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Primeira Infância e Pandemia: desafios e aprendizagens. II
Conselhos Editoriais da México, UruguaI Colombia

“Quem cuida dxs que cuidam? ” 
Alejandra Bianciotti. Daniela Sposato

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou 
Carme Cols; Pitu Fernández

Angels Schjaer. “Somos uma espécie que migra”
Revista Infancia  

Quem precisa ser vacinado?
Joan Maria Girona 
Realidades do contexto educacional rural na Colômbia
A.Díaz Barrera; L. Forero Vargas; Y. Hernández Sierra; M. Segura Soler; C. Sierra 
Casallas; Y. Sierra Casallas

A curiosa evolução da escola
Silvia Majoral

Como pensar o ensino remoto, se a realidade pede por humanização, 
coletividade e comida no prato? 
Equipe da EMEI Jardim Monte Belo

Loris Malaguzzi, 100 anos 
Alfredo Hoyuelos
 
A pessoa surda, grande afetada e esquecida no contexto da pandemia
Montserrat Pérez 
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     CONSELHO EDITORIAL DO URUGUAI, 
     MEXICO, COLOMBIA

Dada a importância do tema e o número de produções 
relacionadas a ele, decidimos que este novo número 
continua coletando lições aprendidas e desafios 
relacionados à infância e à pandemia. O Editorial da edição 
anterior é bastante extenso, portanto, neste tomaremos 
algumas ideias centrais que permitem contextualizar o 
conteúdo desta revista.

A desigualdade pré-existente para COVID 19 encontrou uma 
América Latina impactada por mais de quarenta anos de 
implementação das políticas neoliberais, modelo que tem 
privilegiado as corporações empresariais, principalmente 
aquelas ligadas à especulação financeira, o que explica 
porque o nosso continente é o mais desigual do planeta, 
onde o fosso entre ricos e pobres não para de crescer. 
A pandemia, com suas consequências de paralisação 
forçada da economia, veio se estabelecer nessa crise pré-
existente. Assim, a concentração da riqueza contrasta de 
forma traumática com a extensão da pobreza a centenas de 
milhões de latino-americanos e principalmente às crianças.

“A concentração da 
riqueza contrasta  
de forma traumática  
com a extensão  
da pobreza”   
Em nossos países, como em outros lugares, as 
comunidades vivem momentos de grande complexidade e 
dificuldades: falta de acesso à saúde e educação, perda 
de emprego, confinamento, escassez de alimentos, a 
superlotação de muitas famílias nos espaços. A falta de 
acesso aos recursos básicos,  a intensificação do trabalho 
das mulheres nas práticas de cuidado, entre outros, tornou 
mais evidente a profunda desigualdade dentro de cada uma 
de nossas sociedades.
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Alguns grupos sociais, como comunidades nativas, 
migrantes e famílias em situação de rua, foram 
particularmente afetados tanto em sua dignidade como 
em suas condições de vida diária. Sem dúvida, isso é pior 
nos países onde as políticas de atenção integral não foram 
elaboradas para a população em geral e, para a primeira 
infância e suas famílias, em particular.

A atenção e a educação na primeira infância têm sido 
afetadas de forma preocupante e desproporcional, 
ampliando a distância entre as normas e os enunciados que 
garantem seus direitos e seu efetivo exercício.

O aprofundamento das desigualdades entre os contextos 
urbano e rural ficou mais evidente com o fechamento 
de escolas, mas também trouxe à luz as concepções de 
infância onde prevalecem o menino e a menina sem voz.  
É também aí que se revela uma dívida para com a infância, 
uma vez que como se pensa e se age como adulto.

“O aprofundamento das 
desigualdades entre os 
contextos urbano e rural 
ficou mais evidente com 
o fechamento de escolas”

A educação e o cuidado integral à infância é uma prática 
social centrada na interação humana, carregada de 
símbolos, saberes, gestos, afetos e rituais, uma prática 
carregada de narrativas. A pandemia privou meninos e 
meninas de certos rituais comuns que os inscrevem em um 
espaço e encontro comum com os outros, e os acolhem 
na possibilidade de uma primeira igualdade. Também tem 
desfiado muitos educadores de nossas instituições públicas, 
em vários territórios, a pensar e desenhar outras formas 
possíveis de salvaguardar as experiências da infância, com 
a participação das famílias e comunidades. 

É urgente e necessário resgatar a dimensão política, 
pedagógica, social e jurídica da centralidade da educação 
infantil no contexto atual de nossa América Latina: a partir 
das experiências de vida de nossos bebês, meninas e 
meninos, desde suas formações, famílias e espaços de 
convivência; estar presente, ouvir, cuidar dos tempos de 
infância, mostrar possibilidades de acesso às múltiplas 
ofertas culturais e desenhar diferentes formas de chegada 
aos territórios, reconhecendo os pontos de partida 
desiguais.

A escola, os centros infantis e os espaços públicos 
são muito importantes para as crianças e devem ser 
recuperados o mais rapidamente possível, bem como as 
tradições pedagógicas, as conquistas dos educadores e as 
criações culturais, de forma a regressar à Educação Infantil, 
sem qualquer distinção, o direito a uma educação com 
oportunidades iguais e com garantias de cidadania.

Primeira Infância e Pandemia: desafios e aprendizagens. II
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“A escola, os centros 
infantis e os espaços 
públicos são muito 
importantes para as 
crianças e devem ser 
recuperados o mais 
rapidamente possível” 

Os governos devem focar seu olhar na construção de 
uma política pública robusta e articulada para a infância, 
concebida integralmente a partir da consideração do 
menino e da menina como sujeitos de direitos, que articule 
diferentes perspectivas, saúde, educação, desenvolvimento 
social, equidade de gênero e trabalho, entre outras, de 
forma a garantir seus direitos.

Meninas e meninos de todas as partes do nosso território 
latino-americano precisam ser reconhecidos, como sujeitos, 
em suas vozes, presenças, pensamentos e direitos, como 
participantes indispensáveis   na construção de uma outra 
humanidade.

“Meninas e meninos 
de todas as partes do 
nosso território latino-
americano precisam 
ser reconhecidxs, como 
sujeitos, em suas vozes, 
presenças, pensamentos 
e direitos,”

 

     CONSELHO EDITORIAL DO URUGUAI,             
     MEXICO, COLOMBIA

Primeira Infância e Pandemia: desafios e aprendizagens. II
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>>ALEJANDRA BIANCIOTTI, DANIELA SPOSATO

   Quem cuida dxs que cuidam? 

CARME COLS, PITO FERNANDEZ 

      A Covid-19 nos confinou,   
   mas nem tudo parou >>

Primeira Infância e Pandemia: desafios e aprendizagens. II

6<< >>

Dois temas complementares.

Um vem da Argentina e destaca os direitos das educadoras e dos (as) trabalhadores (as) da educação.  
A pandemia também afeta a qualidade de vida e a vida profissional de quem deve defender os direitos das 
crianças.

Principais contribuições para uma compreensão global das desigualdades existentes.

A utilização de espaços exteriores sempre foi um recurso e um objetivo da proposta pedagógica.
Seguindo os passos de P.Ritcher, os autores refletem sobre como as escolas abertas em ambientes, ao ar livre, 
à natureza podem e devem transformar suas propostas e sair do ambiente fechado da sala de aula.

É mudar o olhar do espaço de aprendizagem e resgatar muitas das contribuições da Escola Nova do século XX.
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O distanciamento social não limita a organização sindical 
e xs trabalhadores da educação na América Latina são 
xs principais defensores do direito à educação pública de 
nossos povos.

Podemos dizer que ensinar, neste tempo de pandemia, 
vem sendo realizado a partir de uma “pedagogia da 
conjugação”. Como afirma Miguel Duhalde, Secretário de 
Educação da CTERA,2 “o que a docência vem fazendo em 
tempos de pandemia é conjugar o verbo educar. Conjugar 
condensa duas belas palavras que identificam muito a 
ação de educar: “com” e “brincar”, admiráveis também 
em sua condensação porque simbolizam o “brincar com” 
que, por sua vez, refere-se aos jogos de linguagem com 
os quais construímos diariamente o fato educativo. Além 
disso, a conjugação nunca é definitiva, ela é transitória, 
transhumana e itinerante”.

A pandemia expôs, mais uma vez, a desigualdade. Essa 
desigualdade que como coletivo denunciamos e tentamos 

Quem cuida dxs1 que cuidam 

7<< >>
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O distanciamento social não limita a organização sindical 
e xs trabalhadores da educação na América Latina são 
xs principais defensores do direito à educação pública de 
nossos povos.

Podemos dizer que ensinar, neste tempo de pandemia, 
vem sendo realizado a partir de uma “pedagogia da 
conjugação”. Como afirma Miguel Duhalde, Secretário de 
Educação da CTERA,2 “o que a docência vem fazendo em 
tempos de pandemia é conjugar o verbo educar. Conjugar 
condensa duas belas palavras que identificam muito a 
ação de educar: “com” e “brincar”, admiráveis também 
em sua condensação porque simbolizam o “brincar com” 
que, por sua vez, refere-se aos jogos de linguagem com 
os quais construímos diariamente o fato educativo. Além 
disso, a conjugação nunca é definitiva, ela é transitória, 
transhumana e itinerante”.

A pandemia expôs, mais uma vez, a desigualdade. Essa 
desigualdade que como coletivo denunciamos e tentamos 

Quem cuida axs1 que cuidam? 
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modificar. Desigualdade a qual nos rebelamos porque 
somos teimosamente docentes. Essa situação, tão 
complexa quanto inédita, destacou o lugar dxs professorxs 
na Escola Pública. As escolas nunca fecharam: ofereceram 
alimentos, acolhimento, escuta e continuam ensinando, 
resistindo e sonhando.

“A pandemia expôs, mais 
uma vez, a desigualdade. 
Essa desigualdade 
que como coletivo 
denunciamos e tentamos 
modificar Escola Pública. 
As escolas nunca 
fecharam: ofereceram 
alimentos, acolhimento, 
escuta e continuam 
ensinando, resistindo e 

sonhando”
O avanço das políticas neoliberais de que padeceram, e 
ainda padecem, nossos povos latino-americanos, não só 
geraram desigualdade, vulnerabilidade e pobreza, mas 
também, ano após ano, o mercado insiste em impor sua 
lógica de produtividade capitalista no campo educacional 
com editoras, avaliações padronizadas e, nesse contexto, 
plataformas educacionais digitais.

“O mercado insiste em 
impor sua lógica de 
produtividade capitalista 
no campo educacional 
com editoras, avaliações 
padronizadas e, nesse 
contexto, plataformas 
educacionais digitais” 
Diante disso, é essencial continuar dizendo como coletivo 
que é necessário lutar pelas condições de trabalho dxs 
trabalhadorxs da educação para que os direitos trabalhistas 
sejam garantidos, bem como a proteção da saúde dxs 

Quem cuida dxs1 que cuidam 
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trabalhadorxs e estudantes. Só assim o direito à educação 
e, diante da pandemia, o direito à vida pode ser garantido.

Sabemos que a doença vem quando os sistemas imunológicos 
estão enfraquecidos e é por isso que compreendemos que os 
setores mais vulneráveis da população também são os mais 
indefesos contra o COVID. Hoje, como trabalhadorxs, exigimos 
e nos organizamos em defesa da vida, pois garantir condições 
de saúde, é também garantir o direito a uma vida digna.

Na Argentina, a Confederação dos Trabalhadores em 
Educação da República Argentina (CTERA), filiada à 
Internacional da Educação América Latina (IEAL), assinou 
uma normativa no âmbito da paridade nacional, isto é, com 
representantes do Governo e a presença de outros sindicatos 
nacionais dx professorxs. Cada ponto contemplado é a 
garantia de um direito conquistado para xs trabalhadorxs da 
educação. 

Compartilhamos alguns dos pontos relevantes em relação 
ao contexto pandêmico:

• Reconhecimento do trabalho não presencial, garantindo 
direitos estatutários. Nenhuma alteração nos salários ou 
licenças. Preservação dos direitos adquiridos completos 
(incluindo a associação e os direitos sindicais).

• Jornada de trabalho: será respeitada a carga horária 
da posição base, sem gerar sobrecarga de trabalho. 
Garantindo o direito à desconexão digital e à 
preservação da privacidade familiar.

Neste ponto, acreditamos que é importante destacar, e tornar 
visíveis, as tarefas de cuidado e a necessidade dos Estados 
colocarem na agenda pública a distribuição equitativa 
delas, que não são de natureza familiar ou doméstica, 
mas preocupam toda a sociedade que está em busca da 
igualdade de gênero. O trabalho docente é uma atividade que 
registra o maior percentual de mulheres em seus respectivos 
postos de trabalho. Aproximadamente 80% da docência é 
realizada por mulheres, chegando a 95% em alguns níveis 
do sistema educacional, como o Nível Inicial, e/ou Centros 
Educacionais que trabalham com a primeira infância.

A comunidade docente está sendo substancialmente 
afetada nesse período, uma vez que, composta em sua 
maioria por mulheres, exerce o duplo papel de maternar.  
Tornar esse problema visível permite promover licenças de 
ma/paternidade (licença para mães e pais) e repensar o 
cuidado e a criação das crianças como um assunto público.

• Risco ocupacional, pois xs trabalhadorxs devem ter total 
segurança de risco ocupacional. 

• Recursos tecnológicos, tanto a nível nacional quanto 
jurisdicional, deverão ser disponibilizados xs professorxs 
para facilitar as tarefas na virtualidade; comprometendo-
se o Ministério da Educação da Nação propor um 
programa progressivo para promover acesso para xs 
professorxs aos recursos tecnológicos.

Neste ponto encontramos novamente a lacuna da 
desigualdade, um alto percentual de estudantes em nosso 

Quem cuida dxs1 que cuidam 
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país não tem possibilidade de conexão e/ou não tem 
dispositivos, então xs professorxs levam materiais para suas 
casas ou escolas.

O UNICEF Argentina, em sua segunda pesquisa nacional, 
entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, estimou 
que, de acordo com a projeção feita, 62,9% das crianças 
serão pobres. 

A pesquisa realizada pela CTERA3 mostra que 46% 
dxs professorxs têm acesso zero ou muito limitado a 
um computador em sua casa, e que apenas 30% dxs 
professorxs têm um computador permanentemente para 
trabalhar. Por outro lado, há 17% dxs professorxs que não 
têm celular com a possibilidade de se conectar à internet.

A educação é um direito e, como tal, o Estado é 
responsável por garantir sua oferta obrigatória em condições 
de igualdade social. Hoje, a conectividade e os dispositivos 
digitais são a forma de garantir isso, razão pela qual 
insistimos que o acesso a eles seja universalizado e que 
xs trabalhadorxs recebam as ferramentas necessárias para 
realizar sua tarefa.

“A educação é um direito 
e como tal, o Estado é 
responsável por garantir 
sua oferta obrigatória em 

condições de igualdade 
social”
• Formação dx Professorxs: o Ministério da Educação da 

Nação apoiará as ações de formação dx professorxs em 
serviço e gratuitamente para o trabalho virtual durante 
este período, com a participação de organizações 
sindicais.

Este ponto é fundamental para xs trabalhadorxs. Devemos 
fazer parte das discussões em torno do conteúdo e 
plataformas a serem utilizadas. É importante que não 
sejam contribuições de fundações e ONGs multinacionais, 
que mercantilizam a educação por meio do financiamento 
de seus próprios projetos. A educação é um bem público, 
precisamos de plataformas padronizadas ou propostas 
situadas? Educação para reprodução ou libertação? A 
formação dx professorxs é geralmente considerada como 
uma fase preliminar e separada do trabalho docente. 
Na realidade, não existe essa separação porque no 
trabalho docente a formação permanece como dimensão 
constitutiva.

Para explicar a pedagogia da conjugação proposta por 
Miguel Duhalde4 e poder “conjugar o verbo educar”, será 
necessário pensar nas estruturas curriculares e fazer um5 
exercício discursivo teórico/prático. Projetar uma formação 
que não se reduza à melhoria no uso de novas tecnologias, 

Quem cuida dxs1 que cuidam 
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mas que vá além e coloque em discussão o próprio 
processo de construção e definição de currículo, práticas 
de ensino e acesso ao conhecimento, a reconfiguração 
de postos de trabalho e sistemas de avaliação que 
correspondem às condições contextuais.

• Ao voltar à presencialidade, devem ser tomadas as 
precauções necessárias para que as condições de 
saúde e higiene dos estabelecimentos educativos 
sejam adequadas para a preservação da saúde dxs 
professorxs, dxs alunxs, das equipes gestoras e 
dxs auxiliarxs dedicados ao trabalho educativo. Os 
protocolos de retorno devem ser construídos em 
conjunto, reconhecendo todas as vozes que compõem 
a comunidade educacional em cada jurisdição e com 
a participação dos sindicatos dx professorxs.

Como trabalhadorxs da educação, sabemos que colocar 
em palavras as condições de trabalho é uma conquista 
da organização sindical. Esse “conjugar” é construído 
diariamente, sempre em relação a outro, ou outro, 
dinâmico, variável, com diferentes vozes e olhares que 
enriquecem e complexificam a realidade em busca de uma 
sociedade mais justa.

Essa situação de excepcionalidade mundial nos chama a 
nos reinventar, a voltar a existir, re-existir. Com a convicção 
de que a Escola é o espaço público que é habitado pelas 
famílias de nossas comunidades e se não houver espaço 
público, não haverá possibilidade de construção do comum, 
não há espaço de encontro.

Entendendo que educar é cuidar, quem deve cuidar daqueles 
que cuidam? Qual o papel dos Estados diante da pandemia? 
Sabemos que os governos liberais estão acossando a nossa 
região, também sabemos a abordagem díspar da situação 
sanitária, que dá conta de suas políticas. Na Argentina, se 
colocou em andamento o fortalecimento do sistema de 
saúde, pois após 4 anos de políticas neoliberais de redução 
orçamentária, o Ministério da Saúde foi rebaixado para o 
posto de departamento. Hoje, o Ministério foi restaurado 
e isso afetou a tomada de decisões e o orçamento para a 
saúde como política pública. Em outras áreas, também, a 
abordagem é diferente das políticas que estavam em vigor: 
foram restritos os aumentos nas taxas de serviços públicos e 
mais programas de compensação financeira foram realizados. 
Ações que, em um contexto de extrema desigualdade, 
são sempre insuficientes, mas que colocam em tensão e 
disputam um olhar de cuidado e concepção do Estado, como 
ente que garante direitos sociais em oposição a modelos 
como o do Brasil ou do Peru, onde são realizadas políticas de 
redução para um Estado mínimo, o que promove um “salve-
se quem puder” entre xs cidadãos.  

“Essa situação de 
excepcionalidade 
mundial nos chama a 
nos reinventar, a voltar a 
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existir, re-existir. Com a 
convicção de que a Escola 
é o espaço público que é 
habitado pelas famílias de 
nossas comunidades e se 
não houver espaço público, 
não haverá possibilidade de 
construção do comum, não 
há espaço de encontró”
 
Em relação às crianças, o compromisso deve ser ainda 
maior, os sistemas de proteção estão desarticulados. 
Entendemos que é essencial avançar nas políticas 
assistenciais, e colocar a agenda da primeira infância em 
diálogo com outros setores, articulando agendas feministas, 
interculturalidade, movimentos sociais, LGBT+, movimentos, 
afrodescendentes, movimentos sem-terra.

Fazemos parte de uma América Latina que disputa sentidos 
de libertação e emancipação organizando-se coletiva e 
sindicalmente. Por isso, em maio de 2020, o Comitê 

Regional de Educação Internacional para a América Latina 
(IEAL) manifestou6 a necessidade de que, para a reabertura 
segura dos centros educacionais do continente, deve 
ser atendidas cada uma das condições mínimas acima 
apresentadas. 

Essas condições devem ser garantidas não apenas no que 
diz respeito as questões sanitárias, mas também em seu 
financiamento.  Uma maior distribuição da riqueza é a única 
maneira de deixar para trás tanta pobreza e desigualdade.

“A riqueza no mundo é o resultado da pobreza dos 
demais. Devemos começar a encurtar o abismo entre 
ricos e pobres” (Eduardo GalEano)

ALEJANDRA BIANCIOTTI 
      DANIELA SPOSATO

Professoras de Nível Inicial. Membros do Conselho da 
Revista  Infancia  Latinoamericana da  Argentina

12<< >>
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NOTAS

1. Na Argentina, decidimos utilizar a letra “x” para evitar 
que a linguagem invisibilize otrxs gêneros ou sexualidades 
no presente e no futuro.

2. Professorxs de Nível Inicial. Membros do Conselho da 
Revista  Infancia Latinoamericana da  Argentina. 

3. Confederação dos Trabalhadores em Educação da 
República Argentina. É uma organização sindical fundada 
em 1973, que reúne sindicatos de professorxs de todas 
as províncias da Argentina. Faz parte do Latin American 
Education International (IEAL).

4. PESQUISA NACIONAL CTERA: Saúde e condições de 
trabalho docente em tempos de emergência sanitária 
COVID19. http://mediateca.ctera.org.ar/files/original/
b9bddf0cadd4b573ee8e069c2ae93d30.pdf

5. Coluna Editorial XV Buenos Aires, 28 de junho de 2020. 
Miguel Duhalde Secretário de Educação CTERA.

6. Miguel Duhalde, “Columna editorial XV”, Buenos Aires, 
28 de junho de 2020. 

7. Declaração do Comitê Regional de EI para a América 
Latina.
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A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou

       CARME COLS  
       PITO FERNANDEZ 
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Havia uma chama acesa e uma necessidade de repensar os 
espaços, o dentro e o fora, mas o que mais preocupava era 
o espaço exterior, envolver diferentes olhares, o pedagógico, 
a natureza, os desafios numa perspectiva de cumplicidades, 
as alianças com as famílias, com a administração. Olhares 
e experiências interagindo com suas realidades. Um começo 
para continuar um trabalho formativo estimulante, nada 
fácil, mas tremendamente necessário.

Nunca experimentamos uma parada que nos permitisse olhar 
para nossa vulnerabilidade de perto e com ela cresceram 
muitas incertezas que ao mesmo tempo ativaram a nossa 
capacidade de resiliência. Vivemos dias agitados assistindo 
às notícias das redes que nos paralisavam. Muitos de nós 
estavam perdidos. Tentativas, justificativas, o trabalho virtual ... 
O que fazer? E o que não fazer?

Para as famílias, escola em casa, teletrabalho, vida familiar 
intensa. Demos valor e importância à janela, à varanda, às  

 
pequenas coisas que nos ligavam aos vizinhos. Móveis se 
transformaram em cabanas, estradas, cenários de teatro, 
ginásios... Colocamos em primeiro plano as pequenas 
coisas que nos humanizam. O cuidado do corpo, das 
relações familiares. Encontrar a importância dos vínculos 
com a natureza que não podíamos alcançar, em alguns 
casos somente a podiam ver pela janela.

O coletivo dos(as) professores(as) e educadoras  teve que 
enfrentar desafios em meio a muitos medos e inseguranças. 
Não abordamos nem julgamos o “fiz certo”  e o que tem 
sido um muro cheio de contradições. Em muitos momentos 
desse percurso pudemos escutar, participar via streaming 
de conversas formativas. Apareceram tantos formatos e 
tantas mensagens que agora, talvez nos caiba, focar no 
que e como tornar possível o que tanto sentimos falta, 
nos encontrarmos, enfrentarmos os problemas tomando 
consciência de uma nova realidade que requer cuidar de 
nós mesmos, da comunidade e do nosso entorno.
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Um olhar “construtivo” para repensar os espaços
Uma atitude positiva e ativa possibilitará que o vírus não nos 
detenha. Começamos o caminho para a escola. Buscaremos 
o diálogo entre o interior e o exterior. Cuidando do nosso 
espaço interior, de nós mesmos. Um espaço que devemos 
cuidar para dar cem por cento frente às dificuldades que nos 
trouxe o coronavírus.

A escola é um serviço fundamental para as infâncias. 
Temos que voltar à escola. Cada um  elaborará e expressará 
o retorno de maneiras distintas. Acolher, dar espaço e tempo 
para poder expressar o estado emocional de cada realidade. 
Pensar e organizar os diferentes espaços da escola: as 

salas, os corredores... o dentro e o fora. Da mesma forma, 
devemos acolher as realidades vividas por famílias e 
meninos(as). Compreender que as diferentes realidades 
têm provocado experiências diferentes, famílias vulneráveis   
que tiveram que enfrentar muitas dificuldades ao longo do 
confinamento e outras que têm vivenciado positivamente o 
reencontro nos mesmos espaços e tempos com seus filhos 
e filhas.

Devemos enfrentar um percurso repleto de protocolos que 
nos marcarão no que tange às administrações sanitárias 
e educativas. Não podemos evitar essa realidade. Temos 
que viver e conviver com essa incerteza que só podemos 

superar com estratégias para tecer com fios de 
seda. Fios de resiliência, fios de qualidade, fios de 
esperanças, fios que se tecem silenciosamente, 
mas ativos, como os bichos da seda.

Precisamos de um olhar aberto a muitos prismas 
que nos aproximem dos pequenos detalhes e 
com uma lente que nos possibilite ver por vários 
ângulos . Pensar e repensar como responder às 
necessidades vitais de aprender com os outros, 
como oferecer nestas condições um despertar, 
um crescimento e uma descoberta cotidiana 
da vida. Encontrar o sentido de tudo isso pode 
nos ajudar a debater as ideias essenciais para 
tomarmos consciência das mudanças que devem 
ir além de uma proposta.

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou

tema
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Um olhar “construtivo” para repensar os espaços
Uma atitude positiva e ativa possibilitará que o vírus não nos 
detenha. Começamos o caminho para a escola. Buscaremos 
o diálogo entre o interior e o exterior. Cuidando do nosso 
espaço interior, de nós mesmos. Um espaço que devemos 
cuidar para dar cem por cento frente às dificuldades que nos 
trouxe o coronavírus.

A escola é um serviço fundamental para as infâncias. 
Temos que voltar à escola. Cada um  elaborará e expressará 
o retorno de maneiras distintas. Acolher, dar espaço e tempo 
para poder expressar o estado emocional de cada realidade. 
Pensar e organizar os diferentes espaços da escola: as 
salas, os corredores... o dentro e o fora. Da mesma forma, 

devemos acolher as realidades vividas por famílias e 
meninos(as). Compreender que as diferentes realidades 
têm provocado experiências diferentes, famílias vulneráveis   
que tiveram que enfrentar muitas dificuldades ao longo do 
confinamento e outras que têm vivenciado positivamente o 
reencontro nos mesmos espaços e tempos com seus filhos 
e filhas.

Devemos enfrentar um percurso repleto de protocolos que 
nos marcarão no que tange às administrações sanitárias 
e educativas. Não podemos evitar essa realidade. Temos 
que viver e conviver com essa incerteza que só podemos 
superar com estratégias para tecer com fios de seda. Fios de 
resiliência, fios de qualidade, fios de esperanças, fios que se 

tecem silenciosamente, mas ativos, como os 
bichos da seda.

Precisamos de um olhar aberto a muitos 
prismas que nos aproximem dos pequenos 
detalhes e com uma lente que nos possibilite 
ver por vários ângulos . Pensar e repensar 
como responder às necessidades vitais de 
aprender com os outros, como oferecer nestas 
condições um despertar, um crescimento e 
uma descoberta cotidiana da vida. Encontrar 
o sentido de tudo isso pode nos ajudar a 
debater as ideias essenciais para tomarmos 
consciência das mudanças que devem ir além 
de uma proposta.

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou
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Que espaços queremos?
Com os olhos de uma professora atenta, deteremos o olhar 
nos espaços interiores e exteriores da escola. Sentamos 
e observamos para tomar consciência das possibilidades 
que agora se apresentam a nós. Ao estimar esses espaços, 
poderemos percorrer um longo caminho para transformá-los 
em amistosos, acolhedores, multissensoriais, empáticos, 
polivalentes, que dêem possibilidades de escolha, que 
tenham memória, que dêem voz aos meninos e meninas, 
que reflitam éticas e valores estéticos. Espaços para 
relacionar-se, brincar, trabalhar, observar ... Imaginação, 
criatividade para criar contextos que respondam às 
verdadeiras necessidades das crianças, tendo em conta 
as necessidades sanitárias que nos são impostas pelo 
coronavírus, sem deixar que estas nos separem ou  afastem 
dos meninos e meninas.

Façamo-nos perguntas. Como acolher a cotidianidade 
nas necessidades mais básicas como dormir, comer, 
trocar fraldas? Como organizamos grupos estáveis? Como 
tecemos a rede de relações da escola? Focar o olhar no 
grupo de meninos e meninas e em cada um deles nos 
ajuda a conhecer suas características e a poder pensar 
estratégias para saber propor, organizar, documentar, 
fazendo as adequações necessárias para alcançar a 
harmonia, a atmosfera, a tranquilidade necessária à 
concentração, a experimentação, as boas vivências e a 
criação de relações respeitosas com o desenvolvimento 
das crianças.

Com os olhos da família, podemos observar e conhecer 
como eles recebem a nossa acolhida, de que espaço e 
tempo? Como podemos criar espaços fisicamente seguros, 
com critérios éticos, com uma filosofia que leva em 
consideração a sua funcionalidade. Existem coisas simples, 
às vezes esquecidas que podemos recuperar... Uma porta 
sempre fechada que dá para o jardim, que agora se abre, 
pode facilitar as entradas e saídas da escola para que as 
famílias não se acumulem no interior, ou para receber do 
espaço exterior da escola os meninos e meninas, enquanto 
precisarmos de distâncias sanitárias. Como nos adaptarmos 
em dias de chuva? O que necessitamos? Que mobiliário 
nos acompanhará para nos impedir de conversar?

Com os olhos de uma criança, podemos observar o espaço 
exterior que será a primeira porta aberta em seu retorno. 
Que vêem? O que encontram? O que é que podem fazer? 
O contexto convida, impõe? O cenário, o movimento, os 
materiais lhes dão segurança? Encontram a presença 
respeitosa do adulto neste contexto?

Vamos construir a escola do cuidado mútuo,  
da natureza e da saúde
Nestes meses de coronavírus, sentimos falta da 
natureza? A natureza sentiu nossa falta? Muitos estudos 
estão afirmando o que todos sabíamos teoricamente: 
a necessitamos, mas vivemos de costas para ela. Não 
podemos viver sem a natureza, fazemos parte dela, 
mas a natureza pode viver sem nós. Temos que estar 

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou
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conscientes disso. Na escola, existem muitas maneiras de 
vivenciar a natureza, uma delas é sair da escola e outra 
é aproximar a natureza da escola. Criar espaços naturais, 
jardins nos espaços exteriores, recuperar espaço para criar 
paisagem, que ofereça experiências que nos ajudem a ser 
mais humanos, especialmente nas cidades onde o asfalto 
predomina. Em contextos rurais, temos um mundo fora 
da escola onde a natureza pode nos oferecer uma grande 
variedade de experiências, conhecimentos e relações.

Todos os espaços onde as escolas foram construídas têm 
uma história, as máquinas, o cimento, os móveis, o plástico, 
tentaram apagá-la, dificultaram encontrar e aproximar-nos 
da natureza. Imaginamos o entorno onde foram construídas 
as nossas escolas, uma paisagem e, com ela, uma cultura 
que nos fala.

A praça, como lugar, faz parte do entorno da cidade ou 
povoado em que está inserido. Muitos de nós lembramos 
dela como um lugar 
aberto dia e noite. O 
lugar de memórias e 
aventuras. As árvores, 
as escaladas com os 
joelhos nus e tantas 
outras situações e 
processos que poucas 
crianças podem fazer 
livremente hoje.

Recuperemos esses espaços, participemos de sua 
reconstrução, encontremos cumplicidades com o 
conhecimento e com as vontades políticas. Precisamos de 
uma escola enraizada em seu entorno, povoado ou cidade, 
uma escola aberta à comunidade com participação no 
projeto educativo, nas decisões, na formação, nos debates. 
Com a cooperação e os saberes que cada elemento da 
comunidade pode oferecer.

Leva tempo para renaturalizar uma praça. Fazer com que 
a natureza entre na escola é uma necessidade. A natureza 
quer ser livre e cuidada. Ela pode ou não se desenvolver. A 
alimentação do subsolo é a base para poder fazer reviver 
o verde e poder prever, pensar, conhecer a vegetação para 
que a natureza conviva com a coletividade.

Criando um vínculo com a natureza
Falamos em criar cenários verdes não só para plantar, 

mas para encontrar nosso 
elo com a natureza sentindo 
a necessidade desde 
dentro. Poder dizer: saímos 
e abraçamos as árvores da 
escola, diariamente. Amar, 
cuidar. Dar aos meninos e 
meninas e a nós mesmos 
oportunidades de viver 
naturalmente.

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou
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conscientes disso. Na escola, existem muitas maneiras de 
vivenciar a natureza, uma delas é sair da escola e outra 
é aproximar a natureza da escola. Criar espaços naturais, 
jardins nos espaços exteriores, recuperar espaço para criar 
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da escola onde a natureza pode nos oferecer uma grande 
variedade de experiências, conhecimentos e relações.

Todos os espaços onde as escolas foram construídas têm 
uma história, as máquinas, o cimento, os móveis, o plástico, 
tentaram apagá-la, dificultaram encontrar e aproximar-nos 
da natureza. Imaginamos o entorno onde foram construídas 
as nossas escolas, uma paisagem e, com ela, uma cultura 
que nos fala.

A praça, como lugar, faz parte do entorno da cidade ou 
povoado em que está 
inserido. Muitos de nós 
lembramos dela como um 
lugar aberto dia e noite. 
O lugar de memórias e 
aventuras. As árvores, as 
escaladas com os joelhos 
nus e tantas outras 
situações e processos que 
poucas crianças podem 
fazer livremente hoje.

Recuperemos esses espaços, participemos de sua 
reconstrução, encontremos cumplicidades com o 
conhecimento e com as vontades políticas. Precisamos de 
uma escola enraizada em seu entorno, povoado ou cidade, 
uma escola aberta à comunidade com participação no 
projeto educativo, nas decisões, na formação, nos debates. 
Com a cooperação e os saberes que cada elemento da 
comunidade pode oferecer.

Leva tempo para renaturalizar uma praça. Fazer com que 
a natureza entre na escola é uma necessidade. A natureza 
quer ser livre e cuidada. Ela pode ou não se desenvolver. A 
alimentação do subsolo é a base para poder fazer reviver 
o verde e poder prever, pensar, conhecer a vegetação para 
que a natureza conviva com a coletividade.

Criando um vínculo com a natureza
Falamos em criar cenários verdes não só para plantar, mas 

para encontrar nosso elo com a 
natureza sentindo a necessidade 
desde dentro. Poder dizer: 
saímos e abraçamos as árvores 
da escola, diariamente. Amar, 
cuidar. Dar aos meninos e 
meninas e a nós mesmos 
oportunidades de viver 
naturalmente.

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou



tema
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Para que queremos as plantas? O que as plantas 
podem trazer para as criançes no jardim da escola?
Fisicamente podemos dizer: Para distribuir o espaço. Para 
delimitar. Para criar caminhos, circuitos. Para podermos 
encontrar diferentes tipos de grupos. Poder agarrar, tocar, 
cheirar. Para esconder-se, para poder colher flores, folhas, 
frutos. Para perfumar o ambiente. Para gerar diferentes 
cores, texturas, mudanças cromáticas. Para sombrear, 

árvores, arbustos, trepadeiras. Para poder trepar, balançar. 
Para imaginar, representar, jogo simbólico, criativo. Para 
ouvir o som das plantas, os pássaros, o vento. Para atrair 
a fauna: pássaros, insetos, caracóis. Plantas para afastar 
mosquitos ou gatos.

Como nos disse Penny Ritscher:

“UM ESPAÇO ARTICULADO E VARIADO 
CONVIDA COMPORTAMENTOS INTELIGENTES: 
EXPLORAÇÕES, DESCOBERTAS, INTENÇÕES, 
ENCONTROS, COLABORAÇÕES, INICIATIVAS, 
PROJETOS, CONSTRUÇÕES ...”

Criar esses espaços a partir de nossa 
profissionalidade e conhecimento dos 
meninos e meninas, possibilita o surgimento 
de histórias, a existência de experiências e 
interações novas, mais livres, diferentes das 
que são produzidas no interior da escola.

Tudo o que encontramos e vemos no espaço 
interior e exterior é um reflexo da vida da 
escola. O resultado das transformações 
que vamos incorporando representa o 
crescimento individual e coletivo das pessoas 
que vivem e convivem nesse espaço.
O processo de transformação requer tempo, 

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou
tema
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Para que queremos as plantas? O que as plantas 
podem trazer para os mais pequenos no jardim da 
escola?
Fisicamente podemos dizer: Para distribuir o espaço. Para 
delimitar. Para criar caminhos, circuitos. Para podermos 
encontrar diferentes tipos de grupos. Poder agarrar, tocar, 
cheirar. Para esconder-se, para poder colher flores, folhas, 
frutos. Para perfumar o ambiente. Para gerar diferentes 

cores, texturas, mudanças cromáticas. Para sombrear, 
árvores, arbustos, trepadeiras. Para poder trepar, balançar. 
Para imaginar, representar, jogo simbólico, criativo. Para 
ouvir o som das plantas, os pássaros, o vento. Para atrair 
a fauna: pássaros, insetos, caracóis. Plantas para afastar 
mosquitos ou gatos.

Como nos disse Penny Ritscher:

“UM ESPAÇO ARTICULADO E VARIADO 
CONVIDA COMPORTAMENTOS INTELIGENTES: 
EXPLORAÇÕES, DESCOBERTAS, INTENÇÕES, 
ENCONTROS, COLABORAÇÕES, INICIATIVAS, 
PROJETOS, CONSTRUÇÕES ...”

Criar esses espaços a partir de nossa 
profissionalidade e conhecimento dos meninos 
e meninas, possibilita o surgimento de histórias, 
a existência de experiências e interações novas, 
mais livres, diferentes das que são produzidas 
no interior da escola.

Tudo o que encontramos e vemos no espaço 
interior e exterior é um reflexo da vida da 
escola. O resultado das transformações que 
vamos incorporando representa o crescimento 
individual e coletivo das pessoas que vivem e 
convivem nesse espaço.

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou
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formação, diálogo com todos os agentes educativos, 
recursos humanos e econômicos, mas acima de tudo 
entusiasmo, encontrando caminhos que nos levam à 
criação de espaços com beleza, saúde e bem-estar.

Criar o vínculo com a natureza é lançar mão de seu novelo 
de fio de seda invisível, que tece raízes na terra, no mundo 
que habitamos. Um projeto vivo e ativo da comunidade 
educativa onde a escola, o bairro e a cidade estão 
envolvidos. A comunidade.

CARME COLS 
PITU FERNÀNDEZ

São professores eméritos com vasta experiência na 
abordagem da transformação de espaços exteriores, Estão 
vinculados e à Associação de Professores Rosa Sensat. 

Eles são os autores do blog elnousafareig.org, de  
El Safareig no Facebook e Twitter e promotores da 
associação espanhola Patios Habitables.

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou
tema

19<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº30
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

O processo de transformação requer tempo, formação, 
diálogo com todos os agentes educativos, recursos 
humanos e econômicos, mas acima de tudo entusiasmo, 
encontrando caminhos que nos levam à criação de espaços 
com beleza, saúde e bem-estar.

Criar o vínculo com a natureza é lançar mão de seu novelo 
de fio de seda invisível, que tece raízes na terra, no mundo 
que habitamos. Um projeto vivo e ativo da comunidade 
educativa onde a escola, o bairro e a cidade estão 
envolvidos. A comunidade.

CARME COLS 
PITU FERNÀNDEZ

São professores eméritos com vasta experiência na 
abordagem da transformação de espaços exteriores, com 
enfoque em abordagens educativas e nas oportunidades 
que podem oferecer. Estão vinculados aos movimentos de 
renovação pedagógica e à Associação de Professores Rosa 
Sensat. Trabalham intensamente em contato com diversas 
comunidades educativas para fazer alianças com diferentes 
instituições e profissionais que possibilitem uma mudança 
de perspectiva renaturalizando esses espaços.

Eles são os autores do blog elnousafareig.org, de El 
Safareig no Facebook e Twitter e promotores da associação 
espanhola Patios Habitables.

A Covid-19 nos confinou, mas nem tudo parou
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INFANCIA

A Proactiva Open Arms, ONG catalã de resgate 
marítimo criada em 2015, recebeu o Prêmio Marta 
Mata 2019 na modalidade coletiva. Aproveitamos 
para falar com Ángeles Schjaer, ativista desta 
organização.
 

InfancIa: Quais são os objetivos que vocês traçaram 
para 2015, no início do projeto? Eles variaram ao 
longo dos anos?

Ángeles Schjaer: Depois de ver a foto do menino morto, 
Aylan Kurdi, nas praias da Turquia, Òscar Camps, que 
tem uma empresa de salva-vidas, reagiu. Sua filha Ona 
havia lhe perguntado: “Como é que as pessoas não 
estão se afogando aqui e ali, nas outras praias, sim?” E 
Òscar foi com Gerard Canals a essas praias, sem saber o 
que iriam encontrar, pois a informação dizia que muitos 
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INFANCIA

A Proactiva Open Arms, ONG catalã de resgate 
marítimo criada em 2015, recebeu o Prêmio Marta 
Mata 2019 na modalidade coletiva. Aproveitamos 
para falar com Ángeles Schjaer, ativista desta 
organização.
 

InfancIa: Quais são os objetivos que vocês traçaram 
para 2015, no início do projeto? ¿Eles variaram ao 
longo dos anos?

Ángeles Schjaer: DDepois de ver a foto do menino morto, 
Aylan Kurdi, nas praias da Turquia, Òscar Camps, que tem 
uma empresa de salva-vidas, reagiu. Sua filha Ona havia lhe 
perguntado: “Como é que as pessoas não estão se afogando 
aqui e ali, nas outras praias, sim?” E Òscar foi com Gerard 
Canals a essas praias, sem saber o que iriam encontrar, pois 
a informação dizia que muitos barcos estavam chegando. 
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barcos estavam chegando. Quando chegamos a Lesbos 
em setembro de 2015, o único objetivo era saber o 
que estava acontecendo. Não havia ONGs trabalhando. 
Foram as pessoas da mesma cidade, que ajudaram 
aquelas pessoas quando o barco encalhou na praia ou 
nas rocas. Òscar e Gerard perceberam a magnitude da 
emergência e só foram preparados com duas roupas de 
neoprene e duas nadadeiras. Imagine a tarefa envolvida. 
Os barcos iam chegando uns atrás dos outros, cheios 
de gente, precários, gente que não sabia nadar, barcos 
que se viam de longe, mas não chegavam à costa... E 
não tinha ninguém trabalhando. Na época, não éramos 
nem mesmo uma organização. Eles tinham ido apenas 
ver o que estava acontecendo. E meus colegas ficaram 
horrorizados. 

Agora, como ONG, nosso principal objetivo é que ninguém 
se afogue na água. Somos uma ONG de salva-vidas e 
esta é a nossa missão. Também denunciamos o que está 
acontecendo. Estamos lá porque há uma violação de direitos. 
Diante desse fato, a população civil, um grupo de voluntários, 
tem agido.

I.: No campo educacional, você acha que as 
professoras e os professores, que elas e eles 
entendem por que essas pessoas, com bebês  
e crianças pequenas, com barcos precários,  
fazem o trajeto por mar?
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A.S.: Acho que muitas vezes não. Há muito tempo que 
estamos muito confortáveis   e totalmente adormecidos como 
sociedade. É mais fácil olhar para o outro lado. Encerramos 
as palestras dizendo que, se você não tem informações, 
pode ignorar. Assim que for informado, você deve agir com 
responsabilidade. Você não pode mais desviar o olhar. Isso 
é o que fazemos, não podemos mais olhar para o outro 
lado. E as pessoas estão reagindo.

I.: Valores como empatia, colaboração, compromisso 
cívico, convivência, inclusão, compreensão da 
dignidade humana como um dos pilares fundamentais 
dos direitos humanos ... Por onde começar?

A.S.: Iniciamos o programa Educação para a Liberdade este 
ano, porque quando saímos em missão como voluntários 
denunciamos o que estava acontecendo e queríamos 
fazer mais. Começamos a fazer conversas. Achamos 
que as crianças e os jovens veem que os barcos passam 
pelo Mediterrâneo sem pensar em todo o contexto e no 
que realmente está acontecendo. Com este programa, 
nas escolas, e a partir dos 3 anos, começamos a falar 
de empatia, de direitos humanos e, acima de tudo, 
promovemos o pensamento crítico. Porque acreditamos que 
é importante que as crianças não tenham a fala decorada, 
mas que, quando virem uma foto ou ouvirem uma notícia, 
saibam ler e pensar, criticar e julgar o que estão vendo e 
ouvindo.

Ángeles Schjaer “Somos uma espécie que migra”
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I.: Como vocês fazem isso? Como se dirigem aos 
meninos e meninas das escolas para ajudá-los a tomar 
consciência da realidade de que vocês encontram no 
mar?

A.S.: Antes eu fazia resgate de animais e dava palestras 
sobre empatia e proteção animal. Então, como as crianças 
de três anos se conectam muito com o mundo dos animais, 
começamos explicando que no mundo existem espécies 
que são migrantes, como alguns pássaros, golfinhos, 
baleias, elefantes ..., que nadam, voam e andam muitos 
quilômetros. Então, eles veem o relacionamento que têm 
com os humanos. Somos animais de duas pernas que 
começam a andar e não param. Explicando desta forma, 
os meninos e meninas entendem imediatamente. Então 
você explica o que é ter um passaporte, um documento 
de uma cor ou de outra cor. E por que algumas pessoas 
podem viajar com segurança e, em vez disso, outras têm 
que embarcar nesses barcos. As crianças veem isso muito 
claramente. 

“Somos animais de duas 
patas, começamos a andar 
e não paramos. Explicando 

desta forma, os meninos e 
meninas percebem na hora”
O que fazemos é simplificar as explicações perguntando 
muito aos meninos e meninas.

Em algumas escolas, começamos com uma palestra 
para o corpo docente; depois, com as crianças e, 
posteriormente, oferecemos a palestra às famílias. Desta 
forma, todos estão envolvidos. A educação começa em 
casa, depois as crianças vão para a escola e depois 
voltam para casa. Desta forma, as mensagens não são 
contraditórias.

I.: Já nos acostumamos com a tragédia dos(as)  
migrantes que vêm para a Europa?

A.S.: Completamente. Não apenas nos acostumamos, mas 
estamos anestesiados como sociedade. Não pensamos no 
depois. Nas salas de aula de acolhida, meninos e meninas 
se conectam imediatamente. Eles não precisam falar a 
mesma língua. Eles podem brincar. A brincadeira é uma 
linguagem universal. A bordo há muitas pessoas que falam 
inglês, e quem não fala inglês se faz entender com gestos. 
E o mesmo acontece com as crianças. Elas até aprendem 
mais. Você tem que observar quando os coloca em uma sala 
separada, porque elas se tornam diferentes. E elas não são 

Ángeles Schjaer “Somos uma espécie que migra”



                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº30
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

diferentes, mas vêm de outro lugar. Quando cheguei aqui 
tinha nove anos. Vinha de Cuba e da Costa Rica. A primeira 
coisa que me perguntei foi onde estavam os negros. Porque 
todos pareciam feios, pálidos, desbotados. Na escola eles 
me colocaram em uma classe, em um canto. Era 1986, não 
havia muita migração. Eles falavam um idioma diferente na 
aula e não me disseram nada. Não entendia, o porquê, pois 
por não entender a língua, era tratada como esquisita. Cada 
criança tem suas ferramentas para avançar. 

Agora há uma migração de meninos e meninas que vêm 
com muitos problemas psicológicos. Vêm com luto pela 
situação e há até quem chegue sem os pais. A sensação 
é que não temos respostas para tantas situações. Quando 
as crianças me perguntam nas escolas o que podem fazer 
com os e as colegas que vêm do exterior, digo-lhes que 
perguntem o que gostam de brincar, o que gostam de 
comer, o que lhes interessa. Temos que nos enriquecer 
com a diversidade que temos nas escolas. Nas palestras 
perguntamos sobre quem nasceu aqui, depois quantos 
pais e mães nasceram aqui e, finalmente, as avós e avôs. 
Então, elas percebem que somos de todos os lugares.

“Quando nas escolas as 
crianças me perguntam 
o que podem fazer com 

os colegas que vêm de 
fora, eu digo para elas 
perguntarem o que gostam 
de brincar, o que gostam 
de comer, o que lhes 
interessa” 
 
.: Vemos constantemente imagens duras na 
mídia. Como trabalhar a empatia quando estamos 
normalizando a violação dos direitos humanos?

A.S.: É muito difícil fazer isso em nossa situação. Porque 
descobrimos que, depois de trabalhar para entender qual 
é o valor da empatia, vemos famílias que compram armas 
ou jogos de guerra ou jogos para matar alguém. Para nós, 
a guerra não é um jogo. É um ultraje que normalizamos. 
Queremos que nas escolas fique claro que não podemos 
brincar de fazer guerras.

I.: Até que ponto você acha que a educação pode 
se conscientizar daquilo a que a política não sabe 
responder?

A.S.: Educação é tudo. A educação começa em casa. 

entrevista
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Há famílias que não têm tempo para os filhos. É por isso 
que são colocados frente à uma tela. Acreditamos que a 
educação deve funcionar junto com a casa trabalhando 
sobre valores. Depois, a escola é um complemento. 
E vemos que, às vezes, vêm para a escola meninos e 
meninas que são como pequenos ditadores. Estamos 
fazendo algo errado. Passou do excesso de rigidez, que 
não é necessário, para o excesso de relaxamento e 
inconsciência. Se alguém decide ser pai ou mãe,  
tem que trabalhar nisso.

I.: No trabalho que você faz com crianças na educação 
infantil, como você encontra o equilíbrio entre o que 
está acontecendo e a superproteção?

A.S.: Não podemos esconder o que acontece. Mas você 
tem que falar com carinho e com explicações simples. 
Somos privilegiados porque estamos deste lado do mar. 
Mas há crianças na outra costa. Há mais de um ano, 
resgatamos, entre muitas pessoas, um menino de três 
anos que acabara de morrer. Não chegamos a tempo. E foi 
então que as portas foram fechadas. Tivemos que navegar 
com os mortos em um contêiner com água congelada. E 
ficamos muito tocados, quando vimos aquela criança morta 
sendo trazida para o navio, que parecia estar dormindo, 
que era filho de alguém, sobrinho, neto ... Essas situações 
são uma “bofetada” de realidade para toda a tripulação. 
Os pensamentos nos levaram ao nosso sobrinho, que deve 

entrevista
estar dormindo. Por isso é necessário falar, falar dos direitos 
humanos de todas as pessoas, não só do nosso nesta 
margem, mas o de todos. E valorizar o que temos e lembrar 
que muitas pessoas não têm. Então podemos começar a 
lutar pelos direitos humanos das pessoas que não podem.

“Não podemos esconder 
o que está acontecendo. 
Mas você tem que falar 
com carinho e com 
explicações simples”
I.: Vocês também levam informação aos pontos de 
origem, especialmente no Senegal. Que idealização 
eles têm da Europa? Em que consiste o projeto Origen 
em que você trabalha?

A.S.: Depois de ouvir as histórias das pessoas que 
resgatamos e verificar a falta de informação que elas têm, 
decidimos ir ao Senegal para trazer essa informação. 
É um país com possibilidades, com muitas empresas 
emergentes, mas as pessoas estão saindo. As pessoas 
estão indo embora porque existe um imaginário da Europa 
como o Eldorado. Falámos com três entidades senegalesas 
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para que fossem elas a prestar a informação. Escrevemos 
um guia pedagógico com diferentes temas: comunicação, 
migração, direitos humanos ... Começamos em Mbour, 
ao sul de Dacar, porque tem um grande porto de partida. 
Entramos em contato com quinze pessoas da comunidade 
para que realizassem as palestras de sensibilização, com 
base no guia, na primeira fase. Numa segunda fase, 
explicam como podem ser as saídas do país: regulares 
e não regulares. Em nenhum momento dizemos a eles 
que não saiam. Rompemos com o imaginário da Europa. 
Quanto ao percurso irregular, são informados das diferentes 
situações que podem acontecer: do deserto à entrada na 
Líbia e o que acontece naquele país, o Mediterrâneo e a 
chegada à Europa ao entrar de forma irregular. 

Depois de Mbour fomos para Saint Louis, onde trabalhamos 
com outra entidade. Partindo da ideia de que a educação 
tem que ser universal e gratuita, queremos que todos na 
comunidade possam se formar. Junto com a Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC), que tem nos ajudado a 
conseguir computadores e habilitá-los para que os cursos 
possam ser instalados, montamos salas de formação 
gratuitas. Baixamos cinquenta cursos gratuitos e online 
já existentes, cursos práticos para conseguir emprego, e 
qualquer pessoa da comunidade pode entrar na sala de 
aula e fazer a formação. Fizemos essa fase em janeiro de 
2020. O público-alvo variou de uma mãe muito jovem que 
teve que ficar em casa, uma senhora que se cansa de estar 

em casa, um menino que quer ser jogador de futebol, que 
parou de estudar, mas quer fazer um curso, qualquer pessoa 
tem acesso aos computadores. Depois, o que queremos 
é nos conectar com as empresas para que possam fazer 
estágios.

“Em nenhum momento 
falamos para elxs não 
saírem. Rompemos  
com o imaginário da 
Europa” 
Essas pessoas formadas por vocês podem fazer uma 
viagem para Europa com entrada irregular?

A.S.: Sim. Em geral, sim. Na verdade, as quinze pessoas de 
Mbour foram para as comunidades de mulheres porque muitas 
vezes são elas que empurram os filhos ou sobrinhos a fazerem 
a viagem pensando que vão encontrar algo melhor. Também 
foram às comunidades esportivas, porque muitas crianças 
pensam que jogando futebol podem vir aqui para jogar. Em 
outras palavras, existem pessoas que podem forçar outras a 
fazerem a viagem e pessoas que estão em idade favorável para 
migrar.

entrevista
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I.:  Vocês também trabalham com as escolas do 
Senegal?

A.S.: Trabalhamos apenas com três entidades. Uma parte 
do projeto é com as Écoles Pies de l’Afrique de l’Ouest, e 
eles farão isso em suas escolas. Outra entidade é a Diadem 
Sénégal (Diaspora Développement Éducation Migration), 
e a última é uma pequena associação, Tagal Log. Para 
nós, a base do projeto é que menos pessoas morram no 
mar. Mas nunca diga para não migrar. Porque migrar é um 
direito. Mas você tem que mostrar o que acontece quando 
você faz essa viagem: máfias, estupros, gravidez ... Nós 
encontramos tantas situações, quando resgatamos: de 
uma menina de doze anos com um bebê de dois meses 
e grávida de novo, meninas fugindo da ablação ... Eles 
precisam saber, e nós também. 

Nunca paramos de migrar. Somos uma espécie que migra. 
O que acontece é que agora temos as redes sociais, o que 
favorece muito mais a comunicação. E descobrimos mais 
sobre o que está acontecendo em todos os lugares. Sabemos 
que com as mudanças climáticas teremos novas ondas de 
migração, devido ao simples instinto de conservação, inato em 
todas as espécies, e somos animais. Quando vemos perigo, o 
que fazemos? Nós fugimos. E com nossa família.

I.: Como é o momento em que vocês deixam os 
resgatados no porto?

entrevista
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A.S.: É um momento muito difícil, porque não podemos 
fazer mais nada. Atendemos em primeira instância. 
Somos uma ONG de salva-vidas. Uma pequena ONG, sem 
infraestrutura para continuar trabalhando na terra. Outras 
entidades em cada país se encarregam dos resgatados 
quando chegamos ao porto. 

Mas quando já estão em terra são como lixo, sem 
recursos, crianças sem escola, sem acesso às coisas mais 
básicas, que passam à delinquência por puro instinto de 
sobrevivência. Às vezes é a lei da selva, porque algumas 
pessoas são pisoteadas umas pelas outras. 

Felizmente, temos apoio psicológico, mas essas pessoas 
não. O que acontece com elas? É frustrante para nós. 
Sempre nos conectamos com as pessoas a bordo. Porque 
nós os vemos e nos vemos. Não vemos as diferenças. 
Ajudamos da mesma forma que ajudamos um idoso que cai 
na rua. E, para o resgate na água, estamos protegidos por 
todas as leis e tratados internacionais.

“Quando já estão em 
terra, são como lixo, sem 
recursos, crianças sem 
escola, sem acesso ao 

Ángeles Schjaer “Somos uma espécie que migra”



27<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº30
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

básico, que passam à 
delinquência por puro 
instinto de sobrevivência” 

I.: Em relação à consciência coletiva, você notou 
alguma mudança desde o início do projeto em 2015?

A.S.: Sim. Comecei dizendo que estamos dormindo há 
muito tempo e de repente as pessoas começaram a 
acordar. O fenômeno Greta Thunberg estimulou jovens, 
meninas e meninos a sair e lutar. Essa garota ficava todas 
as sextas-feiras com um pedaço de papelão em frente ao 
Parlamento sueco. Se uma menina com um pedaço de 
papelão conseguiu mover tudo o que vimos, os meninos e 
meninas de hoje podem ir muito longe. E você começa com 
um pedaço de papelão. Porque, como espécie, temos uma 
data de validade. Ou cuidamos e nos protegemos uns aos 
outros ou todos morremos.

I.: O que podemos fazer a partir de associações como 
a Rosa Sensat?

A.S.: Divulgar a realidade, denunciar, organizar palestras, 
organizar atividades nas escolas. Lutar pela inclusão. 
Incentivar todos os tipos de atividades para gerar a empatia. 
No campo da educação, você pode fazer muitas atividades. 

REVISTA INFANCIA
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Pela intervenção que fizemos na Escola de Verão em julho 
passado, vimos que podemos fazer muitas coisas juntos. 
No momento, estamos organizando atividades com a 
FundEsplai1. Também temos um convênio com a Universitat 
de Barcelona (UB) para fazer o mestrado em educação. 

Temos que cuidar das crianças pequenas, que são elas 
que vão mudar o mundo e o planeta. Podemos fazer pouco 
agora. O planeta pertence a todos e todas. E a África 
não é um continente pobre. Só temos que nos perguntar 
de onde vêm os componentes dos telefones celulares, 
ou os diamantes nas joalherias ... Talvez a África não 
seja tão pobre, talvez seja nós que estamos saqueando, 
bombardeando, violando os direitos, maltratando, 
escravizando ... Não temos sido capazes de administrar 
a riqueza do planeta. E nossa esperança está nas novas 
gerações.

 
NOTA:
1. Iniciativa criada para promover a educação no lazer para 
crianças, jovens e adultos. Casas de acampamento e outros 
serviços de lazer.
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Quem precisa ser vacinado(a)?

JOAN M. GIRONA

Não considerar o mundo todo, não priorizar os fracos 
antes dos fortes, levará a resultados difíceis. E a 
ansiedade empresarial das indústrias farmacêuticas 
fará com que uma grande parte da população mundial, 
a mais fraca, não seja vacinada em quatro anos. 
Podemos conviver com esses fatos sem nos rebelar?

28<< >>

Quase todos os países estão em processo de vacinação 
de todas as pessoas que desejam se vacinar para evitar a 
propagação do Covid. Alguns países - os ricos - mais do que 
outros - os pobres. E, ao mesmo tempo, contemplamos 
algumas discussões sombrias sobre o calendário. Os 
governos europeus dizem que, até o final de setembro, 70% 
da população estará vacinada com alguma das marcas 
registradas pelos laboratórios até agora. Mas será difícil 
cumprir esse prazo.

Em nosso país (Espanha), há uma certa bagunça na 
organização da campanha, e tem acontecido a desfaçatez 
de vacinar pessoas que fora da ordem de prioridades 
estabelecida. Ou seja, furar a fila, “porque sou mais 
importante e porque tenho o poder para isso”.

Não podemos deixar de denunciar esta prática 
perversa que, infelizmente, não se limita à vacinação 
e que infelizmente não nos surpreende muito. Alguns 
políticos corruptos, altos comandantes militares, cargos 

Quando se fala da comunidade escolar, quantas vezes se considera 
a participação do pessoal da limpeza? | Pol Rius
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Quem precisa ser vacinado?

JOAN M. GIRONA

Não considerar o mundo todo, não priorizar os fracos 
antes dos fortes, levará a resultados difíceis. E a 
ansiedade empresarial das indústrias farmacêuticas 
fará com que uma grande parte da população mundial, 
a mais fraca, não seja vacinada em quatro anos. 
Podemos conviver com esses fatos sem nos rebelar?
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Quase todos os países estão em processo de vacinação 
de todas as pessoas que desejam se vacinar para evitar a 
propagação do Covid. Alguns países - os ricos - mais do que 
outros - os pobres. E, ao mesmo tempo, contemplamos 
algumas discussões sombrias sobre o calendário. Os 
governos europeus dizem que, até o final de setembro, 70% 
da população estará vacinada com alguma das marcas 
registradas pelos laboratórios até agora. Mas será difícil 
cumprir esse prazo.

Em nosso país (Espanha), há uma certa bagunça na 
organização da campanha, e tem acontecido a desfaçatez 
de vacinar pessoas que fora da ordem de prioridades 
estabelecida. Ou seja, furar a fila, “porque sou mais 
importante e porque tenho o poder para isso”.

Não podemos deixar de denunciar esta prática 
perversa que, infelizmente, não se limita à vacinação 
e que infelizmente não nos surpreende muito. Alguns 
políticos corruptos, altos comandantes militares, cargos 

Quando se fala da comunidade escolar, quantas vezes se considera 
a participação do pessoal da limpeza? | Pol Rius

Cultura e expressão
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da Igreja Católica, funcionários com cargos diretivos, gente 
com dinheiro ..., aproveitando-se de sua situação de 
poder, passam na frente de outras pessoas que precisam 
ser vacinadas para ser imunizadas, dado o risco que vivem 
todos os dias pelo seu trabalho ou pela sua saúde. Um risco 
que pode ser fatal.

Eu queria refletir sobre a última nota. Quem deve ser 
vacinado primeiro? Qual critério é o mais justo? Idade, 
saúde, classe social, casa que ocupa ...? Pessoal de 
limpeza, famílias que vivem em bairros de alta densidade, 
em casas sem condições suficientes ...?

Aqueles que estão em contato diário com a pandemia 
deveriam ter sido vacinados primeiro: pessoal de limpeza 
de residências e centros hospitalares, enfermagem e 
médico nesta ordem. As faxineiras provavelmente vivem 
em condições menos saudáveis   do que os médicos após 
o horário de trabalho. Talvez valorizemos mais a chamada 
responsabilidade. Quem tem mais: quem faz a limpeza 
ou o médico que decide o tratamento dos enfermos? 
Nossa sociedade pensa principalmente que o médico. 
Estaremos certos? No mundo da educação também 
não escapamos dessa avaliação: Quando falamos da 
comunidade escolar, quantas vezes contemplamos a 
participação do pessoal da limpeza?

Como e, acima de tudo, quando todos seremos imunizados? 
A ordem de prioridades estabelecida é importante. As 

pessoas marginalizadas, os pobres que vivem em péssimas 
condições, chegarão no final   devido à sua invisibilidade. 
Portanto, o processo de salvaguarda da saúde de todos 
será mais lento. E o mesmo pode ser dito no nível global 
do planeta. Pode ser que até o final deste ano, nos países 
ricos, os do chamado primeiro mundo, tenhamos altas 
taxas de vacinação. E os outros? Enquanto a maioria da 
humanidade não for vacinada, a imunidade será muito 
relativa. Hoje, as relações globais são globais, múltiplas, 
rápidas ...

Não levar em conta o mundo todo, não levar em conta 
todas as necessidades, não priorizar os fracos antes 
dos fortes, vai levar a resultados complicados. Apesar 
da pandemia, a imigração não vai parar, as situações 
de fome não vão diminuir, pelo contrário, vão aumentar. 
Pessoas afogadas continuarão morrendo no mar, pessoas 
com esperança de viver em outros lugares porque em suas 
terras está difícil para elas. Possivelemente aumentem as 
atuais taxas de risco de pobreza ou exclusão social, que já 
são 18% da população autóctone e 54% dos migrantes.

As necessidades decorrentes de situações sociais raramente 
são consideradas. A pobreza não gosta de ser vista ou 
considerada. Possivelmente, enquanto queremos nos 
imunizar da Covid, estejamos nos imunizando contra 
a miséria. Verificamos isso após o incêndio no armazém 
em Badalona e a persistência de cortes de eletricidade em 
vários subúrbios de Madrid e Catalunha. Muitas pessoas 

Quem precisa ser vacinado(a)?
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continuarão a vir para a Europa porque há guerras, elas 
estão morrendo de fome, o aquecimento global está 
mudando as condições de vida de muitos territórios. Eles(as) 
também têm o direito de ser vacinados(as), de ser 
imunizados(as) como nós queremos. Outro aspecto do 
comportamento racista: primeiro nós, depois eles. Estamos 
novamente nos esquecendo de atender primeiro aqueles que 
mais precisam? Eles não deixaram seus países para morrer, 
ou para serem infectados, ou para infectar alguém.

Nesse contexto de miséria, as indústrias farmacêuticas, 
apesar de ser subsidiadas com dinheiro público para 
suas pesquisas, fazem negócios com a saúde de todos. 
Elas violam compromissos porque outros estados pagam 
mais ou melhor. Se o Canadá, por exemplo, adquire vacinas 
para imunizar três vezes a sua população e outros países 
monopolizam mais do que precisam ... é lógico que alguns 
estados europeus fiquem aquém e o chamado terceiro 
mundo leve muito tempo para obter as doses de que precisa. 
A enorme desigualdade, que continua a aumentar, e a 
ansiedade empresarial das indústrias farmacêuticas 
farão com que uma grande parte da população mundial, 
a mais fraca, não seja vacinada em quatro anos. 
Podemos conviver com esses fatos sem nos rebelar?

Poderíamos refletir paralelamente sobre como os alunos 
são atendidos nas escolas. Priorizamos as necessidades de 
acordo com as habilidades, aspectos emocionais, condições 
sociais e familiares, conhecimento do país ...?

É importante ter flexibilidade para adaptar a 
escolaridade às necessidades de cada criança ou 
adolescente, mas evitando que a adaptação seja 
segregadora. Devemos reivindicar os recursos de que 
precisamos, mas não podemos prejudicar os alunos 
com problemas de comportamento ou dificuldades de 
aprendizagem. A administração educacional aceita práticas 
segregadoras e as famílias envolvidas não sabem ou não 
têm coragem de reclamar. Como sempre, quem detém 
o poder tem a responsabilidade. O Departamento de 
Educação é o primeiro responsável, mas os professores 
e professores(as) não devem ser cúmplices de más 
práticas. Embora as doses de vacinação cheguem aos 
poucos, apesar de a organização estar uma bagunça e 
os recursos para vacinar a todos serem insuficientes, a 
desfaçatez que descrevemos no início do artigo não pode ser 
permitida. Vamos nos comprometer, na escola, em nossa 
prática pedagógica, a suprir as carências que sofremos, 
enquanto continuamos a exigir fortemente os recursos.

E a nível global, continuando com a analogia das vacinações, 
encontramos as segregações provocadas pelas 
desigualdades entre as escolas públicas e conveniadas 
que as administrações e o sistema social protegem; e 
até os juízes validam. Eles estão (estamos) de acordo para 
ajudar os mais necessitados, na parte mais fraca do alunado?

Para concluir: as pessoas que procuramos educar devemos 
procurar que aprendem não só o conhecimento, mas 

Quem precisa ser vacinado(a)?
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também a agir para conviver. Que não desempenhemos 
mais o papel do fotógrafo de que nos conta o poema 
O abutre de Ramón Bascuñana, a partir da conhecida 
fotografia de Kevin Carter.

Foto de Kevin Carter vencedora de um prêmio Pullitzer

É preciso saber ler
os símbolos:
a criança simboliza
o problema da fome,
o nome dele era Kong Nyong
e morreu de febre
uns anos depois;
o abutre é o capitalismo
e o fotógrafo
somos todos:
os indiferentes,
aqueles que olham,
mas nunca fazem nada.

JOAN M. GIRONA 
Professor e psicopedagogo
Artigo publicado no “Catalunya Plural” (jornal de direitos e 
pensamento crítico), em 5/2/2021
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também a agir para conviver. Que não desempenhemos 
mais o papel do fotógrafo de que nos conta o poema 
O abutre de Ramón Bascuñana, a partir da conhecida 
fotografia de Kevin Carter.

Foto de Kevin Carter vencedora de um prêmio Pullitzer

É preciso saber ler
os símbolos:
a criança simboliza
o problema da fome,
o nome dele era Kong Nyong
e morreu de febre
uns anos depois;
o abutre é o capitalismo
e o fotógrafo
somos todos:
os indiferentes,
aqueles que olham,
mas nunca fazem nada.

JOAN M. GIRONA 
Professor e psicopedagogo
Artigo publicado no “Catalunya Plural” (jornal de direitos e 
pensamento crítico), em 5/2/2021

Quem precisa ser vacinado?Quem precisa ser vacinado(a)?
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A Colômbia nos leva à realidade das escolas rurais, não só daquele país, e às estratégias de socialização de 
conhecimentos e saberes, utilizando o rádio popular como meio de difusão, contato ...

Contribuição extraordinária que pode ser estendida a qualquer área rural da América Latina e do mundo que 
carece de cobertura, acesso e domínio das TIC clássicas. Projeto pedagógico de estudantes, professores (as) e 
comunidade, com grande compromisso pedagógico e democrático.

Silvia Majoral de Barcelona,   Espanha, recupera o antigo e atual objetivo das chamadas “escolas ao ar livre” 
criadas no final dos anos 20 (1928) em Barcelona.

A Covid os restaura ao seu propósito original. Reflexão  obrigatória.

experiencias
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    A.DÍAZ BARRERA; L. FORERO VARGAS; Y. HERNÁNDEZ SIERRA; M. SEGURA SOLER; C. SIERRA              
          CASALLAS; Y. SIERRA CASALLAS.

  Realidades do contexto  
    educacional rural na Colômbia  

 
    SILVIA MAJORAL

 A curiosa evolução da escola 

Duas experiências para ler com atenção
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Realidades do contexto educacional rural na Colômbia
As sociedades rurais no contexto latino-americano e 
colombiano caracterizam-se por sua grande diversidade 
étnica, cultural e geográfica, o que faz desses territórios 
um amálgama de saberes e modos de habitar o meio 
rural. No caso particular da Colômbia, por exemplo, 
existem três populações culturalmente diferenciadas: 
camponeses, indígenas e afrodescendentes, que 
representam parte da grande pluralidade de identidades 
e expressões culturais das comunidades que ocupam o 
território nacional.

Assim, devido à situação atual em nível nacional e global, 
relacionada com a respectiva emergência sanitária, mais uma 
vez, tem-se revelado a importância e relevância do trabalho 
desenvolvido pelas comunidades nos territórios rurais, posto 
que o abastecimento alimentar das principais cidades e de 
milhões de moradias dependem do trabalho do campesinato, 
permitindo, desta maneira, voltar o olhar ao campo, 
identificando-o como parte essencial e fundamental na 
conservação dos modos de vida e da sociedade colombiana. 

“Camponeses, indígenas 
e afrodescendentes, que 
representam parte da grande 
pluralidade de identidades 
e expressões culturais das 
comunidades que ocupam o 
território nacional”
Segundo as estatísticas nacionais, cada quatro em cada 
dez professores desenvolvem o seu trabalho pedagógico e 
educativo no meio rural. De acordo com o estudo Docência 
Rural na Colômbia: Educando para a Paz em Meio ao 
Conflito Armado (2019) “em 2018, no país se encontravam 
vinculados 309.889 docentes, dos quais 34% (106.679) 
estão em áreas rurais; 64% na área urbana; e o percentual 

experiências
Realidades do contexto educacional rural na Colômbia

A.DÍAZ BARRERA; L. FORERO VARGAS; Y. HERNÁNDEZ 
SIERRA; M. SEGURA SOLER; C. SIERRA CASALLAS;  
Y. SIERRA CASALLAS
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preferencial de dar continuidade ao desenvolvimento das 
respectivas ações pedagógicas e educativas; entende-
se que, na atualidade, as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) representam um requisito indispensável 
para o/a  professor/a, que é capaz de se apropriar 
de aplicações que favoreçam o processo de ensino-
aprendizagem. Assim, essa circunstância torna-se um 
desafio para o/a professor/a, que transpõe seu trabalho 
para as condições exigidas pela virtualidade.

“Uma atitude pedagógica 
que lhe permite utilizar 
os saberes da cultura 
comunitária a favor do 
seu trabalho docente, que 
lhe permite enraizar o 
saber escolar com o saber 
comunitário”
Agora, pensada esta realidade escolar para as crianças que 
habitam o meio rural, realizar o acompanhamento virtual 

restante não possui registro da área ”(Compartir, F, p. 
113). Assim, é necessário reconhecer que da totalidade 
dos territórios colombianos nos quais se desenvolvem os 
processos educativos, uma porcentagem significativa é 
ocupada pelos setores rurais, mas os/as professores/as que 
ali exercem o seu trabalho o fazem em condições precárias 
decorrentes do atual déficit socioeconômico em nosso país, 
características que, embora o caracterizem, também o 
limitam.

Portanto, para a Colômbia torna-se uma necessidade 
imperativa o reconhecimento de um exercício educativo 
diferenciado, isto para responder às particularidades dos 
territórios e comunidades ali presentes, permitindo assim 
ao professor e à professora identificar as várias nuances 
incluídas em dados contextos, políticos, econômicos, 
ambiental, cultural, entre outros; alcançando assim uma 
práxis educacional rigorosa, na qual, como afirma Parra 
(1996), é necessário. 

Uma atitude pedagógica que lhe permite utilizar os saberes da 
cultura comunitária a favor do seu trabalho docente, que lhe 
permite enraizar o saber escolar com o saber comunitário, a 
socialização primária e secundária e a afetividade como forma 
de compreender e unir diferentes mundos. 

Neste período, com o advento da situação pandêmica, 
as instituições de ensino em nível nacional determinam 
a utilização de ferramentas tecnológicas como forma 

experiências
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torna-se uma questão sem sentido devido a duas condições 
específicas: a primeira, recai sobre a falta de conectividade 
em grande parte dos territórios rurais da Colômbia ; a 
segunda, relacionada à escassa formação e apropriação 
de professores/as rurais no uso das TIC como estratégia 
pedagógica na aprendizagem de crianças e jovens rurais. 
Por isso, decide se voltar o olhar para opções alternativas de 
comunicação que também ofereçam a possibilidade de uma 
formação significativa e legítima como o rádio e a televisão, 
que em dado momento eram estratégias de sucesso para a 
formação dos habitantes rurais.

No caso específico do rádio, tem um sinal amplo e, 
portanto, é capaz de atingir os lugares mais remotos, por 
meio de emissoras comunitárias e municipais, meios de 
difusão em que geralmente são veiculados programas 
alternativos e populares. Historicamente, a rádio popular 
tem sido na América Latina e na Colômbia uma ferramenta 
de divulgação de projetos políticos comunitários que 
promovem a construção e a organização social das 
comunidades, consolidando assim uma identidade 
camponesa, como exemplo do exposto, encontramos 
o programa educativo Rádio Sutatenza na Colômbia, a 
Associação Latino-americana de Educação em Rádio (ALER).

Na Colômbia, o Ministério de Tecnologias da Informação e 
Comunicações da Colômbia (MinTIC) propõe a utilização desses 
canais de comunicação como possibilidade de promoção 
e difusão de conteúdos educacionais públicos aplicados à 

televisão, rádio e web, propondo assim, a ideia de uso o 
rádio como mediação pedagógica. Nesse sentido, “La Radio 
Televisión de Colombia (RTVC) [...] está comprometida com a 
evolução para uma rádio, televisão e web contemporâneas, 
dinâmicas, atrativas, mais próximas do público para promover 
e fortalecer o desenvolvimento cultural e educacional dos 
habitantes de território nacional”. (MinTIC, 2004)

“Historicamente, a 
rádio popular tem sido 
na América Latina e na 
Colômbia uma ferramenta 
de divulgação de projetos 
políticos comunitários que 
promovem a construção 
e a organização social 
das comunidades, 
consolidando assim uma 
identidade camponesa” 

Realidades do contexto educacional rural na Colômbia
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De acordo com o exposto, é necessário afirmar que, na 
Colômbia, as rádios locais contam com ampla cobertura 
para hospedar as comunidades rurais mais remotas, com 
alto grau de dispersão em cada um dos municípios de nossa 
geografia, em decorrência, com um grupo de professores/
as, propomos o planejamento, construção e posterior 
divulgação de uma faixa de rádio, como instrumento de 
mediação pedagógica que permite aos professores/as 
rurais um acompanhamento alternativo, preciso e rigoroso 
dos processos pedagógicos das moças e dos rapazes que 
habitam as escolas. nos municípios de Madrid e Sibaté.

Concepção coletiva de Mestra Terra
Partindo do interesse pela formação em investigação 
e pela reflexão acadêmica em torno da educação para 
o meio rural e as populações camponesas, foi criado e 
organizado em 2019 o Grupo de Estudos Maestra Tierra 
(GEMT), constituído majoritariamente por estudantes 
das licenciaturas em Ciências Sociais, Artes Cênicas, 
Psicologia e Pedagogia e Educação Infantil (LEI) da 
Universidade Nacional Pedagógica (UPN) com sede em 
Bogotá, Colômbia, além de professores/as formados/as 
pela mesma instituição, em parceria com uma estudante  
de Antropologia da Universidade Externado da Colômbia , 
e toda essa equipe sob a direção da professora do ensino 
superior Claudia Liliana Sierra.

Assim, consolida-se um grupo interdisciplinar de 
professores e professoras em formação e em exercício que 

têm focado seu percurso e trabalho educativo na promoção, 
fortalecimento e empoderamento das comunidades 
camponesas, isto a partir da reivindicação de suas práticas 
socioeducativas, principalmente em alguns territórios rurais 
do município de Sibaté, Cundinamarca.

Por sua vez, desde 2015 o Curso de Bacharelado em 
Educação Infantil sob orientação da professora Claudia 
Liliana Sierra, vem desenvolvendo as práticas pedagógicas 
do ciclo de aprofundamento de estudantes cujo interesse 
está voltado para a extensão de sua experiência formativa 
em cenários rurais, neste caso, nos municípios de 
Sibaté e Madrid, estes enquadram-se, principalmente, 
na modalidade de turmas multisseriadas e / ou escolas 
unitárias; em Madrid, a Escola Rural Valle del Abra 
pertencente à IED San   Patricio e, em Sibaté, o exercício é 
realizado na Instituição Educacional Departamental (IED) 
Romeral, e suas escolas anexas organizadas ao longo das 
calçadas, Las Delicias, La Cantera , Usaba, Águas Claras e 
Bradamonte, que se tornaram o lugar onde o/a aluno/a em 
formação configura e reafirma seu fazer docente.
Desta forma, no mês de março, com o início da 
quarentena e, portanto, com a transferência das atividades 
do setor educacional para o plano virtual, a necessidade 
de repensar as estratégias pelas quais professores/as e 
instituições poderiam continuar acompanhando meninos 
e meninas que fazem parte das escolas rurais desses dois 
municípios, que inicialmente consistiam na elaboração 
de guias pelas professoras, porém, as estratégias 
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implementadas até então não atendiam às necessidades 
evidenciadas nos contextos e, ao mesmo tempo, não 
garantiam que as meninas e os meninos tivessem uma 
aprendizagem significativa.

Diante desse panorama, é convocada uma reunião 
entre o reitor da IED Romeral e os diretores das escolas 
conveniadas, para discutir a viabilidade deste projeto 
como meio alternativo de comunicação pedagógica, na 
qual se conclui abrir caminho para esta aposta e gerar 
convênios com a estação Sibaestero. Forma-se, assim, um 
amplo grupo interdisciplinar entre docentes em formação, 
docentes regulares e membros do GEMT, que juntos traçam 
um objetivo principal: socializar o saber e o saber de forma 
alternativa, didática e significativa, utilizando a rádio popular 
como meio de disseminação.

A Maestra Tierra no Ar passa então a ser um compromisso 
educativo de carácter político, pedagógico e formativo, à 
disposição das crianças das zonas rurais, mais afastadas do 
centro de Sibaté e de Madrid, e assim, apesar das medidas 
de isolamento social preventivo, dá continuidade de seu 
processo escolar.

“Objetivo principal: 
socializar o saber e o 

saber de forma alternativa, 
didática e significativa, 
utilizando a rádio 
popular como meio de 
disseminação. Maestra 
Tierra no Ar passa então  
a ser um compromisso
educativo de carácter 
político, pedagógico e 
formativo, à disposição 
das crianças das zonas 
rurais, mais afastadas”
Composição orgânica da aposta educacional 
radiofônica
Uma vez estabelecidos os vínculos anteriormente 
mencionados, docentes regulares e docentes em 
formação, através de um diálogo de saberes, tendem a 
constituir uma faixa de rádio educativa buscando captar 
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a atenção de meninas e meninos independentemente 
da idade e assim mantê-los/as sintonizados/as, 
propõem-se intervalos entre segmentos que, além de 
dar continuidade e entrelaçar os conteúdos, oferecem 
um acompanhamento musical e um relato dos aspectos 
importantes de cada sessão educativa apresentada. Isso 
implicou a flexibilização dos currículos, possibilitando a 
integração das áreas do conhecimento com as realidades 
e saberes locais das famílias e comunidades que habitam 
os territórios rurais.

A seguir, são trazidos à tona cada um dos segmentos 
que fazem parte do programa de rádio e sua identidade. 
Ceniciencia: seus dois personagens principais, Ceniciencia 
e Guambitico, compartilham sua paixão por investigar 
as maravilhas da Colômbia, convidando à expressão e à 
exploração. Personagens Ocultos; em que se destacam 
as histórias de meninos e meninas, trazendo à tona seus 
saberes camponeses de cunho social e cultural. Histórias 
de campo. Alí, são compartilhadas histórias de diferentes 
partes da Colômbia que contam histórias que falam de seus 
costumes, tradições orais, seus próprios saberes, entre 
outros, caracterizando passo a passo o território.

“Flexibilização dos 
currículos, possibilitando 
a integração das áreas 
do conhecimento com 

as realidades e saberes 
locais das famílias 
e comunidades que 
habitam os territórios 
rurais”
Em Viajando com Mestra Terra; os ouvintes podem aprender 
sobre outras experiências, percepções e sentimentos de 
diferentes contextos na Colômbia, a partir do exercício 
de sua imaginação e narrativa oral. Só sei que nada sei; 
onde se destaca a qualidade e a possibilidade que as 
crianças têm de perguntar, sendo o reflexo dos sentimentos, 
percepções e ideias construídas pelas crianças. Por fim, 
Vozes de la Tierra, se consolida como um espaço de 
rádio teatral, com diferentes personagens e histórias que 
permitem que a imaginação voe. A tudo isso se soma a 
participação da personagem Mestra Terra, que se destaca 
por ser uma mulher sábia, representativa e defensora dos 
recursos naturais, que mantém em seus diálogos uma 
linguagem que lembra a da camponesa do cerrado que 
trabalha em harmonia com a terra.

Nesse sentido, para a construção e desenvolvimento desses 
programas de rádio os protagonistas têm sido meninos 
e meninas de diferentes partes do território nacional, 
como, por exemplo, Cali, Bogotá, Madrid, Sibaté, Ciénega, 
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Tumaco, Neiva, comunidade indígena Muisca de Suba, 
Indígena Cabildo de los Pastos, que com suas vozes dão 
vida aos personagens de cada segmento, expressando 
a identidade de um programa voltado para meninos e 
meninas, realizado por e para eles.

Sulcos que nos conectam a Mestra Terra
A primeira emissão do programa foi dada através da 
estação Sibaestereo 88,3 FM em Sibaté, posteriormente 
é transmitida na Cundinamarca Stereo 96,4 FM, estação 
sintonizada no município de Madrid. Posteriormente, o 
programa aconteceu na rádio UPN Rádio La Pedagógica. 
Atualmente o programa é transmitido na estação alternativa 
da rádio Sibaté Tug10, aos sábados e domingos pela manhã. 
Da mesma forma, os programas tiveram a possibilidade de 
download através de plataformas como WhatsApp, YouTube 
e Anchor.fm, apostando em maior cobertura com essas 
alternativas. Cada uma destas emissões foi acompanhada 
dos respectivos cartazes publicitários elaborados pela equipe 
de professores responsáveis   pelo programa radiofónico, nos 
quais o dia, a data e a hora da emissão são referenciados 
nas diferentes redes de rádio. 

“Para a construção e 
desenvolvimento desses
programas de rádio os 

protagonistas têm sido 
meninos e meninas de 
diferentes partes do 
território nacional,”

“Com suas vozes dão vida 
aos personagens de cada 
segmento, expressando a 
identidade de um programa 
voltado para meninos e 
meninas, realizado por e 
para eles(as).”
Colhendo a Primeira Colheita da MestraTerra
Mestra Terra no ar, deixou rastros relacionados às formas 
e possibilidades de participação nos processos educativos 
de meninos e meninas, tanto nas escolas rurais vinculadas 
ao projeto, como também daquelas que participam de 
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sua configuração, deixando em evidência a importância 
de assumir ferramentas alternativas de formação como 
estratégias que, além de apoiarem o trabalho em sala de 
aula, o transcendam, fortaleçam e o transformem.

Da mesma forma, segundo o que foi expresso pelos 
diretores, este programa de rádio tem mitigado a evasão 
escolar, tendo em conta que, apesar de muitas famílias 
não possuírem as ferramentas tecnológicas destinadas à 
divulgação de informação educacional, conseguiu acessar 
isso através do rádio e, portanto, do programa. Alem 
da importância de fornecer conteúdos que permitam a 
meninas e meninos realizar um processo educativo quanto 
à conservação, resistência e sobrevivência das tradições 
camponesas diante de uma inevitável desnaturalização entre 
o ser humano e / ou o planeta Terra.

Consequentemente, esta proposta radiofônica representa 
um espaço propício para a construção e replanejamento 
de uma educação que leve em conta as particularidades 
da infância, bem como seus contextos. Nessa condição, 
as crianças têm conseguido ser participantes ativos 
em seu próprio processo educacional, dando lugar a 
retroalimentação e fortalecendo seus conhecimentos, dando 
sentido à multiplicidade de linguagens, simbolismos e 
práticas cotidianas.

Considerações Finais
Em suma, por meio dessa proposta educacional evidencia-

se a importância e a necessidade de analisar os conteúdos 
e aprendizados estabelecidos a priori nos currículos, tendo 
em vista que muitos desses obedecem a uma estrutura 
educacional hegemônica, o que limita e impede que 
meninas e meninos sejam os autores e protagonistas de 
sua própria aprendizagem. Da mesma forma, todas aquelas 
ferramentas que alimentam processos alternativos de ensino-
aprendizagem são evidenciadas e resgatadas, que permitem 
que alunos/as, professores/as e famílias convergem para um 
mesmo interesse e trabalhem juntos para alcançá-lo.

Em decorrência do exposto, é necessário afirmar que, na 
perspectiva de um dever educativo, essa se torna a forma 
pela qual meninas e meninos conseguem explorar o mundo, 
a fim de constituir, a partir da experiência, aprendizagens 
aplicáveis   em seu cotidiano  e vida, apropriando-se e 
reivindicando construções sociais e culturais próprias do seu 
meio e da comunidade camponesa a que pertencem.

“Meninas e meninos 
têm manifestado suas 
ideias, experiências e 
conhecimentos, utilizando  
a voz como meio legítimo 

Realidades do contexto educacional rural na Colômbia
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Nesse sentido, entende-se que educar de forma 
diferenciada e alternativa permite que meninas e 
meninos identifiquem os aspectos a destacar em seu 
contexto, bem como as problemáticas que lhes dizem 
respeito, tendendo à construção de estratégias que 
se estabelecem como contribuição à solução dos 
atuais problemas enfrentados pela população rural 
colombiana, como vem ocorrendo ao longo da construção 
e veiculação do programa de rádio, no qual meninas 
e meninos têm manifestado suas ideias, experiências 
e conhecimentos, utilizando a voz como meio legítimo 
de comunicação, construção e transformação, tudo em 
prol de uma educação alternativa, contextualizada e 
significativa para professores/as e crianças.

Realidades do contexto educacional rural na Colômbia

NOTAS
Canal de YouTube Maestra Tierra Educación Rural:
https://www.youtube.com/channel/
UC0ZXw9V5An0ATAYTw9vgJDw
Página web Maestra Tierra Podcast:
https://anchor.fm/maestra-tierra
Página de Facebook:
https://www.facebook.com/
GrupodeEstudioMaestraTierra/
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SÍLVIA MAJORAL

experiências
 A curiosa evolução da escola

“As escolas a céu aberto ou ao ar livre nasceram com a 
chegada em nosso país de uma nova tendência pedagógica 
preocupada em resolver a falta de saúde e higiene de 
tantas pessoas que se aglomeravam nas grandes cidades, 
moravam mal em apartamentos pequenos, escuros e 
sem ventilação, cheios de umidade e sujeira. (...) as 
escolas de Barcelona esforçaram-se por manter contatos 
com escolas estrangeiras por meio de viagens contínuas 
que demonstraram o interesse na modernização e no 
aperfeiçoamento desses jovens professores e professoras.”

“A importância do aluno como centro do sistema 
educacional e da vida em contato com a natureza; ... “

“A escola tem que se adaptar à criança e prepará-la para 
a vida brincando e não trabalhando; é na escola que elas 
têm que aprender as responsabilidades da vida, mesmo 
que seja brincando (Fragmentos  extraídos do livro: 
Escuela Municipal Parc del Guinardó.75 Años 1923-1988. 
Prefeitura de Barcelona. Instituto de Educación).
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aperfeiçoamento desses jovens professores e professoras.”

“A importância do aluno como centro do sistema 
educacional e da vida em contato com a natureza; ... “

“A escola tem que se adaptar à criança e prepará-la para a 
vida brincando e não trabalhando; é na escola que elas têm 
que aprender as responsabilidades da vida, mesmo que 
seja brincando “

Fragmentos  extraídos do livro : Escuela Municipal Parc del 
Guinardó.75 Años 1923-1988. Prefeitura de Barcelona. 
Instituto de Educación.

LA CURIOSA EVOLUCIÓ DE L’ESCOLA 

 

El País 10 de desembre de 2004 

 

“Les escoles a ple aire o a l’aire lliure van néixer arran l’arribada al nostre país d’un nou 

corrent pedagògic preocupat per solucionar la manca de salut i d’higiene de molts dels 

infants que s’aglomeraven a les grans ciutats, malvivint en pisos petits, foscos i sense 

ventilació, plens d’humitat i brutícia. (...) les escoles barcelonines s’esforçaren per 

mantenir-se en contacte amb les de l’estranger per mitjà de continus viatges, que 

demostren l’afany de modernitat i de progrés d’aquella colla de joves mestres.” 

“La importància de l’alumne com a centre del sistema educatiu i de la vida en contacte 

amb la natura; ...” 

“L’escola  s’ha d’adaptar al nen i l’ha de preparar per a la vida a partir del joc i no pas 

de la feina; és a l’escola on s’han d’aprendre les responsabilitats de la vida encara que 

sigui jugant” 

Fragments extrets del llibre: Escola Municipal Parc del Guinardó. 75 anys 1923-1988. 

Ajuntament de Barcelona. Institut d’Educació 

 

L’altre dia, a la reunió de famílies, els explicava que aquest curs el virus, 

malauradament, ens limita la relació espontània que hi havia entre infants de diferents 

grups i també amb les famílies. 

La part bona, però, ha estat redescobrir el que ja havien vist els pedagogs fa 100 anys: 

els beneficis de créixer i aprendre a l’aire lliure. De fet, la nostra escola va ser creada 

per ser una escola a ple aire a l’any 1923 
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Em outro dia, numa reunião com as famílias, explicava à 
elas que nesse momento, um vírus, desgraçadamente, 
limita as relações espontâneas entre as pessoas de 
distintos grupos e também entre as famílias.

A parte boa, da mudança, tem sido redescobrir o que havia 
sido dito a 100 anos por pedagogos: os benefícios de 
crescer e aprender em ar livre. Por certo, nossas escolas 
foram criadas para ser uma escola em ar livre desde a ano 
de 1923!!

Fotografias extraidas de: https://agora.xtec.cat/
escolaparcdelguinardo/lescola/una-mica-dhistoria/

Nos três grupos de educação Infantil tínhamos a sorte  de 
ter salas com saídas a um grande parque comum. Foi 
necessário colocar uns separadores (feios, por certo) para 
limitar a zona de cada grupo. A professora especializada 
em educação física cedeu-nos os antigos bancos e assim 
cada grupo demarcou o espaço que lhes corresponde e ao 
mesmo tempo os utiliza para o equilíbrio, sentar, saltar ...

Ainda que os limites não sejam difíceis de ultrapassar... 
Miquel e Roc são irmãos. Um está no grupo de 3 anos e 
outro no de 4. Seus grupos são vizinhos.

Nos ocorreu ampliar os espaços de brincadeira que havia 
no exterior. No parque colocar os materiais mais resistente 
( grandes peças de construção,  livros de literaturas infantil 
com páginas duras, construções pequenas de plástico, 
troncos, pedras, galhos, e elementos que estimulem o 
movimento e que permitam a criação de novos espaços 

 A curiosa evolução da escola
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cada grupo demarcou o espaço que lhes corresponde e ao 
mesmo tempo os utiliza para o equilíbrio, sentar, saltar ...

Ainda que os limites não sejam difíceis de ultrapassar... 
Miquel e Roc são irmãos. Um está no grupo de 3 anos e 
outro no de 4. Seus grupos são vizinhos.

Nos ocorreu ampliar os espaços de brincadeira que havia 
no exterior. No parque colocar os materiais mais resistente 
( grandes peças de construção,  livros de literaturas infantil 
com páginas duras, construções pequenas de plástico, 
troncos, pedras, galhos, e elementos que estimulem o 
movimento e que permitam a criação de novos espaços 

 

 

Fotografies extretes de: 

https://agora.xtec.cat/escolaparcdelguinardo/lescola/una-mica-dhistoria/ 

 

Els tres grups de Parvulari tenim la sort de tenir les aules amb sortida a una gran 

terrassa comunitària. Ens ha calgut posar-hi uns separadors (ben lletjos, per cert) per 

limitar la zona de cada grup. La mestra d’educació física també ens ha donat els bancs 

vells i així cada aula té marcada la parcela que li correspon (i de pas poden fer 

equilibris, seure-hi i saltar) 

 

 

Fotografies extretes de: 

https://agora.xtec.cat/escolaparcdelguinardo/lescola/una-mica-dhistoria/ 

 

Els tres grups de Parvulari tenim la sort de tenir les aules amb sortida a una gran 

terrassa comunitària. Ens ha calgut posar-hi uns separadors (ben lletjos, per cert) per 

limitar la zona de cada grup. La mestra d’educació física també ens ha donat els bancs 

vells i així cada aula té marcada la parcela que li correspon (i de pas poden fer 

equilibris, seure-hi i saltar) 

 

2415 set 

Encara que els límits no són difícils de traspassar. El Miquel i el Roc són germans. Un va 

al grup de 3 anys i l’altre al de 4. Les seves aules són veïnes 

Se’ns va acudir escampar els espais de joc cap enfora. A la terrassa, posar-hi material 

més resistent (peces de construcció grans, contes de pàgines dures, construccions més 

petites de plàstic, soques, pedres, branques i també elements que incitessin al 

moviment o que permetessin crear nous espais (capses de fruita, bancs, pilotes, 

cistelles...), que ens mancava més a dins. 

Això ha funcionat de meravella. Les famílies poden compartir estones amb els seus fills 

a la terrassa cada dia. Abans ho feien dins l’aula. Ara no poden posar els peus dins 

l’aula coberta però si a la meitat descoberta. Així les informacions, els poemes i gran 

part del que volem traspassar també ha sortit de l’aula.  

El pare de l’Alex munta partits de bàsquet i sessions de contes cada matí; la mare del 

Pau l’ajuda -junt amb altres amics- a organitzar el “país dels animals” amb fustes, 

branques i pedres, l’Urgell i el seu pare fan un robot i llegeixen contes... 

Mentrestant, alguns infants també es van acomiadant dels familiars dient-los adéu, 

adéu, adéu... per la terrassa mentre els veuen com s’allunyen. 

Podem conèixer així també la Mia, la Bruna, l’ lsmael, la Ivet i fins i tot el Pedro que ha 

nascut fa poc; els germans petits que venen abans d’anar cap a l’escola bressol. El Nil 

en té 2! 

 A curiosa evolução da escola
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(caixas de fruta, bancos, bolas, cestos...), o que nos faltava 
no interior.

Esses espaços tem funcionado muito bem. As famílias 
podem compartilhar pequenos momentos com suas filhas e 
filhos no espaço aberto todos os dias. Antes era dentro da 
sala de referência. Agora não se pode entrar no espaço da 
sala, somente no espaço do parque. Assim as informações, 
os poemas e grande parte do que queremos compartilhar 
também tem sido fora da sala.

O papai de Àlex organiza jogos de basquete e sessões de 
contação de histórias todas as manhãs;  a mamãe de Pau 
ajuda, junto com outros amigos, a organizar o “ país dos 
animais” com madeiras, galhos e pedras; Urgell e seu papai 
tem um robô e lêem histórias... Enquanto isso, algumas 
crianças vão se despedindo de seus familiares dizendo-lhes 
adeus, adeus, adeus... do outro lado do parque ao mesmo 
tempo ao vê-los indo embora.

Podemos também conhecer Mía, Bruna, Ismael, Ivet e 
também Pedro que nasceu a pouco, e os irmãos pequenos 
que chegam antes de entrar na escola de 0 a 3 anos. Nil 
tem 2!

Tudo ajuda na coesão do grupo, tanto na entrada como na 
saída, sempre há momentos para compartilhar. Tínhamos 
medo de que, quando as famílias não conseguissem 
entrar na sala, perdêssemos as relações, mas não 

está sendo assim. As relações e a comunicação tem se 
mantido. Os dois  espaços tem permitido relações, os 
carrinhos das bonecas saem da “casa” para passear, com 
o telefone caso tenham que se comunicar quando chegam 
seus papais, os animais entram e saem para brincar em 
diferentes paisagens, há saídas de “picnic” com o carro 
bem cheio…

Os pequenos que necessitam de movimento tem um banco 
que fazemos de tobogan, colchonetes, caixas para armar 
circuitos, cestas e bolas.

Antes nos faltava esse espaço de movimento, não havia 
espaço nas salas.

Alguns dias também agregamos bandejas para brincar com 
água. 

Depois de brincarmos um pouco, inicio uma música, e 
as crianças sabem que lentamente vão encerrando as 
brincadeiras. Colocam as roupas nas bonecas, as colocam 
para dormir, organizam os livros e peças de construção, os 
reorganizam e guardam em um armário, a massa de sal 
guardam nas caixas, e varrem os grãos que tenham caído 
das bandejas...

Nos juntamos todos fora. E está ótimo. Alguns dias nos 
sentamos na terra, quando está mais úmido nos bancos, 
colchonetes ou caixas. Conversamos e explicamos coisas, 

 A curiosa evolução da escola
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observamos as guarnições dos passarinhos para ver se os 
pardais comeram tudo, observam as linhas pintadas no céu 
pelos aviões, dizem adeus, porque  lá dentro, sempre vai 
nossa colega Anna que foi viver em Madrid. Dois pássaros 
esperam pacientemente que acabemos de conversar 
para poder comer as migalhas que deixamos no café. 
Descobrimos alguma história nova, poesias, jogos, músicas, 
brincamos com fantoches, imaginamos e compartilhamos.

E mais tarde vamos buscar o café da manhã e também 
comemos fora. Os pardais estão encantados. Antes 
trazíamos tâmaras, especialmente para eles, e os 
deixávamos no cocho, mas temos visto que eles gostam  
de qualquer pedaço de maçã, ou  das migalhas de pão 
que caem. Às vezes, nos escondemos dentro da sala para 
observar e espiar como eles saltam entre as folhas.

PARDAL
Migalhas de pão
uma bolacha,
Grão de trigo...
dentro da barriguinha!
Pedaço de café da manhã,
minhoca que saiu,
mosca que voa ...
Ele os comeu!

De um galho,
para um telhado,
veja o que acontece ...
Tudo controlado!
lola Casas

Quando vão terminando seguem brincando, esperamos que 
todos acabem o café da manhã. Tranquilamente vamos até 
onde faremos nossas experiências naquele dia.
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colchonetes ou caixas. Conversamos e explicamos coisas, 
observamos as guarnições dos passarinhos para ver se os 
pardais comeram tudo, observam as linhas pintadas no céu 
pelos aviões, dizem adeus, porque  lá dentro, sempre vai 
nossa colega Anna que foi viver em Madrid. Dois pássaros 
esperam pacientemente que acabemos de conversar 
para poder comer as migalhas que deixamos no café. 
Descobrimos alguma história nova, poesias, jogos, músicas, 
brincamos com fantoches, imaginamos e compartilhamos.

E mais tarde vamos buscar o café da manhã e também 
comemos fora. Os pardais estão encantados. Antes 
trazíamos tâmaras, especialmente para eles, e os 
deixávamos no cocho, mas temos visto que eles gostam  
de qualquer pedaço de maçã, ou  das migalhas de pão 
que caem. Às vezes, nos escondemos dentro da sala para 
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GORRIÓN
Pardal
Migalhas de pão
uma bolacha,
Grão de trigo...
dentro da barriguinha!
Pedaço de café da manhã,
minhoca que saiu,
mosca que voa ...
Ele os comeu!

De um galho,
para um telhado,
veja o que acontece ...
Tudo controlado!

lola CaSaS

Quando vão terminando seguem brincando, esperamos que 
todos acabem o café da manhã. Tranquilamente vamos até 
onde faremos nossas experiências naquele dia.
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I més tard anem a buscar l’esmorzar i també ens el mengem a fora. Els pardals estan 

encantats. Abans els posàvem dàtils - que portàvem especialment per a ells- a la 

menjadora però ara hem vist que qualsevol tros de poma o molla de pa que cau els 

agrada. De vegades ens amaguem a dins per espiar com saltironen entre les fulles. 

PARDAL 
 
Molla de pa, 
una galeta, 
grana de blat... 
dins la panxeta! 
 
Tros d’esmorzar, 
cuc que ha sortit, 
mosca que vola... 
se’ls ha cruspit! 
 
Des d’una branca, 
dalt d’un teulat, 
veu el què passa... 
Tot controlat! 
 
Lola Casas 

 A curiosa evolução da escola
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Para não nos encontrarmos com as outras crianças da 
instituição temos ganhado novos espaços. Temos a sorte de 
estar ao lado do parque de Guinardó.

Antes brincávamos com os três grupos nos tanques de 
areia. Era a hora do parque. Agora vamos absolutamente 
no nosso ritmo e cada grupo tem seu espaço. É engraçado, 
porque com as  crianças pequenas ”não vamos ao parque”  

mas vamos brincar ...O tempo do parque foi 
redesenhado.

Temos pedido ao Município o uso dos espaços dos 
brinquedos nos parques. No parque Guinardó, da 
Plaza del Niño del Corro, há diferentes áreas de 
lazer em camadas. Pedimos o aproveitamento diário 
do espaço superior, (o mais próximo da escola), 
e do inferior de tudo porque possui uma estrutura 
de conjuntos de roldanas e baldes que é muito 
divertido de manipular a areia.

Com o grupo de três anos vamos um dia na zona 
alta, dois para o pátio  da caixa de areia da escola, 
um para o parque da zona baixa e o último usamos 
a aréa aberta da escola onde tiramos as bicicletas, 
triciclos,  bolas, cavaletes... que temos guardados 
no armário.

Temos feito um calendário e assim sabemos cada 
dia onde  vamos brincar.

Onde vamos hoje? Se vamos ao parque levamos uma bolsa 
com paus,  moldes e cubos. 

O caminho é uma aventura. Encontramos gente que nos 
perguntam que escola  somos, jardineiros que trabalham, 
gente que passeiam com os cachorros e algumas crianças 
se aproximam rapidamente para perguntar se podem tocar e 
como se chamam os cães.

 A curiosa evolução da escola
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No parque Guinardó, da Plaza del Niño del Corro, 
há diferentes áreas de lazer em camadas. Pedimos 
o aproveitamento diário do espaço superior, (o mais 
próximo da escola), e do inferior de tudo porque 
possui uma estrutura de conjuntos de roldanas e 
baldes que é muito divertido de manipular a areia.

Com o grupo de três anos vamos um dia na zona 
alta, dois para o pátio  da caixa de areia da escola, 
um para o parque da zona baixa e o último usamos 
a aréa aberta da escola onde tiramos as bicicletas, 
triciclos,  bolas, cavaletes... que temos guardados 
no armário.

Temos feito um calendário e assim sabemos cada 
dia onde  vamos brincar.

Onde vamos hoje? Se vamos ao parque levamos uma bolsa 
com paus,  moldes e cubos. 

O caminho é uma aventura. Encontramos gente que nos 
perguntam que escola  somos, jardineiros que trabalham, 
gente que passeiam com os cachorros e algumas crianças 
se aproximam rapidamente para perguntar se podem tocar e 
como se chamam os cães.

 

Quan van acabant segueixen jugant esperant que acabin tots. Tranquil.lament anem 

cap a on ens toca anar aquell dia.  

 

2466 

Per no coincidir amb la resta d infants de parvulari hem guanyat nous espais. Tenim la 

sort d’estar al costat del parc del Guinardó.  

Abans jugàvem tots tres grups junts al pati del sorral. Era l’estona de pati. 

Ara anem totalment al nostre ritme i cada grup al seu espai. Em fa gràcia perquè amb 

els petits ja no “anem al pati” sinó avui anem a jugar a... L’estona de pati s’ha 

desdibuixat. 

Hem demanat a l’Ajuntament l’us de dos espais de la zona de jocs del parc 

El Parc del Guinardó, des de la plaça del nen de la Rutlla, consta de diferents àrees de 

joc esglaonades. 

Nosaltres hem demanat l’us diari de l’espai superior (el més proper a l’escola) i el de 

baix de tot perquè té una estructura de  joc de politges i galledes que és molt divertit 

per manipular la sorra. 

 A curiosa evolução da escola
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Na escola tínhamos o costume de ir ao bosque e ao parque 
a cada semana e seguimos mantendo.

Em alguns momentos estamos dentro na sala, mas 
passamos muito tempo fora, também fazemos teatro, 
brincamos, celebramos aniversários e escutamos histórias.

Ao ar livre, acontecem muitas coisas. Tem animais, água 
para brincar com barquinhos, frutas e sementes, linhas no 
céu, pássaros… e se tem tantos descobrimentos!

 A curiosa evolução da escola

Como esta folha que encontrou Ona
- É UMA FOLHA
-TEM BURACO    
-O QUE PARECE
-UM OLHO, UM OLHO E UMA BOCA, 
DIZ ONA  
-UMA MÁSCARA   

-OLHA, PARECE UMA LETRA !
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Na escola tínhamos o costume de ir ao bosque e ao parque 
a cada semana e seguimos mantendo.

Em alguns momentos estamos dentro na sala, mas 
passamos muito tempo fora, também fazemos teatro, 
brincamos, celebramos aniversários e escutamos histórias.

Ao ar livre, acontecem muitas coisas. Tem animais, água 
para brincar com barquinhos, frutas e sementes, linhas no 
céu, pássaros… e se tem tantos descobrimentos!

Amb el  grup de tres anys, anem un dia a la zona de dalt, dos al pati del sorral de 

l’escola, un al parc a la zona de baix i el darrer a la terrassa de l’escola on traiem les 

bicicletes, tricicles, pilotes, cavallets, ... de l’armari. 

Ens hem fet un calendari i així sabem cada dia on anem a jugar.  

On anem avui? Si sortim al parc ens enduem una bossa amb pales, motlles i galledes  

El camí ja és tot una aventura. Trobem gent que ens pregunta a quina escola anem, 

jardiners que treballen, gent que passeja gossos i l’Ona de seguida s’hi acosta per 

preguntar si el podem tocar i com es diu. 

 

DSC 2546 

A l’escola ja teníem el costum de sortir al bosquet i al Parc cada setmana i això també 

ho mantenim. 

En alguns moments som a dins l’aula, però passem moltes estones a fora, també fent 

teatre, jocs, celebrant aniversaris o escoltant contes. 

A fora, a l’aire lliure, passen moltes coses. 

Hi ha animalets, aigua per poder jugar amb barquetes, fruites i llavors, fulles, línies al 

cel,  troballes ... i fan un munt de descobriments. 
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Com aquesta fulla que va trobar l’Ona 

- ÉS UNA FULLA 

- TÉ FORATS 

- I QUÈ SEMBLA? 

- UN ULL, UN ULL I UNA BOCA- DIU L’ONA- UNA CARA 

- UNA MÀSCARA 

 

 

2637 

- MIRA, SEMBLA UNA LLETRA! 
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Na escola tínhamos o costume de ir ao bosque e ao parque 
a cada semana e seguimos mantendo.

Em alguns momentos estamos dentro na sala, mas 
passamos muito tempo fora, também fazemos teatro, 
brincamos, celebramos aniversários e escutamos histórias.

Ao ar livre, acontecem muitas coisas. Tem animais, água 
para brincar com barquinhos, frutas e sementes, linhas no 
céu, pássaros… e se tem tantos descobrimentos!

Amb el  grup de tres anys, anem un dia a la zona de dalt, dos al pati del sorral de 

l’escola, un al parc a la zona de baix i el darrer a la terrassa de l’escola on traiem les 

bicicletes, tricicles, pilotes, cavallets, ... de l’armari. 

Ens hem fet un calendari i així sabem cada dia on anem a jugar.  

On anem avui? Si sortim al parc ens enduem una bossa amb pales, motlles i galledes  

El camí ja és tot una aventura. Trobem gent que ens pregunta a quina escola anem, 

jardiners que treballen, gent que passeja gossos i l’Ona de seguida s’hi acosta per 

preguntar si el podem tocar i com es diu. 
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teatre, jocs, celebrant aniversaris o escoltant contes. 
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Na escola tínhamos o costume de ir ao bosque e ao parque 
a cada semana e seguimos mantendo.

Em alguns momentos estamos dentro na sala, mas 
passamos muito tempo fora, também fazemos teatro, 
brincamos, celebramos aniversários e escutamos histórias.

Ao ar livre, acontecem muitas coisas. Tem animais, água 
para brincar com barquinhos, frutas e sementes, linhas no 
céu, pássaros… e se tem tantos descobrimentos!

Amb el  grup de tres anys, anem un dia a la zona de dalt, dos al pati del sorral de 

l’escola, un al parc a la zona de baix i el darrer a la terrassa de l’escola on traiem les 

bicicletes, tricicles, pilotes, cavallets, ... de l’armari. 

Ens hem fet un calendari i així sabem cada dia on anem a jugar.  

On anem avui? Si sortim al parc ens enduem una bossa amb pales, motlles i galledes  
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preguntar si el podem tocar i com es diu. 
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 A curiosa evolução da escola

Arlet descobriu um gafanhoto muito grande na parede do 
terraço. Ele pulou muito e vestiu a camisa do Bruce Lee.

Que bom que estamos ao ar livre! Como se aprende ao ar 
livre, que bom que brincamos ao ar livre!

Foram necessários 100 anos e uma pandemia para 
voltarmos a descobrir.

Realmente o mundo da educação tem uma “Curiosa 
evolução” 

SÍLVIA MAJORAL queperu
Professora de educãçao infantil 
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L’ARLET HA DESCOBERT UN SALTAMARTÍ MOLT GROS A LA PARET 
DE LA TERRASSA. 

- SALTAVA MOLT  I ES VA POSAR AL JERSEI DEL BRUC 
-  

 

 

 

 

Foram necessários 100 anos e uma pandemia para 
voltarmos a descobrir.

Realmente o mundo da educação tem uma “Curiosa 
evolução” 

SÍLVIA MAJORAL queperu
maestra de educación infantil
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Que bé que estem a fora! Com s’apren a fora! Que bé juguen a fora! 

Han fet falta 100 anys i una pandèmia per tornar-ho a descobrir. 

Realment el món de l’educació té una “curiosa evolució”  

 

 

Sílvia Majoral 
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EQUIPE DA EMEI JARDIM MONTE BELO1

O presente relato trata-se de experiências e reflexões acerca 
da educação infantil em tempos de pandemia desenvolvidas 
pela Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Monte 
Belo, localizada no bairro Monte Belo, pertencente ao 
distrito Anhanguera, Zona Oeste da Cidade de São Paulo. 
Na fotografia 1, podemos observar a vista do bairro Monte 
Belo, os telhados brancos em evidência são da escola. 

A partir do ano de 2008, partindo dos estudos críticos da 
Sociologia da Infância (Rosemberg, 1976; Qvortrup, 2010; 
Corsaro, 2011; Nascimento 2013) e da perspectiva teórica 
da Psicologia Sócio-Histórica (Bock, 2011; Vygotski, 1996), 
conhecemos o conceito histórico e social da infância, 
buscando romper os processos de contenção dos corpos 
infantis, as rotinas fixas, e as visões adultocêntricas, dando 
visibilidade para atuação político-social das crianças, 
considerando-as enquanto agentes sociais do processo 
educativo.

Assim, constituímos em nossa prática as “Alegrias de 
Quintal”, com propostas que contemplam diferentes 
linguagens. Todos os dias, 420 crianças, divididas em 
dois turnos de seis horas, podem: escolher o espaço 
onde e com quem brincar, o material, o horário de se 
alimentar, servir sua própria comida, conduzir seu tempo 
e suas relações de amizade. São vivências educativas 
simultâneas onde podem atuar com liberdade  
e autonomia nos espaços da escola.

 Fotografia do barrio de Monte Belo. 

Fonte: Arquivos EMEI Jardim 
Monte Belo, 2019
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EQUIPO EMEI JARDIM MONTE BELO1

O presente relato trata-se de experiências e reflexões acerca 
da educação infantil em tempos de pandemia desenvolvidas 
pela Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Monte 
Belo, localizada no bairro Monte Belo, pertencente ao 
distrito Anhanguera, Zona Oeste da Cidade de São Paulo. 
Na fotografia 1, podemos observar a vista do bairro Monte 
Belo, os telhados brancos em evidência são da escola. 

A partir do ano de 2008, partindo dos estudos críticos da 
Sociologia da Infância (Rosemberg, 1976; Qvortrup, 2010; 
Corsaro, 2011; Nascimento 2013) e da perspectiva teórica 
da Psicologia Sócio-Histórica (Bock, 2011; Vygotski, 1996), 
conhecemos o conceito histórico e social da infância, 
buscando romper os processos de contenção dos corpos 
infantis, as rotinas fixas, e as visões adultocêntricas, dando 
visibilidade para atuação político-social das crianças, 
considerando-as enquanto agentes sociais do processo 
educativo.

Assim, constituímos em nossa prática as “Alegrias de 
Quintal”, com propostas que contemplam diferentes 
linguagens. Todos os dias, 420 crianças, divididas em dois 
turnos de seis horas, podem: escolher o espaço onde e com 
quem brincar, o material, o horário de se alimentar, servir 
sua própria comida, conduzir seu tempo e suas relações de 
amizade. São vivências educativas simultâneas onde podem 
atuar com liberdade e autonomia nos espaços da escola.

Desafíos  de  la  EMEI  Jardim  Monte  Belo  en  tiempos  de  pandemia:  ¿cómo              

pensar  en  la  educación  a  distancia,  si  la  realidad  pide  humanización,             

colectividad   y   comida   en   el   plato?     

  

Autor:    Equipo   EMEI   Jardim   Monte   Belo 1   

  

El  presente  artículo  trata  de  las  experiencias  y  reflexiones  sobre  la  educación  infantil  en                

tiempos  de  pandemia  llevadas  a  cabo  por  la  Escuela  Municipal  de  Educación  Infantil  Jardim                

Monte  Belo,  situada  en  el  barrio  de  Monte  Belo,  perteneciente  al  distrito  de  Anhanguera,                

Zona  Oeste  de  la  ciudad  de  São  Paulo.  En  la  fotografía  1,  podemos  ver  la  vista  del  barrio  de                     

Monte   Belo,   los   techos   blancos   que   se   destacan   son   de   la   escuela.     

  

                               Fotografía   1:   Foto   del   barrio   de   Monte   Belo.     

  

                         Fuente:   Archivos   EMEI   Jardim   Monte   Belo,   2019   

  

A  partir  de  2008,  partiendo  de  los  estudios  críticos  de  la  Sociología  de  la  infancia                 

(Rosemberg,  1976;  Qvortrup,  2010;  Corsaro,  2011;  Nascimento  2013)  y  de  la  perspectiva              

teórica  de  la  Psicología  socio-histórica  (Bock,  2011;  Vygotski,  1996),  conocemos  el  concepto              

1  Este  ar�culo  es  el  resultado  del  trabajo  colec�vo  de  18  educadoras  que  forman  el  equipo  de  la  EMEI  (Escuela                      
Municipal  de  Educación  Infan�l),  de  marzo  a  agosto  de  2020.  La  sistema�zación  del  relato  y  la  versión  final  del                     
ar�culo  fueron  responsabilidad  de:  Amanda  da  Silva  Lopes,  Aline  Ariane  Jacob,  Cris�na  da  Silva  Ferreira  Freire,                  
Dalete  Teixeira  Lima  Santana,  Daniela  Lopes  Borborema,  Doralice  Aparecida  de  Andrade,  Edvania  Luisa  de                
Morais  Vilas  Boas,  Elaine  Cris�na  Nunes  da  Luz,  Juliana  Soares  do  Nascimento,  Karina  dos  Santos  Cabral,  Kelly                   
Cris�na  Graciano,  Marineide  Rosa  dos  Santos  Salus�ano,  Roseli  Zaparolli,  Sandra  Cavalheiro  de  Camargo,  Sandra                
Francisca  de  Oliveira  Silva,  Sara  Maria  do  Carmo  Souza  Rosa,  Silvia  Cavalheiro  dos  Santos  Melo,  Valéria  Marques                   
Mendes.   

 Fotografia do barrio de Monte Belo. 

Fonte: Arquivos EMEI Jardim 
Monte Belo, 2019

Como pensar o ensino remoto, se a realidade pede por humanização,  
coletividade e comida no prato?



50<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº30
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

Em meados de março de 2020, devido à pandemia 
do COVID-19 as aulas foram suspensas na cidade de 
São Paulo. Em abril, a Prefeitura Municipal de São 
Paulo implantou o ensino remoto, nossos encontros 
com as crianças e suas famílias seriam por meio de 
plataformas digitais, com o apoio do “Caderno Trilhas de 
Aprendizagens” (São Paulo, 2020). Nós, educadoras, nos 
abalamos com essa nova forma de fazer educação infantil, 
pois não pensamos uma escola através de telas, em que 
as relações humanas não sejam efetivas, afetivas, sentidas 
e vividas.

Dessa forma, antes de pensar em alternativas pedagógicas, 
decidimos escutar e acolher as crianças e as famílias. 
Construímos dois questionários, um para as crianças e 
outro para as famílias, para que escrevessem as suas 
dificuldades, mas também formas de realizar juntas e juntos 
o ensino remoto. Postamos os dois questionários na página 
da rede social da EMEI Jardim Monte Belo, no dia 17 de 
abril de 2020. De 420 crianças e famílias, recebemos 50 
questionários respondidos pelas crianças e 70 pelas famílias.
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Fonte: Arquivos EMEI Jardim Monte Belo, 2020.
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QUADRO   1   –   PERGUNTAS   ÀS   FAMÍLIAS   E   CRIANÇAS   

  

Fonte:    Arquivos   EMEI   Jardim   Monte   Belo,   2020.   

  

A  partir  dos  dados  obtidos  podemos  verificar  que  31%  das  famílias  responderam              

precisar  da  ajuda  da  escola  para  sugerir  brincadeiras,  histórias  ou  jogos  para  fazer  com  a                 

  
QUEREMOS     

OUVIR   AS   FAMÍLIAS   
  

  
QUEREMOS     

OUVIR   AS   CRIANÇAS   

  
Famílias   quais   são   suas   dificuldades   nessa   
quarentena?   (Múltipla   escolha)   
  

A. Não   sei   o   que   fazer   com   a   criança   no   tempo   
que   ela   ficaria   na   escola.   

  
B. Não   tenho   com   quem   deixar   a   criança   

porque   tenho   que   trabalhar.   
  

C. Preciso   de   sugestões   de   brincadeiras,   
histórias   e   jogos.   

  
D. Não   tenho   internet   de   qualidade   e   suficiente   

para   assistir   aula   em   casa.   
  

E. Não   tenho   materiais   para   realizar   as   
atividades   que   aconteciam   na   escola.   

  
F. Minha   maior   preocupação   é   garantir   renda   

para   sustentar   minha   família.   
  

G. Onde   moro   não   tem   espaço   para   
brincadeiras   de   bola,   amarelinha,   entre   
outras.   
  

H. Não   tenho   computador   ou   notebook   ou   
celular   de   qualidade   para   a   criança   realizar   
as   atividades.   

  
I. Outros;   

  

  
1.   Quem   está   cuidando   de   você   nesses   dias?     
  
  

2.  Você  sabe  por  que  estamos  na  quarentena  sem           
poder   vir   para   escola?   
  
  

3.  Como  você  está  se  sentindo  nesse  momento  que           
não   pode   sair   de   casa?   
  
  

4.   Você   sente   falta   de   vir   para   escola?   
a)   Sim   
b)   Não   
c)   Não   sei   
d)   Às   vezes   
  
  

5.   O   que   você   mais   gostava   de   fazer   na   escola?   
  
  

6.   Você  consegue  fazer  em  casa  as  coisas  que           
gostava   de   fazer   na   escola?     
  
  

7.  O  que  você  tem  feito  em  casa  nesses  dias  de             
quarentena?   
  
  

8.  Queremos  levar  um  pouco  da  escola  para  a  sua            
casa.  Nos  fale  como  a  gente  pode  entrar:  (Múltipla           
escolha)   
  

a)   Contando   histórias;   
  

b)   Ouvindo   e   cantando   músicas;   
  

c)   Desenhando;   
  

d)   Brincando;     
  

e)   Produzindo   brinquedos;   
  

f)   Criando   arte;   
  

g)   Outros;   
  

¿Educación a distancia? La realidad pide humanización y comida en el plato

Fonte: Arquivos EMEI Jardim Monte Belo, 2020.

50<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº30
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100 
linguagens 
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história 
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões 
pedagógicas

tema

Em meados de março de 2020, devido à pandemia do 
COVID-19 as aulas foram suspensas na cidade de São 
Paulo. Em abril, a Prefeitura Municipal de São Paulo 
implantou o ensino remoto, nossos encontros com as 
crianças e suas famílias seriam por meio de plataformas 
digitais, com o apoio do “Caderno Trilhas de Aprendizagens” 
(São Paulo, 2020). Nós, educadoras, nos abalamos com 
essa nova forma de fazer educação infantil, pois não 
pensamos uma escola através de telas, em que as relações 
humanas não sejam efetivas, afetivas, sentidas e vividas.

Dessa forma, antes de pensar em alternativas pedagógicas, 
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50<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº30
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100 
linguagens 
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história 
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões 
pedagógicas

tema

Em meados de março de 2020, devido à pandemia do 
COVID-19 as aulas foram suspensas na cidade de São 
Paulo. Em abril, a Prefeitura Municipal de São Paulo 
implantou o ensino remoto, nossos encontros com as 
crianças e suas famílias seriam por meio de plataformas 
digitais, com o apoio do “Caderno Trilhas de Aprendizagens” 
(São Paulo, 2020). Nós, educadoras, nos abalamos com 
essa nova forma de fazer educação infantil, pois não 
pensamos uma escola através de telas, em que as relações 
humanas não sejam efetivas, afetivas, sentidas e vividas.

Dessa forma, antes de pensar em alternativas pedagógicas, 
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Fonte:    Arquivos   EMEI   Jardim   Monte   Belo,   2020.   

  

A  partir  dos  dados  obtidos  podemos  verificar  que  31%  das  famílias  responderam              

precisar  da  ajuda  da  escola  para  sugerir  brincadeiras,  histórias  ou  jogos  para  fazer  com  a                 

  
QUEREMOS     

OUVIR   AS   FAMÍLIAS   
  

  
QUEREMOS     

OUVIR   AS   CRIANÇAS   

  
Famílias   quais   são   suas   dificuldades   nessa   
quarentena?   (Múltipla   escolha)   
  

A. Não   sei   o   que   fazer   com   a   criança   no   tempo   
que   ela   ficaria   na   escola.   

  
B. Não   tenho   com   quem   deixar   a   criança   

porque   tenho   que   trabalhar.   
  

C. Preciso   de   sugestões   de   brincadeiras,   
histórias   e   jogos.   

  
D. Não   tenho   internet   de   qualidade   e   suficiente   

para   assistir   aula   em   casa.   
  

E. Não   tenho   materiais   para   realizar   as   
atividades   que   aconteciam   na   escola.   

  
F. Minha   maior   preocupação   é   garantir   renda   

para   sustentar   minha   família.   
  

G. Onde   moro   não   tem   espaço   para   
brincadeiras   de   bola,   amarelinha,   entre   
outras.   
  

H. Não   tenho   computador   ou   notebook   ou   
celular   de   qualidade   para   a   criança   realizar   
as   atividades.   

  
I. Outros;   

  

  
1.   Quem   está   cuidando   de   você   nesses   dias?     
  
  

2.  Você  sabe  por  que  estamos  na  quarentena  sem           
poder   vir   para   escola?   
  
  

3.  Como  você  está  se  sentindo  nesse  momento  que           
não   pode   sair   de   casa?   
  
  

4.   Você   sente   falta   de   vir   para   escola?   
a)   Sim   
b)   Não   
c)   Não   sei   
d)   Às   vezes   
  
  

5.   O   que   você   mais   gostava   de   fazer   na   escola?   
  
  

6.   Você  consegue  fazer  em  casa  as  coisas  que           
gostava   de   fazer   na   escola?     
  
  

7.  O  que  você  tem  feito  em  casa  nesses  dias  de             
quarentena?   
  
  

8.  Queremos  levar  um  pouco  da  escola  para  a  sua            
casa.  Nos  fale  como  a  gente  pode  entrar:  (Múltipla           
escolha)   
  

a)   Contando   histórias;   
  

b)   Ouvindo   e   cantando   músicas;   
  

c)   Desenhando;   
  

d)   Brincando;     
  

e)   Produzindo   brinquedos;   
  

f)   Criando   arte;   
  

g)   Outros;   
  

¿Educación a distancia? La realidad pide humanización y comida en el plato

Fonte: Arquivos EMEI Jardim Monte Belo, 2020.
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C. Preciso   de   sugestões   de   brincadeiras,   
histórias   e   jogos.   

  
D. Não   tenho   internet   de   qualidade   e   suficiente   

para   assistir   aula   em   casa.   
  

E. Não   tenho   materiais   para   realizar   as   
atividades   que   aconteciam   na   escola.   

  
F. Minha   maior   preocupação   é   garantir   renda   

para   sustentar   minha   família.   
  

G. Onde   moro   não   tem   espaço   para   
brincadeiras   de   bola,   amarelinha,   entre   
outras.   
  

H. Não   tenho   computador   ou   notebook   ou   
celular   de   qualidade   para   a   criança   realizar   
as   atividades.   

  
I. Outros;   

  

  
1.   Quem   está   cuidando   de   você   nesses   dias?     
  
  

2.  Você  sabe  por  que  estamos  na  quarentena  sem           
poder   vir   para   escola?   
  
  

3.  Como  você  está  se  sentindo  nesse  momento  que           
não   pode   sair   de   casa?   
  
  

4.   Você   sente   falta   de   vir   para   escola?   
a)   Sim   
b)   Não   
c)   Não   sei   
d)   Às   vezes   
  
  

5.   O   que   você   mais   gostava   de   fazer   na   escola?   
  
  

6.   Você  consegue  fazer  em  casa  as  coisas  que           
gostava   de   fazer   na   escola?     
  
  

7.  O  que  você  tem  feito  em  casa  nesses  dias  de             
quarentena?   
  
  

8.  Queremos  levar  um  pouco  da  escola  para  a  sua            
casa.  Nos  fale  como  a  gente  pode  entrar:  (Múltipla           
escolha)   
  

a)   Contando   histórias;   
  

b)   Ouvindo   e   cantando   músicas;   
  

c)   Desenhando;   
  

d)   Brincando;     
  

e)   Produzindo   brinquedos;   
  

f)   Criando   arte;   
  

g)   Outros;   
  

¿Educación a distancia? La realidad pide humanización y comida en el plato

Fonte: Arquivos EMEI Jardim Monte Belo, 2020.

Como pensar o ensino remoto, se a realidade pede por humanização,  
coletividade e comida no prato?
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A partir dos dados obtidos podemos verificar que 31% das 
famílias responderam precisar da ajuda da escola para 
sugerir brincadeiras, histórias ou jogos para fazer com 
a criança em casa. 24,3% respondeu não ter materiais 
escolares para realizar as atividades. 20% das pessoas 
apontou preocupação sobre a garantia de renda para 
manter a família nesse momento. Além disso, destacamos 
que 10% disse não ter espaço físico adequado em casa 
para brincar, principalmente com a maior liberdade pedida 
por algumas atividades.

Percebemos que 84% das crianças estavam aos cuidados 
das mães. Destacamos também dados relacionados aos 
sentimentos das crianças, nesse momento de isolamento 
social e de ameaça do coronavírus, disseram estar tristes, 
angustiadas, cansadas, com saudade da escola, dos 
colegas e educadoras, poucas responderam estar felizes 
por não “precisar  sair de casa” ou por “poder ficar em casa 
com a família”. 

Para planejar o ensino remoto tínhamos a preocupação de 
não invadir a casa das famílias ditando regras. Queríamos 
respeitar a diversidade cultural do lar, compreendendo-o 
enquanto espaço de convivência, educação e cuidado, de 
alimentação e descanso. Precisávamos pedir licença para 
entrar, então no questionário elaborado para as crianças 
elencamos a pergunta “Queremos levar um pouco da escola 
até sua casa. Fale-nos como podemos entrar”.

Com as respostas obtidas percebemos que deveríamos 
planejar a escola remota, coletiva, participativa, 
acolhedora e que considerasse as diversidades, logo 
a prioridade era pensar em estratégias para garantir o 
bem-estar e a proteção das crianças e suas famílias. 
Diariamente, via telefone, as famílias nos contatavam 
à procura de informações sobre auxílio financeiro 
governamental. O Governo Municipal havia lançado o 
programa “Cartão Merenda”, um auxílio de R$ 63,00 
destinado à alimentação das crianças durante a situação 
emergencial enfrentada pela pandemia do coronavírus, 
inicialmente apenas 170 crianças foram contempladas em 
nossa escola. O que resultava em 250 crianças fora do 
programa. Dessa forma, não podíamos pensar em ensino 
remoto sem pensar maneiras de pôr comida no prato 
dessas crianças.

“Não podíamos pensar em 
ensino remoto sem pensar 
maneiras de pôr comida no 
prato dessas crianças”
Assim, realizamos a arrecadação e distribuição de cestas 
básicas para a comunidade escolar. Nesse percurso, 
recebemos a ajuda de Organizações Sociais que doaram 

in-fan-cia latinoamericana
reflexões pedagógicas

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

51<< >>

Como pensar o ensino remoto, se a realidade pede por humanização,  
coletividade e comida no prato?



reflexões pedagógicas

52<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº30
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

alimentos, livros e produtos de higiene, nos ajudando 
a contemplar um maior número de famílias. Também 
confeccionamos máscaras infantis e adultas para a proteção 
contra o coronavírus.

Conforme indicado nos questionários as crianças 
não tinham os materiais para realizar as experiências 
educativas em casa, então coletamos os artigos de 
papelaria da escola e nos distribuímos entre todas as 
crianças para que pudessem brincar, desenhar e pintar 
exercitando todas as suas habilidades criativas. Também 
fizemos pequenos saquinhos de terra para que as 
crianças pudessem sentir, tocar e cheirar.

Os meios de subsistência e alimentação eram temas de 
grande relevância para as famílias. Assim, articulamos para 
que os eixos alimentação, educação e o cuidado passassem 
a integrar nosso fazer pedagógico remoto. A alimentação foi 
concebida como um processo afetivo de acolhimento, de 
cuidado coletivo, de diálogo que humaniza.

“Nos articulamos para 
que os eixos alimentação, 
educação e cuidado 

passassem a integrar nosso 
fazer pedagógico remoto” 
Paralelamente a isso, realizamos ações formativas com as 
famílias para orientar e despertar conversas sobre diferentes 
temas que auxiliariam na educação das crianças, tais como: 
infâncias, brincadeiras, relações de gênero, relações étnico-
raciais, sentimentos, identidade e autoestima, entre outros. 
Também nos preocupamos em preservar a imagem das 
crianças, suas famílias e das educadoras.

Em nenhum momento nos preocupamos com as 
devolutivas das vivências educativas, pois não queríamos 
expor as crianças ou promover a valorização individual, 
transformando, as poucas crianças com acesso à internet 
em “youtubers mirins”. Nossas práticas deveriam incentivar 
o estar junto à família, o brincar, a escuta de histórias orais, 
a ajuda na organização do lar, também nos preocupamos 
em não sobrecarregar a mulher-mãe que cuida das 
crianças, cuida do lar e possui tantos outros afazeres.  

“Nossas práticas deveriam 
incentivar o estar junto à 
família, o brincar, a escuta 
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de histórias orais, a ajuda 
na organização do lar”
Acreditamos em uma educação relacional, em uma 
escola comunitária, espaço de uma política pública 
que chega na periferia. Afirmamos o direito da criança 
de estar na escola, a educação infantil extrapola as 
“atividades didáticas”, e perpassa as relações de cuidado, 
interações e brincadeiras, por isso sabíamos que o ensino 
remoto não daria conta de se ter/fazer educação para 
as infâncias. A educação remota esbarrava na realidade 
de cada família e de cada escola, foi preciso respeitar 
os limites e estabelecer apoio e empatia a todas e todos 
envolvidos nesse processo.  

“Acreditamos em uma 
educação relacional, em 
uma escola comunitária, 
espaço de uma política 
pública que chega na 
periferia. Afirmamos  

o direito da criança  
de estar na escola”
Muitas perguntas surgem nesse novo momento incerto: 
o possível retorno às aulas presenciais. Precisamos mais 
uma vez escutar as crianças, as famílias, os profissionais 
da educação, os profissionais da saúde e da assistência 
social, será necessário um diálogo intersetorial e um trabalho 
articulado para o cuidado, a educação e a proteção das 
nossas crianças. Já estamos pensando e preparando novas 
ações, a caminhada continua, sigamos!

EQUIPE DA EMEI JARDIM MONTE BELO
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NOTA  
1. Este artigo resulta do trabalho coletivo de 18 educadoras 
que compõem a equipe da referida EMEI, no período de 
março a agosto de 2020. A sistematização do relato e a 
versão final do artigo couberam a:  Amanda da Silva Lopes, 
Aline Ariane Jacob, Cristina da Silva Ferreira  Freire, Dalete 
Teixeira Lima Santana, Daniela Lopes Borborema, Doralice 
Aparecida de Andrade,  Edvania Luisa de Morais Vilas Boas, 
Elaine Cristina Nunes da Luz, Juliana Soares do Nascimento, 
Karina dos Santos Cabral, Kelly Cristina Graciano, Marineide 
Rosa dos Santos Salustiano, Roseli Zaparolli, Sandra 
Cavalheiro de Camargo, Sandra Francisca de Oliveira Silva, 
Sara Maria do Carmo Souza Rosa, Silvia Cavalheiro dos 
Santos Melo, Valéria Marques Mendes.
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história da educação
Loris Malaguzzi, 100 anos

ALFREDO HOYUELOS

No dia 23 de fevereiro de 2020 foi o centenário do 
nascimento de Loris Malaguzzi (1920-1994). Em 
Correggio, cidade natal do pedagogo italiano, e em 
Reggio Emilia tivemos a emocionante oportunidade 
de soprar as cem velas e de participar nas várias 
iniciativas educacionais, sociais e culturais que se 
organizaram para recordar a extraordinária relevância 
do seu pensamento e sua obra.

Malaguzzi é o iniciador e inspirador da aventura 
educacional Reggiana - um foco educacional ainda 
vital nesta cidade do norte da Itália, Reggio Emilia - um 
professor e pedagogo que dedicou toda a sua vida a 
construir uma experiência de educação de qualidade que, 
por meio de uma enorme escuta, respeito e consideração 
pelas potencialidades dos meninos e meninas,  que 
reconhece o direito destes a serem educados em 
contextos dignos, exigentes e de acordo com essas 
capacidades, que nós, adultos, não devemos trair.

Podemos falar de Loris Malaguzzi como uma pessoa 
incomodada, eternamente insatisfeita e infinitamente 
criativa por sua capacidade intencional de expandir 
esteticamente e transgredir os limites que a cultura e a 
tradição pedagógica propõem. O importante, para ele, era 
duvidar das verdades mais arraigadas que fecham o poder 
de pensar e agir de forma diferente.

Dotado de grande carisma, transmitia, ao mesmo tempo, 
grande ternura, seriedade e confiança. Conformismo e 
resignação eram duas palavras que não pertenciam nem 
ao seu vocabulário, nem às suas atitudes, nem ao seu 
conceito de trabalho e amizade. A renúncia, para ele, era 
um símbolo de mediocridade. Em seus olhos, palavras e 
rosto podia-se revelar a imagem de um guerrilheiro, um 
lutador, um partidário antifascista.

Era um homem eternamente insatisfeito, atitude que não era 
apenas pessoal, mas tinha a ver com a profunda convicção 
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de que meninos e meninas deviam receber com rigor o que 
mereciam: o melhor para não trair suas potencialidades - 
cognitivas, neurológicas, emocionais, lógicas e imaginativas 
- de toda a espécie humana.

Nunca se esqueceu de que educar significa, acima de tudo, 
otimismo, riso, humor e alegria transbordante. Um otimismo 
não gratuito, mas decorrente de uma profunda convicção 
nas potencialidades e na criatividade do ser humano. Ele 
não suportava o tédio ou rotinas mutilantes - cartões, 
livros, programação de estimulação precoce, exames, 
materiais pobres, espaços desleixados, fileiras, aventais, 
uniformes, carteiras, crianças domesticadas e forçadas a 
ficar sentadas, em silêncio, aulas, anotações, tarefas... - Ele 
acreditava em uma “outra escola” que não tinha o cheiro 
daquela escola que não amamos.

Não é possível compreender a pedagogia de Malaguzzi 
sem compreender o prazer que, para ele, significou educar, 
aprender, falar, pensar e trabalhar juntos. Essa ideia é 
aglutinadora que une famílias, crianças e profissionais. 
Para ele, a educação nasce e se desenvolve quando há um 
projeto comum e compartilhado, o que significa debatido 
entre todos os protagonistas da ação educativa.

Malaguzzi nos ensinou que a escola deve estar em 
movimento contínuo, em perpétua evolução, com 
capacidade de se transgredir sem jamais se trair, sabendo 
enfrentar os desafios contemporâneos da sociedade e de 

cada criança, novos a cada momento. Devem aprender a 
investigar e experimentar sem deixar nada por conhecido ou 
desconsiderado.

A ética de Malaguzzi se baseia na firme convicção de que 
a indeterminação do ser humano revela a incerteza de seu 
próprio desenvolvimento. É, portanto, injusto encurralá-
lo com definições e práticas reducionistas, com profecias 
ou rótulos messiânicos, ou com expectativas unilaterais. 
Não admitia - amante da incerteza e do paradigma da 
complexidade - nem a linearidade do “estado” psicológico, 
nem a definição da infância - de qualquer menino ou 
menina - por parâmetros negativos ou por deficiências.

Durante toda a sua vida, ele demonstrou ser mais um 
amante das escolas de qualidade do que da escolaridade 
indiscriminada de um grande número de crianças. Ele 
confirmou que a quantidade pode surgir da qualidade, 
mas não vice-versa. Foi um defensor absoluto de uma 
educação pública e universal, igualitária para todos os 
meninos e meninas, mas em que a qualidade foi o ponto 
existencial de toda a experiência. Em seu projeto ele nunca 
quis renunciar a certas identificações mínimas que eram 
inegociáveis: a cozinha e as cozinheiras nas escolas, a 
dupla de educadoras - duas professoras trabalhando juntas 
com o mesmo grupo de meninos e meninas o dia todo -, a 
oficina e o(a) atelierista, o valor da estética e da beleza, a 
real participação social das famílias na escola, a formação 
transdisciplinar permanente dos(as) professores (as).
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Sua pedagogia é política pelo compromisso social e cultural 
com os direitos, ainda subtraídos todos os dias, da infância. 
Esse compromisso se torna explicito em seu pragmatismo 
atuante e na crença de que a escola e a educação são 
aspectos fundamentais de transformação, através da 
participação e da gestão social como formas de intervenção 
da escola na cidade e da cidade na escola. 

Os cem anos de seu aniversário me lembram agora de sua 
poesia sugestiva sobre as cem linguagens da infância:

El niño 
A criança é feita de cem.
A criança tem cem linguagens
cem mãos
cem pensamentos
cem maneiras de pensar, brincar e falar
Cem sempre cem
maneiras de escutar
surpreender e amar
cem alegrias
para cantar e entender
cem mundos
para descobrir
cem mundos
para inventar
cem mundos
para sonhar.
A criança

tem cem linguagens
(e mais de cem, cem, cem)
mas lhes roubam
Noventa e nove. […]
Na verdade, lhes dizem
que as cem não existe.
A criança diz:
 Ao contrário,
 “As cem existem.”
                        

ALFREDO HOYUELOS 
autor de Una biografía pedagógica Loris Malaguzzi e de uma 
tese de doutorado europeia sobre seu pensamento e obra.
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M. MONTSERRAT PÉREZ GARCÍA 

Durante o confinamento, os surdos e a infância surda, 
sofreram sobremaneira, devido ao isolamento físico, a 
incomunicabilidade e a situação emocional. Nas situações 
de internamento hospitalar, ao estar isoladas, não puderam 
ser acompanhadas por familiares ou intérpretes da LSE; a 
incomunicabilidade foi absoluta, e eles viveram realmente 
mal.

A comunicação tem se limitado a níveis impensáveis, pois a 
sociedade que os cerca não está cumprindo a Lei da LSE1: 
há dificuldade de assegurar a LSE em creches, escolas, 
universidades, serviços públicos, mídia, etc. Tampouco, 
estávamos preparados para atenuar as barreiras que 
surgiram com as máscaras e distâncias de segurança.

Na Espanha, o número de pessoas com deficiência auditiva, 
ou surdez, é estimado em cerca de sete milhões. O acesso 
à informação tem sido especialmente difícil para esse 
coletivo, especialmente no sistema educacional e de saúde. 
Especificamente em Madrid, o serviço de interpretação 
da LSE foi suprimido nos centros de ensino durante o 
confinamento.

E no pós-confinamento, ou retorno ao Cenário II, os 
problemas de barreiras de comunicação não foram resolvidos. 
Continuamos protegendo a saúde com o uso de máscaras, 
mas máscaras opacas. Máscaras opacas aprovadas, não 
adaptadas para as pessoas e meninos(as) surdos(as)

O Centro Educativo Ponce de León3, pertencente à Fundação 
Montemadrid, é um centro bilíngue (Língua Oral e Língua 
de Sinais), onde surdos e ouvintes (alunado e professores) 
convivem e aprendem em um ambiente inclusivo. Com 
uma metodologia baseada na comunicação e cooperação, 
aprendizagem por projetos de investigação, trabalho por 
zonas/cantos, aprendizagem e serviço cooperativo, etc. 
O desenvolvimento da linguagem, oral e / ou de sinais, é 
fundamental para o desenvolvimento do pensamento, e na 
infância é de vital importância fazer todos os esforços para 
que esse desenvolvimento, já limitado, não seja dificultado 
por barreiras adicionais.

No nível educativo, descobrimos que, com o uso da máscara 
não translúcida, surgiram barreiras importantes (estou 
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falando sobre a infância, mas elas são as mesmas nos 
adultos):

• Impede a leitura labial, pois o(a) menino(a) surdo(a) 
depende do movimento dos lábios e das expressões 
faciais para compreender.

• O som da fala fica distorcido 
e o(a) menino(a) surdo(a) 
que tem aproveitamento 
auditivo, com próteses 
auditivas, implante coclear, o 
vê diminuído significativamente, 
e perde muitas informações 
dos companheiros(as), dos 
professores; sendo negativo 
para suas interações sociais 
e afetando a qualidade de 
suas aprendizagens. Segundo 
especialistas, a máscara e as 
proteções faciais deterioram o 
sinal acústico. O som da voz 
diminui entre 3 e 7 decibéis (dB) 
e até 20 dB se o interlocutor usar 
protetor facial.

• Sua produção comunicativa em 
LSE também é afetada, uma vez 
que grande parte do significado 

dessa língua é proporcionado por gestos faciais que 
não se pode realizar com o uso de máscaras. E neste 
período educativo de aquisição da sua língua (veicular 
ou primeira língua) o adulto não pode ver ou apreciar 
corretamente esta produção e expressão linguística para 
orientar a sua construção
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Máscaras transparentes garantiriam a segurança e a 
comunicação das crianças surdas que frequentam a escola 
e dos surdos e surdas em geral. Mas por enquanto só 
existem máscaras aprovadas equivalentes às higiênicas, com 
um nível de proteção não adequado, principalmente com 
os pequenos da educação infantil, cujo uso é relativo, além 
de não ser obrigatório, e com as crianças que apresentam 
outras deficiências associadas, e seu uso não é o correto ou 
é limitado.

Nas aulas, conjugamos a proteção e a segurança das 
alunas e alunos e das professoras e professores com a 
realização de aulas acessíveis; para isso, contamos com a 
assessoria da Equipe Específica para Surdos da Comunidade 
de Madrid4. As medidas que tomamos e levamos em 
consideração visam reduzir as barreiras que encontramos 
em diferentes áreas.

Como há maior distância social e uso da máscara, a 
compreensão oral é afetada, por isso reforçamos o uso 

individual do equipamento FM/MR5 que 
permitirá aproximar a voz do interlocutor, 
permitindo que o(a) aluno(a) tenha acesso 
a mensagem falada de forma mais clara e 
confortável. Estando muito atento ao que 
os colegas falam, respeitando os giros, etc., 
reproduzidos pelo(a) professor(a), para que 
nenhuma informação seja perdida sobre o que 
acontece em sua sala de aula.

É importante nessa situação de medidas 
de proteção como a máscara e distância 
social que o(a) menino(a) esteja informado 
de tudo, para que se sinta confortável e 
seguro(a) em sua sala de aula; pois em seu 
ambiente ocorreram mudanças que o afetam, 
o contato físico e as possibilidades de troca 
e colaboração foram reduzidas. Em algumas 
aulas onde o trabalho por meio de projetos 
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de investigação, o trabalho por zonas/cantos, o trabalho 
colaborativo eram e são o seu dia a dia, foi alterado e teve 
que ser adaptado. Eles precisam conhecer as mudanças, 
entendê-las e, por sua vez, contribuir com sua visão.

Para que o(a) menino(a) surdo(a) se sinta emocionalmente 
seguro(a) e, assim, reduza os efeitos da distância social e 
os efeitos das máscaras, todas as informações devem ser 
visuais e acessíveis. Temos que favorecer sua interação 
formal e informal. Em um grupo em que há surdos e 
ouvintes, geralmente estão todos interagindo, em grupos 
heterogêneos; mas neste momento, para ajudá-lo 
emocionalmente, favorecemos sua interação com seus 
companheiros surdos que lhes darão segurança, e com 
amigos especiais, etc, dirigindo uma atenção especial ao 
reforço, ao apoio pessoal do adulto. E é importante que a 
figura de referência no LES e / ou profissional surdo também 
esteja no grupo estável e não desapareça (Especialista 
em LES, Mediador Comunicativo, Intérprete de Língua de 
Sinais), pois para a criança é um suporte emocional.

A intervenção de especialistas, como PT ou A e L (Pedagogia 
Terapêutica ou Audição e Linguagem), em seu trabalho de 
desenvolvimento da comunicação oral, também tem sido 
afetada, pois devem usar, o máximo possível, máscara 
transparente ou máscara facial, divisórias, bem como o 
distanciamento. Mas tudo isso distorce o som. Portanto, 
você tem que usar mais os equipamentos FM individuais 
e mais apoios visuais. Mas é uma situação difícil, pois se 

utilizamos a máscara transparente aprovada equivalente à 
cirúrgica, diminui a proteção e a segurança e, se não for 
transparente, o trabalho com o(a) menino(a) é afetado e 
condiciona o seu desenvolvimento linguístico e escolar.

Essas barreiras de comunicação geradas pelo uso 
de máscaras não transparentes e a inexistência de 
transparentes aprovadas equivalentes ao FFP2 geraram 
um movimento reivindicativo, mas não existe uma solução 
completa e nem confiável. Pois, para uma maior segurança 
deveria ser 100% transparente e translúcida e aprovada 
como a FFP2. Transparente e translúcida para que não haja 
nenhuma barreira visual ou auditiva. E aprovada de forma 
equivalente a FPII para uma maior proteção e segurança 
tanto para interagir com meninos(as) pequenos(as) quanto 
com meninos(as) com outras deficiências associadas. 
E também adaptadas ao tamanho das crianças, pois 
máscaras transparentes para crianças não existem no 
mercado.

Todo mundo deveria portar máscaras transparentes, assim 
a interação comunicativa e a inclusão não seriam afetadas. 
E especificamente no campo educativo, o desenvolvimento 
integral das crianças surdas não se veria alterado. 

Se queremos uma sociedade mais inclusiva, o uso da máscara 
transparente deve ser uma prioridade para todas as pessoas. 
É necessário também desenvolver uma política de I+D a partir 
dos diferentes sistemas públicos, para garantir a igualdade.
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No curto prazo, as Administrações devem acelerar seu apoio 
e agilizar a demanda dos (as) surdos(as) por máscaras 
transparentes e translúcidas equivalentes ao FFP2, quanto 
à homologação e padronização que facilite uma melhor 
interação comunicativa.
 

M. MONTSERRAT PÉREZ GARCÍA 
Diretora Pedagógica do Centro Educativo  
Ponce de León de Madrid
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2. www.ponceleon.org
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