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A educação inicial na América Latina

     CONSELHO DA COLÔMBIA

Esta 32ª edição da revista Infancia Latinoamericana, “Educação 
inicial na América Latina, lições aprendidas com o 
distanciamento social”, dedica-se a destacar as experiências de 
professores/as, que em diferentes lugares ressignificaram o valor 
dessa etapa educacional por meio do vínculo com os meninos, 
meninas e famílias a partir das realidades que se tornaram 
evidentes diante da situação que está sendo  
vivenciada mundialmente pela Pandemia.
los íos y los nuest
A pandemia pôs em evidencia e potencializou problemas 
estruturais já existentes, como as desigualdades sociais. 
Desigualdades de ordem territorial, de acesso, de uso 
e conexão ao mundo digital. Condição generalizada, 

mas que na América Latina se acentuou, levando-nos a 
enfrentar problemas sociais como pobreza, maus-tratos 
e discriminação. A pandemia trouxe à tona as marcas de 
origem das nossas famílias numa situação em que têm 
de acompanhar os seus filhos e filhas para ficarem de 
alguma forma isolados e impossibilitados de ir à escola. 
Também promoveu questões que já estavam dadas e 
entre elas a fragilidade das crianças menos favorecidas 
que foram expostas aos desafios dos governos neoliberais 
que desmantelaram a educação com políticas que cada 
vez mais precarizavam o direito à educação. Como 
consequência, reforçou-se o papel da escola dentro das 
famílias, ficou evidente a complexidade do trabalho dos/
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as professores/as, boa parte da sociedade entendeu que o 
trabalho pedagógico é um trabalho complexo e que a escola 
tem um papel central na construção das subjetividades, em 
aprender a trabalhar com os outros, em fazer amigos, em 
resolver conflitos.

“A pandemia pôs em  
evidencia e potencializou 
problemas estruturais já 
existentes, como as  
desigualdades sociais”
A situação pandémica, de estar distantes, mas não 
ausentes, configurou-nos para outras formas de construir 
experiências e reflexões que surgiram na educação inicial, 
mas também nas experiências e lições aprendidas que dão 
lugar à essa etapa educacional ou que nos ajudam a pensar 
sobre ela.

Depois do distanciamento social com que nos deparamos, 
pouco a pouco, uns mais que outros, voltamos a nos 
aproximar da escola com uma mala cheia de lições 
aprendidas, várias reflexões e certamente algumas 
propostas. Além disso, neste retorno vamos discutir 
questões relacionadas: a necessidade de continuar 

pensando agora mais do que nunca que a educação 
inicial é para TODOS, o papel das famílias, o significado da 
escola e o papel do professor e da professora, voltam a ser 
mais uma vez uma figura de acolhimento e segurança,as 
meninas e os meninos voltam com outras experiências 
para compartilhar e estar com os outros. Assim como, os/
as professores e professoras se apresentam com outras 
formas de assumir as interações, a experimentação e a 
brincadeira. Além disso, o valor do vínculo família, escola e 
comunidade neste tempo é retomado a partir da presença 
coletiva a partir de traços e rostos renovados que se 
reconfiguraram no tempo de confinamento e que deixaram 
novas experiências para continuar construindo essa etapa 
educacional inicial.

“A situação pandémica, de 
estar distantes, mas não au-
sentes, configurou-nos para 
outras formas de construir 
experiências e reflexões”

“Depois do distanciamento so-
cial com que nos deparamos, 

A educação inicial na América Latina
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tema pouco a pouco, uns mais que 
outros, voltamos a nos aproxi-
mar da escola com uma mala 
cheia de lições aprendidas”

“As meninas e os meninos 
voltam com outras expe-
riências para compartilhar 
e estar com os outros”

A com base no exposto, é necessário perguntar: que 
mudanças há na escola, nas meninas, nos meninos, 
nos/asprofessores/as depois de mais de um ano sem 
estar fisicamente presente? Que novo tempo está sendo 
reconfigurado com a presença renovada? Que outras 

novidades o retorno traz? O que esse tempo renovado diz 
para o currículo? Como professores/as, pais e comunidade 
podem se encontrar para contribuir e pensar outro currículo? 
 
Não temos dúvidas de que esta possibilidade de reconhecer 
e visibilizar as experiências através da escrita onde alguém 
nos lê nos ajudará a transformar, potencializar e configurar 
o vínculo Família e Escola que há muito sonhamos como 
sociedade para a formação integral de nossos meninos, 
meninas e jovens, com o objetivo de torná-lo mais relevante 
e significativo em relação aos seus contextos.

  

     CONSELHO DA COLÔMBIA

A educação inicial na América Latina
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       GABRIELA ETCHEBEHERE ARENAS 

 

São apresentadas algumas experiências de 
Educação e Cuidado à Primeira Infância, 
desenvolvidas em países da região da América 
Latina em tempos de Covid. Como qualquer 
produção, é um recorte de uma realidade muito 
mais vasta, rica e complexa. Procurou-se coletar 
experiências valiosas demarcadas em seu 
contexto e realidade nacional.

A pandemia de SARco-19 teve um forte impacto no mundo, 
tanto pelas consequências diretas, pelas medidas que 
os governos estavam tomando (e pelas que não foram 
tomadas), quanto pelas consequências de uma e de outra.

O ritmo acelerado de contágio trouxe consigo o medo de 
contrair a doença e seu correlato, o medo de estar com 
outras pessoas. A forma de habitar e compreender o 
público, o trabalho, os espaços educativos, os lugares de 
encontro interpessoal, foi visto e ainda é bastante alterado, 
tal qual um filme de ficção científica.

Os processos de tecnologização do cotidiano foram 
acelerados, as telas foram, e em alguns casos  
continuam sendo, as protagonistas desde o início  
de 2020, como espaço privilegiado para processos  
de comunicação, formação e educação, bem como  
de atenção à saúde.

 

“A forma de habitar  
e compreender o público, o 
trabalho, os espaços educa-
tivos, os lugares de encon-
tro interpessoal, foi visto e 
ainda é bastante alterado”

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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A mensagem2 “fique em casa” tem diferentes matizes 
nos diversos países, muitas vezes desprovidas de 
contextualização sócio-histórica. Mensagem que, vinda dos 
Estados, vem acompanhada de uma certa romantização 
do confinamento e que foi acompanhada de formas muito 
diferentes por eles em termos de recursos, programas e 
planos mobilizados.

Quando a pandemia se instalou nos países da América 
Latina e Caribe, a situação das crianças já era muito 
preocupante.

São pessoas que nascem e crescem em uma região 
com cenário heterogêneo em termos de estabilidade e 
consolidação democrática, desenvolvimento do Estado e 
matrizes de proteção. Estados que não garantem o exercício 
e gozo de direitos elementares ou certo nível de bem-estar 
comum.3 

“Quando a pandemia se  
instalou nos países da  
América Latina e Caribe,  
a situação das crianças  
já era muito preocupante”

A região apresenta profundas desigualdades em termos 
de acesso à riqueza, alimentação, serviços de saúde, 
educação, proteção social, o que afeta e impacta o 
desenvolvimento4. Esta situação, com disparidades, teve 
melhorias. 

“A região apresenta pro-
fundas desigualdades em 
termos de acesso à riqueza, 
alimentação, serviços de 
saúde, educação, proteção 
social, o que afeta e impac-
ta o desenvolvimento”
 
Assim, é necessário reconhecer as conquistas e avanços 
nas políticas de Atenção e Educação na Primeira Infância 
(AEPI) em quase todos os países da região nas últimas 
duas décadas. Em geral, há um maior reconhecimento de 
sua relevância, o que pode ser observado na ampliação 
da cobertura, na criação de programas e políticas 
públicas em diversos países. Avançou-se também na 
elaboração de marcos curriculares atualizados com 

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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tendências pedagógicas, bem como na ampliação e/ou 
diversificação da formação de educadores, sendo estes 
alguns dos avanços na região.5

A pandemia de COVID-19 que se inicia na América 
Latina no início de 2020, além das consequências na 
perda de vidas, evidencia as profundas desigualdades, a 
interdependência dos direitos humanos e a necessidade de 
respostas intersetoriais. Destaca a situação desigual nos 
diferentes territórios, particularmente em relação às políticas 
de AEPI. As condições de confinamento e distanciamento 
social comprometeram os processos educativos e sociais, 
interrompendo o atendimento presencial nos centros.

Cabe destacar que, embora as realidades em todo o 
continente sejam díspares, é necessário poder recuperar 
experiências que contribuam para dar origem a múltiplas 
aprendizagens. Nesse sentido, gostaríamos de compartilhar 
neste artigo experiências relacionadas ao campo da educação 
infantil em dois países, Bolívia (Estado Plurinacional de) e 
Uruguai. No primeiro caso como exemplo de mobilização 
e diversos processos de trabalho de comunidades e 
organizações sociais. No segundo, pela presença e resposta 
do Estado e de políticas públicas fortalecidas nos últimos 
governos, que, aliados ao comprometimento de atores locais 
e organizações da sociedade civil, promoveram cenários 
alternativos para enfrentar o contexto de emergência.

Dados da Bolívia 
Sem entrar em detalhes,6 a atenção e a educação da 
primeira infância na Bolívia incorporam uma abordagem 
intercultural e multilíngue a todo o sistema educacional, 
enfatizando o ambiente familiar e comunitário como chave 
na educação de meninos e meninas. Compreende dois 
níveis: “Família comunitária não matriculada na escola” e 
“Família comunitária matriculada na escola”.

Em 12 de março, o governo nacional declarou uma 
“Situação Nacional de Emergência” estendida cinco dias 
depois para o nível de “emergência nacional de saúde e 
quarentena”. Desde 13 de março, começa a quarentena 
obrigatória, e o Ministério da Educação promulga a 
suspensão das atividades. A partir disso, começam a 
ser desenvolvidas respostas alternativas que permitem 
sustentar a continuidade educacional neste novo cenário.

Experiência de vínculo educacional por meio  
do uso de programa de rádio e canais de televisão 
Em Copacabana, cidade às margens do Lago Titicaca, a 
comunidade organizada com professores e professoras 
cria o programa “Aprender em casa no ar”, trocando 
a sala de aula convencional por rádio e televisão. A 
equipe da Unidade Educacional 6 de junho transmite o 
referido programa duas vezes por semana pela Rádio 
Copacabana 

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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AM e FM e Canal 9 Cruz Andina. Organizam o conjunto de 
gravações em ambientes cotidianos e familiares, a fim de 
tentar manter o vínculo educativo com meninas e meninos. 
A cobertura desse programa atinge diferentes comunidades 
do município e seu entorno.

Destaca-se também a experiência realizada pela 
comunidade Kusijata, que fica a 45 minutos de caminhada 
por um caminho original. Lá, um professor junto com a 
Rádio Markaja 98.9 FM desenvolve transmissões ao vivo 
voltadas para meninos e meninas.

Por sua vez, o Serviço de Capacitação de Rádio e Televisão 
para o Desenvolvimento (SECRAD) da Unidade Acadêmica 
Regional da Universidade Católica Boliviana “San Pablo” 
La Paz, desenvolveu uma “clínica de rádio” chamada 
“Charla con Patricia”. Consiste na integração e abordagem 
de questões relacionadas à educação inicial boliviana, 
tomando como referência a proposta do modelo de 
Desenvolvimento Integral da Infância (DIPI) do UNICEF. Os 
capítulos, destinados a cuidadores e membros da família, 
cada um enfoca um tópico sensível para o desenvolvimento 
abrangente. O material continua disponível para download 
e uso, com alcance nacional devido às características 
do produto radiofônico, bem como sua veiculação por 
diferentes emissoras educativas e comunitárias na Bolívia.

 
Experiência no El Alto 
O Governo Municipal Autônomo de El Alto e Aldeas 
Infantiles, realizou a experiência “Atenção Integral e Cuidado 
Diário da família para meninas e meninos do Programa 
Municipal de Desenvolvimento Infantil Pan Manitos da 
cidade de El Alto”. Buscou-se dar continuidade à tarefa 
que estava sendo desenvolvida com meninos e meninas, 
por meio de interações adequadas, sensíveis e cuidadosas, 
de proteção integral. A partir de um plano pedagógico, 
são implantados conteúdos e estratégias específicas de 
acordo com as necessidades afetivas e educativas, bem 
como para apoiar o acompanhamento familiar. Utilizaram 
diferentes suportes virtuais, aplicativos para realização 
de videochamadas, redes sociais digitais, voltados para a 

Rosa Jalja, rádio copacabana.
Foto extraída de um artigo da imprensa escrita.
Diario p.7. Data 7-9-20020

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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possibilidade de acesso das famílias em resposta à situação 
de alta vulnerabilidade da primeira infância em situação de 
confinamento.

Experiência desenvolvida na Universidade Pública de  
El Alto: apoio do vínculo educacional desde bebê 
Por sua vez, a Universidade Pública de El Alto (UPEA) da 
carreira de Educação Infantil denominada “Educadores/
as de creches em ação” teve um impacto poderoso e uma 
mensagem de esperança em tempos de crise. Os/as docentes 
da referida formação, juntamente com os/as estudantes, 
compreenderam a urgência de responder aos meninos e 
meninas invisibilizados pelos impactos sociais e econômicos.

Este projeto contou com o apoio da OMEP Bolívia e foi 
realizado durante o segundo semestre de 2020 na área de 
El Alto, em instâncias individuais e em pequenos grupos (2 
a 3 crianças no máximo) em reuniões que duraram de 1 a 3 
horas, dependendo a disponibilidade da família.

Começaram com visitas domiciliares para divulgar a 
proposta e convidar as famílias a participar. Para conhecer 
a família e construir atividades adequadas, nesta 
primeira etapa, realizaram entrevistas com um adulto de 
referência. As atividades subsequentes visaram promover o 
desenvolvimento nas suas várias vertentes. As estudantes 
foram inseridas numa abordagem de promoção da 
educação integral, constituindo-se como promotoras de 
“atención temprana”8, através de atividades planejadas, 
sensíveis a cada família e ajustadas à idade. Os encontros 
foram presenciais, na maioria das vezes nas residências das 

famílias, atendendo aos protocolos de biossegurança para 
poder trabalhar com os wawas.

Atenção e Educação para a Primeira Infância  
no Uruguai 
O Uruguai é pioneiro na educação infantil na região, com a 
criação do primeiro jardim de infância em 1892,10 e ainda 
mais cedo em 1818 com a primeira “Casa Cuna” com 
funcionamento diurno para crianças de 2 a 8 anos. Nas 
últimas três décadas, houve uma diversificação das políticas 
públicas de AEPI, com significativa expansão da cobertura.

Em 13 de março é declarada a situação de emergência, 
tomando medidas relativas às condições de biossegurança 
da população, incluindo o corte do ensino presencial.

O país sustentava-se na existência de uma matriz de proteção 
social ampliada e instituições fortalecidas, patrimônio 
nacional que vinha se constituindo desde governos anteriores.

O Uruguai tem cobertura de internet em todo o território, 
com grande acessibilidade, sobre o qual se desenvolve o 
Plano Ceibal, iniciado em 2008. Isso implica que todas as 
meninas e meninos no âmbito da educação pública tenham 
um tablet, além de incluir também conectividade em 
espaços públicos.

Durante o tempo em que meninos e meninas não 
frequentavam os centros, as equipes de trabalho 
permaneceram em funcionamento, realizando diferentes tipos 
de ações. Boa parte deles dizia respeito à manutenção do 
vínculo socioeducativo com meninos, meninas e suas famílias.

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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Para isso, concentraram-se em desenhar e implementar 
uma ampla variedade de formatos, em geral, baseados 
em ferramentas de TIC, aproveitando as oportunidades 
existentes e valorizando as possibilidades das famílias. Foi 
mantido o serviço de alimentação, que assumiu diferentes 
formatos e periodicidade, o que possibilitou aproveitar 
os breves encontros com as famílias para realizar trocas 
e agregar valor à entrega de alimentos, por meio de 
kits de materiais acompanhados de consignas, folhetos 
informativos, entre outros. 

 
Ações dos órgãos  centrais  
A Alguns órgãos centrais promoveram ações para 
reconhecer e fortalecer o trabalho das equipes. Em tempos 
de novas demandas e desafios, em uma situação de ter que 
criar formas inéditas de desenvolver as tarefas de educar e 
cuidar, o Programa da Primeira Infância do Instituto del Niño 
del Uruguay (INAU) - Instituto Uruguaio da Criança - gerou 
um boletim digital, com mais de 30 edições, divulgado por 
e-mail e replicado por mensagens telefónicas, desde o início 
do confinamento e para além do regresso ao  
atendimento presencial, atingindo mais de 70% 
dos centros educacionais.

Dessa forma, iniciativas e ações realizadas puderam 
ser compartilhadas, utilizando registros fotográficos 
ou fílmicos, em alguns casos com descrições ou 
narrações. Cada boletim apresentou várias propostas 
desenvolvidas.

O mesmo Instituto produziu documentos de orientação 
técnico-metodológica para as equipes de trabalho dos 
centros. Com eles, foram proporcionados contributos 
concretos e conceptuais para o desenho e desenvolvimento 
de atividades e linhas de intervenção no contexto da 
não presencialidade. Foram elaboradas orientações para 
o trabalho com famílias de meninos e meninas neste 
momento. Esses documentos contribuíram para a tarefa 
das equipes no trabalho conjunto com os supervisores dos 
centros. Foi criado um repositório de materiais bibliográficos, 
promovendo a formação permanente como tarefa interna, 
compartilhada, em cada equipe, como estratégia de cuidado 
e autocuidado.

Crônicas, canções e 
um conto - Programa 
da Primeira Infância 
do INAU.

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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Destaca-se também a produção do programa televisivo 
“TA, Tempo de Aprender”, uma iniciativa da Administração 
Nacional da Educação Pública (ANEP), de âmbito nacional, 
transmitido em sinal aberto e também na Internet. Um 
programa diário dirigido a famílias com crianças em 

idade escolar que apresenta propostas lúdicas e artístico-
expressivas.

Ações dirigidas às famílias 
Dando continuidade às iniciativas realizadas pelos órgãos 
centrais, foram produzidas diferentes séries de materiais 
voltados para as famílias. Entre elas, vale destacar um 
conjunto de placas elaboradas pelo INAU, intituladas 
“24 Orientações para compartilhar com as famílias em 
centros de primeira infância em tempos de ficarmos em 
casa” e “Casas seguras para a primeira infância durante 
a quarentena”. Estes foram pensados   para divulgação por 
meio de redes sociais digitais e aplicativos de mensagens 
telefônicas, e utilizados pelas equipes nos breves momentos 
de encontro em que as famílias se aproximavam das 
dependências dos centros, ou entregues em visitas pelos 
bairros.

Dada a ausência de produções e poucas orientações do 
órgão responsável pelo segundo ciclo da educação infantil 
(3 a 5 anos), professoras de vários jardins de infância 
desenvolveram seus próprios materiais de comunicação 
e apoio às famílias face às exigências que lhe foram 
apresentadas em relação à criação e cuidado de seus 
filhos e filhas neste contexto de emergência. Dentro 
das orientações, levantou-se a importância de fornecer 
informações sobre o que estava acontecendo, ter espaços 
para conversar sobre os medos e tristezas que a situação 
poderia estar gerando, o incômodo e a raiva por estar em 
casa e não poder ir à escola. Em relação à reorganização 

Boletins do Programa Primeira 
Infância, INAU, 2020.

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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do lar, conseguir estruturar e manter certas rotinas no novo 
cenário, que em muitos casos combinam teletrabalho e 
parentalidade, possibilitando novos espaços de brincadeira, 
reunindo algumas ideias para isso, principalmente ligadas 
às tarefas cotidianas de casa.

 
Ações dirigidas aos meninos e meninas 
Por questões de espaço, não é possível apresentar a 
diversidade de propostas por meio das quais se procurou 
sustentar o vínculo com meninos e meninas, bem como 
com suas famílias. Devido à faixa etária, todas as propostas 
pesquisadas colocaram os adultos como mediadores ou 
facilitadores. Apresenta-se um leque de experiências que 
tenta dar conta do que tem sido feito por educadoras e 
outros técnicos. 

Nos Jardins de Infância, as propostas na plataforma virtual 
educativa tiveram um papel preponderante. Em muitos 
casos foi previamente necessário gerar materiais explicativos 
sobre como utilizá-lo, bem como a criação de conteúdo, 
enfrentando o desafio da edição de vídeo e imagem, entre 
muitas outras alternativas exploradas.

Como exemplo das diversas experiências realizadas, em 
um Jardim Infantil de um departamento próximo à capital 
do país desde antes da mudança para o não presencial, 
as professoras incorporaram o uso da plataforma virtual 
como forma de cuidar do ambiente, além da possibilidade 
de compartilhar músicas e outros conteúdos multimídia 
que faziam parte da proposta. Apontaram para a criação 

de blogs virtuais, para a construção coletiva pelas crianças 
e suas famílias. O feedback das famílias indicou que as 
meninas e meninos exigiam e precisavam ver e ouvir as 
professoras, com as quais começaram a gerar vídeos, 
gravar leituras e contação de histórias, além de outros tipos 
de conteúdo associados aos miniprojetos que cada grupo 
estava desenvolvendo. Das casas também foram geradas 
gravações que enriqueceram a troca, dando conta do 
que foi feito por cada um dos meninos e meninas e suas 
famílias. 

No caso dos centros que atendem meninos e meninas 
na primeira faixa etária, até 3 anos, por suas próprias 
características, deu-se ênfase à manutenção do vínculo 
por meio de vídeos elaborados pelos/as educadores/as. 
Assim, quase todos os centros filmaram músicas, narrações 
e contações de histórias. Em alguns casos, foram feitos 
vídeos individualizados, com conteúdo personalizado, 
recuperando anedotas de situações vivenciadas por 
cada menino ou menina, apresentando os espaços de 
brincadeiras, materiais, objetos, brinquedos preferidos, 
e ainda relembrando algumas atividades ou brincadeiras 
realizadas. Em outros casos, foram recuperadas 
experiências coletivas.

O repertório é muito amplo e diversificado. Como inventário, 
foram encontrados vídeos com apresentações de fantoches, 
jogos de mãos e dedos, jogos de corpo, músicas cantadas 
com ou sem instrumentação, saudações, gravações 
singulares coletando a experiência pessoal de cada criança 

Experiências durante o confinamento devido à Pandemia do Covid-191
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e família. Também foram enviados vídeos e músicas 
selecionadas dos repertórios de cada centro, além de 
espetáculos virtuais que foram surgindo nesse tempo.

Por outro lado, havia propostas que buscavam promover a 
troca, a exploração, o jogo corporal, a expressão criativa. 
Desde receitas para fazer diferentes tipos de massa e 

tintas para serem 
usadas com a família, 
consignas para jogos 
com os pais, fantasia, 
representação de papéis 
sociais, transformação 
de espaços e materiais. 
Panos, lençóis, caixas 
e todo tipo de objetos 
de fácil acesso foram 
transformados em 
navios, casas, fortes. 
Indígenas, astronautas, 
piratas e muitos outros 
personagens foram 
encarnados de uma 
forma que convocava 

o jogo, a representação dramática, a fantasia criativa. 
Caça de objetos, construções, elaborações pictóricas, 
produções plásticas com materiais e técnicas diversas 
foram promovidas por meio de cartazes, chamadas, 
videochamadas e filmagens. As videochamadas em 
pequenos grupos ou mesmo individualmente foram 
utilizadas como forma de troca em tempo real, para abrir 
espaço para o encontro, o diálogo e a fala.

Piratas- Early Childhood Program, Boletim 4, INAU, 2020.
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tema

15<< >>

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº32 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2021

    
         

        
     JAVIER ALLIAUME MOLFINO  
Professor e Mestre em Direitos da Criança e Políticas Públicas. 
Formador, CenForEs e IINN

  GABRIELA ETCHEBEHERE ARENAS 
Psicóloga, Doutora em Gênero e Saúde. Docente 
Universitária da Fac. de Psicologia UdelaR  

 
Fechando sem terminar... 
Originalmente, estava previsto dar conta do retorno ao 
atendimento presencial, das ações desenvolvidas para 
apoiar este processo, bem como partilhar algumas reflexões 
que surgiram durante e após o processo de investigação 
realizado, mais por razões de espaço , resta dar conta das 
comunicações futuras... Apenas a título de curiosidade cabe 
assinalar que o retorno à presencialidade fluiu sem grandes 
dificuldades para maioria dos meninos e meninas, o que nos 
permite recuperar a conquista da continuidade dos cuidados 
socioeducativos no difícil contexto da pandemia.

 

Fantoche de mão. Boletim do Programa Primeira , 13, INAU, 2020.
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Lerner & W. Damon (Eds.), Handbook of child psychology: 
Theoretical models of human development (p. 793–828). 
EEUU: John Wiley & Sons Inc. https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/9780470147658.chpsy0114; Myers, 
Robert (1993). Los doce que sobreviven. Fortalecimiento de los 
programas de desarrollo para la primera infancia en el Tercer 
Mundo. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 
Organización Mundial de la Salud. 
 
5. CLADE, OMEP, EDUCO (2018). El Derecho a la Educación y 
al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América 
Latina y el Caribe. São Paulo. https://redclade.org/wp-content/
uploads/Derecho-a-la-Educacion-y-alCuidado-en-la-Primera-
Infancia.pdf; Mayol, Mercedez, Marzonetto, Gabriela, y Quiroz, 
Analía (2020). La Educación Inicial en los Sistemas Educativos 
Latinoamericanos para los Niños y Niñas de 3, 4 y 5 años. 
Serie: Análisis comparativos de políticas educativas. UNESCO 
IIEP Buenos Aires. Oficina para América Latina. https://www.
buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/
An%C3%A1lisis%20comparativos%20- %20PI%20-%20
Mercedes%20Mayol.pdf.
 
6. Para mais detalhes consulte o documento de referência.

7. Em referência a Patricia Velasco Jordán, reconhecida na Bolívia 
por seu trabalho na primeira infância.

8. Nota da tradutora: “Atención Temprana” é um conjunto de 
ações destinadas a meninos e meninas de 0 a 6 anos, onde 
se combinam de forma interdisciplinar fisioterapia, logoterapia, 
psicomotricidade, psicoterapia etc.

 
NOTAS 
1. O presente artigo baseia-se no documento: Sistematización 
de Experiencias de Atención y Educación en la Primera Infancia 
en América Latina y el Caribe en el Marco de la Emergencia 
Causada por la Pandemia del COVID-19, em https://redclade.
org/publication/, de Alejandra Akar e Javier Alliaume, com 
Gabriela Etchebeaqui. Faz parte da solicitação da CLADE à vice-
presidência para América Latina da Organização Mundial da 
Educação Pré-Escolar e ao comitê uruguaio da OMEP.

2. É necessário destacar que, na diversidade de respostas 
estatais, essa mensagem poderia ter ido desde uma 
recomendação até um mandato que foi vigiado de perto para o 
cumprimento.

3. Borón, Atilio (2003). La transición hacia la democracia en 
América Latina: problemas y perspectivas. En Borón, A. (2003) 
Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Buenos 
Aires: CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/
se/20100529022319/9capituloVII.pdf; Filgueira, Fernando 
(2015). Modelos de desarrollo, matriz del Estado social y 
herramientas de las políticas sociales latinoamericanas. En S. 
Cecchini (Ed.), Instrumentos de protección social: Caminos 
latinoamericanos hacia la universalización (pp. 49-126). Santiago de 
Chile: CEPAL. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/39671; 
Mirza, Christian Adel (2014). (Re) construcción de las matrices 
de bienestar en América Latina : los dilemas de las izquierdas 
latinoamericanas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140505044113 
 
4. Bronfenbrenner, Urie; Morris, Pamela (2006). The 
bioecological model of human development. En R. M. 
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Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”

in-fan-cia latinoamericana
DAVID PUJOL FABRELLES

MARINA GARCÉS  
Filósofa e professora da UOC  
(Universitat Oberta de Catalunya)  
Se existe uma palavra que define Marina Garcés 
(Barcelona,   1973) é compromisso. Compromisso com 
a vida como um bem comum. Compromisso com a 
cultura como ferramenta de emancipação. Compromisso 
com o pensamento crítico coletivo. Compromisso com 
a educação dos filhos. Compromisso com o ensino 
universitário de qualidade. Compromisso, em suma, com 
a dignidade e a liberdade. 

Marina Garcés tem, por um lado, uma marca pessoal 
poderosa, mas, por outro, uma obsessão por “nós”, pelas 
lutas compartilhadas, pelo aprender a conviver...

Vê-se bem, essa tensão entre o singular e o plural. Qualquer 
sujeito é ao mesmo tempo um singular –uma vida que é 
uma – e um plural –feito de vínculos, relações, heranças, 
necessidades, interdependências...–, e o que me interessa 

17<< >>

explorar, tanto filosoficamente como politicamente, assim 
como das práticas da vida cotidiana, é essa tensão 
viva entre o eu e o nós, sem reduzi-la à oposição ou à 
contradição indivíduo-sociedade. O problema é como 
fazemos dos indivíduos as sociedades, e parto da ideia de 
que todo singular é plural, mas que todo plural também é 
feito de singularidades. Não podemos ficar na versão do 
“nós” homogêneo, isto é, homogeneizado pela política, 
pelo mercado, pelas identidades culturais ou de gênero... 
Esses “nós” feitos de homogeneidade anulam o valor da 
singularidade.

Em uma conferência que você deu no MACBA2 você 
disse que a educação tinha a ver com aprender a 
conviver a partir de problemas comuns a partir da 
condição de poder pensar sobre esses problemas 
cada um por si mesmo.
 
É uma atualização da definição clássica de emancipação, 
que é a ideia kantiana de poder pensar por si mesmo, sem 
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in-fan-cia latinoamericana

a tutela de outro. Para mim, faltam os problemas comuns: 
poder pensar por si mesmo sem a tutela de outro... o 
quê? Se nos dedicarmos a pensar em problemas que não 
são problemas, ou a pensar apenas em nossos próprios 
interesses, ou a pensar em um sistema como o nosso, que 
se baseia na opinião pura...e fazemos isso sem a proteção 
do outro, isso não é emancipador. O que é libertador é 
a capacidade de se encarregar de problemas comuns, 
a partir da condição de poder pensá-los cada um por si. 
E aqui voltamos à tensão de antes, entre o comum e o 
particular, entre si e os outros. Para mim, a educação é o 
conjunto de práticas, saberes, transmissões e modos de 
fazer que permitem a cada um de nós aprender a pensar os 
problemas comuns do nosso tempo.

“O que é emancipatório é a 
capacidade de assumirmos 
problemas comuns, a partir 
da condição de poder pensar 
neles cada um por si”
Devemos ter isso como desafio, então, quando se trata 
de ensinar a pensar.

Sim, e uma das grandes discussões que há hoje no 
mundo educacional é que, para ensinar a pensar, é preciso 
conteúdo. Não se pensa no vazio, nem se pensa apenas 
metodologicamente. O pensamento não é um procedimento 
vazio de conteúdo, mas sim uma relação livre com o saber, 
com os conhecimentos e os problemas do nosso tempo. Se 
não há conteúdo, não há pensamento possível.

Você não concorda, portanto, com o discurso 
predominante, que dá muita força às competências ...

Há um conflito que não foi resolvido. Fala-se muito de 
concepções instrumentais em que o foco é apenas como 
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Fotografia Joan Juanola

Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”
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processar certas operações, mas não se fala muito sobre 
do que se trata, do que estamos falando, de quais ciências 
estamos aprendendo, de que livro estamos lendo,de que 
problemas do mundo estamos nos ocupando... Não estou 
dizendo que tudo isso deva ser prescrito de forma fechada, 
mas se não houver conteúdo, não há aprendizado.

Isso se conectaria com a ideia que você defende de dar o 
passo para aprender a aprender para aprender a apreender? 

Exato. Este é um tema ao qual volto no meu último 
livro, Pedagogias e Emancipação. O ponto de partida de 
aprender a aprender é interessante: é a ideia de que não 
devemos apenas fazer o que nos ensinam a fazer, mas 
também questionar as estruturas e contextos em que 
estamos aprendendo e o que estamos aprendendo. Essa 
seria a ideia fundamental de aprender a aprender. O ponto 
de partida, então, me parece bastante inquestionável, 
mas o problema surge quando ele se torna um fim em si 
mesmo. É esvaziado de conteúdo e do debate coletivo – 
que é pedagógico, mas também político, cultural, ético 
– sobre que coisas e sobre o que estamos fazendo dessas 
aprendizagens. E é aí que a comunidade toma coragem. No 
procedimento há critérios de sucesso e insucesso, baseados 
em rubricas educacionais e outros instrumentos que estão 
dominando completamente o conjunto de valores que 
atualmente são aplicados no espaço educacional.
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Fotografia Joan Juanola

Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”
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Devemos rever os procedimentos, então?

Os graus de otimização, de sucesso, de resultados de 
aprendizagem, de validação de objetivos, tudo isso se aplica 
igualmente a uma empresa, a um projeto acadêmico, a um 
projeto de pesquisa ou à aprendizagem de um menino ou 
menina de três anos. Não pode ser que os procedimentos 
sejam iguais para tudo, e que ignoremos a matéria-prima e 
a forma de tratá-la, que é diferente em cada caso. Não há 
procedimentos únicos, rubricas únicas e mecanismos únicos 
de sucesso e fracasso.

E é por isso que você diz que há muito debate 
metodológico e didático e, por outro lado, pouco 
debate pedagógico aprofundado?  

Neste momento, a grande resposta de como educar se 
reduz a uma batalha entre concepções metodológicas de 
educação: fazemos assim ou daquele jeito, fazemos com 
projetos ou sem projetos, com mais ou menos tecnologia, 
com mais jogos ou com menos jogos... mas será que nos 
perguntamos o suficiente como queremos ser educados 
como sociedade? E, mais importante: que educação 
queremos receber e compartilhar? O que queremos saber? 
Como? Com quem? Por quê? Todas essas questões não 
estão na metodologia pura.

“A educação precisa aci-
ma de tudo de tempo, es-
paço e atenção. Sem estes 
três elementos essenciais 
podemos complicar as  
ferramentas pedagógicas, 
os objetivos e as rubricas, 
que não faremos nada.”
Você disse em algumas ocasiões que educar é elaborar 
o esboço da existência

Digo aos meus filhos que aprendam a perder o medo. 
Sempre terão medo, mas precisam saber como perdê-
lo. Agora estou escrevendo um livro sobre a filosofia da 
aprendizagem – o sentido que dou à aprendizagem, ou seja, 
não um procedimento mais ou menos bem sucedido, mas 
uma relação de sentido com o mundo – e começo com 
uma primeira parte chamada «Acolher a existência”. Para 

Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”
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mim, educação é isso: a arte de abraçar a existência. A 
existência, por si só, não é nada. Nascer, desde o início, é 
um ato imposto: ninguém te perguntou se você queria vir ao 
mundo ou se queria viver. Portanto, começamos mal, com 
pouca garantia de nos dar uma vida plena. Vir a existir é vir 
a poder estar presente com os outros e entre os outros, e 
isso implica aprender a ter uma vida em comum.

Você diz que é simples e complicado ao mesmo tempo. 

Sim, porque você precisa de poucas coisas, principalmente 
tempo, espaço e atenção. Sem esses três elementos 
essenciais, podemos complicar as ferramentas pedagógicas, 
objetivos e rubricas o quanto quisermos, e não faremos nada.

Tendo em conta tudo o que você explica, o que deve 
mudar nas escolas?

Neste momento da minha vida tenho duas experiências 
conflitantes: a de ter acompanhado meus filhos durante 
o ensino fundamental e agora a de começar a entrar 
no ensino médio, por um lado, e a de ser professora 
universitária, por outro. São dois mundos que, na trajetória 
de uma pessoa, estão muito próximos, mas também muito 
distantes, como se fossem dois universos paralelos. Isso 
já nos diz algo estranho. Quase nenhum dos valores que 
regem o ensino fundamental ainda está vivo quando você 

entrevista

chega à faculdade. No trânsito do meio, no ensino médio, 
começo a vislumbrar o que está acontecendo e por que eles 
estão se perdendo. Vejo que tudo está focando, cada vez 
mais, em objetivos comerciais e muito instrumentais.

Que recomendação você daria? 

Que os/as professores/as voltem a ter confiança em si 
mesmos/as. Houve uma investida ao mundo concreto da 
educação por todos os tipos de discursos que tiveram o 
efeito de preencher inseguranças e tornar a comunidade 
docente complexa. Notas que funcionam continuamente 
justificando-se pelo que fazem. E isso cria uma tensão no 
mundo educacional que não é boa.

Você afirma que nossos sistemas educacionais estão 
entrando em um terreno perigoso, pois tendem a um 
treinamento eficaz, mas muito servil. 

Sim. Digo isto porque estamos passando do regime disciplinar 
anterior, em que a obediência era medida com base na respos-
ta quase mecânica às regras, para formas contemporâneas de 
servidão, baseadas no autocontrole: autorregulação, automoti-
vação, autogestão, autoaprendizagem... A que tudo isso leva? 
Bem, para esquecer que sempre aprendemos “com” alguém. 
Esse “com” não precisa ser o/a professor/a, que se situa hierar-
quicamente acima de todos nós: já sabemos que o monopólio 

Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”
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do saber não é de ninguém e nunca foi de ninguém. Não apre-
ndemos sozinhos, porque não vivemos sozinhos. Neste mo-
mento há um foco em uma falsa ideia de emancipação, que é 
fazer da pessoa o/a diretor/a de si mesma. E quem fracassa? 
Quem não se domina, quem perde a calma, quem não con-
trola suas emoções... Não a liberdade sobre si mesmo, mas a 
dominação. Portanto, quem é o mais obediente? Quem é mais 
adequado a um regime de poder em mudança, cada vez mais 
incerto e mais dinâmico. O sujeito atual é esse. 
 

“A universidade deve ser um 
lugar de criação que tem de 
funcionar como caixa de  
ressonância do conhecimen-
to e dos debates vivos do seu 
tempo, e é evidente que a 
que temos não está a desem-
penhando essa função”

No livro Nova Ilustração Radical você diz que um dos 
discursos da pedagogia inovadora atual é afirmar que 
devemos nos preparar para um futuro do qual nada 
sabemos. E que uma afirmação mais despótica e ater-
rorizante do que essa não pode ser imaginada. 
Sim, nesta frase há parte da verdade empírica: é evidente 
que nada sabemos sobre o que não aconteceu. Mas os 
futuros que estão por vir têm a ver diretamente com nossas 
ações no presente. E agora estamos percebendo isso mais 
intensamente do que nunca porque o impacto da ação 
humana no planeta, por exemplo, é diretamente tangível 
em termos de futuro. Porque nós o estamos conduzindo. 
Portanto, não é verdade que não saibamos nada sobre o 
futuro: sabemos muitas coisas sobre ele, não no sentido  
de poder prevê-lo, mas no sentido de construí-lo, fazê-lo  
ou desfazê-lo; tudo depende de como olhamos para ele.  
É por isso que a frase é aterrorizante, porque separa o que 
está por vir do que estamos fazendo agora. O futuro não 
será o que queremos, mas terá a ver diretamente com o 
que estamos fazendo agora. Portanto, o compromisso do 
presente é fundamental para o futuro. 
Você levantou o paradoxo de que, por um lado, o 
sistema público promoveu a transformação neoliberal, 
mas, por outro, os sistemas pedagógicos críticos estão 
em lugares não oficiais.

entrevista
Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”
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Uma certa herança de algumas pedagogias mais críticas, 
ativas, transformadoras e até revolucionárias foi hoje 
incorporada a alguns tipos de experimentos pedagógicos 
que muitas vezes estão nas mãos de poucos, à margem 
do sistema, mas no topo. É o que alguns autores chamam 
de segregação dos ricos. Neste momento da educação 
percebe-se muito bem que existem alguns segmentos da 
população mundial que estão desrespeitando o destino 
comum da humanidade, em termos ambientais, em termos 
econômicos e até em termos cognitivos. E eles usam 
um instrumental pedagógico de que o que eles querem 
é transformar a sociedade como um todo. Por isso é 
paradoxal e curioso: agora as escolas alternativas  
são para os ricos.

“Para mim, a educação é isto: 
a arte de abraçar a existência. 
Vir a existir é vir a poder estar 
com os outros e entre os 
outros, e isso implica aprender 
a ter uma vida em comum”  

No livro Carta aos meus estudantes de filosofia você deu 
dez conselhos finais, imitando o que a freira e artista 
americana Irmã Corita havia feito nos anos sessenta. 
O quarto ponto diz: «Evite distrações inúteis e não se 
acomode na “pose” do estressado, “sobrecarregado”, 
vencido pelas circunstâncias. É ridículo.”

Estamos todos sobrecarregados com mais coisas do que 
podemos fazer, e isso se tornou uma atitude. E se traduz 
em uma frase que acho aterrorizante: “Não consigo pensar 
no que estou fazendo”. Muitos/as professores/as dizem isso, 
mas isso acontece também em muitas outras profissões. A 
super exploração do tempo que sofremos cria impotência, 
e dela nos protegemos com desculpas, e é aí que o 
argumento se torna perigoso. Passa de realidade a pretexto 
para não parar para pensar. Vou reproduzir esta carta aos 
alunos no livro que estou preparando sobre educação.

Quanto à universidade, você garante que ela 
infantiliza. Por que?

Houve uma derrota histórica da universidade como 
instituição cuja missão, para mim, é tornar o conhecimento 
de cada época universalmente acessível à sociedade como 
um todo. Isso não significa que todos tenham que ser 
estudantes universitários, mas sim que esta instituição tem 
que ser um lugar de criação que deve funcionar como caixa 

entrevista
Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”
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de ressonância do conhecimento e dos debates vivos de 
seu tempo. É evidente que a universidade que temos neste 
momento, neste país, mas também no mundo como um 
todo, não está desempenhando esse papel. Passou a ter 
uma função que terá seus sucessos e fracassos, mas que 
é diferente: fazer do conhecimento superior um espaço de 
competição, rivalidade e valorização em termos comerciais. 
Não quero idealizar a universidade do passado, porque 
claro que tinha outros problemas e servidão, mas hoje 
esta instituição de ensino superior é um conglomerado de 
empresas do conhecimento, e terá o destino que terá, mas 
é muito longe da ideia de universidade que eu expressei.
 

DAVID PUJOL FABRELLES, mestre e pedagogo

entrevista

Fotografia Joan Juanola

Marina Garcés: “Sem conteúdo não há aprendizagem”
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Como abordar a diversidade cultural em sociedades multiétnicas é o principal motivo dos artigos apresentados. 

No Brasil, a partir de pesquisas com análise profunda das características socioculturais e históricas, para uma 
reflexão crítica. Grandes contribuições.

Da Colômbia, através de uma experiência mais enquadrada no experiencial de uma proposta que desafia e gera 
muitas perguntas.

Ambas as contribuições abrem as portas para um debate sério sobre o assunto. São dois artigos que provocam 
ampla reflexão.

   
Mariana Semião de Lima, Rosali Rauta Siller, Vanderlete Pereira da Silva

A decolonialidade na língua,  
  nos saberes e fazeres das crianças    
  pomeranas, manauaras  
  e de terreiros 

 

      Natalia Fanjul, Luciana Arambarri 
  Linguagens das infâncias  
  da comunidade QOM
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cultura e expressão
      MARIANA SEMIÃO DE LIMA 
      ROSALI RAUTA SILLER
      VANDERLETE PEREIRA DA SILVA

Este texto refere-se a três pesquisas de doutorado sendo 
uma finalizada e duas em andamento, de pesquisadoras 
vinculadas ao Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Diferenciação Sóciocultural (GEPEDISC) - Culturas Infantis, 
da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), São Paulo/Brasil. Tais pesquisas 
buscam refletir sobre a categoria de infância universal 
constituída pelo discurso da modernidade assentada em 
uma perspectiva homogeneizadora, genérica e abstrata 
de criança, basilar na sociedade brasileira colonialista, 
capitalista, cisheteropatriarcal, urbanocêntrica, de idioma 
português. 

Neste momento singular da história, tal situação tem ficado 
cada vez mais evidente, em função da pandemia causada 
pelo novo coronavírus (Sars-cov-2), que têm colocado em 
evidência não só as crianças foco deste texto, mas uma 
pluralidade de infâncias outras que tiveram suas vidas 
afetadas na/pela história.

26<< >>

Na contramão desta sociedade que ainda mantém 
a colonialidade do poder, saber e ser, e aprofunda 
desigualdades, essas pesquisas estão alicerçadas em 
uma perspectiva intercultural crítica e decolonial que 
buscam a partir dessas crianças, trazer suas línguas 
maternas, saberes, modos distintos de vida, ser, estar e 
viver dando “um giro à uninacionalidade” (WALSH, 2019), 
a monoculturalidade e ao monolinguismo. A colonialidade 
deixou marcas profundas, mas não apagou a ancestralidade 
dessas crianças. 

 

 
Menino pomerano  
brincalhão
em Santa Maria
de Jetiba-ES/Brasil

A decolonialidade na língua, nos saberes e fazeres das crianças pomeranas1, 
manauaras2 e de terreiros3
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As crianças pomeranas de que trata a pesquisa “Migrações, 
Infâncias e Educação Infantil” (SILLER 2011), vivem em 
áreas rurais do Município de Santa Maria de Jetibá-ES/
Brasil. A pesquisa aponta que a maioria dessas crianças são 
bilingues e chegam nos espaços da Educação Infantil falando 
a sua língua materna pomerana e a língua portuguesa. Mas, 
têm aquelas que são monolingues com uso somente da sua 
língua materna.  

 
A língua materna pomerana é uma 
das dimensões que constitui a vida 
das crianças pomeranas e demarca 
sua identidade cultural. Aprendida 
primeiro com suas famílias, e, 
posteriormente, com seu grupo 
etnolinguístico, a língua pomerana 
é a mais utilizada pelas crianças e 
por todos os membros da casa. Por 
meio da fala, com uso de sua língua 
materna pomerana e de suas ações, 
essas crianças, 
na pluralidade das 
culturas infantis, 
se revelam quem 
são. No entanto, 

contraditoriamente, elas enfrentam ainda hoje a barreira da 
língua, apesar de políticas delineadas nas últimas décadas.

Maher (2007), enfatiza o cuidado necessário ao 
planejamento de programas educacionais pautados 
no respeito às especificidades linguístico-culturais de 
grupos minoritários. Para a autora, não basta as minorias 
étnicas brasileiras terem consciência de seus direitos 
constitucionais, para que o cenário de opressão linguístico-
cultural em que vivem, seja na prática transformado. 

O fortalecimento político dos grupos sociais destituídos de 
poder, o estabelecimento de legislações a eles favoráveis, 
junto com a educação em seu entorno para que aprendam 
a respeitar e a conviver com diferentes manifestações 
linguísticas e culturais (MAHER, 2007), são ações que 
devemos perseguir em busca de uma outra sociedade 
possível. 

Meninos e Meninas 
manauras em um 
passeio de barco pelo 
Rio Negro. Fonte: 
Coleção do fotográfo 
Wander Luís

Garoto da Pomerânia 
acompanhando
seus pais no trabalho
com agricultura em  
Santa Maria
de Jetiba-ES/Brasil
Fonte: arquivo  
do pesquisador

A decolonialidade na língua, nos saberes e fazeres das crianças pomeranas1, 
manauaras2 e de terreiros3
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de homogeneidade exigido pelo Estado. Assim, as crianças 
indígenas que vivem em ambientes urbanos, como as que 
moram na cidade de Manaus, estado do Amazonas, Região 
Norte do Brasil, tem seus direitos ignorados sobretudo com 
relação à língua materna e a cultura do seu povo. A escola 
mantém a imposição da língua portuguesa desconsiderando 
as línguas dos povos originários, mesmo numa região com 
expressiva população indígena, como a Região Amazônica.  

A pesquisa em andamento, traz as crianças de comunidades 
de terreiro, considerados como espaços-tempos que 
praticam as diferentes religiões constituídas a partir da 

As crianças manauaras que trata a pesquisa “Mães 
manauaras e a educação das crianças pequenininhas: 
pluralidades históricas e resistência na cidade da floresta” 
(SILVA, 2021), demonstra que na Amazônia brasileira o 
processo de colonização impõe a hegemonia da língua 
portuguesa desde a invasão. A língua do colonizador 
passou a ter liderança no domínio comunicativo dos povos 
indígenas, os primeiros habitantes. As alterações nos 
modos de vida e transformações nas práticas culturais 
tem repercussões direta no vocabulário e nas formas de 
expressar o cotidiano. O repertório vocabular é alterado, 
porque a vida não é mais a mesma quando os saberes 
ancestrais são desvalorizados. 

Em se tratando da subalternização dos povos originários, 
entendemos que quando lhes são retirados o direito de 
ser, a língua não comporta mais as mudanças decorrentes 
da violação de costumes, crenças e valores. Os efeitos da 
interferência da cultura de sociedades de consumo são 
devastadores em culturas como as indígenas. 

Quanto as crianças indígenas cujas famílias optam por 
viverem em ambiente urbano, na prática observamos que 
há uma diferenciação com relação as crianças que vivem 
em aldeias. As que moram na cidade ficam à margem dos 
direitos, tanto desprotegidas pelas legislações que garantem 
os direitos dos povos indígenas, quanto dos direitos das 
crianças não indígenas, pois não se enquadram no critério 

Meninos e Meninas manauras em um passeio de barco  
pelo Rio Negro. Fonte: Coleção do fotográfo Wander Luís

A decolonialidade na língua, nos saberes e fazeres das crianças pomeranas1, 
manauaras2 e de terreiros3



29<< >>

cultura e expressão
in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº32 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2021

articulação entre elementos indígenas, brasileiros e as 
vivências da população afrodiaspórica escravizada no período 
colonial. Durante a diáspora negra, foram três os principais e 
maiores grupos étnicos que vieram para o Brasil: os bantos, 
os iorubás e os Fon-ewés. Cada grupo falava as mais diversas 
línguas, possuíam diferentes culturas, costumes e divindades 
e quando chegaram ao Brasil, se articularam e fundaram 
novas religiões. 

Esses espaços, desde sua origem, sempre estiveram 
repletos de crianças que participam de seus rituais, da 
hierarquia dos cultos e cargos, nas sucessões e lideranças 
das comunidades. Não há uma barreira que separe adultos 
e crianças nas comunidades de terreiro. Tais práticas 
consideradas espaços educativos por meio de suas danças, 
rezas, comidas, folhas, gestos e segredos oferecem vasto 
repertório de referências afrodiaspóricas, que conduz, 
organiza e mantém a comunicação de crianças, jovens e 
adultos.
  
A convivência cotidiana é algo fundamental para o 
aprendizado das línguas africanas em uma comunidade 
de terreiro. Diferentemente dos ambientes educacionais 
formais, considerados espaços legítimos para aquisição 
de conhecimento, as crianças que frequentam práticas 
de matriz afrodiaspórica falam muitas palavras de línguas 
africanas. A língua presente nesses espaços não se restringiu 
a seus muros, tornando-se um elemento fundamental na 
preservação das casas de axé4 (LIMA, 2021).

Considerações Finais
A perspectiva decolonial adotada nessas três pesquisas, 
possibilitou desvelar as relações hierárquicas de poder, de 
saber e de ser, construídas no decorrer do processo de 
colonização, que resvalam de alguma forma, na situação que 
observamos na atualidade como a permanência da língua 
portuguesa e a invisibilização das 274 línguas indígenas 

Menina em ritual de iniciação pública em uma comunidade  
Candomblé- São Paulo/Brasil

A decolonialidade na língua, nos saberes e fazeres das crianças pomeranas1, 
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presentes no Brasil, da língua das crianças pomeranas e 
das crianças de terreiro. As pesquisas revelam o extermínio 
linguístico e cultural em um país racializado, que além de  
não aceitar sua condição pluriétnica, ignora a diversidade 
linguística da população, cultuando a manutenção das 
desigualdades. 

Frente a esses contextos, fica o desafio de construirmos 
desde a educação infantil, alternativas para dar visibilidade 
às infâncias plurais, com suas diferenças étnicas, linguísticas, 
culturais, territoriais, de classe e gênero. Nessa direção, 
defendemos uma educação infantil decolonial pensada e 
construída a partir das condições das crianças colonizadas  
pela modernidade ocidental.

NOTAS
1. Meninos e meninas filhos de imigrantes e de origem pomerana
que moram em Santa Maria de Jetibá-ES/Brasil
2. Meninos e meninas que moram na cidade de Manaus-AM/Brasil
3. Meninos e meninas cujas famílias estão ligadas a um
casa tradicional de origem africana, chamada de casa de terreiro.
ligados a comunidades religiosas de origem africana por
laços de parentesco ou de iniciação.
4. Axé pode significar a casa de Candomblé em todas as suas
plenitude.
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cultura e expressão
Linguagens das infâncias da comunidade QOM

      NATALIA FANJUL
      LUCIANA ARAMBARRI

Experiências e histórias do Nível Inicial nas ESCOLAS 
INTERCULTURAIS BILÍNGUES (EIB)

As experiências pedagógicas que compartilhamos aqui são 
de meninas e meninos de 4 e 5 anos da comunidade QOM, 
que frequentam o nível inicial de 2 escolas interculturais 
bilíngues na cidade de Rosário, no sul da província de Santa 
Fé, Argentina.
 
O povo QOM é uma comunidade entre os muitos povos 
originários de nossa terra.

Para nós, professores/as, o desafio é promover práticas 
políticas pedagógicas e didáticas transformadoras para 
poder pensar a educação como um direito social onde as 
crianças pertencentes às EIB não precisem deixar de ser 
quem são histórica e culturalmente para usufruir do direito 
à educação. Por isso, as escolas públicas incentivam e 
promovem projetos contra hegemônicos plurais e diversos 
como os que vamos compartilhar aqui.

 
A Educação Intercultural Bilíngue é a modalidade do sistema 
educacional nos níveis de Ensino Inicial, Fundamental e Médio 
que garante o direito constitucional dos povos indígenas, nos 
termos do art. 75 inc. 17 da Constituição Nacional, a receber 
uma educação que contribua para preservar e fortalecer 
suas pautas culturais, sua língua, sua visão de mundo e sua 
identidade étnica; para ter um desempenho ativo em um 
mundo multicultural e melhorar sua qualidade de vida.
 
Da mesma forma, a Educação Intercultural Bilíngue promove 
um diálogo mutuamente enriquecedor de conhecimentos 
e valores entre povos indígenas e populações étnica, 
linguística e culturalmente diferentes, e fomenta o 
reconhecimento e o respeito por tais diferenças. (LEN N°: 
26206: CAP. XI- ART. 52- E.I.B.)
                                                                                              
O objetivo da modalidade é: Ser um processo social 
permanente, participativo, organizado, flexível e dinâmico que 
permita a livre expressão dos povos indígenas no contexto de 
uma sociedade plurinacional.
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Atende a uma educação integral do aluno indígena, 
favorecendo a identidade das crianças e desenvolvendo sua 
competência linguística comunicativa, facilitando o acesso ao 
conhecimento considerado universal.
 
Tem como eixo o direito à educação dos povos indígenas sob 
as diretrizes culturais de cada um deles e com a finalidade de 
reverter sua exclusão do sistema educacional. Revaloriza e 
enriquece a língua e a cultura dos povos nativos.

Desenvolve uma metodologia educacional que, por meio 
da elaboração de adaptações curriculares pertinentes, 
contemple a Língua e a Cultura das comunidades como 
conteúdo de ensino e reflexão para fortalecer e respeitar a 
identidade das crianças. Facilita o acesso ao conhecimento 
considerado formal, preparando as crianças indígenas para 
uma participação representativa na vida social e política do 
país.

Experiências

Nível inicial da escola primária intercultural bilíngue 
No. 1333 “DalagaicQuitagac” Nova Esperança.

Nos últimos anos, o conceito de interculturalidade foi 
sendo enriquecido como resultado do debate na região e 
em outros continentes. Inicialmente, focou-se no aspecto 
curricular e, em particular, na inclusão dos saberes 
indígenas por meio da incorporação da dimensão social, 
vivencial e afetiva e da importância dada ao conhecimento 
do “outro”. Desse modo, a conceptualização da 
interculturalidade avançou significativamente em alguns dos 
nossos países, onde a diversidade cultural é assumida como 
potencial para a construção de sociedades verdadeiramente 

democráticas e como base sobre a qual assenta o 
desenvolvimento dos processos educativos. No entanto, 
na região, o aprendizado de e em línguas indígenas está 
limitado aos contextos indígenas e, particularmente, àqueles 
com uma população falante da língua oficial do país, com 
algumas exceções promovidas por programas de Educação 
Intercultural Bilíngue.

Nossa escola está localizada na zona sudoeste de Rosário, 
tem uma modalidade intercultural bilingue, por pertencer 
à comunidade Qom, e é essencial que introduzamos a 
cosmovisão e a filosofia ancestral como base do nosso 
planejamento, reconhecendo que tudo ao nosso redor está 
vivo: uma árvore, uma pedra, água, etc. e que para aceitar 
os outros é importante que cada um aceite e se orgulhe de 
sua própria identidade cultural, língua e visão de mundo. 
A proposta educacional do NÍVEL INICIAL é abrangente, 

Linguagens das infâncias da comunidade QOM
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Oferendas. Escola Intercultural  
Bilingüe n. 1333 “DalagaicQuitagac”  
Nova Esperança

holística, flexível, vivencial, continua, em constante 
movimento e crescimento, promovendo o desenvolvimento 
das crianças de forma harmoniosa e afetiva, acompanhando 
o surgimento de um novo ser humano. E onde arte, 
produção orgânica, educação ambiental, cooperativismo, 
cultura do trabalho e outros valores fazem parte do 
aprendizado diário.

Nossa abordagem integral ou holística implica uma nova 
forma de viver, um compromisso de todos/as nós que 
realizamos e vivenciamos essa experiência, para poder 
expandir. Nosso trabalho é baseado principalmente na 
sabedoria dos povos originários, uma cultura viva muito 
potente. Vamos aprender na melhor escola: “O Universo” 
e seu grande mistério, uma escola onde todas as áreas 
curriculares estão integradas. Cosmovisão: é a “Visão do 
Cosmos”, somos parte do cosmos vivo, não apenas o 
vemos, mas também o tocamos, cheiramos, provamos, 
ouvimos, nos comunicamos com ele e o experimentamos.

No Nível Inicial, nos propomos a educar no amor, transmitir 
magia, entender que a natureza é muito mais que a 
montanha, o rio: todos fazemos parte dela. Imaginamos, 
criamos, exploramos livremente, valorizamos meninas e 
meninos pelo que são em sua essência, ensinamos a amar 
e amar a si mesmos, a viver plena e livremente em seus 
corações, a se soltar diante das resistências próprias e das 
dos outros, abrir-se a infinitas ideias entendendo que tudo é 
cíclico.

Cada estação do ano tem sua cor e características. 
Compreender esses ciclos naturais nos leva a entender 
nossos próprios ciclos. Assim, desde o nosso planejamento, 
acompanhamos os ciclos naturais, os solstícios e 
equinócios, a época da semeadura, a germinação, o 
crescimento, a formação dos frutos, a queda e a morte e a 
semeadura novamente.

Ao nos alinharmos conscientemente com esses ciclos, 
aceitamos sabiamente nossos próprios processos e fazemos 
uma conexão profunda e poderosa com o planeta. As 
estações correspondem diretamente aos quatro elementos 
da natureza: terra, água, fogo e ar. Nessa perspectiva, 
cada ano torna-se assim uma viagem através de cada um 
dos elementos, sendo capaz de corrigir o desequilíbrio que 
surge em nossas vidas. Nossa primeira parada na viagem: 

Linguagens das infâncias da comunidade QOM
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Tambor, Escola Intercultural Bilíngue No. 1333 “DalagaicQuitagac” Nova Esperança.

Escola Intercultural Bilíngue 
N°1333 “DalagaicQuitagac” 
Nova Esperança.

Equinócio de Outono: COTAP. É o momento da última 
colheita. Elemento ÁGUA- ETAGAT. A água está relacionada 
às lágrimas, fluxo e sentimentos, emoções. 

Segunda parada: O Solstício de Inverno: LATOMAGA. Indica 
o momento em que o Sol está mais distante. Elemento 
TERRA – ALHUÁ. O inverno nos ensina sobre nosso corpo 
físico. 

Terceira Parada: Equinócio da Primavera: NAVOGO. É hora 
de homenagear as sementes que começam a renascer. 
Elemento AIR –   LA’AT. É hora de recomeçar, aparecem 
os primeiros brotos, as brisas frescas sopram as teias de 
aranha da mente e fazemos listas e planejamos projetos. 

Última parada: O Solstício de Verão: NTAP. Tempo de 
agradecer pelo crescimento evolutivo da vida e pelo 
intercâmbio com a natureza. Elemento FOGO - NOREC: a 
vontade e paixão que nos impulsionam a agir.

Entendemos que esse modo de ensinar, de educar, de 
viver, não pode ser realizado se não for antes vivenciado, 
experimentado, apropriado por cada professor/a que 
o implementa. Tudo deve passar pelo corpo, devemos 
escolher este como modo de vida. Nosso objetivo nesse 
nível é ajudar a capacitar e orientar as crianças a explorar 
e respeitar nosso planeta como a mãe que nos abriga, 
nos alimenta, nos sustenta e nos ensina, entendendo a 
simbiose que existe entre nosso corpo e ela e reconhecendo 
em nós os ciclos e seus processos.

Linguagens das infâncias da comunidade QOM
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Escola Intercultural Bilíngue N°1333 “DalagaicQuitagac” Nova Esperança.

É um trabalho de muitos anos e cada vez mais nos 
apropriamos dessa forma de trabalhar, entendendo que 
a educação deve ser renovada, mas não só a partir dos 
currículos, do mero fato de transmissão de conteúdos, 
mas também abordando todo o ser que cada um é: 
corpo, mente e espírito. Alimentando e enriquecendo e 
reconhecendo nossos medos, nossos prazeres, nossas 
capacidades, nossos sonhos, não concebemos outra forma 
de educar.

Ao longo dos anos, a horta tem tido um projeto “plantas que 
curam” que é o eixo do nosso trabalho e apoia tudo o que 
é feito nesse nível. Assim, por meio da horta, plantando e 
colhendo, descascando e processando diferentes plantas, 
fazemos produtos como creme de calêndula, essências, 
perfumes de lavanda e eucalipto, sabonetes de coco, lápis 
plantáveis, bem como a deliciosa cana com arruda que ganha 
relevância em 1º. de agosto, o dia da nossa mãe terra.

A ideia é vivenciar junto com as crianças tudo o que 
a natureza nos proporciona e ser recíprocos com ela 
retribuindo um pouco desse AMOR.

Sequência didática  
“A chegada de meninos e meninas cujas famílias estão 
ligadas a uma casa tradicional de origem africana, chamada 
casa do terreiro, ligada a comunidades religiosas de origem 
africana por parentesco ou laços iniciáticos. (Primavera, o 
despertar da natureza)

Nível inicial da escola primária intercultural bilíngue nº 
1344. “Taigoyé”

Com a chegada da primavera – NAUOXO -, o elemento 
natural ar ganha relevância e é com a celebração do 
Lapacho (árvore nativa da região) que a natureza desperta, 
as árvores florescem e a escassez do inverno desaparece.

Linguagens das infâncias da comunidade QOM
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Para iniciar este projeto, os meninos e meninas ouviram e 
observaram, por meio de imagens, a história “NLOUEC NA 
NO’ONAXA” - “O DESPERTAR DA NATUREZA”, significativa 
para nossa comunidade Qom.A partir daí propusemos 
diversas atividades, que foram realizadas com alegria e muito 
entusiasmo pelos meninos e meninas de nossa escola.

Conversamos com os/as professores/asanciões1 que estão 
encarregados de ensinar e transmitir a visão de mundo QOM 
na escola, sobre sua cultura, marcando o início da celebração 
da “NAHUOGO” (primavera) e com o conselho de anciões.2

Observamos os lapachos(árvores nativas da região) que 
nos cercam dentro e fora da escola, reconhecendo suas 
diferentes cores.

Conhecemos o peixinho dourado por meio de imagens e 
aprendemos seu nome em Qom.

Fizemos um lapacho para a sala com caixas e o decoramos 
com diferentes técnicas.

Desenhamos, recortamos e pintamos peixinhos dourados; 
construímos varas de pescar com Luís, o professor ancião, e 
nos divertimos montando nosso próprio jogo de pesca.

Brincamos com os nomes dos personagens da história, 
escrevemos palavras significativas da história.

Também confeccionamos nossas próprias roupas para 
a festa Nahuogo, onde dançamos e cantamos a música 
“shimiaxaiche” (beija-flor).

Todos as turmas da nossa escola trabalharam diferentes 
sequências didáticas, com a coordenação de nossas 
professoras anciãs, Graciela Núñez, Noemí Yordan, Luis 
Alonso, Ever Morales e as professoras do nível inicial 
Carolina Laptuta, Laura Beduino, Sonia Orellano, Viviana 
Zampatti.

Escola intercultural bilingüe Nº 1344 “Taigoyé”.    Escrita                                Pesca

Linguagens das infâncias da comunidade QOM
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Escolaintercultural bilingue Taigoyé 1344

RELATO EN AMBAS LENGUAS:  
 
HISTÓRIA: “NLOUEC NA NO’ONAXA” – “O DESPERTAR DA 
NATUREZA”
 
Meus avós dizem que há muito tempo, nas margens do rio 
de ouro, vivia uma comunidade Qom.

Iaxattac so iapi’pi so qaioqtegue na’aq, na 
looigue aso lacheugue, neta’a so nhuo’pi 
Qompi. 

Lá vivia uma jovem chamada ‘Aiaalai’e, que 
significa “alegria que brilha”.

Neta’a aso qa’añole le’enaxat Aiaalai’e ra 
aaigui “tonaxac mayi qashelecteguiñi”. 

Ela era uma jovem feliz que compartilhava 
suas doces canções com sua comunidade nas 
celebrações que realizavam. Ela tinha a qualidade 
de ser generosa com seu povo.

‘Oonole qa’añole tonaxai qataq iviraxatauga 
ra lamaaiquiaxac so lo’onec na lauo’le’ecpi ra 
ño’oxonnataxanaxanaxa ra qaia’arañi. Huo’o 
ra lataxac ra ichoxoren so lauo’pi. 
 
Nessa comunidade, junto com sua família, vivia 

o jovem Saashenaq, seu nome significa “quem vem do rio, 
que brinca”. ele conhecia as montanhas e os rios. Todas 
as manhãs saía com a família para comer marisco, como 
os outros faziam; e quando eles voltaram, compartilharam 
comida com seu povo.

So nhuo’pi, qataq ialecteuo na ñalaqpi, nataqa’n so 
nsoq Saashenaq ra le’enaxat naaigui “Chegaqaama ayi 

Linguagens das infâncias da comunidade QOM
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lacheugue, ashaxaic”. So mayi iauatton na aviaq qataq 
‘ana lacheuguepi. Yi nte’etom inoxore’c nnaaitega’t 
qataq na lauo’le’ecpi, ra lo’onataxanaxac na laiepi; 
Qaq nvireuol nache iachet so lauo’pi. Nam lla’ac 
nallec. 

Os jovens, crescendo juntos, compartilharam histórias, 
canções e, ao longo da vida, tornaram-se grandes amigos.
 
Qaq soua nsoxorolqa nquictrashegue’m, vaatragui ra 
la’aqtaxanaxa’c, lo’onaxanaxac mayi qaioqtegue ra 
nachaalataxa’c io’ot ra ‘onaxaiqa ra nyecquiaxa’c. 
 
Nessa época, dizem que o inverno durou muito mais e 
isso preocupou o cacique porque a comunidade ficou 
sem comida, sem frutas. A escassez foi ficando cada vez 
maior.
 
Qaq se’eso na’aq, iaxattac ra na latomaxa iataqta 
quia’aq iaguec ra lqochoxo so Nataxala’ cha’ayi so 
nhuo’pi huotaaique ra qaica ca qanallec, qaca aca 
‘ala na avia’q. Ra nhuenaxanaxa iataqta nquictauec 
lata’araic. 

O cacique, lembrando-se dos ensinamentos de seus 
ancestrais, convoca a comunidade para que juntos façam 
orações a nala’. Ela os escuta e envia shimiaxache 
para dar ao cacique um recado de que “eles devem ir à 

montanha acordar Huashe porque ela havia adormecido e 
junto com ela, as árvores e os animais do Chaco”.

So nataxala’ icovennate ra lapaxaguenataxanaxac som 
chegoxoiguipi nache i-iaxanapegue’ som lauo’le’ecpi ra 
enauac qaiasaxasheguemec ca tamnaxac ‘añi Nala’. 
‘Añimayi ishet ra hua’aqa nache namaq aso Shimiaxa’che 
ra nache ca na’aqtac naia’a so Nataxala’ ra iven ra 
qotaaigui so avia’q ra qanqotoxon aso Huashe  
cha’ayi ro’ochi-iaigui so avia’q qataq  
na shigui-iacpi yi Chaaco. 

Certa manhã, ´Aiala’e e Saashenaq foram para a montanha 
em busca da protetora das plantas e animais. Enquanto 
caminhavam por lá, eles se lembraram das palavras de seus 
avós que lhes contavam que huashe mora em um lugar 
cercado de espinhos. Depois de tanto caminhar, avistaram 
um lugar diferente, limpo, grande e cheio de beija-flores que 
davam a sensação de proteger as flores e tudo que ali vivia.

So nte’eta aso Aialai’e qataq so Saashenaq taroigui na 
avia’q ra iloraaique aca nanguishe ra npaqtaxanaqte 
nanguishe qataq a shigui-iacpi. Qaq so ñaq 
coletrapelguete yi’iyi, tachigui lauel ra la’aqtac so lapi’pi 
ram na’aqtaxanaxac aso Huashe yi neta’a lma’ coleesop 
‘ana le. Qaioqtegue ra lqueuoxoc nache ila’a so nma’ 
ma ioxosa’a, qui’ittelec, qataq lta’araic nlaqaalec ‘ana 
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shimiaxa’che iaachiguio’ ra huo’o ca qanpaxattalec ‘ana 
lauoxopi qataq na lma’ yi’i mayi hueta’a.  
Percebendo que finalmente haviam encontrado aquele 
lugar tão almejado, ambos se preparam para oferecer 
canções para que Huashe acorde. Os pássaros os 
cercaram e acompanharam seus cantos batendo as asas e 
compartilhando suas melodias alegres. 
Qaq so nanom ra ivira ra ilalec se’eso mayi iaguec ra 
nyaxa ra qailalec nma’, nache se’esoua ia’n ra iaare’c 
ra ro’onaxat, chaxan eesa ishet ra nlouec Huashe. 
Qaq na maiopi imauec qaicoleesop ra ro’onaxan 
qaiuaxata’at ‘ana nauapi qaialecteua’a ra ntonaxac 
iauota’a ra nlamaxa.  
Ao ouvir isso, a protetora acorda e percebe que havia 
dormido muito e junto com ela, a montanha. Recompõe-se 
e, pegando nas mãos dos jovens, lhes diz: - ¡ña’achec ra 
aiem qanqotoxoñi! 
Qaq so huaxaia re’era, asom nhuataxanaxanaqte 
nlouec qaq nanom ra ro’ochaañi mashe qaioqtegue 
qaq nache qaiauaxaiguet asomayi, yi aviaq. Nachaxan 
iaconalo naua lhuaxayel soua nsoxorolqa, nache 
enaco’: -¡Ña’achec ra aiem qanqotoxoñi! 
Então ele começa a chamar todos os shimiaxache (beija-
flores) para acordar as árvores, os animais e todos os 
seres da montanha. A partir desse momento, as árvores 
começaram a brotar, deixando para trás o marrom e o frio 
do inverno rigoroso.

So lcopa’ague nache i-iaxana enauac ‘ana 
shimiaxa’chepi chaxan eesa ishet ra nqotoxon ‘ana 
epaqpi, qataq na shigui-iacpi qataq nam ilotegue’ 
na aviaq. Nache chegoqchiguiña se’eso na’aq, ‘ana 
epaqpi chigoqchiguiña ra nsalaue, no’onapegue’ 
se’eso qauem atom qataq so latomaxa.  
‘Aiala’e e Saashenaq voltam para sua comunidade e 
carregam dentro de seu lqotaqui, alguns alimentos 
que Huashe compartilhou com eles, na’ala, amap, 
mel, hueraxañic. Seu povo, agradecido, os recebe 
com danças e canções. Aquela foi uma tarde de grande 
festa. 
Aialai’e qataq so Saashenaq ishet ra ie’eguelaxaua’a 
yi lauo’pi iachetangui aso lqotaqui soua nallecpi, Nachi 
aso Huashe ime eec ‘ana Na’ala, qataq na Amap, 
qataq Te’esaq lli’i, qataq Hueraxañic. Ntootapigui’ so 
lauo’pi, iaconguet ra lasotaxac qataq ro’naxataxagui. 
Se’eso Avit iataqta lta’araic ra tonaxac.  
Meus avós dizem que uma brisa envolveu ‘Aiala’e e a 
transformou em uma linda árvore cheia de flores cor de 
rosa e transformou Saashenaq em um lindo peixinho 
dourado. 
So qarapi’pi iaxattac ra qananomteguet se’eso eco’ 
latomaxa ipelteelec aso Aialai’e nache nleguemaxat 
nañigui aso ‘onaxaic epaq ra’aichigui ‘ana lauoxo 
mayi imauec rasau qaq so Saashenaq nañigui se’eso 
‘onaxaic nhiaq iqovialec qataq qashelectapiguiñi. 

Linguagens das infâncias da comunidade QOM
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É por isso que a comunidade, quando o lapacho em flor 
aparece e seu aroma chega ao rio, acordando Saashenaq, 
ele alegremente começa a espalhar e contagiar a todos 
com sua alegria, anunciando que uma nova estação está 
chegando, rasovi, primavera, deixando para trás o mau 
momento de escassez, nauoxo.

Ioqo’oyi so nhuo’pi ra nachaxan ara Aialai’e ra huo’o 
‘ana Lauoxo qataq ra lamaaic nachi iviraxama ayi 
lacheugue, nlotec so Saashenaq, ntootapigui’ nachi 
chegoqchiguiña ra huomtapiguiñi iachaxatapec 
ra ntonaxac, iaxatta’aguet ra nvireuo na ralaxaic 
naloqnec, ra rasovi, ra lvitaxac nauoxo, iachaiya’ qataq 
no’onaxatañi som qauem mayi huaaigui ra qaica ca 
qanallec, mayi le’enaxat NAUOXO. 

Linguagens das infâncias da comunidade QOM

NOTAS
1.  Professores anciões, os professores apropriados são 
encarregados de ensinar e transmitir a visão de mundo QOM na 
escola, o artesanato e a linguagem pertencem à comunidade e 
são eleitos pelo Conselho de Anciãos.
2.  O Conselho de Anciões é formado por membros de referência 
da comunidade (referências que se destacam por sua sabedoria 
sobre a cosmovisão), mesmo que não sejam os mais velhos.
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A Colômbia nos oferece a experiência de uma professora que vive a pandemia como um grande aprendizado. 
A necessidade de se reinventar para chegar a cada um de seus e suas estudantes, a relação com as famílias e a 
realidade social, as necessidades cotidianas de meninos, meninas e suas famílias, torna evidente a necessidade da 
escola presencial para toda a comunidade. Fica claro que a escola é um serviço essencial. Com a volta do atendimento 
presencial para meninos e meninas, a escola ganha vida e novos caminhos de aprendizagem são novamente tecidos.

A Espanha nos traz a experiência de uma escola onde a inclusão e o bilinguismo fazem parte do cotidiano de 
meninos e meninas. Onde a diversidade faz parte da normalidade, onde cada menino e menina, com suas diferenças, 
se sintam parte da mesma comunidade. Uma escola onde todos e cada um dos meninos e meninas, famílias e 
professores têm muito a dizer, participar, viver, compartilhar e aprender.

 Andrea Ocampo Rodríguez

     A sala de aula da educação 
inicial em tempos de pandemia
 Mª Monserrat Pérez García, Mª Esther Herrero Benito, Raquel Álvarez Calvo

   O Livro da Vida        Escola Ponce do León 

>>
>>
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ANDREA OCAMPO RODRÍGUEZ

Pandemia. Quarentena. Isolamento. Separação. Algum caos 
devido à perplexidade.

No nosso caso, as férias de junho foram para março. Nunca 
passou pela cabeça de ninguém que a quarentena duraria 
muito mais que 40 dias, que os abraços seriam proibidos, o 
contato com outras pessoas seria relegado às redes sociais 
e que assalas de aula das escolas seriam fechadas.

Ah a sala! Aquele pequeno espaço 
em uma escolinha quase no canto 
do céu, onde o som do vento se 
ouve mais do que os carros e o 
trabalho. Onde a manhã cheira 
a orvalho, se aquece com os 
raios tímidos do sol e o verde 
predominante da serra entra pela 
janela para anunciar a chegada 
de 30 crianças de 5 anos. 
Alguns entram com medo por 

ser a primeira vez neste espaço, outros entram confiantes se 
despedindo dos pais como se fossem veteranos no assunto. 
Mas, em essência, todos vêm à sala de sua turma para 
construir um mundo especial, um mundo novo. A professora, 
com o coração a vibrar de emoção ao encontrar estas 30 
almas, cumprimenta as crianças à porta com um sorriso, e 
há quem o permite, com um abraço e certamente com um 
caloroso: “Olá, estava à tua espera “.

Quatro paredes tem a sala da turma. Na frente 
um quadro com o alfabeto típico, à esquerda 
um mural de animais pintados por alguns pais 
nos últimos anos, atrás da janela que permite 
ver as cores da montanha, as vacas às 10 da 
manhã quando passam com o camponês e os 
cães vadios que andam calmamente de um lado 
para o outro. À esquerda, uma parede branca, 
esperando que um novo grupo de crianças 
se apropriasse dela para enchê-la de sonhos, 
expectativas e aprendizados.
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6 mesas hexagonais, 30 cadeiras coloridas do tamanho de 
uma criança de 5 anos, um armário com brinquedos, fichas, 
instrumentos musicais, fantoches e bolas. Uma caixa de 
livros contendo milhares de histórias a serem descobertas 
ao longo do ano. A 
mesa da professora que 
não cabe muita coisa 
porque se transforma 
em um jardim de flores 
todas as manhãs e a 
cadeira quase não é 
usada.

Ao fechar a porta da 
sala, torna-se para 
o educadora infantil 
um laboratório para 
a construção de 
experiências que, a 
partir do diálogo, da 
escuta, da leitura e 
da escrita, levam as crianças a desenvolverem habilidades 
comunicativas, socioafetivas e culturais que as identificam 
como sujeitos que são parte importante e fundamental 
do lugar onde estão. As crianças em sala fazem parte da 
equipe, questionam, debatem, tecem redes de apoio, 
discursos de suas realidades, interesses, necessidades. 
Junto com a professora, eles/as constroem as rotas de 
aprendizagem que vão percorrer.

Este canto do céu, está localizado no bairro de San Rafael na 
comuna 4 do município de SoachaCundinamarca, dentro da 
sede Paz y Patria da Instituición Educativa Buenos Aires, com 
famílias pertencentes aos estratos socioeconômicos 1 e 2, a 

maioria das quais engajadas 
em trabalho informal e 
independente. Algumas das 
famílias dessa população 
pertencem a grupos 
deslocados pela violência, 
vítimas do conflito armado 
colombiano ou migrantes 
venezuelanos. Que procuram 
refúgio no município de 
Soacha com a intenção de 
encontrar oportunidades para 
melhorar a sua qualidade de 
vida e bem-estar.

A maioria dos membros 
dessas famílias, que às vezes 

se agrupam na mesma casa, são crianças ou adultos muito 
jovens com pouca escolaridade. As crianças e adolescentes 
estudam, quase todos, dentro da mesma instituição de ensino, 
porém, devido às poucas vagas nas instituições oficiais de 
ensino, alguns ficam sem escolaridade, ficando sozinhos em 
casa e sem nenhum tipo de atividade ou acompanhamento de 
um adulto. eles estão mais expostos e propensos às dinâmicas 
sociais de risco que ocorrem no contexto ao qual pertencem.

A sala de aula da educação inicial em tempos de pandemia
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Da mesma forma, os adultos podem ser caracterizados 
em dois grupos. No primeiro deles, encontramos mães e 
pais jovens que, no máximo, concluíram o ensino médio e, 
por terem assumido uma gravidez precoce, sua condição 
econômica, seu desconhecimento ou desinteresse, têm 
poucas chances de ingressar em carreiras técnicas ou na 
universidade. O segundo grupo são os avós, a maioria dos 
quais apenas estudou o ensino primário, alguns nem sequer 
aprenderam a ler ou escrever alfabeticamente, e procuram 
ocupar o seu tempo em várias tarefas econômicas 
independentes que lhes permitam contribuir para o sustento 
do lar ou, em outras ocasiões, enquanto os demais adultos 
trabalham, são eles (avós) que se encarregam de cuidar 
das crianças que frequentam a instituição de ensino.

Mas voltemos ao início. As férias de junho terminaram na 
primeira semana de abril e a pandemia ficou mais forte, 
então as salas das escolas continuaram fechadas. As 
instituições de ensino tiveram que utilizar os recursos virtuais 
propostos pelo governo: plataformas digitais como sala de 
aula, equipes, meet, zoom, etc., eram a forma “mais fácil” 
de conectar crianças e professores a uma nova modalidade 
educacional que exigia o isolamento preventivo das pessoas.

No entanto, como os/as professores/as poderiam ensinar 
aqueles/as estudantes que não têm acesso a essas 
plataformas? Paradoxalmente, em pleno século XXI nem 
todas as famílias têm acesso a um computador ou a 
redes de internet. A maioria das famílias da “montanha” 

tem que escolher entre alimentar seus filhos e pagar 
por uma conexão de internet ou pagar aluguel de suas 
casas e comprar um computador. Mas as escolas e os/as 
professores/as tinham que continuar ensinando.

Surgiu então uma ideia nada convencional, mas talvez a 
mais próxima das realidades da “montanha”: criar um grupo 
de WhatsApp com as famílias 
da turma da educação infantil e 
começar a acompanhar a partir 
dessa estratégia virtual. Isso se 
chamava: “Escola em casa” e 
a sala de aula passou de um 
lindo cantinho de uma escolinha 
quase no canto do céu para ser 
reduzida a um pequeno celular 
que, aparentemente, todos 
sabiam manipular. A sala de aula 
agora em um telefone celular. 
Mas não uma única sala de aula, 
porque para aquelas famílias 
onde há entre 3 e 5 crianças, 
um único celular tinha que se 
multiplicar para ser a sala de pré-
escola, terceira, quinta, sétima 
ou qualquer outro grupo. Uma 
mãe sozinha acompanhando o 
aprendizado de seus filhos, ao 
mesmo tempo que tinha que 

A sala de aula da educação inicial em tempos de pandemia
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cozinhar, fazer as tarefas domésticas e talvez cuidar de 
quem ainda não está na escola. Uma mãe, que em muitos 
casos tem apenas o ensino básico. Uma mãe, chefe de 
família, que depende do trabalho informal para alimentar 
os filhos. Uma mãe que pode não ser mãe, mas tia, avó ou 
cuidadora. Com, sorte um ou outro pai.
 
Enquanto isso a professora, afastada de seus alunos e 
trancada em sua própria realidade, com seu próprio celular, 
computador e rede de internet, olha para uma tela e pensa em 
organizar guias que da forma mais simples possam alcançar 
pelo menos a mínima parte do que ela fez na sala de aula na 
montanha com as crianças. Como fazer com que os pais e 
as mães ensinem isso aos seus filhos/as? Que palavras usar 
para tornar o guia claro? Quais recursos audiovisuais posso 
usar para que os dados que os pais e as mães têm em seus 
celulares sejam suficientes para tudo? Ela se levanta, anda 
pela casa. Ela busca mais informações na internet, tem um 
mar de ideias, mas precisa embasá-las para uma realidade 
que talvez seja mais difícil do que apenas aprender as vogais. 
A instituição entra no mesmo dilema: o que queremos que 
as crianças aprendam neste momento? Continuamos com 
o currículo como se estivéssemos presencialmente? O que 
fazemos com essas crianças que não conseguem se conectar? 
Novos termos começam a surgir: síncrono, assíncrono, 
flexibilidade curricular, alternância, etc.

Mas, realmente, tudo isso é mais importante do que 
pensar que nossas crianças e suas famílias estão passando 

fome? Que algumas crianças estão sendo espancadas 
por fazer “uma travessura” enquanto estão trancadas em 
casa? O que as famílias estão discutindo entre si? Que a 
pandemia tirou os empregos 
informais dos quais a maioria 
sobrevive? Que alguns 
nem sequer têm seguro 
de saúde que lhes garanta 
atendimento em caso de 
contágio? O computador 
escurece e a professora 
volta à sua realidade: a guia 
vocálica. Pense: “Grave 
um vídeo caseiro para as 
crianças verem você e 
tenham esperança de que 
um dia isso acabe. Você 
é a professora e eles vão 
acreditar no que você diz”. 
O vídeo com o primeiro guia 
é enviado para o grupo de 
WhatsApp, as instruções são 
dadas por meio de áudio 
porque ascrianças ainda não 
decodificaram a mensagem escrita no celular. A professora 
dá tudo para que as instruções sejam claras e os pais 
possam seguir “uma receita” ao pé da letra para ensinar 
as vogais. Professora meu celular não baixa arquivos PDF. 
Professora não consigo baixar o vídeo porque meu celular 

A sala de aula da educação inicial em tempos de pandemia
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quase não tem memória. Professora, não ouço bem seu 
áudio porque meu celular não é tão sofisticado. A professora 
se depara com uma série de situações desconhecidas em 
sua nova sala de aula.

Com dedicação, escreve as instruções no chat para que 
todos possam tê-las, use emojis e adesivos para tornar a 
leitura mais interessante. Envia o vídeo para seus grupos de 
WhatsApp para que não precisem baixá-lo, faz uma captura 
de tela do guia e envia para o grupo como uma imagem 
para quem não conseguir baixar o PDF. Respira e continua 
pensando no que vai acontecer no dia seguinte. Cada dia 
passa, com vicissitudes diferentes do dia anterior, mas com 
novas ideias que dinamizam o trabalho e tornam esta nova 
sala de aula muito melhor.

Agora, a sala de aula do WhatsApp não tem mais 30 
crianças de 5 anos. Com sorte 10 ou 15 conectados. 
Os demais devem ser procurados por telefone ou com o 
contato do/a vizinho/a ou amigo/a. O trabalho da professora 
se intensifica porque ela precisa encontrar uma maneira de 
encontrar essas crianças e não deixá-las sair da escola por 
deserção. Sua mente voa, onde estão as crianças? Como 
elas gastam seu tempo se não estão tendo aulas? O que 
elas vão comer se o lanche agora vem uma vez por mês e 
não é nem o mínimo que uma criança de 5 anos precisa 
para seu bom desenvolvimento? Como as famílias que 
vivem em um lugar muito pequeno estarão lidando com a 
quarentena? Ela sente como sua alma se anima quando 

uma mãe atende, pelo menos assim ela tem alguma 
possibilidade de contato com a criança. São feitos acordos 
acadêmicos entre as famílias e a escola, o trabalho será 
feito por ligações, guias enviados por correio ou alguns 
impressos pela instituição, o importante é que a professora 
tenha algum tipo de comprovação do “trabalho infantil”.
 
Com o passar do tempo, a sala de aula flexibiliza 
sua dinâmica e encontra uma forma de fortalecer as 
habilidades das crianças a 
partir do contexto real da casa: 
classificar os brinquedos, nomear 
os elementos da cozinha, 
descrever as pessoas com quem 
convivem, ser colaboradores 
nas tarefas domésticas, etc. As 
receitas mudaram e a professora 
dedicou-se a aproximar mães, 
pais e cuidadores dos processos 
acadêmicos das crianças. Assim, as 
famílias tornaram-se as principais 
e fundamentais aliadas dos 
processos realizados na escola. 
A distância entre a sala de aula 
e o lar começou a ser fechada, 
empoderando as famílias em um 
papel corresponsável de formação. A escola entrou nas 
casas e as casas tornaram-se escolas. A professora reflete 
sobre a ressignificação da sala de aula ao retornar, sobre o 
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papel que as famílias vão desempenhar ao deixar as telas 
e voltar para a montanha, sobre seu papel pedagógico nos 
novos processos.

Enquanto isso, a sala de aula, por meio do celular, é 
ampliada para a sala, a cozinha ou o quarto em que as 
crianças e suas famílias foram abrigadas. A professora 
passou a fazer parte do cotidiano das casas, para conhecer 
os bichinhos, os costumes e a dinâmica de cada família 
que, assim como as crianças, são diversas. E embora a sala 
de aula se adaptasse “à nova realidade” e às crianças, a 
professora e as famílias construíram canais de comunicação 
que lhes permitiram continuar “normalmente” com os 
processos académicos institucionais; a parede branca da 
sala de aula da escolinha quase no canto do céu, ainda 
espera por essas crianças sonhadoras, pesquisadoras, 
exploradoras porque precisa que ali registrem suas 
memórias. Será muito significativo voltar, porque as vozes 
das crianças voltarão a ressoar nas paredes, as assembleias 
serão reconstruídas como espaços significativos onde se 
tecem aprendizagens e experiências de vida e os processos 
de ensino e aprendizagem terão um novo caminho.

Ao olhar para a tela, a professora sonha em retornar à 
sala de aula presencial. É incrível 
como se pode sentir falta de um lugar 
que já havia se tornado natural na 
normalidade da vida de quem decidiu 
ser professora porque deveria ser 

inerente ao trabalho. Perder implica ressignificar. Reflita 
sobre o que era a sala de aula antes da pandemia e o 
que será depois. Como aquela sala de aula já tem uma 
identidade dada pela professora, entendendo que ela passa 
pelo menos 80% do seu tempo lá, como esse é um espaço 
de crescimento não só profissional, mas também pessoal. 
Mas também como tornar a sala de aula um espaço melhor 
para cada grupo que a preenche ao longo dos anos.

A ressignificação da sala de aula surge de uma reflexão 
pedagógica que leva a professora a priorizar a formação 
humana das crianças que estão dentro dela. Amando 
o espaço da sala de aula como um lugar sagrado de 
formação para quem multiplica a informação em suas casas 
e suas comunidades. Formar com amor, empatia, resiliência 
e trabalho em equipe. Não porque isso não tenha sido feito 
antes, mas porque deveria ser dado um valor muito mais 
significativo da coisa real. Priorizar a escuta das crianças e 
famílias, construir melhores canais de comunicação com 
pais, mães e cuidadores e convidá-los para a realidade 
da sala de aula física para que sejam empoderados pela 
sua corresponsabilidade na educação das crianças. Ajudar 
as famílias a equilibrar as cargas de seus conhecimentos 
diários com os saberes pedagógicos da professora, em um 
trabalho cooperativo para as crianças.

A sala de aula da educação inicial em tempos de pandemia



48<< >>

experiências
in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº32 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2021

Além disso, fortalecer a dinâmica de uma instituição de 
ensino que agora está em evolução e que precisa de 
professoras e professores muito mais unidos, que não 
busquem apenas o desenvolvimento de conteúdos nas 
salas de aula divididas por áreas, 
mas que prevaleça a reflexão 
sobre a formação humana 
integral. Que o conhecimento 
se torne mais cotidiano e o 
aprendizado mais fundamentado, 
que a autonomia se desenvolva 
nos/as estudantes e que a escola 
seja um lugar de construção de 
experiências significativas não só 
acadêmicas, mas de vida.

O computador está desligado e 
a aula acabou, mas a professora 
não para de sonhar. Ela suspira 
e sorri, porque sabe que em 
breve haverá um retorno àquela 
pequena sala de aula quase no canto do céu, onde aqueles 
sonhos se tornarão realidade. Onde agora você pode contar 
com novas ferramentas tecnológicas que acompanham 

o aprendizado, mas que jamais substituirão a figura do/a 
professor/a, o abraço, o sorriso e a palavra que acompanha 
a formação humana.

ANDREA OCAMPO RODRÍGUEZ. 
Professora de primeira infância

A sala de aula da educação inicial em tempos de pandemia
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experiências
O livro da Vida. Escola Ponce de León

Mª MONTSERRAT PÉREZ GARCÍA
Mª ESTHER HERRERO BENITO
RAQUEL ÁLVAREZ CALVO

Apresentação do Centro
O Centro Educativo Ponce de León é um centro de 
referência para a educação de pessoas surdas há 
mais de 40 anos. Neste tempo, transformamos nossa 
metodologia, espaços e recursos para poder responder 
a todas as necessidades do alunado surdo e suas 
famílias em um ambiente de inclusão real.

Em nossas aulas da educação infantil e primária 
realizamos um bilinguismo simultâneo em função de 
convivermos na sala de aula com crianças surdas e 
ouvintes, compartilhamos duas línguas: a Língua Oral 
Castelhana(LOC) e a Língua de Sinais (LSE), contamos 
com dois professores tutores (um deles referência 
em LOC e outro referência em LSE, especialistas em 
LSE, fonoaudiólogos/as e fisioterapeutas que facilitam 
o desenvolvimento da comunicação e do acesso ao 
currículo a partir de uma perspectiva de inclusão real,  
adaptando material, espaços, metodologias...

A metodologia dentro das salas de aula é ativa, focada 
na aprendizagem e motivação do alunado, com a 
realização de atividades baseadas no trabalho em 
equipe, no uso de espaços nos cantos e no trabalho 
por projetos de pesquisa.

A seguir, queremos apresentar um pequeno guia para 
“O Livro da Vida”, uma das experiências que realizamos 
em sala de aula e que faz parte do nosso dia a dia, 
pois o consideramos um recurso excepcional para 
promover a comunicação.

“O LIVRO DA VIDA”
O livro da vida é um documento que acompanha o 
menino e a menina desde o início da sua escolaridade 
até que esta seja finalizada. Coleta experiências de 
momentos significativos de suas vidas (aniversários, 
férias, excursões, diversas atividades...) através de 
fotos, desenhos, legendas de fotos.
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experiencias

Durante o ano, permanecem na biblioteca da turma, 
para que todas as crianças tenham acesso a eles. De 
férias, os levam para casa para ampliá-lo e apreciá-lo 
como uma família.

É um documento que ajuda a fomentar o vínculo 
entre a família e a escola, uma vez que é elaborado 
conjuntamente.

O livro da vida cresce com a criança e a ajuda a evocar 
memórias, a sentir-se cada vez maior e a alegrar-se com 
a contemplação de suas fotos e histórias a narrar e se 
comunicar com seus companheiros e companheiras 
através das fotos mais significativas para eles/as, as de 
seus pais,  irmãos, tios..., a levar para suas casas as 
fotos mais significativas dos momentos na escola, o dia 
de seu aniversário, da excursão...; portanto, ajuda-os/as 
a  reconhecer a si mesmos e seus entornos sociais mais 
próximos.

Também os/as ajuda a ver, nomear e reconhecer seus 
amigos e amigas, a evocar memórias de alguns que 
não estão mais lá. É um instrumento de socialização 
porque eles também gostam de compartilhá-lo. Ajuda-
os/as a se sentirem reconhecidos/as e amados/as, a se 
sentirem protagonistas únicos. 

Deve ser um instrumento plastificado, uma vez que é 
manuseado continuamente, por isso devemos garantir 
que ele seja duradouro.

No centro, são dadas instruções e folhas às famílias 
para realizá-lo. Inicia-se a princípio ao longo dos 3 
anos, quando eles/as começam a sua escolarização 
no centro. Os tutores entregam às famílias a pasta 
com os modelos a serem preenchidos, explicando-lhe 
conscienciosamente em linguagem escrita, linguagem 
oral e linguagem de sinais. São gravadas em vídeo 
explicações em LSE para famílias surdas. E, assim que o 
têm, levam para a sala de aula para que a criança possa 
compartilhá-lo com seus companheiros e companheiras.

O livro da Vida. Escola Ponce de León
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Nesse sentido, temos a necessidade de chegar a 
todo nosso alunado, a nossas famílias surdas e 
todos aquelas e aquelas que tenham dificuldades 
no processo de alfabetização e que também podem 
precisar de apoio na comunicação para entender 
melhor o que se está transmitindo.

Por tudo isso, é necessário que adaptemos esse 
recurso e, para isso, realizamos uma série de ações 
focadas no objetivo de tornar a experiência acessível:

• Realizamos sessões de formação individual com 
cada família surda, nas quais o especialista em LSE 
participa quinzenalmente. Aqui trabalhamos aspectos 
relacionados ao uso do “Livro”, seu propósito e 
objetivo, e também o vocabulário, a gramática 
(adaptada aos seus conhecimentos prévios), e o uso 
de recursos e estratégias comunicativas com seu 
filho e filha.

• Em muitas ocasiões, registramos nossas explicações 
para que eles possam acessá-las e recorrer a elas 
quando precisarem.

•Todas as fichas são adaptadas com pictogramas, 
que são uma excelente ferramenta para melhorar 
as habilidades de comunicação das crianças. São 

Trabalhando com o especialista em LSE

O livro da Vida. Escola Ponce de León
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imagens ou ícones que representam um conceito ou 
uma palavra de uma forma muito mais simples. São 
muito úteis para trabalhar alguns objetivos na aula, 
incluindo nosso “Livro da Vida”.

•Para que o alunado surdo possa explicar aos seus 
companheiros e companheiras no momento da 
assembleia os conteúdos de seu livro, trabalhamos 
anteriormente, com cada menino e menina, os 
conteúdos que irá contar. Esses apoios de comunicação 
são realizados por parte das tutoras, especialista em 
LSE e fonoaudióloga, nas horas de apoio organizadas 
dentro do cronograma, quando o grande grupo trabalha 
linguagem oral e, na aula, nos momentos de trabalho 
em pequeno grupo, onde são realizados os “Grupos de 
Trabalho”, atividades que permitem atender ao alunado 

de forma mais individual. Esses apoios são realizados 
tanto na linguagem oral quanto na língua de sinais. O 
papel do Especialista em LSE é fundamental, pois nos 
ajuda a trabalhar com alunos surdos e/ou alunos com 
dificuldades de linguagem, as noções comunicativas 
básicas (alternância de olhar, virada de fala, contato...)

• A fonoaudióloga trabalha no nível de produção 
oral e de discriminação auditiva todo o vocabulário 
que aparecerá no livro, com o apoio da Palavra 
Complementada (complementos manuais que 
acompanham a produção oral para facilitar a leitura 
labial em crianças surdas). Também trabalha na leitura 
global de imagens.

O livro da Vida. Escola Ponce por do León
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• Nas aulas também temos alunos que precisam 
de sistemas de comunicação ampliados, como os 
pictogramas, portanto, todas as folhas do nosso livro 
são adaptadas visualmente. 

• O Livro da Vida está localizado dentro da nossa 
metodologia no trabalho de alfabetização e 
comunicação, através da abordagem construtivista, na 
qual os alunos são os próprios protagonistas de sua 
aprendizagem.

OBJETIVOS
• Ser um instrumento que favoreça a comunicação entre:  
 • Os próprios meninos e meninas (ouvintes e surdas)
 • Os meninos e meninas e suas famílias
 • Os meninos e meninas e professores

• Facilitar a integração de meninos e meninas ao grupo de 
amigos.
• Favorecer a organização temporal e espacial, através de 
suas próprias vivências.
• Promover diferentes funções comunicativas.
• Criar nas famílias um vínculo de união, e uma 
aproximação à diversidade de alunos/as e de línguas que 
estão presentes em aula.
• Favorecer o desenvolvimento e identidade da criança 
surda e da criança ouvinte.

CONTEÚDOS
• Expressão de sentimentos e ideias próprias.
• Cuidado e respeito pelos materiais que consideram 
valiosos.
• Gosto e prazer de olhar e ouvir o que através de suas 
fotos vai sendo etiquetado ou narrado.
• Compreensão e produção em Língua de Sinais e na 
Linguagem Oral, de cenas que são vivenciadas por si 
mesmas.

O livro da Vida. Escola Ponce por do León
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• Organização e sequenciamento de diferentes cenas.
• Tempos verbais, diferentes estruturas sintáticas.
• Evocar objetos, fatos, eventos, incidentes, 
experiências... com uma linguagem cada vez mais 
elaborada

ATIVIDADES DE AULA
 
Na assembleia: 

• O período de adaptação é o momento mais propício 
para aproveitar esse instrumento, para conhecer os 
amigos e amigas e facilitar a união do grupo.

• Cada um pode pegar seu livro, evocando uma 
lembrança de sua família ou situações anteriores 
com um caráter afetivo para ele, transmitindo para os 
outros, ajudando-o a se sentir seguro e único.

• Cada um realizará essa atividade na língua que 
se sinta mais confortável, favorecendo entre outros 
aspectos, a expressão (oral e/ou de sinais), a 
comunicação, o compartilhamento, o colocar-se 
no lugar do outro, e a expressão de seus próprios 
sentimentos e emoções.

No canto da Biblioteca
• O livro da vida de cada menino e menina pode 
permanecer no canto da biblioteca para que todos 
possam desfrutá-lo vendo-o, lendo-o, contando aos 
outros, perguntando, compartilhando…
 

Em oficinas na aula
Organizamos oficinas com os pais e mães em que são 
feitas as páginas que correspondem à escola  
(fotos de saídas, projetos trabalhados, aniversários...) 
e para que apresentem, junto com seus filhos  
e filhas, seu livro de vida.

CONCLUSÃO
“O livro da minha vida” é um grande instrumento 
de socialização. Depois de mais de uma década 
realizando-o nas salas de educação infantil, pudemos 
verificar que os meninos e as meninas gostam de 
mostrá-lo e compartilhá-lo com seus pares. À medida 
que crescem com eles, percebem que eles também 
crescem, diferenciando momentos em eram mais 
jovens ou bebês dos atuais, assim eles/elas se 
sentem maiores e capazes de fazer muito mais coisas 
(do tipo que os mais velhos/as fazem). Podemos 
observá-los/las mostrando emoções diferentes ao 
evocar memórias. 

O livro da Vida. Escola Ponce por do León
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Descobrimos que eles/elas melhoram sua comunicação, 
tanto na linguagem oral quanto na língua de sinais, em 
termos de estrutura e vocabulário.

Para que esse projeto funcione, necessitamos que 
todos os/as profissionais da etapa da educação infantil 
estejam muito coordenados/as e sigam a mesma linha 
de trabalho. Também é muito importante ter uma 
relação muito próxima com as famílias, dando-lhes a 
confiança e o carinho necessários para que venham à 
aula para participar e contar suas experiências, pois “o 
livro da minha vida” é um documento que elaboramos 
juntos e seu êxito é assegurado quando todas as partes 
envolvidas colaboram no processo. 

   

     Mª MONTSERRAT PÉREZ GARCÍA.  
Diretor Pedagógico. mperezga@ponceleon.org
     Mª ESTHER HERRERO BENITO.  
Chefe de Estudos. eherrero@ponceleon.org
     RAQUEL ÁLVAREZ CALVO. Coordenador de Educação 
Infantil e tutor de 3 anos. ralvarez@ponceleon.org

O livro da Vida. Escola Ponce por do León
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reflexões Pedagógicas
     MARIANA FLORES CASTILLO

Infância e migração durante a emergência global do Covid-19

in-fan-cia latinoamericana

Durante a pandemia, os migrantes enfrentam 
obstáculos estruturais já existentes que se 
aprofundaram. Isso afeta diferentes fluxos migratórios 
de forma diferenciada. Neste artigo vou me concentrar 
na migração de meninas e meninos e os problemas 
que eles enfrentam. Destacam-se as referentes à 
questão da circulação: trânsito, expulsão e deportação; 
e a crise da cadeia global de cuidados. Vou me 
concentrar no caso da migração infantil nos Estados 
Unidos.

Migração e Infância
Em 2014, uma imagem horrorizou e deu a volta ao 
mundo, aquela que mostra Aylan, um menino sírio de 
três anos, afogado na costa da Turquia. Esta imagem 
chocante tornou visível o crescimento exponencial do 
número de crianças migrantes no mundo. Nessa altura, 
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a Save the Children e muitas outras organizações 
apontaram a preocupação com o aumento de menores 
acompanhados e desacompanhados que migram, 
porque nessa altura, disse a organização, metade 
dos migrantes que necessitavam de proteção, asilo e 
cuidados eram crianças.

Río Bravo, 2017. A imagem de um homem de vinte e 
cinco anos, de origem salvadorenha, abraçando sua 
filha, com pouco mais de um ano. Afogados na tentativa 
de atravessar o rio em direção aos Estados Unidos, mais 
uma vez ficamos horrorizados. Essa imagem cruel nos 
deu um relato de um fluxo migratório da América Central 
para os Estados Unidos. Migração cujas causas se 
diversificaram nos últimos anos: as pessoas não migram 
mais apenas por razões econômicas, mas também 
devido à violência e aos desastres naturais.
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“As pessoas não migram 
mais apenas por razões 
econômicas, mas também 
devido à violência e aos de-
sastres naturais”

“Estamos enfrentando 
uma crise humanitária em 
torno da gestão dos fluxos 
migratórios e diante de 
muito poucos ou nenhum 
instrumento para gerir a 
migração de meninos e 
meninas e lidar com infân-
cias vulneráveis   e desen-
raizadas.”

Parece óbvio o que essas imagens têm em comum. 
Destaca-se a crescente vulnerabilidade de meninos 
e meninas migrantes, principalmente na primeira 
infância, que está aumentando. E como corolário de 
ambos, não menos perturbadoras foram as imagens 
de centros de detenção nos Estados Unidos, no Texas, 
onde menores, meninos e meninas estavam dentro 
de jaulas. Estamos enfrentando uma crise humanitária 
em torno da gestão dos fluxos migratórios e diante 
de muito poucos ou nenhum instrumento para gerir a 
migração de meninos e meninas e lidar com infâncias 
vulneráveis   e desenraizadas.
 
Gerson, um menino de 10 anos, deixou Honduras 
para os Estados Unidos com sua mãe, Sandra. 
Chegaram à fronteira, o Rio Bravo. Lá eles se 
despediram, a mãe o instruiu como se comportar 
quando a Patrulha da Fronteira lhe tomasse para 
segurança. O plano era que Gerson ficasse sob 
custódia por alguns dias e depois fosse transferido 
para um abrigo para crianças migrantes, onde seu 
tio em Houston poderia buscá-lo. No entanto, seis 
dias se passaram sem que Sandra tivesse notícias 
de seu filho. Eles nunca entraram em contato com 
o tio. A mãe recebeu uma ligação de uma prima, de 
Honduras, Gerson estava com ela.2

Infância e migração durante a emergência global do Covid-19
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Em 2018, Darwin, 7 anos, viajou da Guatemala 
com sua mãe Beata. Chegaram à fronteira com os 
Estados Unidos e os separaram. Após onze dias de 
detenção, ela ainda não sabia sobre o filho. Eles 
então prometeram a Beata que Darwin viajaria do 
Arizona para onde ela estava em Maryland. Isso não 
aconteceu. Depois que a mãe foi libertada sob fiança, 
ela abriu um processo contra o governo Trump.3  
 

“A mulher tinha cerca de 30 anos e carregava a 
filha nos braços. Os agentes da Patrulha pediram 

https://es.euronews.com/2017/09/10/frontera-
mexico-eeuu-la-denuncia-de-una-mirada

que ela a deixasse no chão para proceder com 
sua identificação e revistaram-na e a menina 
desatou a chorar” Assim descreve o fotojornalista 
John Moore a trágica cena de uma menina de dois 
anos que foi separada por alguns momentos de 
sua mãe pela Patrulha de Fronteira. Mãe e filha 
vieram de Honduras, viajaram por mais de um mês, 
com a intenção de pedir asilo nos Estados Unidos. 
Depois que ambas foram colocadas na van de 
detenção, Moore não soube mais sobre a garota que 
protagonizou a imagem. E assim, o fotógrafo capturou 

centenas de meninas e crianças atravessando a 
fronteira e sendo separadas de suas mães, pais e 
acompanhantes.

Nesse sentido, os múltiplos problemas que a 
migração infantil acarreta foram agravados pela 
crise sanitária derivada da pandemia de SARS-
COV2. Particularmente, é afetada a circulação, que 
contempla, o trânsito, permanência, nos países de 
destino; e políticas de deportação para crianças 
migrantes. Vou me concentrar no panorama 
recente que se tornou visível nos Estados 
Unidos, com base na situação da pandemia e 

nos obstáculos estruturais que já existem para os 
migrantes.

Infância e migração durante a emergência global do Covid-19
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Emergência Covid e circulação
A UNICEF calculou para 2019 que havia 33 milhões 
de crianças migrantes internacionais no mundo, ou 
seja, 1 em cada 8 migrantes internacionais é uma 
criança. A migração de crianças desacompanhadas é 
um problema social e humanitário que tem se tornado 
visível e intensificado nos últimos anos. Para agravar isso, 
a desinformação sobre a pandemia, bem como a falta 
de políticas públicas voltadas para a gestão da migração 
sob a perspectiva dos direitos humanos, “exacerba a 
xenofobia e a discriminação que as crianças migrantes 
e deslocadas e suas famílias já enfrentam em suas 
vidas”5, ou seja, aprofundam-se os obstáculos estruturais 
enfrentados pelos migrantes, especialmente as crianças.

“A UNICEF calculou para 
2019 que havia 33 milhões 
de crianças migrantes 
internacionais no mundo, ou 
seja, 1 em cada 8 migrantes 
internacionais é uma 
criança” 

Durante a emergência de saúde devido à COVID, as 
irregularidades relacionadas à circulação, detenção 
e deportação de crianças e jovens migrantes se 
intensificaram. A principal irregularidade reside no fato 
de terem sido separados de seus companheiros na 
fronteira, para depois serem mantidos incomunicáveis   
e finalmente deportados ou detidos indefinidamente. 
Essas deportações foram anômalas porque violam os 
acordos e os direitos das crianças migrantes. Essa 
violação dos direitos históricos e fundamentais das 
crianças migrantes foi agravada pelos decretos do 
ex-presidente Donald Trump, durante a emergência 
sanitária.

“Durante a emergência  
de saúde devido à COVID,  
as irregularidades relaciona-
das à circulação, detenção  
e deportação de crianças  
e jovens migrantes  
se intensificaram” 

Infância e migração durante a emergência global do Covid-19
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Historicamente, as crianças migrantes que chegavam à 
fronteira desacompanhadas de um adulto tinham acesso 
a abrigo, educação, assistência médica e um processo 
administrativo exaustivo que lhes permitia argumentar 
razões para permanecer nos Estados Unidos. Aqueles que 
acabaram sendo deportados só foram enviados de volta 
até que os preparativos adequados fossem feitos para ga-
rantir que tivessem um lugar seguro para onde retornar.6

 
Entre março e abril de 2020, 915 menores foram 
expulsos da fronteira sul dos Estados Unidos e pelo 
menos 60 foram deportados do interior do país 
no mesmo período, segundo dados oficiais.7 As 
deportações foram realizadas no meio da noite, os 
responsáveis   legais das crianças não foram notificados, 
o que gerou ações judiciais e moções contra o governo 
dos Estados Unidos. Em outros casos, centenas de 
menores foram expulsos da fronteira em questão de 
horas sem a possibilidade de obter aconselhamento 
jurídico ou solicitar asilo.
 
As deportações em massa foram justificadas por 
Mark Morgan, da agência de Alfândega e Proteção 
de Fronteiras dos EUA: “Quando [crianças menores] 
cruzam a fronteira, elas representam um risco absoluto e 
concreto para a saúde deste país e de todos com quem 

entram em contato”. Esta frase condensa a complexidade 
da migração infantil: por um lado, o não reconhecimento 
dos direitos dos migrantes, pelo que as necessidades 
e direitos das crianças migrantes são ainda mais 
invisíveis; e por outro lado, os sentimentos de xenofobia e 
discriminação aprofundados pela pandemia, que levam a 
uma criminalização dos migrantes, neste caso particular, 
dos menores migrantes.
 
Ao se tornar presidente em janeiro de 2021, o presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu reverter as 
medidas restritivas de imigração promovidas por Donald 
Trump: elas destacam a suspensão da construção do 
muro na fronteira México-Estados Unidos e a suspensão 
das deportações de crianças migrantes, ordenando a 
reunificação das crianças com suas famílias.
 
Em janeiro, mês em que Biden assumiu o cargo, 5.871 
crianças desacompanhadas cruzaram a fronteira, contra 
4.995 em dezembro, segundo dados da Alfândega e 
Proteção de Fronteiras dos EUA.9 É importante notar 
que Biden continua com a política de emergência 
de coronavírus da Era Trump, que permite que as 
autoridades expulsem quase todos os imigrantes não 
documentados que desejam entrar no país. A diferença 
com Trump é que Biden decidiu permitir a entrada de 
crianças e adolescentes migrantes10  

Infância e migração durante a emergência global do Covid-19
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Atualmente, uma média de 200 crianças migrantes 
cruzam a fronteira diariamente e milhares de menores 
foram detidos na fronteira sudoeste dos Estados 
Unidos nas últimas semanas e enviados para centros 
de detenção.11 Embora, nas últimas semanas, o 
Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos 
tenha anunciado a reunificação de crianças migrantes 
com suas mães, são apenas algumas centenas de casos 
que não foram resolvidos.12

“Atualmente, uma média 
de 200 crianças migrantes 
cruzam a fronteira 
diariamente e milhares  
de menores foram detidos 
na fronteira sudoeste dos 
Estados Unidos”
 
A falta de vontade política e de capacidade de gerir as 
crianças migrantes e desenraizadas é preocupante. 
Nos exemplos abordados, trata-se de pessoas e 
crianças que fogem de seus países de origem devido 

à violência e à pobreza. Como conceber uma política 
migratória que inclua crianças? Que desafios políticos, 
educacionais e sociais enfrentaremos diante das infâncias 
desenraizadas? Não se trata apenas de crianças em 
situação migratória, estamos diante de gerações que 
vivenciam o desenraizamento e a noção de lar de forma 
incerta, por um lado, e por outro, as cadeias de cuidado 
entre mães, pais, tutores e bebês são violados por tais 
políticas restritivas de circulação. E o maior desafio é que 
há cada vez mais menores e bebês que percorrem longas 
distâncias em busca de uma vida menos precária.

“As consequências da 
pandemia lançarão o desafio 
de uma nova composição dos 
fluxos migratórios, em que a 
infância terá um lugar central”
    

 MARIANA FLORES CASTILLO

Infância e migração durante a emergência global do Covid-19
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Nota: 

1. Redacción (2018), “Más de 600 niños migrantes 
han muerto en el Mediterráneo desde 2014”, en 
periódico ABC. Disponible en: https://www.abc.es/
internacional/abci-mas-600-ninos-migrantes-muerto-
mediterraneo-desde-2014-201809030919_noticia.
html?ref=https%3A%2F%2F
2. CaitlinDickerson (22 de mayo de 2020), “La confusión 
de ser repentinamente deportado cuandotienesdiezaños” 
enThe New York Times.  Disponibleen: https://www.
nytimes.com/es/2020/05/22/espanol/ninos-
migrantes-deportados.html
3. PatriciaSulbarán (21 de junio de 2018), “Niños 
separados de sus padres en EE.UU.: Beata Mejía Mejía, 
la madre guatemalteca que demandó al gobierno de 
Trump”, enBBC News, disponibleen https://www.bbc.
com/mundo/noticias-internacional-44529242
4. Guillermo D. Olmo (19 de junio de 2018), “Tenía 2 
años y venía de Honduras”: la historia detrás de la foto 
viral símbolo del drama de los niños inmigrantes en 
EE.UU.”, en BBC News, disponible em https://www.bbc.
com/mundo/noticias-internacional-44529530
5.  UNICEF (2021), “Niñosdesplazados y migrantes”, 
en https://www.unicef.org/es/ninos-desplazados-
migrantes-refugiados

 
 
6. CaitlinDickerson (22 de mayo de 2020), “La confusión 
de ser repentinamente deportado cuandotienesdiezaños” 
enThe New York Times. Disponibleen: https://www.
nytimes.com/es/2020/05/22/espanol/ninos-
migrantes-deportados.html
7. PatriciaSulbarán (2 de junio de 2020), “Coronavirusen 
EE.UU.: las silenciosas tácticas para expulsar a 
más de 900 niños y adolescentes inmigrantes a 
raíz de la pandemia del covid-19”, enBBC News, 
disponibleenhttps: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-52854606
8. Ídem
9. Redacción (3 de marzo de 2021), “Migración 
a Estados Unidos: ¿qué ha cambiado realmente 
Biden en la frontera con México?”, en BBC News, 
disponible https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-56272549
10. Ídem
11. Ídem
12. AFP (3 de mayo de 2021), “EU anuncia reencuentro 
de niños migrantes con sus padres; algunos tenían 
3 años cuando fueron separados”, en Animal 
Político, disponible en https://www.animalpolitico.
com/2021/05/eu-reencuentro-reunificacion-ninos-
migrantes-trump/

Infância e migração durante a emergência global do Covid-19
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     MARTA REGINA PAULO DA SILVA

Paulo Freire e as infâncias

É uma coisa boa, Natercinha, que a gente 
nunca deixe de ser menino. Os homens 
atrapalham as coisas, complicam tudo. Não 
sei se você vai entender isso que vou lhe dizer. 
Mamãe e papai lhe explicam melhor. Cresça, 
mas nunca deixe morrer em você a Natercinha 
de hoje, que começa a descobrir o mundo, 
cheia de curiosidade. Se os homens não 
deixassem morrer dentro deles o menino que 
eles foram, se compreenderiam melhor. 

(Carta de Paulo Freire, escrita em 1967 
durante o exílio no Chile, à sua prima 
Nathercia, na época com 9 anos de idade.  
In: LACERDA, 2016, p. 51)

Crédito: Instituto Paulo Freire (SP)
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O “menino conectivo”
Paulo Freire se autodenominava um “menino 
conectivo”. Em várias obras escreve sobre a sua 
infância; não de forma nostálgica, mas em constante 
movimento de reflexão sobre o que foi vivido. Nas 
palavras do educador, como um “ato necessário 
de curiosidade” (FREIRE, 2003a, pág. 38) para 
compreender o “menino de ontem” e a atividade 
educativa, política do “homem de hoje”.

Nestas incursões pela infância, compreende-se um 
menino em conjunção, em conexão entre distintas 
classes sociais. Nascido no Recife em uma família 
de classe média, que sofreu os impactos da crise 
econômica de 1929, viu-se obrigado a mudar-se para 
Jaboatão. Mudança que proporcionou um contato 
maior e mais intenso com as crianças das classes 
populares e, ainda menino, a compreender que o 
mundo teria que ser mudado. 
 
Ele e o irmão eram “meninos conectivos”, participando 
do “mundo dos que comiam”, mesmo que comessem 
pouco e do “mundo dos que não comiam”, mesmo 
que comessem mais do que eles: meninos e meninas 
dos córregos, dos mocambos, dos morros (FREIRE, 
2003a, p. 45). A conectividade era o elo que ligava 
estas duas realidades, vividas, segundo Freire, de 

forma intensa: 
 
Mas, se a infância fez de Freire um menino 
conectivo, fez também dele um adulto em profunda 
conexão com a infância. Para Mafra (2020, p. 50-
51) a autorreferência “menino conectivo” refere-
se a um “encontro da conectividade consciente 
do adulto com a liberdade do menino. [...] Nesse 
entendimento, Freire se traduz como um ser de 
ligação, na racionalidade do adulto, e de abertura, 
na ingenuidade e na inconclusão do menino”. O fio 
condutor é a própria liberdade do menino, que se 

Nela se interpenetravam dois mundos que 
vivíamos intensamente. O mundo do brinquedo 
em que, meninos, jogávamos futebol, 
nadávamos em rio, empinávamos papagaio e 
o mundo em que, enquanto meninos, éramos, 
porém, homens antecipados, às voltas com a 
nossa fome e a fome dos nossos. [...]  
No fundo vivíamos, como já salientei, uma 
radical ambiguidade: éramos meninos 
antecipados em gente grande.  
A nossa meninice ficava espremida  
entre o brinquedo e o “trabalho”,  
entre a liberdade e a necessidade.  
(FREIRE, 2003a, p. 43-44) 

Paulo Freire e as infâncias
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reafirma no adulto em libertação. 

Nessa perspectiva, observamos em Freire uma infância 
que não se restringe a uma etapa cronológica do 
desenvolvimento humano, mas a uma condição da 
própria existência humana. Aqui nos aproximamos do 
conceito de infância defendido por Agambem (2005), 
em que a ausência de voz, en-fant, não significa uma 
falta, e sim uma condição, visto ser na infância que 

nos constituímos como sujeitos na e pela linguagem. 
Para esse filósofo, só há história porque há infância; 
isso porque, como não-falantes vamos nos construindo 
como falantes e, como falantes, continuamos, 
permanentemente, infantes, aprendendo a falar e a 
ser falados. Essa é uma condição para que possamos 
continuar a viver, transformando, no cotidiano, a língua 
em discurso capaz de nos colocar na situação de 
criadores de cultura (SANTOS NETO; SILVA, 2006).
 
A infância, desde essa compreensão, nos remete à nossa 
condição de seres inacabados, portanto, em permanente 
processo de “ser mais” (FREIRE, 2003b), o que nos 
coloca curiosa e criativamente no mundo como sujeitos 
de intervenção, sendo ela essa potência que nos constitui 
como seres curiosos, inquietos, criativos, capazes de 
pensar um outro mundo, de construir uma outra história. 
Uma infância que nos acompanha por toda a vida, a 
despeito da idade. Freire assim viveu a infância: “Eu 
acho que uma das coisas melhores que eu tenho feito 
na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, 
foi não deixar morrer o menino que eu não pude ser e o 
menino que eu fui, em mim. (FREIRE, 2001a, p. 101).
 
Manter viva em nós a infância, “meninar-se”, é não 
deixar morrer o “menino” ou a “menina” que fomos. 

BRANDÃO, Carlos 
Rodrigues. Pau-
lo Freire, educar 
para transformar: 
fotobiografia. São 
Paulo: Mercado 
Cultural, 2005.

Paulo Freire e as infâncias
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É mantermo-nos em um movimento de eternos 
aprendizes, abertos ao mundo, em comunhão com 
nossa inquietação, com nossa curiosidade, com nossos 
sonhos, nossa imaginação, nossas utopias. É (re)
encantarmo-nos com a própria vida. 

[...] sexagenário, tenho sete anos; sexagenário, 
eu tenho quinze anos; sexagenário, amo 
a onda do mar, adoro ver a neve caindo, 
parece até alienação. Algum companheiro 
meu de esquerda já estará dizendo: Paulo 
está irremediavelmente perdido. E eu diria a 
meu hipotético companheiro de esquerda: Eu 
estou achado, precisamente porque me perco 
olhando a neve cair. Sexagenário, eu tenho 
25 anos. Sexagenário, eu amo novamente e 
começo a criar uma vida de novo. (FREIRE, 

2001a, p. 101)
 
Eis a infância em Freire, uma “força revolucionária”, 
potência criativa da vida em qualquer idade (KOHAN, 
2020), caracterizada pela curiosidade, pela 
inquietação, pelo gosto de perguntar e perguntar-se 
(FREIRE; FAUNDEZ, 2017). Uma força que inquieta 
e transforma. Uma força que nos convida, como 
educadores e educadoras, a nos “meninar” e com ela 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Paulo Freire, educar para transformar: 
fotobiografia. São Paulo: Mercado Cultural, 2005.

Paulo Freire e as infâncias
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do direito que meninos e meninas têm de dizerem 
a sua palavra e o quanto esta é carregada de 
conhecimento. Isso é evidenciado no diálogo com 
seu neto Alexandre, cinco anos, em que conversam 
sobre a lua e os foguetes utilizados para se chegar 
até ela:

[...] “agora, eu acho que a gasolina desse foguete 
é muito forte! [...] muitíssimo mais forte do que a 
gasolina do avião, porque senão não dá para furar 
isso tudo e ir embora”. 
Você veja aí como esse menino está colocando, aos 
cinco anos de idade, o problema da atração da terra, 
da gravidade, o problema da velocidade. Tudo está 
posto aí dentro. Aí eu disse: “Exato, meu filho, tem 
que ser uma gasolina bem potente!”. E ele: “[...] 
se esses caras errarem a dose e botarem gasolina 
mais forte ainda, o que vai acontecer é que o foguete 
passa direto...”. Você veja, novamente o problema 
da gravidade: ele ultrapassaria a gravidade da lua. 

nos conectar com as crianças.

 
Há momentos em que penso que não sou o 
avô, que eu sou um camarada qualquer dele, 
com quem ele conversa com total abertura. E às 
vezes me chama até “Paulo”, só, e não “vovô”. 
Quase sempre me chama de “Paulo” e tem umas 
conversas maravilhosas! (FREIRE; GUIMARÃES, 

2008, p. 71)
Encantarmo-nos com a poética das crianças 
solicita de nós mantermos viva a nossa infância. É 
o que observarmos em Freire em suas “conversas 
maravilhosas” com os netos e netas. Conversas que 
testemunham o seu respeito às crianças e às suas 
leituras de mundo. O seu encantamento com a forma 
com que eles e elas se relacionavam com o avô, o 
“Pedro Bó”, apelido atribuído pela neta Carolina: “Ela 
joga comigo, ela brinca comigo. Eu sou, às vezes, 
brinquedo dela, o que é uma beleza para mim. Eu 
acho uma delícia!” (FREIRE; GUIMARÃES, 2008, p. 
70); ou o “Paulo”, como era por vezes chamado pelo 
neto Alexandre.
 
Brincar com as crianças, conversar com elas com 
total abertura, demonstra a compreensão de Freire 

“Passa direto, fura o céu” – aí parou e disse: “e aí se 
perde!”. (FREIRE; GUIMARÃES, 2008, p. 73)
O reconhecimento da criança como um ser potente, 
com direito à voz e à participação se faz presente ao 
longo da obra de Freire. Já em 1959, em Educação e 

Paulo, as crianças e as “conversas maravilhosas” 

Paulo Freire e as infâncias
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Atualidade Brasileira (FREIRE, 2001b), esse educador 
denuncia as relações autoritárias e antidialógicas 
as quais as crianças estão submetidas nas famílias 
e nas escolas. Em Pedagogia do Oprimido, ao 
discutir a “invasão cultural”, discorre sobre esta 
forma de dominação que intenta subjugar meninos e 
meninas, adaptando-os “aos preceitos verticalmente 
estabelecidos. E um destes preceitos é não pensar” 
(FREIRE, 2003b, p. 152). Percorrendo seu trabalho, 
novas denúncias ao silenciamento imposto às crianças:

Creio que, na tenra idade, começamos a negação 
autoritária da curiosidade [...] a repressão à 
pergunta é uma dimensão apenas da repressão 
maior - a repressão ao ser inteiro, à sua 
expressividade em suas relações no mundo  
e com o mundo.  

O que se pretende autoritariamente com o silêncio 
imposto, em nome da ordem, é exatamente 
afogar nele a indagação.  
(FREIRE; FAUNDEZ, 2017, p. 68-69) 

 
Na dialética denúncia-anúncio, Freire anuncia a 
necessidade de se escutar as crianças, de considerar 
suas vozes nas decisões que envolvem sua vida, 
seja no âmbito familiar, escolar, ou na comunidade 

como um todo, na perspectiva da construção de uma 
sociedade mais democrática, mais justa, mais humana. 
Para esse educador a luta pela democracia é política e 
pedagógica (FREIRE, 2003a). 

A criança compreendida em Freire é curiosa, 
perguntadeira. Daí sua proposta de que as instituições 
de educação infantil se transformem em “[...] centros de 
criatividade, em que se ensine e se aprenda com alegria” 
(FREIRE, 2000, p. 33); espaços democráticos, dialógicos, 
participativos; que partam das experiências concretas 
das crianças e que estimulem a pergunta, reconhecendo 
que não há transformação que não passe pela pergunta 
e, consequentemente, pelo risco. Perguntar é aventurar-
se, é correr riscos. Sem riscos não há invenção, criação, 
encantamento, apenas pura reprodução. A pedagogia 
dialógica de Freire é uma pedagogia que se arrisca, que 
ousa perguntar e aventurar-se. Uma pedagogia que se 
aventura não só com os jovens e adultos, mas também 
com as crianças e com elas se surpreende e se encanta. 

O “Bambino Permanente”
No diálogo com Paulo Freire nos deparamos com 
a potência da infância: a nossa e a das crianças. 
Uma infância que transgride o tempo cronológico e 
nos apresenta uma outra relação com o tempo; um 

Paulo Freire e as infâncias
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tempo de presença, de intensidade e, sobretudo, de 
profunda comunhão com a vida. Infância que atravessa 
nossa relação com outras infâncias, a das crianças, 
reconhecendo-as em sua alteridade e com elas 
aprendendo. 

Manter viva a nossa infância é a possibilidade de 
superarmos dicotomias e, assim, nos constituirmos 
em nossa inteireza, sempre inacabada, como seres 
sérios e leves, rigorosos e peraltas, dependentes 
e independentes; é a possibilidade de fazermos 
despropósitos. Esta infância é presente em 
Freire e marca sua relação com a vida. Uma vida 
educadoramente infantil. 

Convegno “Chi sono dunque io? Ditemi questo prima di tutto (Alice) – Saperi a con-
fronto per garantire cittadinanza ai diritti e alle potenzialità dei bambini e degli adul-
ti”, Teatro Municipale di Reggio Emilia, 1990. Da sinistra, alcuni dei relatori: Luciano 
Corradini, David Hawkins, Loris Malaguzzi, Paulo Freire, Andrea Canevaro, Mario Lodi. 
Disponível:https://www.reggiochildren.it/reggio-emilia-approach/loris-malaguzzi/

Paulo Freire e as infâncias

O menino conectivo, que escreveu livros traduzidos em 
muitos países, que andarilhou pelo mundo defendendo 
a educação como prática da liberdade, que dialogou 
com muitos, mas, sobretudo, que não deixou morrer 
o menino que foi e que não foi, recebeu, em 31 de 
março de 1990, da Biblioteca Comunale de Ponsacco, 
na província de Pisa, Itália, o título de “Bambino 
Permanente”. Um eterno menino que, amando a vida 
e as pessoas, foi capaz de compreender e respeitar 
a poética das crianças e com elas, amorosamente, 
dialogar, como bem sabia o amigo Loris Malaguzzi.

Bom amigo Malaguzzi,
Menino eterno, pede-me, antes de eu retornar ao Brasil, 
que escreva algumas palavras dedicadas às meninas e aos 
meninos italianos. 

Não sei se saberia dizer algo de novo a um tal pedido. O que 
poderia dizer ainda aos meninos e às meninas deste final de 
século?

Primeira coisa, aquilo que posso dizer em função de minha 
longa experiência neste mundo, é que devemos fazê-lo sempre 
mais bonito. E baseando-me em minha experiência que 
torno a dizer, não deixemos morrer a voz dos meninos e das 
meninas que estão crescendo. 

Paulo Freire, abril, 1990 (HOYUELOS P., 2004) 

MARTA REGINA PAULO DA SILVA
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Notas
1. Habitação precária e desconfortável
2.  “Meninar” aqui tem o significado de economizar 
em curiosidade, inquietação, sonhos e nossa 
abertura para o mundo.

Paulo Freire e as infâncias
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      REVISTA LATINO-AMERICANA  
      DA INFÂNCIA DA ESPANHA
 

Há 40 anos duas profissionais (Soledat Sans e Marta 
Balada) amantes da arte, com sabedoria e estima 
pela educação artística das crianças, iniciaram a 
oficina de arte “El Carrau Blau” na cidade de Sant 
Just Desvern, perto de Barcelona. Desde a sua 
criação tem sido uma oficina pioneira no uso de 
ferramentas e materiais que poucas pessoas usavam. 
Elas fizeram e fazem arte com caixas, com cabos, 
materiais reciclados que acabam sendo algo bonito 
e artístico. Os ventos os espalharam como referência 
pedagógica para escolas, instituições, prefeituras, 
famílias... adentrando nas casas das pessoas para 
serem vividas pela comunidade, como referência para 
a criatividade das meninas e meninos da população.

É assim que Soledat e Marta expressam suas 
experiências de oficina “O Carrau Azul”:

as 100 linguagens da infância

 
“Durante esses 40 anos, o grupo de 
meninos e meninas, com linguagens 
diferentes, plantou suas próprias 
sementes, tecendo uma grande semente 
com o sonho recorrente de cada 
menina e menino subir nas árvores, 
criaram um trabalho coletivo: A árvore 
viva ! Natureza esplêndida. A natureza 
floresceu com lembranças, um clamor de 
agradecimentos e desafios.

A grande germinação da árvore viva foi 
alimentada pela percepção das crianças 
subindo de galho em galho e centralizando 
o espaço expositivo”.

40 anos da oficina “El Carrau Blau”. Uma oficina aberta ao mundo
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“Germinação” foi o nome da exposição aberta à cidade 
durante os meses de maio e junho deste ano de 
2021, para comemorar estes 40 anos. Uma cidade 
acostumada a receber de braços abertos as expressões 
artísticas dos meninos e meninas do “ El Carrau Blau” 
no mercado, nas ruas e praças, no centro cultural...

A árvore viva da exposição dos 40 anos da oficina El Carrau Blau

as 100 linguagens da infância
40 anos da oficina “El Carrau Blau”. Uma oficina aberta ao mundo
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As idealizadoras do workshop dizem-nos 
que “Cada expressão é única, tal como cada 
pessoa. Único e diferente”. Essa diferença é vivida 
naturalmente em “El Carrau Blau” a partir do equilíbrio 
entre uma proposta comum e a liberdade de iniciativa 
pessoal de cada menina e menino. Cada sensação, 
cada percepção e vivência de bebês, crianças e 
jovens os torna únicos, além de serem elementos 
de um todo, pois o progresso se faz na comunidade. 
Com aprendizado e conhecimento compartilhado eles 
crescem como pessoas, crescem em conhecimento e 
crescem em sua forma de ver o mundo ao seu redor.

as 100 linguagens da infância
40 anos da oficina “El Carrau Blau”. Uma oficina aberta ao mundo
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Compartilhar experiências entre iguais, entre pessoas 
diferentes, em um mundo diverso abre a mente para 
novas realidades. Vivenciar a criatividade, a riqueza de 
cores, de formas, de realidades vistas de diferentes 
perspectivas e com a peculiaridade de partir de 
materiais recicláveis   que recebem uma segunda ou 
terceira chance, torna meninas e meninos pessoas mais 
criativas, sensíveis, expressivas e abertas a novas ideias.

El Carrau Blau é uma oficina onde a arte é vivida 
pelas crianças através de uma experiência criativa, 
vivida em liberdade.
  

CONSELHO EDITORIAL ESPANHOL

REFERÊNCIA
Oficina de Arte Carrau Blau
Endereço: Plaça de la Pau, s/n.
Cidade: Sant Just Desvern, Barcelona
Endereço on line: https://carraublau.cat
carraublau@santjust.org

as 100 linguagens da infância
40 anos da oficina “El Carrau Blau”. Uma oficina aberta ao mundo
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A escola
na América Latina:

Desafios em tempos 
de pandemia

in-fân-cia latinoamericanaNo próximo número de 
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