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RESUMO

Neste trabalho monográfico, abordo a criança como um ser completo que me
faz  entrelaçar  o  cuidar,  o  educar  e  o  brincar.  Esse  olhar  para  a  criança
fundamenta minha prática em sala de aula.  Como professora de Educação
Infantil  valorizo as brincadeiras de faz de conta, os diálogos que acontecem
nos mais inusitados momentos. Esse cotidiano foi registrado em um caderno
de campo para ser analisado. Ficou claro que a professora-pesquisadora ajuda
a criança não somente a desenvolver sua autonomia, mas também a usar sua
criatividade para resolver situações e compreender o mundo em que vive.

Palavras-Chave: Observar. Cuidar. Educar. 
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INTRODUÇÃO

Meu  interesse  em  abordar  a  relação  entre  cuidar,  educar  e  brincar  na

Educação Infantil, surgiu forte na disciplina da Professora Cristina Laclette Porto e

se transformou em ponto de partida para pesquisas e estudos.

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB, Lei 9394/96, 2010) asse-

gura que o atendimento em creches e pré-escolas é direito da criança e dever do es-

tado. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem o objetivo de

desenvolver integralmente a criança até os 5 anos de idade, nos seus aspectos físi-

co, psicológico, intelectual e social, com o apoio da família e da comunidade escolar.

Com  base  em  minha  prática  em  sala  de  aula  e  nos  teóricos  que  me

instigaram para estes assuntos, comecei a refletir o quanto e como a professora, a

educadora e a pesquisadora educam, cuidam e brincam em sala de aula.

Foi nesse espaço de educação, o Instituto Superior de Educação Pró-Saber

(ISEPS), que tive a oportunidade única de rememorar a minha infância, o que fez

reascender em mim, a minha história de vida.

Foi nessa escavação, em uma oficina de memória, que a professora Cristina

Laclette Porto anunciou os estudos sobre a importância do brincar na Educação

Infantil.

Houve um combinado para que o grupo da turma 2015 levasse um objeto que

representasse cada uma de nós,  com a intencionalidade de rememorar  a  nossa

infância. Lembro que levei uma fotografia na qual eu estava com 10 anos de idade. 

Porque  refletimos,  desejamos,  sonhamos,
somos  sujeitos,  fazemos  educação.
Observar,  olhar  o  outro  e  a  si  mesmo,
significa estar atento buscando significado
do desejo, acompanhando o ritmo do outro,
buscando sintonia com este. A observação
faz parte da aprendizagem do olhar, que é
uma  ação  altamente  movimentada  e
reflexiva (FREIRE, Madalena, 2008, p. 32).
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Fotografia 1 – Simone 

Acervo da autora

Olhar para esta fotografia coletivamente foi um aprendizado e provocou as

mais  belas  e  adormecidas  emoções  guardadas  dentro  de  mim,  revelando-me o

quanto a minha história de vida é rica. Esse reconhecimento foi muito importante

enquanto  pessoa  humana que pensa,  sonha e  deseja.  Lembrei  que só  tive  um

boneco industrializado do tipo “Para-Pedro”, o que fez com que Andrea, também

aluna, me desse um de presente.

Lembro-me ainda do vídeo que assistimos em uma das aulas, produzido pelo

Território  do  Brincar  e  chamado  “Casinhas  do  Vale  do  Jequitinhonha”  (ALANA,

2012). Apresentado como Nutrição Estética, abriu-se espaço para pensarmos em

novas abordagens sobre o brincar. 

Foi nesse contexto do vídeo, que mostrava as possibilidades que as crianças

têm de criar, recriar, reproduzir, construir, inventar brincadeiras e brinquedos, que

pensei na realidade que vivi. Voltei novamente ao meu passado, me instigando a

recordar o que aprendi quando criança, nas brincadeiras com bonecas, com carros,

com comida  feita  em latas,  com bolos  feitos  de  barro,  com folhas  enormes  de

bananeira, que serviam como telhado da casa.... Momentos ricos e únicos na vida

de uma criança. Recordando a minha infância, entendi que a criança que existe em

mim e que me atravessa, é algo muito precioso e de grande valor.

Já ao final do curso, outro vídeo, desta vez da série “Pralápracá”1, apontava

para a importância do brincar no contexto da Educação Infantil e com ele, outras

reflexões se fizeram presentes. Esse material tem como foco contribuir para ajudar

1  Disponível em: <http://paralapraca.org.br/materiais/>. Acesso em: 2  out. 
2017.

http://paralapraca.org.br/materiais/
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na formação das crianças pequenas. Seus idealizadores acreditam que toda criança

tem direito à educação e à escola como um espaço provocador. O que foi mostrado

me fez pensar em minha prática em sala de aula e no quanto as crianças, brincando,

desenvolvem seus aprendizados. 

Foi esse curso do ISEPS que me permitiu ver que as brincadeiras passam de

geração a geração e o que aprendemos na infância fica em nós. Hoje, reconheço

que  tenho  uma  bagagem  que  permanecerá  comigo,  mas  poderá  sempre  ser

ampliada, enriquecida.

Refletir sobre o processo de formação que vivi, estudar e pesquisar me fez re-

ver minha prática. Tive a oportunidade única de enxergar novos horizontes, desen-

volver novos olhares, novas atitudes e novas ações que me favoreceram como pes-

soa.

Ao escolher o tema de minha monografia, ao intensificar minhas observações

e registros e estudar o que me diziam, percebi com mais clareza o que as crianças

sabem, pensam, deduzem, quando brincam ou interagem com a gente, nas mais di-

versas situações. 

Foi nessa linha de reflexão que me aproximei mais da leitura de mundo feita

pelas crianças, no contexto da Educação Infantil. 

Abordo nesse trabalho de pesquisas que as crianças do Maternal, da qual eu

atuo, com conhecimentos e aprendizados adquiridos nesse espaço de educação,

que a criança nasce com suas potencialidades, suas capacidades, e seus conheci-

mentos de transformações. 

É com base nesse estudo e em meu aprendizado em sala de aula que obser-

vo tamanhas e grandes conquistas das crianças, pois elas se reinventam a cada ins-

tante de forma perfeita.
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3 COMO AS CRIANÇAS SE EXPRESSAM?

O cuidar e o educar são elementos que só podem caminhar lado a lado. Os

profissionais de educação infantil que são atuantes brilhantes, tem como foco esse

cuidar e educar. 

O  curso  me  despertou  para  o  desafio  da  diversidade  e  no  poder  de

transformação da realidade através da educação, na concepção de criança como

sujeito da cultura. 

Guimarães (2009) relata que hoje é possível entendermos educação como

possibilidade de investimento na expansão da criança em suas múltiplas dimensões:

emocional, sensorial, mental e socioafetiva. Para a autora,

Fazer  educação significa  cuidar  do  outro,  considerando-o  sujeito  ativo  e
afetivo,  que  produz  sentido  sobre  o  mundo  com  suas  ações  corporais,
sensoriais e mentais, expressando-se de múltiplas formas, em permanente
confronto e colaboração com social no qual está mergulhado (GUIMARÃES,
2009, p. 89).

Educar  é  também  proporcionar  aprendizados  e  contribuir  para  o

desenvolvimento das capacidades, do respeito,  da autonomia, da confiança e da

liberdade de expressão.

Guimarães (2009) com base em Kramer (2003) aponta a dialogicidade do

processo de ressignificação da infância. Segundo a autora, para Kramer é possível

afirmar:

que as  instituições  que  influenciaram a  construção  da  infância  moderna
também experimentam processos de mudança, que, por sua vez promovem
outra  institucionalização  da  infância.   As  práticas  são  reinventadas  no
movimento contínuo.  Porém, é necessário alertar que esse processo não
ocorre de forma linear, pois, nas instituições, convivem, simultaneamente,
antigas e novas práticas. (GUIMARÃES, 2009, p. 20)

 A partir do que afirma Guimarães (2009), passei a observar como as crianças

reinventam o seu aprendizado com o uso do acervo de objetos disponíveis,  dos

materiais do seu cotidiano e com a força da sua imaginação. 

A criança se re-apresenta no mundo a partir de várias formas de linguagem.

É, pensando nessas formas, que observo os conhecimentos que trago em minha

docência. No meu grupo de crianças, que tem de 2 a 3 anos de idade, o meu olhar

para suas expressões vai além da sala de aula e ficou muito mais fortes com meu

aprendizado  no  ISEPS.  O  Curso  Normal  Superior  me  proporcionou  momentos
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amplos e seguros em que pude aprender como a criança se expressa, através dos

gestos, do toque e da vivência nas imensas e infinitas leituras que fazem do mundo.

Nas brincadeiras, por exemplo, elas me demostram na prática diária como

vivem em suas vidas fora do espaço de educação, apropriando-se dessas vivências

de  forma  a  estarem  no  mundo.  Nas  brincadeiras  de  “faz  de  conta”,  que  são

elementos primordiais em minha sala de aula, ao abrirem a geladeira de sucata, ao

colocarem as panelinhas em cima do fogão (também de sucata)  observo o que

vivem em família. 

Essas  expressões  se  fazem presentes  durante  todo  o  meu  ensinar  e  ao

observar  o  movimento  do  grupo.  E  como  diz,  Madalena  Freire  (2008),  “somos

incompletude” e é nessa incompletude que busco as expressões e diálogos mais

inusitados, que, como professora, reconheço o valor e o significado não apenas para

as crianças, mas para mim, para o meu aprendizado. (FREIRE, 2008, p. 24)

1.1 Brincando, a criança lê e diz o mundo

Nas disciplinas dedicadas à importância do brincar na Educação Infantil, me

chamou especial atenção o que diz Vigotski sobre o papel do brincar no desenvolvi-

mento da criança:

Assim o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança.
No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habi-
tual de sua idade, além do seu comportamento diário, no brinquedo é como
se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de au-
mento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob
forma condensada, sendo ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimen-
to (VIGOTSKI, 2007, p. 122).
 

Segundo Vigotski (2007, p. 122), aprendizagem e desenvolvimento não são

sinônimos. Para o autor, a aprendizagem de uma criança e seu desenvolvimento es-

tão ligados entre si, desde seus primeiros anos de vida. A aprendizagem deve ser

coerente com o momento de desenvolvimento em que a criança se encontra. Esses

conceitos estão interligados em sala de aula e precisam ser melhor compreendidos.

Borba (2009) afirma que

estaremos  potencializando  a  brincadeira  como  experiência  de  cultura,
quando  alimentamos  a  imaginação  das  crianças  por  meio  de  diferentes
formas  de  expressão  artística,  tais  como  literatura,  poesias,  contos
tradicionais,  lendas,  trava-línguas  etc...  O  teatro,  as  artes  plásticas,  as
músicas, a fotografia, o cinema, etc... possibilitam a criança a apropriação
de  novos  conhecimentos  sobre  o  mundo,  aguçamos  a  sua  observação
sobre a realidade natural e social resgatamos as brincadeiras tradicionais de
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nossa Cultura, das famílias e da comunidade a que pertencem as crianças.
(BORBA, 2009, p. 72) 

É importante  ainda que as  brincadeiras  tradicionais de  nossa cultura,  das

famílias,  dos professores e da comunidade à qual  as crianças pertencem sejam

revisitadas. Percebi com isso, o valor de resgatar as brincadeiras que vivi em minha

infância. 

Esses  conhecimentos  proporcionam  o  desenvolvimento  das  habilidades

corporais, emocionais, físicas e sociais. Minhas ações relacionadas aos brinquedos

e  materiais,  que  provocam a  expressão  artística  e  são  fortes  estimuladores  da

imaginação  da  criança,  exigiram maior  atenção.  Com base  em minha  prática  e

estudos feitos  no ISEPS,  cada vez mais ficava claro como brincando,  a  criança

desenvolve suas capacidades de imaginar e sonhar, usando todos os recursos que

minha sala de aula dispõe para a exploração do mundo.

O meu grupo de crianças vive diferentes formas sociais de comunicação e

que são fundamentais para sua aprendizagem. Penso e acredito que é na liberdade,

no desafio, na ação, no cuidar, no educar e no brincar que isso acontece.

Esses elementos surgem em minha prática diária, sobretudo na brincadeira,

momento em que a criança amplia suas concepções de conhecimento e de leitura

de mundo.

Nas  diferentes  formas  de  brincar  que  ocorrem  no  cotidiano  da  turma  do

maternal,  fazem  forte  presença  as  brincadeiras  sóciodramáticas.  Porém,  crio

também estratégias com outros materiais. Utilizo jogos da memória com duas peças,

jogos de encaixe e Legos para que assim eu possa proporcionar o desenvolvimento

do raciocínio lógico. Brincadeiras e jogos como Dança das Cadeiras, Dominó de

Cores,  entre  outras,  vem  sempre  com  uma  intencionalidade  de  estimular  os

combinados, as regras e o respeito pelo outro e por si mesmo.

Os  professores  não  devem  hesitar  em  organizar  e  propor  atividades
dirigidas  e  construídas  em  função  de  objetivos  pedagógicos,  mas  que
tenham uma lógica completamente diferente da brincadeira. A relação entre
a brincadeira e as atividades dirigidas é também interessante, visto que as
duas formas podem se enriquecer mutuamente.  (PORTO, 2008, p. 33-47)

As brincadeiras tradicionais, como as cantigas de roda e as cirandas, também

são  parte  do  meu  cotidiano.  Nelas,  as  crianças  desenvolvem  o  respeito  e  a

concentração,  o  que  facilita  a  representação  do  seu  próprio  corpo  e  de  suas
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capacidades e possibilidade de imitação. Dessa forma, vejo que encaminho o grupo

para a exploração de sua autonomia e aprendizado.

1.2 Faz de conta

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil - RCNEI (Volume 3)

traz que o brincar:

Brincar  é  uma  das  atividades  fundamentais  para  o  desenvolvimento  da
atividade  e  autonomia.  O  fato  da  criança  desde  muito  cedo,  poder  se
comunicar  por  meio  de  gestos,  sons  e  mais  tarde  representarem
determinados  papéis  faz  com que  ela  desenvolva  sua  imaginação.  Nas
brincadeiras  as  crianças  podem  desenvolver  algumas  capacidades
importantes, tais como, a atenção, a imitação, a memória, a imaginação.
Amadurece  também  algumas  capacidades  de  socialização  por  meio  da
interação  e  da  utilização,  experimentações  de  regras  e  papéis  sociais
(BRASIL, 1998, p. 22–23).

As diferenciações de papéis se fazem presentes, sobretudo, no faz de conta,

quando as crianças brincam como se fossem o pai, a mãe, o filhinho, o médico, o

paciente, o herói, o vilão...  As crianças imitam e recriam personagens observados

nas suas vivências. A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que

a criança aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, sobretudo o eu e o outro.

Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a coordenação das

experiências prévias das crianças; é aquilo que os objetos manipulados sugerem ou

provocam no momento presente. Pela repetição daquilo que já conhecem, utilizando

a ativação da memória,  atualizam seus conhecimentos prévios ampliando-os por

meio da criação de uma situação imaginária nova.

Ao reconhecer o meu olhar atento como professora, posso entender o quanto

educo,  cuido  e  brinco  nesses  processos  contínuos  que  são  vividos  em  meu

ambiente de trabalho. As crianças, ao brincarem de faz de contas, representam o

mundo  onde  vivem  ou  se  deixam  envolver  em  seu  mundo  de  fantasias  e

imaginações.

Entretanto, é nas brincadeiras sóciodramáticas que as crianças vivem suas

realidades e culturas na sociedade, assumindo diferentes representações e criando

situações com os objetos em sala de aula: uma caixa de papelão torna-se um carro,

chinelo, celular, cadeira, moto... massa de modelar torna-se minhocas e bolos.
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1.3 Literatura Infantil

Corsino (2009) aponta que a literatura, tal como as artes de um modo geral,

não  pode  ser  apenas  uma  estratégia  para  o  ensino  de  conteúdos.  Ela  é  a

possibilidade  de  ampliação  das  condições  de  acesso  das  crianças  a  diferentes

produções culturais.

A  Literatura  Infantil  é  um  dos  recursos  que  utilizo  em  minha  prática,

favorecendo  meu ensinar  e  aprender.  Vale  ressaltar  que  são  aprendizados  que

proporcionam mais do que prazer.

Apresento  os  livros  no canto  da leitura,  para  as  crianças terem acesso e

fazerem suas próprias escolhas através das imagens. Observo que as crianças têm

preferência pelos livros de contos de fadas. 

Figura 1 -- Livros à disposição

Acervo da autora

Em momentos específicos, as histórias são planejadas e em seguida, o grupo

é estimulado a recontar  o  que ouviu.  Em minha prática,  as histórias contadas e

dramatizadas são elementos que me favorecem entender também o que a criança

pensa sobre as leituras de mundo que ela faz.
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4 COMO VER E OUVIR O QUE DIZEM AS CRIANÇAS?

      

A creche em que estou inserida não oferece espaço onde as crianças possam

desfrutar de uma brinquedoteca. Com isso, a partir do que aprendi durante minha

formação, reconheço que o professor é um eterno pesquisador e que a pesquisa

proporciona a exploração de sua criatividade. Em parceria com as crianças,  sua

imaginação voa junto com a delas.

O acervo vem sendo ampliado, a partir de atividades com sucata, onde se

criam roupas, fantasias com TNT, etc. Ofereço brinquedos feitos pelas crianças e

pelas professoras, transformando a sala de aula em um espaço criativo.

Daí a importância de salientar esse papel do professor, como organizador.
Organizador no sentido, porém, de quem observa, colhe dados, trabalha em
cima deles, com total respeito aos educandos que não podem ser puros
objetos da ação do professor (FREIRE, 2007, p. 21).

Figura 2 -- Brinquedos organizados 

Acervo da autora

Em  sala  de  aula,  trabalho  muito  com  materiais  recicláveis  com  a

intencionalidade  de  promover  conhecimentos  e  trocas  com  o  meio  em  que  as

crianças vivem e convivem, ampliando o aprimoramento dos seus conhecimentos e

habilidades.
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Entretanto, foi nesse espaço de educação que aprendi a ter novos olhares do

qual a criança necessita, com espaço provocador e estimulador, para que eu possa

oferecer diversidades de brincadeiras significativas e dessa forma criar estratégias

para ampliar o vocabulário da criança.

Figura 3 – Brinquedos feitos pela professora

Acervo da autora

2.1 Instrumentos metodológicos da professora-pesquisadora

Com  base  no  pensamento  de  referência  de  Madalena  Freire  sobre  os

instrumentos metodológicos necessários para a formação do professor-pesquisador,

exercitei  ainda  mais  a  observação,  a  reflexão  da  prática/teoria,  a  avaliação e  o

planejamento.  O uso desses instrumentos  possibilitou  o exercício  sistemático  da

reflexão para a construção e apropriação da disciplina intelectual. Para a autora:

O educador estando em qualquer função na escola (professor, coordenador
e diretor) é um profissional do conhecimento, um estudioso, um intelectual –
Seu compromisso está em promover que seus alunos entrem em contato
em seu próprio processo de conhecimento. Para isso a disciplina intelectual
é a ferramenta básica. Assim como o pedreiro necessita de ferramenta para
levantar  uma casa,  o educador necessita  de instrumentos metodológicos
para  construção  permanente  da  disciplina  intelectual,  para  o  estudo
permanente que alicerça sua autoria e autonomia. (FREIRE, 2014)
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De acordo com essa reflexão,  os instrumentos metodológicos foram como

norteadores para a elaboração da pesquisa que deu corpo a essa monografia, pois a

observação e a reflexão me levaram em busca dos teóricos que tem o foco no

brincar e nas leituras de mundo que as crianças fazem na Educação Infantil.

Foi através dos registros realizados em sala de aula que pude elaborar o meu

trabalho final. O exercício da observação, os registros reflexivos, o planejamento das

atividades diárias e de pesquisa e a avaliação de cada etapa do processo foram

meus companheiros na pesquisa.

Os instrumentos metodológicos me apoiaram em minha pesquisa de campo,

que partiu de minha própria prática e me ajudaram a relacioná-la com as vivências e

aprendizados que obtive no decorrer do Curso Normal Superior de Educação Pró-

Saber.

O texto de Tomás Prado chamado “O olho torto de Alexandre” me ajudou a

pensar que eu podia me perder em minhas escritas, mas que eu podia olhar para

dentro de mim e perceber que eu podia dar o meu melhor. Como diz o texto: “no

caminhos e veredas em que lutamos, nos perdemos e nos encontramos, e as vezes

demonstra como as raízes estão distantes do nosso controle e é mais que tudo

nesse momento que alcance a questão.” (PRADO, 2008)2. 

Hoje  penso  e  acredito  que  ao  me  deixar  levar  por  minhas  escritas,  no

processo de pesquisa, me tornei autora do que escrevo. 

2.2 Pesquisando a própria prática

Sou professora de uma turma do maternal, na faixa etária de 2 a 3 anos de

idade. Trabalho no berçário Santa Mônica, localizada na Tijuca, na comunidade do

Borel. As crianças são filhos de mães da Comunidade. 

Na  Instituição  onde  atuo  a  parceria  com  a  família  se  faz  presente,  pois

acredito que dessa forma a troca acontece para melhoria do trabalho educacional. O

primeiro ponto de referência para criança são as famílias e o segundo ponto é o

2  Disponível em:<http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=38>. Aces-
so em: 03  out 2017.

http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=38
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espaço provocador e estimulador do aprendizado da criança. Vejo que as crianças

experimentam  e  apropriam-se  de  elementos  que  se  tornam  parte  desses

conhecimentos e aprendizados.

O  meu  diário  é  o  meu  norteador  no  acompanhamento  do  processo  de

aprendizagem  e  do  desenvolvimento  de  minha  turma.  Esses  registros  me

possibilitam, sobretudo, observar os individuais e respeitar suas singularidades.

Meus registros trazem concepções de cuidar, educar e brincar na Educação

Infantil que fundamentam esses importantes diálogos que ocorrem em sala de aula.

A  rotina  é  um  dos  elementos  fundamentais,  pois  é  por  meio  dela,  do

planejamento  e  dos registros,  que avalio  meu ensinar  e  observo o  aprender  da

criança. 

A rotina em minha sala de aula é muito flexível. Eu organizo o meu espaço

com brinquedos, livros, giz de cera, hidrocor, massinha, tintas, entre outros, de modo

que tudo fique ao alcance da criança, mas também que estejam de acordo com a

minha intenção.

As  brincadeiras  ocorrem  a  todo  momento,  porém,  dependendo  do  meu

planejamento e registro, determino que faremos uma contação de história, como por

exemplo: “Branca de Neve”. Daí podem acontecer brincadeiras de faz de conta do

tipo ficção, como classifica  BORBA (2009, p. 66). Em minha prática o brincar é o

meu norteador, pois observo o quanto a criança me demonstra essa necessidade de

brincar.

Nas rodas de conversas, instigo as crianças a questionarem seu pensamento

e a contarem como foi  o seu final de semana. Desta forma cuido, acompanho e

demonstro meu interesse pela vida daquela criança. Educo ao respeitar a voz do

outro.
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3 O QUE AS CRIANÇAS COSTUMAM ME DIZER?

Gusmão (1997) sintetiza o que diz Paulo Freire (1970) sobre a importância do

diálogo. A autora afirma que para o educador,   

o diálogo é a própria essência da Educação, concebida como prática da
liberdade.  O autor  alerta  que a palavra,  quando desligada da práxis,  se
torna oca, alienada, alienante e desprovida de sentido. Ele afirma que a
palavra para ser verdadeira e transformadora precisa emergir na interação
total  entre  ação  e  reflexão  da  práxis.  Revela  ainda  a  importância  da
humildade da fé no seu poder de fazer e refazer. E lembra que é preciso ter
esperança, não existe diálogo sem esperança. (GUSMÃO, 1997, p. 86).

As ideias de Paulo Freire (1970 apud GUSMÃO, 1997) me tornam pensativa,

observadora e reflexiva sobre o que se faz necessário para que o diálogo ocorra e

para entender o que a criança quer me dizer ou mostrar.  Ao pensar em educar,

penso também em aprender  a  escutar.  Não somente  ouvir  o  que se  quer,  mas

escutar a criança, me escutar e entender o que ela pensa.

Entendo, sobretudo, que a criança é mediada pelo mundo que a cerca, pelas

vivências e imitações. Em sala de aula, as crianças representam suas experiências,

diálogos e desafios. Penso hoje que é de suma importância o diálogo, não somente

na roda de conversa, que é o ponto inicial da criança no cotidiano do espaço de

educação,  mas  sim em todos  os  momentos.  É  nesses  diálogos  que  percebo  e

entendo  o  que  desejam e o  que  enunciam.  Para  capturar  esses  momentos,  foi

necessário voltar ao meu Diário de Campo. 

a) “Simone, minha mãe é palhaça?”: Matheus - 3 anos

Em uma roda de conversa feita por mim e pela educadora Yasmim, fizemos o

combinado de irmos ao Circo.  Conversamos com o grupo do Maternal  sobre as

possíveis  coisas  que  encontraríamos  no  passeio  e,  entre  todas  as  coisas,  o

inesquecível  palhaço. Cantávamos  a  música  "palhacinho  de  brinquedo",  quando

Matheus, de 3 anos, disse:

"- Simone, minha mãe é palhaça?" Eu perguntei: "- Por que?" e ele
me respondeu muito seguro: "- O meu pai falou." Com a expressão
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de riso, ele continua: "- Simone, minha mãe está no Circo, né?" Eu
disse: "- Não, está trabalhando." Ele insistiu: "- Mas ela é palhaça."

Após alguns  minutos,  respondi:  “-  Não,  sua mãe não trabalha  no
Circo. Só foi um jeito de seu pai brincar com ela. Sua mãe trabalha
em casa de família." 

Com essa conversa, MATHEUS solta um lindo sorriso e diz: "- Ah, tá!
Esse meu pai ..." (risos) (Diário de campo, 22/03/2017)

Em meus registros, lembro de um dia em que outra criança chegou, como

sempre, com um lindo sorriso estampado no rosto.

b) “Vou chamar a polícia!”: Pedro - 2 anos e 10 meses

Porém, me recordo que era um dia muito frio e chovia. Já estava na hora

do café da manhã e percebo que o mesmo estava sem o tênis. Eu disse:

“- Pedro, coloca o tênis e vamos tomar o café. Está muito frio!” Ele
disse: “- Vou chamar a polícia!”. Eu disse: “- É mesmo? Por que?”.
Ele respondeu: “- Porque a polícia pega.” 

Continuei a conversa: “- Não vai me pegar, porque eu disse pra você
colocar o tênis.” Ele me devolveu: “- Vai sim, minha mãe falou!”.

Após alguns minutos, eu perguntei: “- Pedro, sua mãe disse que a
polícia só pega quem faz malcriação e não escuta a mamãe, o papai,
a professora, a vovó, o vovô... Não é isso?”

Logo em seguida, eu fiz a pergunta: “- Pedro, a Simone escuta você,
quando  você  quer  me  mostrar  alguma  novidade  ou  falar  alguma
coisa?” Ele respondeu, balançando a cabeça: “- Sim”

E quando eu menos esperava, ele falou: “- Mas a polícia vai pegar o
papai.” (Diário de Campo, 22/03/2017)

Barbosa  (2009), em  pesquisa  realizada  em  creches  públicas,  revela  a

importância dos registros:

Várias vezes peguei o caderno de campo e olhei para ele com olhos de
descoberta, de quem se inquieta com algo que é ao mesmo tempo rico, mas
de risco. De um lado, não precisa deixar tal campo sem uma análise mais
criteriosa, mais compromissada, com a pesquisa e seus achados, de outro,
fui instigada pelos estudos da filosofia da linguagem. [...] Uma urgência, um
desejo, um instrumento de análise. Com esses recursos [...], olho mais uma
vez para o campo e reconheço que talvez a maior dificuldade tenha sido
olhar  para os  adultos  e  não  para  as  crianças.  Mas como olhar  para  as
crianças  sem  considerar  o  contexto  no  qual  estão  inseridas?  Como
“interromper o que está dado”? O que a criança é nesse espaço? Quais são
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os enunciados e que sentidos ela dá à trama desse cotidiano? (BARBOSA,
2009, p. 66).

Hoje,  ao ler  e  reler o registro  que fiz  do diálogo com Pedro,  penso e me

questiono  sobre  o  que  as  crianças  escutam  em  seu  ambiente  familiar  e  na

sociedade na qual estão inseridas, como escutam e como nós respondemos. Elas

reproduzem de modo próprio o que ouviram ou presenciaram e trazem situações

vividas no cotidiano para a sala de aula. 

Ao interpretá-las, as transformamos em fato real.  Muitas vezes, aproveitamos

o que dizem, para usarmos a nosso favor,  como argumento de autoridade e de

poder. 

Não foi o Pedro que disse que a polícia só pega quem faz malcriação. Fui que

aproveitei o que ele disse para afirmar a ordem que tinha dado, com o objetivo de

que ele me obedecesse.

Quando ele me surpreende e diz: “- Mas a polícia vai pegar o papai”, pareço

ter entendido que a menção à polícia era de outra ordem. Não se pode afirmar o que

exatamente ele queria me dizer, mas a preocupação com o pai estava presente. O

menino sentiu confiança em mim para dividir esse sentimento que, dentro de seu

contexto de vida, é muito ameaçador.

O educador  também sente  medo,  mas acha que precisa  esconder  o  que

sente, como aconteceu certo dia comigo.

c) O “bicho esquisito” que me desequilibrou: Carlos - 2 anos e 8 meses

Carlos, 2 anos e 8 meses, apresentava certa resistência de ir ao banheiro. E

essa foi uma das experiências que vivi, em minha prática em sala de aula, que mais

mexeu  comigo.  Após  muita  conversa,  convenci  o  menino  a  ir  ao  banheiro.  Ele

concordou, desde que estivesse ao seu lado. A criança demonstrava estar muito

empolgada,  no  vaso  sanitário  com  minha  companhia,  passando  confiança  e

segurança.

De repente, aparece uma barata! Nesse momento, eu não deveria
mostrar  que  estava  com  medo,  mas  foi  mais  forte  que  eu.  Sai
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correndo e ele junto pela sala afora, em busca de ajuda para pegar a
tal barata. 

Enfim,  foi  um momento  que  o  "bicho  esquisito"  me desequilibrou
totalmente e me fez perder o rebolado diante do problema. (Diário de
campo, 04/05/2017)

Naquele momento, lembrei do livro Educador de Madalena Freire (2008, p.

62) que trata do medo de se envolver, de se arriscar, de falar, de ousar e de se

mostrar.  O  medo  faz  parte  do  processo  de aprendizagem,  do  agir  e  do  fazer.

Enfrentei o desafio e pedi ajuda. E é ao longo desse processo de aprendizagem que

me questiono e acredito na riqueza que existe quando se educa, cuida e brinca com

as crianças com as quais trabalho.  

Mas teve ainda outro menino que me desconcertou.

d) “Simone, eu quero mar”: Natanael - 3 anos

O grupo já se mostrava totalmente adaptado ao novo espaço, quando chega

uma nova criança. No primeiro dia, tudo bem. No segundo dia, tudo bem, também,

pensando que adaptação era um período curto. Pouco depois, a criança me fala,

puxando minha blusa: 

“ - Simone, quero mar.” Eu fiquei assustada e falei: “ - O que você
quer?” E ele disse novamente: “- Mar.” Aí eu expliquei: “- Não iremos
à praia, na praia é que tem o mar”, mas ele insistiu: “- Simone, eu
quero mar, eu quero mar...”, percebi que era algo que ele queria, só
não sabia dizer o que exatamente.

Marquei  um  encontro  com  a  mãe  da  criança  e  fiz  a  seguinte
pergunta:  “O  que  é  mar,  quando  Natanael  fala?  ”A  mãe  me
respondeu: “Desculpas, Simone, quando ele diz “mar” é água.”.

Percebo a importância de usar a palavra correta ao ensinar. (Diário
de Campo, 27/04/2017)

Naquela ocasião, deduzi que a mãe deveria ensinar Natanael a usar a palavra

certa  para  denominar  as  coisas.  No  entanto,  no  processo  de  elaboração  da

monografia, relendo o que escrevi no Diário de Campo, a partir dos estudos que fiz e

que me encorajaram com firmeza nessa jornada de fazer a leitura de mundo, tomo

consciência de que preciso ser cuidadosa para ver a grandeza da fala das crianças.
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Com “sede de  mundo”,  o  menino  chama água  de mar.  Se  está  certo  ou

errado, não importa. Preciso compreender o que quer dizer, mas posso valorizar a

poesia de sua forma de dizer. Após esse período de conhecimentos, processos de

descobertas,  entendo  que  a  criança  se  constrói  através  do  outro  e  nós  nos

construímos através dela.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Penso hoje nas expressões das crianças como maneiras muito ricas para sua

aprendizagem, me revelando enquanto professora,  até que ponto devemos fazer

intervenções nesses momentos de descobertas, presentes em sua oralidade e nos

diálogos que travamos com elas. 

Os diálogos com as crianças, na Educação Infantil,  não são somente uma

conversa comum, mas sim uma conversa na qual a criança busca o entendimento e

pertencimento ao mundo. Mundo sobre o qual ela pensa, sente, chora e sorri. E tudo

isso ocorre em um tempo só, o tempo inteiro.

Em  minha  monografia,  busquei  identificar  como  é  o  meu  olhar  para  as

crianças. E, depois de todo o processo de aprendizagem vivido no curso do ISEPS,

compreendo que só se pode entender melhor a criança e o seu desenvolvimento,

quando se aprende a mergulhar e a se entregar nessa busca contínua.
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