto
História da educação pré-escolar, legislação, currículo
e realidade socioeconômica refere-se ao Hospício
de Bogotá, como a instituição mais reconhecida no
século XX, não só porque recolhiam crianças órfãs
ou abandonadas, mas também por causa de seu
modelo de atenção, caracterizado por ter “pessoas
especializadas na atenção e no cuidado a crianças
e bebês”5; mas, com o tempo, fechou devido à falta
de recursos financeiros, deteriorando assim todas
as condições de assistência à saúde, nutrição e
assistência, entre outras, dos menores que faziam
parte da instituição.
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Até o momento, foi feita uma compilação sobre
educação infantil em diferentes contextos históricos
e culturais, mostrando as diferenças marcantes de
gênero e de classes social, mostrando que o tipo
de formação ministrado se baseava no ensino de
ofícios. Para a vida adulta, contrastando com os
“avanços educacionais” que poderiam ser acessados
rapidamente, estimulando o conhecimento e
incentivando a imaginação e a criatividade.
Mesmo em nossos dias, é claro que o desenvolvimento
de habilidades e competências nos estudantes

todavia mostra atrasos desses modelos excludentes
e reducionistas em alguns centros educacionais
localizados em áreas marginais.
A educação de qualidade na Colômbia continua
sendo um “privilégio” para poucos; ainda se percebe,
a permanência dessas formas de educação como
se o tempo não tivesse passado para os “meninos
e meninas pouco visíveis”. Isso apesar dos grandes
esforços feitos pelos diferentes governos para oferecer
educação de qualidade e de acordo com a população
da primeira infância.
Para concluir, é importante refletir sobre a evolução
da educação infantil até os dias atuais: que tipo
de educação e formação ainda é dado às crianças
(meninos e meninas) na primeira infância? Como
a repetição de padrões e práticas dos professores
na educação infantil tem influenciado a formação
pedagógica de meninos e meninas, apesar dos
avanços tecnológicos e culturais que estão sendo
vivenciados constantemente no mundo globalizado?
Ou, pelo contrário, meninos e meninas deixaram de
ser invisíveis para a sociedade colombiana, como diz
a política da infância e hoje são vistos como “sujeitos
com direitos e deveres cidadãos”6, garantindo, assim,
a participação em todos os espaços educacionais,
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culturais, recreativos, entre outros, levando em
consideração suas necessidades e interesses de
acordo com o contexto colombiano em que se
desenvolvem, conhecendo a diversidade cultural
existente em nosso país?
Existem muitas perguntas e, ao mesmo tempo, existem os
desafios frente à perspectiva que se tem da educação. Hoje,
o convite é analisar, estudar e ter amplas discussões que
enriqueçam os diferentes pontos de vista e o conhecimento
de realizações e experiências que dão conta de uma nova
maneira de educar e viver a educação, não como algo
estranho ou esporádico, mas como exercício permanente.
que deve estar presente em cada etapa da vida.
Notas:
1. Rodriguez Pablo, Mannarelli María Emma. Historía
de la Infancia en América Latina. Universidad del
Externado de Colombia. Bogotá 2012.
2. Ibid
3. Ibid
4. Cerda Hugo. Educación preescolar. Historia,
legislación, currículo y realidad socio-económica. El
magisterio. 1996. Pág.9
5. Ibid
6. DDocumento Conpes. Política Pública Nacional de
Primera Infancia “Colombia por la Primera Infancia”

Ministerio de la Protección Social Ministerio de
Educación Nacional Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. 2007
MARTHA PATRICIA ALVIS ORJUELA
Consultora/Assessora do Ministério de Educação da
Colômbia
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Este artigo é produto de duplo diálogo sobre a questão
da migração no Chile, o primeiro realizado no conselho
chileno da revista Infância Latinoamericana e, o
segundo, com profissionais vinculados à Educação
Infantil1 e educadoras que atualmente trabalham com
meninos e meninas2.
O Chile nos últimos anos, tem sido o destino de
pessoas de várias nacionalidades que, em busca
de melhores oportunidades de desenvolvimento e
qualidade de vida, tem migrado para o nosso território
e se incorporam sistematicamente ao sistema
educacional em todos os níveis, pelo menos há uma
década quase que exclusivamente crianças peruanas
e bolivianas frequentavam as instituições, hoje temos
bebês, crianças e jovens provenientes de todos os
países da América e Europa.

Nossa legislação, em matéria de migração foi
produzida nos anos 703, em consequência disso
o Chile possui uma política migratória integral e
atualizada que tem a intenção garantir os direitos
humanos fundamentais às pessoas, relacionadas a
saúde, a educação e a moradia. A partir do exposto,
algumas ferramentas jurídicas foram criadas, para
que as pessoas possam acessar esses direitos; como
decretos, regulamentos e acordos intersectoriais que
vêem apaziguar, em certa medida, a falta de legislação
mais completa.
O desenvolvimento de políticas nessa área tem sido
abordado setorialmente, como por exemplo, no setor
<<

68

>>

nº21

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2017

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

in-fân-cia
as 100 linguagens da infância
Educação e migração no Chile

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
los
100
lenguajes
linguagens
de infância
la infancia
da

de Educação, a Lei de Inclusão Escolar (LIE), busca
garantir o acesso ao sistema educacional e a política
de priorização as instituições que permitam o ingresso
preferencial as crianças migrantes em função da renda
em Creches e Educação Infantil4. O processo migratório
é um fenômeno complexo, sendo fundamental enfrentálo de forma integral, ou seja, com a criação de políticas
que garantam o enfoque de direitos, oriundas de
territórios que superem a visão setorialista e parcial,
como foi abordada até o momento.
Junto ao cenário descrito acima, a Educação Infantil
chilena vive um momento crucial, pois o governo Michelle
Bachelet está implementando uma reforma educativa
que fortalece a criação recente da Subsecretaria
Municipal de Educação Infantil. Esta é uma oportunidade
histórica para reconhecer a Educação Infantil, nas esferas

política, social e cultural e, consequentemente, colocar
as questões da infância na agenda pública e nos
espaços de debate, em todos os níveis.
Para a população migrante, a Educação Infantil tornouse o primeiro espaço público e a rede inicial de apoio
a meninos e meninas e suas famílias, de modo que a
instituição de educação infantil adquiriu um significado
diferente, constituidor de novos cidadãos, um lugar
de inserção social e cultural, um espaço para obter
informações sobre outros benefícios como saúde e
educação, e inclusive uma plataforma para buscar
trabalho.
Um aspecto observado na inclusão das crianças
migrantes está atrelado à algumas dificuldades e
fragilidades que a Educação Infantil chilena tem e
que, em contextos de tensão, surgem como mais
claridade, por exemplo, a dificuldade de superar
uma racionalidade instrumental que se torna mais
evidente quando outros aspectos do currículo não
são resolvidos, como coeficiente técnico, material e a
própria infraestrutura. Da mesma forma, a presença
de meninos e meninas imigrantes em nossas salas,
exige colocar em prática os princípios fundantes
da Educação Infantil, porque a diversidade é tão
evidente que requer a implementação de estratégias
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no processo educacional, que se adaptem às
características e necessidades dessas crianças que vêm
de diversos contextos socioculturais.
O processo de incorporação de meninos e meninas
imigrantes, é percebido de diferentes maneiras na
sala, para um importante grupo de educadoras, a
integração cultural é realizada mais pelo empenho, do
que por ferramentas técnicas e legais, acionando o
compromisso vocacional com a educação, o mesmo
que as levou a continuar os estudos de pedagogia, e
se somam esforços para construir um currículo que
responda à diversidade cultural presente na sala. Há
um entendimento de que a integração não é uma
montagem de quebra-cabeças, não é a soma das
partes, mas sim dar um lugar a cada cultura, é diálogo,
integração e reconstrução de um espaço diferente e
diverso onde todos tenham um lugar.
A principal barreira tem sido, sem dúvida, o idioma
tanto com os adultos como com as crianças; no
entanto, a primeira comunicação tem sido mediada
por famílias que estão há mais tempo em nosso
país e têm servido como intérpretes, especialmente
para as comunidades haitianas. A comunicação com
as crianças tem sido permeada por características
cinestésicas e as estratégias são diversas, desde

uma linguagem gestual improvisada, a criação de
um dicionário de ações cotidianas; até a formação
de pares de meninos e meninas chilenos/as com
estrangeiros, onde as próprias crianças estão
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compartilhando “magicamente”, o que os educadores
querem comunicar as crianças imigrantes.
Tem se observado nas salas das creches, a presença
de bebês cada vez menores e, geralmente as crianças
chilenas ingressarem aos 6 meses de idade, enquanto
as crianças de famílias migrantes ingressarem nos
primeiros dois meses, sendo muitas matriculas
realizadas no período de gestação. A partir desse
momento, entre educadores e bebês, inicia-se um
processo de apego fundamental ao desenvolvimento
e à aprendizagem e o espaço educacional em que
convergem essas interações se torna o suporte afetivo
para esses bebês, suas mães e pais que precisam
estar ausentes no início de suas vidas, devido à
necessidade imperativa de trabalhar.
A partir dessa reflexão do grupo de educadoras, a
migração tem sido uma oportunidade de crescimento
profissional, pois tem-se exigido realizar outros
diálogos em torno da pedagogia, da didática, da
criação de estratégias e da implementação de
inovações em sala, que permitam dar respostas às
necessidades dos novos grupos humanos.
A comunidade educacional também tem sido
convidada ao exercício constante de convivência com

a diversidade, uma coletividade que exigiu dinamizar
seus processos e tornar seus olhares mais flexíveis
para abraçar a ideia de inclusão. Tanto as famílias
como os educadores e os técnicos de sala tiveram
que reaprender a se relacionar na estrutura do
espaço educacional de seus filhos e suas filhas.
Esta nova fisionomia em salas chilenas é
considerada uma oportunidade de ensinar e
aprender na relação com a diversidade, construindo
um lugar diferente, amável para que a criança
possa desenvolver seus talentos.
Todas essas experiências revelam que esse é um
caminho para se construir, porque as complexidades
da sociedade atual, os etnocentrismos exagerados, a
incapacidade de compreender outra cultura, afetam
uma verdadeira interculturalidade na Educação
Infantil. No entanto, alguns aprendizados estão
sendo alcançados lentamente e permitem avançar
na construção de uma sociedade melhor, mais
aberta e dialógica, talvez o desafio seja ter um novo
olhar em nossos povos ancestrais para aprender
com eles e sua visão de mundo, que certamente se
encontram mais sintonizados com os povos latinoamericanos, e a partir disso ter uma mirada universal
da Educação para a infância que transpasse as
fronteiras.
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