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APRESENTAÇÃO

Por se tratar de uma prática humana complexa, histórica e socialmente si-
tuada, a Educação foi uma das atividades mais afetadas pelo contexto imposto 
pelo crescente avanço da COVID-19. Desde março de 2020, quando as escolas 
precisaram ser fechadas e o distanciamento social se fez necessário para ga-
rantir a nossa saúde e até mesmo as nossas vidas, professores e professoras 
mergulharam em um cenário de medos, angústias e incertezas. 

Como garantir o direito à Educação de milhares de crianças, jovens e adul-
tos? Como dar continuidade aos seus processos de aprendizagem sem a pre-
sença física na escola? Naquele momento, o caminho que encontramos para 
buscar respostas foi o da formação. Somos professores! Trabalhamos com ciên-
cia e conhecimento. Aprender e nos aperfeiçoar constantemente também é parte 
de nosso ofício. Foi por meio de um intenso processo formativo que dialogamos, 
refletimos e construímos estratégias que nos ajudaram a superar até aqui os de-
safios que nos foram impostos pelo contexto pandêmico. 

O caminho que juntos trilhamos neste último ano, trouxe reflexões impor-
tantes acerca do papel de cada um dentro da dinâmica educativa - gestores, pro-
fessores, famílias.  O que ficou de tudo o que vivemos?  Como iremos nos movi-
mentar dentro da nova realidade que se apresenta dentro de nossos espaços de 
trabalho com o retorno gradual do atendimento presencial aos estudantes? É fato 
que a escola não será a mesma. De certa forma, estaremos pisando em um novo 
território e, mais uma vez, precisamos estar juntos e dialogar para a construção 
dessa nova etapa. 

É nesse sentido que o Sindicato dos Professores Municipais promoveu 
de 02 a 13 de agosto de 2021 o “VIII Seminário Educação em Foco”, que este 
ano trouxe como tema principal “Educação na Contemporaneidade: para que(m) 
serve a escola?”. O seminário foi pensado e organizado com a participação dos 
professores da rede municipal, desde o tema central até as temáticas a serem 
debatidas nas conferências, e revelaram suas preocupações e anseios frente aos 
novos desafios que se anunciam, abordando aspectos que vão desde o contexto 



das políticas públicas, que afeta o nosso trabalho e vida funcional, até questões 
pedagógicas e de saúde mental.  Assim como em março de 2020, estamos nova-
mente diante de um caminho que ainda é incerto e, para muitos, bastante assus-
tador. Mais uma vez, buscaremos em nossos percursos formativos a força que 
precisamos para superar as dificuldades que certamente surgirão. 

Da mesma forma, dando continuidade a uma proposta iniciada no último 
evento do SINPROSM, trazemos a segunda edição do e-book AUTORIA E SA-
BERES DOCENTES - VOL.II. Este livro traz o registro de práticas desenvolvidas 
na Rede Municipal de Santa Maria neste período de pandemia, os novos apren-
dizados dos professores e professoras. 

Esta publicação está estruturada em duas seções. A primeira seção traz as 
experiências no campo da educação infantil. O primeiro artigo desta seção é da 
professora Suely Amaral Mello, que foi uma das palestrantes do VIII Seminário 
Educação em Foco e apresenta as reflexões acerca do papel da Educação In-
fantil na constituição da personalidade e da inteligência da pessoa. Na sequência 
professoras da área de educação infantil dividem conosco sua rica experiência 
neste período pandêmico. A segunda seção traz experiências vivenciadas junto 
a estudantes do ensino fundamental em seus espaços de convivência.

A publicação da segunda edição do e-book AUTORIA E SABERES DO-
CENTES representa o compromisso do SINPROSM com os professores da rede 
municipal de Santa Maria. Assim como o Seminário, que neste ano aconteceu 
todo de forma online, nossos colegas têm demonstrado no seu dia a dia a capa-
cidade de se reinventar, incorporando novas tecnologias a suas práticas e não 
deixando que nada os impeça de alcançar seus estudantes com sucesso e isto 
está evidente no decorrer desta publicação.

As incertezas trazidas em todas as áreas em função da pandemia, já eram 
apontadas por estudiosos como Edgar Morin que ao longo de sua obra sempre 
apontou a imprevisibilidade como um ponto relevante, é preciso estar conscien-
tes da complexidade do futuro: “A aventura incerta da humanidade não faz mais 
do que dar prosseguimento, em sua esfera, à aventura incerta do cosmo, nascida 
de um acidente impensável para nós, e que continua no devenir de criações e 



destruições.1”(2000,p.81) Usando este raciocínio ele já apontava para o fato de 
que precisamos aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em constante 
mudanças e assim a educação precisa se voltar para as incertezas ligada ao 
conhecimento.

O pós-coronavírus é tão preocupante quanto a própria crise. Poderia tan-
to ser apocalíptico quanto portador de esperança. Muitos comungam a 
certeza de que o mundo de amanhã não será o mesmo de ontem. Mas 
como será? A crise sanitária, econômica, política e social conduzirá ao 
desmembramento de nossas sociedades? Saberemos extrair lições des-
sa pandemia que revelou a comunhão de destinos para todos os huma-
nos, em ligação com o destino bioecológico do planeta? E eis que entra-
mos na era das incertezas. (MORIN, 2020, p.22)2.

Deste modo, esperamos que os registros deixados neste e-book, neste 
momento tão diferenciado e cheio de incertezas, contribuam para que possamos 
refletir sobre o que estamos vivendo e traçar novas rotas, para que voltemos a 
pisar com confiança no chão da escola, junto de nossos colegas, crianças e es-
tudantes. Desejamos a todos uma boa leitura!

Comissão Organizadora
Maria Cristina Rigão Iop
Juliana Corrêa Moreira

Celma Pietczak

1  MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2000.
2  MORIN, Edgar. É hora de mudarmos de via as lições do coronavírus. Rio de Janei-
ro: Bertrand Brasil, 2020. 



PREFÁCIO

Para ensinar, dizia Platão, 
precisa-se de Eros,

 ou seja, do amor.

Edgar Morin1

Uma docência de autorias e saberes?

 E do que mais se poderia fazer docência, não é mesmo? Formulam-se es-

sas perguntas a partir de alguns sentidos que habitam em mim e que não sei se 

serei capaz de tornar perceptíveis – quem dera compreensíveis – nesse texto de 

meados de setembro e de inícios desta obra intitulada ‘Autoria e Saberes Docen-

tes - Volume II’, mas, estou aqui para tentar. Procuro, nas linhas e entrelinhas do 

texto que segue, tecer reflexões que contribuam para evidenciar alguns saberes 

em torno da importância e dos sentidos das ações que envolvem a autoria, a ela-

boração e a publicação dos textos de professoras/es apresentados nesta obra. 

Com a mesma intenção, busco destacar aspectos significativos em torno de uma 

concepção de docência como fonte e desaguadouro, ao mesmo tempo, dos sa-

beres com os quais se originaram os respectivos textos aqui publicados. 

 Situo as questões iniciais como motes para começar a escrita e colocar 
em relevo algumas ideias que configuram características dessa obra e que me 
parece importante destacar. Não são, portanto, perguntas feitas para receberem 
respostas mas para escrever. E, ainda que os textos possam conter respostas e 
estruturam-se com elas, os melhores – sabemos – são aqueles que se fazem e 
nos trazem as maiores interrogações. Bons textos decorrem muito da insistência 
e sobretudo do compromisso de suas/seus autoras/es em perguntar; como neste 
caso, não exatamente para responder, mas para pensar; e de fazê-lo novamen-

1  MORIN, Edgar. Ensinar a viver: manifesto para muda a educação. Porto Alegre: Sulina, 
2015.

10.48209/978-65-89949-27-1



te até onde a curiosidade e o espaço-tempo da escrita possam conduzir. Penso 
que as perguntas têm um poder maior de nos mostrar os limites do que sabemos 
diante daquilo que desejamos conhecer. Respostas são tentativas de descrever 
e tratar desses limites forçando nossa capacidade de imaginação e de raciocínio 
para os entender. Mas, quase sempre, umas conduzem às outras.

 – Você gostaria de fazer o prefácio do nosso segundo e-book? Pergunta-
ram-me as colegas Maria Cristina Rigão Iop, Juliana Moreira e Celma Pietczak, 
organizadoras desta obra.

– Sim. Eu lhes respondi. 

Mas, não foi simplesmente desse ‘sim’ que veio se originando este prefácio. 
Foi mais do sentido de compromisso que se impregna essa palavra – sim – quan-
do a manifestamos, seja de forma escrita, falada, ou apenas pensada. Ninguém 
responde ‘sim’ – assim como ‘não’, que é o seu oposto potencial, conforme nos 
ensina Giorgio Agamben2 – sem ao mesmo tempo se perguntar: Sim para quê? 
Por quê? Para quem? Quando? De que maneira? 

Dizer sim faz mais sentido quando se diz com alegria e convicção. Dizer 
sim com ares de mau humor tem um significado diferente, remete à obrigação, 
às vezes dissimulada. Dizer sim, na boa tradição, é quase como assumir uma 
posição de sentido ao lado de quem nos veio perguntar. E, mais do que isso, é 
se congregar e assumir uma atitude de cumplicidade com essa pessoa e com a 
ação à qual o sim se refere.

Sim. Tornei-me cúmplice na autoria desta obra. 

Recebi com alegria o convite para escrever o prefácio deste segundo 

e-book, articulado e lançado pelo SINPROSM, que se constitui de textos pen-

sados e/ou apresentados no VIII Seminário Educação em Foco. Diferentemente 

do volume anterior, este livro apresenta textos que foram escritos a partir de 

experiências pedagógicas vividas pelas/os colegas professoras/es ao longo da 

pandemia e tratam, portanto, dessa experiência radical de ensino na modalidade 

2  AGAMBEN, Giorgio. A potência do pensamento. Revista do Departamento de Psicolo-
gia. UFF [online]. 2006, v. 18, n. 1 [Acessado 17 Setembro 2021], pp. 11-28. Epub 10 Jul 2007. 
ISSN: 0104-8023. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-80232006000100002.



remota. Nesse sentido, vale considerar as ideias de António Nóvoa e Yara Cris-

tina Alvim, em artigo recém-publicado, que repercutem a intensidade das expe-

riências que estamos vivendo em decorrência da pandemia e da reestruturação 

dos processos pedagógicos. Segundo Nóvoa e Alvim3:

Em 2020, tudo mudou. Com a pandemia, terminou o longo século esco-
lar, iniciado 150 anos antes. A escola, tal como a conhecíamos, acabou. 
Começa, agora, uma outra escola. A era digital impôs-se nas nossas vi-
das, na economia, na cultura e na sociedade, e também na educação. 
Nada foi programado. Tudo veio de supetão. Repentinamente. Brutal-
mente. (2021, p. 02).

 Nessa linha de reflexões cabe refazer as perguntas iniciais e, novamente, 

não apenas para buscar respostas mas para avançar na ação de pensar senti-

dos, talvez obscurecidos pelo excesso de informações que têm dificultado expe-

riências de leituras mais criteriosas; vislumbrando, oxalá, outros significados ou 

mesmo características inerentes às ações que envolveram a elaboração dessa 

obra, ora disponível para todos nós. Considerando o perfil de extensão concebí-

vel ao prefácio de um livro, nem todas as questões poderão ser aqui adensadas, 

mas o meu desejo é fazê-lo, ainda que parcialmente, a começar pelo ‘para quê’?

Arrisco-me a dizer que as/os colegas autoras/es escreveram para pensar. 

Escreveram para organizar o que pensam e como pensam, e também para resis-

tir à tendência de que professoras/es pouco escrevem, ou não escrevem. E, aqui 

recordo de um pequeno texto de opinião, de minha autoria, que o Extra Classe4 

publicou em 2014, no qual eu trazia algumas percepções acerca da escrita e da 

escola como lugares, como espaços-tempos de desafios à ação de pensar. Con-

forme afirmei, a ação de escrever implica colocar-se em uma espécie de fronteira 

entre o medo de não ter nada de interessante a dizer e a ousadia de expor-se 

e de assumir esse risco. Ou seja, continuo acreditando que escrever “inaugura 

na alma da gente um espaço-tempo de possibilidades, do dizível e do indizível, 

3  NÓVOA, António e ALVIM, Yara Cristina. Os professores depois da pandemia. Educa-
ção & Sociedade [online]. 2021, v. 42 [Acessado 22 Setembro 2021], e249236. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/ES.249236.
4  GUSTSACK, Felipe. Riscos da escola e da escrita. Opinião – Extra Classe. Publicado 
em 10 de novembro de 2014. Acesso em 19.09.2021. Disponível em: https://www.extraclasse.
org.br/opiniao/2014/11/riscos-da-escola-e-da-escrita/#.

https://www.extraclasse.org.br/opiniao/2014/11/riscos-da-escola-e-da-escrita/#
https://www.extraclasse.org.br/opiniao/2014/11/riscos-da-escola-e-da-escrita/#


daquilo ainda não imaginado e de tudo que já se disse. Do que penso e do que 

nem ouso, daquele pensamento sequer pressentido. Daí o risco, o perigo” de não 

conseguir, talvez, lidar com isso. Mais adiante naquele mesmo texto de opinião, 

procurei traçar alguns paralelos entre as sensações e percepções da autoria de 

textos com aquelas que sentimos nos espaços educativos, uma vez que estes 

também implicam colocar-se no limiar das passagens entre assumir e realizar as 

nossas práticas profissionais enquanto educadoras/es e o colocar-se na condi-

ção de meros repetidores de práticas alheias. Ou seja, ao trazerem os textos que 

compõem este livro, as/os colegas colocaram-se nesse duplo risco que consti-

tuem as exigências da autoria e da docência. 

Todavia, diz-se que professoras/es não escrevem ou escrevem pouco, por-

que lhes falta o tempo que esse fazer requer, além daquele destinado aos afaze-

res da docência. É um fato que professoras/es, independentemente do nível de 

ensino em que atuam, têm muito pouco tempo para se dedicarem a escrever, ain-

da que seja de textos que constituem e recheiam os saberes e o próprio espírito 

que animam as suas ações docentes. Aqui, portanto, uma das ideias que desejo 

destacar e que tem o sentido de um paradoxo histórico no campo da educação. 

Ou seja, as/os professoras/es são colocadas/os na condição de exercer a ação 

docente a partir de textos – referenciais teórico-metodológicos – elaborados por 

outras/os colegas, muitas vezes de diferentes áreas de conhecimento, fazendo 

a interpretação dessas ideias para apresentar aos estudantes, a partir delas, as 

suas próprias.

Tento evidenciar, com essa reflexão, alguns dos sentidos que me atraves-

sam nessa experiência de pensar a educação em foco e sua relação com a pro-

dução de textos de professoras/es a respeito de suas práticas. O primeiro deles é 

o significado social e político incontestável da produção teórica elaborada por es-

sas/es colegas autoras/es dos textos que constituem a obra em tela. O segundo, 

é que imbuída dessa necessidade de uma dupla interpretação das ideias expos-

tas e debatidas em sala de aula, a prática docente densifica o seu caráter teórico, 

flanco desde onde vêm sendo criticadas as instituições educativas, muitas vezes 



com razão. O terceiro está no esforço inimaginável que essas/es colegas fizeram 
visando elaborar, ler e escrever os capítulos aqui apresentados e que sabemos 
envolve adiar e às vezes mesmo abandonar outros afazeres. Por isso, também 
penso que escreveram, sobretudo, porque disseram sim, eu posso – no sentido 
da potência –, quando estudantes das suas salas vieram lhes perguntar como 
estudariam se já não poderiam socialmente se encontrar devido às contingências 

decorrentes da Covid-19.

Os sentidos acima provocam outras reflexões que se tornam importantes e 
necessárias, especialmente porque se contrapõem e desafiam o momento polí-
tico que hoje vivemos no país. Não é mais possível admitir que a proposição e o 
gerenciamento de políticas públicas para a área da educação desconsiderem o 
fato de que toda a educação é e sempre foi uma ‘ação coletiva’, uma praxe cujos 
vínculos se estruturam com os meandros mais profundos da cultura e do tecido 
social. Não é mais admissível que se continue pensando e propondo modelos, 
teorias e metodologias para a educação a partir de opções políticas – que foram, 
são e continuarão sendo ideológicas – negando à educação esse seu intrínseco 
caráter político, que sempre nos vai exigir pensar as próprias políticas a partir 
das necessidades do povo, em sua grande maioria, quanto à educação. Por isso, 
governos que se pautam por essa última perspectiva são aqueles que podemos 
chamar de participativos e democráticos exatamente porque incorporam um con-
junto de princípios que devolvem ao povo o seu poder, o seu direito de colocar-se 
em risco, de transitar pelas fronteiras do que já é sabido e do que ainda não pode 
conhecer, pensar: o seu direito de inventar a sociedade que deseja conforme as 

regras que ousa sonhar.

Segundo Moacir Gadotti (2013, p. 155) 5:

Para Paulo Freire a educação não é um processo neutro porque sempre 
implica um projeto de Sociedade. Partindo desta politicidade da educa-
ção, eu apontaria como seus principais princípios: teorizar a prática para 
transformá-la; reconhecer a legitimidade do saber popular numa época 
de extremado elitismo; construir uma ciência aberta às necessidades po-
pulares (relevância social como critério de qualidade da ciência); utilizar 

5  GADOTTI, Moacir. O Trabalho Coletivo como Princípio Pedagógico; Paulo Freire e a 
Educação Superior. Revista Lusófona de Educação [en linea]. 2013, (24), 153-162 [fecha de 
Consulta 17 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1645-7250. Disponível em: https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=34929705012.



um método de ensino e de pesquisa que parta da leitura da realidade 
(leitura do mundo); harmonizar o formal e o não-formal, portanto, não 
considerar a universidade ou a escola como únicos espaços de constru-
ção de conhecimentos; a defesa de uma educação pública popular, que 
atenda, com qualidade, aos interesses da maioria da população, supe-
rando padrões elitistas.

Neste patamar de saberes e de importância social é que percebo as/os 

autoras/es e os textos que constituem este livro seguindo princípios pedagógi-

cos que lhes são caros, desejados. Ou seja, ousaram pensar as suas práticas 

para poderem transformá-las, torna-las outras, diferentes daquelas iniciais e, ao 

publicarem suas ideias na forma de textos legitimam e popularizam os seus sa-

beres que são/estão imbricados à educação e à docência. Contribuem com suas 

palavras para a popularização das ciências e com isso oportunizam à sociedade 

outras possibilidades de leitura, interpretação e compreensão do mundo. 

Sua obra, como tantas outras feitas com a consciência de que a educação 

é uma ação coletiva que implica medos e ousadias, vem colaborar para que se 

borrem as fronteiras entre o que é científico, formal e o que é popular, do chão 

das salas de aula, do encontro mesmo das pessoas em suas vidas cotidianas 

evidenciando significados e importâncias de ambos os lados. Fazem, assim, um 

gesto, um aceno de ‘sim’ às pessoas que buscam e precisam de educação; as-

sumem uma atitude, uma cumplicidade com as salas de aula como espaços pú-

blicos cujos sentidos vão sendo pensados e emergindo segundo os desejos e 

necessidades daquelas pessoas que ali se encontram para pensar e poderem ir 

além do lugar e das condições de sobrevivência social aonde estão. Produzem 

valores e oportunidades de convivência democrática.

 Procurando adensar e ao mesmo tempo tornar compreensíveis as ideias 

de Paulo Freire ao lado das suas, Gadotti acrescenta:

Qualquer um desses princípios poderia ser escolhido. Entretanto, pre-
firo me deter mais no trabalho coletivo como princípio pedagógico, 
defendido por ele como uma forma de incidir, simultaneamente, sobre 
o currículo e sobre a gestão. Ele traduziu esse princípio, de um lado, 
pela sua visão interdisciplinar do currículo, das ciências, da cultura e da 
educação, e, de outro, pela defesa intransigente da gestão democrática. 
Para Paulo Freire, a educação é uma prática social que se realiza em 



espaços para além da escola, e enquanto prática social presente em 
diferentes espaços, cada vez mais precisamos da construção coletiva. 
(Grifos do autor).

Por essas razões, entre outras que se poderiam elencar, situa-se essa obra 
que chega às nossas mãos no patamar mais elevado dos esforços de educado-
ras e educadores em manter vivo e ardente esse fogo sagrado – Eros = amor 
– que nos alimenta e que nos convida a resistir ao negacionismo e à cegueira 
científica que vêm grassando as políticas públicas brasileiras, especialmente em 
nível federal. Em uma perspectiva inversa, conceber e realizar educação como 
ação coletiva, exige que se tenha como princípio fundamental a potência do sim, 
a disposição em estar com as pessoas na busca de um bem comum, o compro-
misso atitudinal e, portanto, político, de ser cúmplice, de participar nessa ação 
coletiva.

Então, quando um grupo de professoras e professores se junta para sociali-
zar saberes de sua experiência de fazer e pensar a educação, presenteando-nos 
com este e-book, está se alinhando a essa perspectiva. Quando um sindicato – 
como o SINPROSM – investe em ações coletivas em prol da educação é a esse 
compromisso e a essa alegria, de saber que é possível ir além de onde estão, 
que está chamando as pessoas. Está reforçando a potência dessa parceria das/
os colegas ao dizer sim aos estudantes mesmo em tempos de pandemia. Está 
concebendo a educação como uma ação amorosa, de acolhimento, de inclusão 
e de alegria. Está, por assim dizer, assumindo a potência do sim e contribuindo 
para devolver ao povo o seu poder de participar da construção de uma sociedade 
na qual esse mesmo povo deseja conviver. E, uma sociedade na qual se deseja 
viver – conviver – é aquela que se faz com base na amorosidade, na “aceitação 
do outro como legítimo outro na convivência” (MATURANA, 1998, p. 23)6. 

Segundo esse autor, aliás, a sociedade humana depende dessas expe-
riências radicais de estar disponível, de colocar-se ao lado de quem nos indaga 
para pensar junto, para criar e fortalecer os traços e os laços do que efetivamente 

constitui o tecido social. Nas suas palavras:

6  MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Hori-
zonte: Ed. UFMG, 1998.



O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá 
a operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convi-
vência, e é esse modo de convivência que conotamos quando falamos 
do social. Por isso, digo que o amor é a emoção que funda o social. Sem 
a aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social. (MATURA-
NA, 1998, p. 23-24).

Nessa perspectiva, considerando o momento em que escrevo esse prefá-

cio – em que se comemora o centenário de Paulo Freire: patrono da educação 

brasileira –, não poderia me furtar de trazer aqui algumas de suas palavras às 

quais corroboram as de Maturana. Ou seja, para compreender melhor essa con-

cepção da educação como amorosidade constitutiva da ação coletiva, contribui 

lembrarmos que: “a amorosidade de que falo, o sonho pelo qual brigo e para cuja 

realização me preparo permanentemente, exigem em mim, na minha experiência 

social, outra qualidade: a coragem de lutar ao lado da coragem de amar”7.

Nessa linha de reflexões retomo a questão que trago no título e que remete 

às concepções de docência, que a toda hora se atualizam para nós. A palavra 

docência, como podemos conferir na Infopédia8 (2003-2008), decorre do latim 

docentĭa, particípio presente neutro plural substantivado de docēre, “ensinar”. 

Segundo Silva e Bento9:

Embora o uso do termo nos discursos do campo educacional seja rela-
tivamente recente, os sentidos a ele atribuídos ao longo do tempo são 
influenciados pelo momento histórico e pelos interesses políticos e ideo-
lógicos dominantes, e interferem    na elaboração e implementação de 
políticas de formação de professores no Brasil. (2020, p. 17).

 Ou seja, docência se constitui como processo inerente à educação e dessa 

maneira está imbuída de características políticas, porque remete à coletividade; 

e, comunicacionais, porque implica informação e interpretação, relações dialó-

7  FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho 
D´agua, 1997.
8  Porto Editora – docência no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. 
Porto: Porto Editora. [consult. 2021-09-22 20:56:43]. Disponível em https://www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-portuguesa/docência.
9  SILVA, Edileuza Fernandes; BENTO, André Lúcio. Concepções e discursos sobre a 
docência: tensões, embates e perspectivas. Ensino em Re-Vista, v. 27, n. 1, p. 15-39, 21 fev. 
2020. Acessado em: 22.09.2021. Disponível em: https://doi.org/10.14393/ER-v27n1a2020-1.



gicas entre pessoas (FREIRE, 1987)10. Nessa perspectiva, os textos que consti-

tuem este e-book, assim como todo o trabalho das/os autoras/es, bem como das 

organizadoras e de sua instituição promotora, somam-se em uma ação coletiva 

e, portanto, educativa, docente.

 Ao constituir-se como ação coletiva a educação, assim como a docência, 
não pode ser concebida, e tampouco percebida e realizada, ao menos não de-
veria, como atividade de um sujeito só, um agente isolado, seja este sujeito uma 
pessoa física, jurídica ou estatal-governamental. Colegas professoras/es deve-
riam evitar os equívocos de expressões como ‘minha docência’, ‘minha aula’, 
‘a docência que pratico/realizo’. Cada vez mais precisamos nos conscientizar, 
estarmos convencidos de que é do e no encontro pedagógico entre as pessoas, 
e portanto intencional, que emergem e podem ocorrer aprendizagens, isto é, pro-
cessos auto-eco-organizativos – transformativos – porque as pessoas que apren-
dem são aquelas que efetiva e afetivamente vivem a experiência, que realizam e 
interpretam o vivido e assim podem conhecer o fenômeno, o acontecimento mes-
mo de conhecer. Não é possível, ao menos não deveria ser, pensar a educação, 
e tampouco a docência, sem as suas autorias, sem aquelas e aqueles que dela 
participam porque é do encontro e do diálogo entre as pessoas que se encontram 
que emerge a docência e que se realiza a educação.

 Não é à toa que o patrono da educação brasileira ao anunciar uma educa-
ção dialógica e o diálogo como princípio pedagógico o faz a partir de uma con-
cepção de vida e de humanidade, contrapondo-se às tendências de gestão – pú-
blica e educacional – que produz e procura se salvaguardar através de atitudes 

e de exercícios de censura. Nas suas palavras:

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tam-
pouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pro-
nunciar o mundo, é modifica-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se 
volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pro-
nunciar.
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 
na ação-reflexão11.

10  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
11  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 78.



 Assim, persisto na ideia de que é sim de autorias e de saberes que inventa-

mos as docências e que realizamos uma boa educação. Autorias e saberes que 

são difíceis, desafiadoras, especialmente por parte de professoras e professores 

que por estarem nas salas de aula atendendo estudantes, seja em tempos de 

pandemia fora dela, não têm tempo para escrever. Mas há o sim. E, não pode-

mos esquecer que mesmo nessas condições essas/es colegas pronunciam o 

mundo com suas vozes e sobretudo com suas atitudes, dizendo sim à educação 

porque a percebem e a realizam como um espaço-tempo de ação-reflexão-ação 

no qual potencializam e popularizam sua alegria de viver. Por essas, entre outras 

ideias e sentidos, se você chegou até aqui, é porque disse sim à ação coletiva 

de ler e conhecer autorias e saberes docentes. Se (h)ouve um sim, aí mesmo, 

dentro do peito; certamente você terá e eu lhe desejo uma ótima leitura!

 

Felipe Gustsack12

Santa Cruz do Sul, 19 de setembro de 2021.

12  Licenciado em Letras Português Inglês e Literaturas pela Universidade Federal de San-
ta Catarina (1988), mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (1998; 2003). Professor do PPGEdu - Mestrado e Doutorado em Educação e do PPGL 
- Mestrado e Doutorado em Letras, bem como dos cursos de Pedagogia e Letras, vinculados 
ao Departamento de Ciências, Humanidades e Educação da Universidade de Santa Cruz do 
Sul – UNISC-RS.
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Quem atua na educação infantil hoje, tem um grande compromisso com o 

seu próprio desenvolvimento: o compromisso de se atualizar. A ciência contem-

porânea, nos diferentes campos do conhecimento - na neurociência, na psico-

logia, na pedagogia, na sociologia - trouxe um conjunto novo e fundamental de 

conhecimentos sobre os bebês e as crianças pequenas, sobre como aprendem 

e se formam para ser os adultos que se tornarão. 

No campo da pedagogia, nos últimos 40 anos, a educação de crianças             

pequenas recebeu uma avalanche de novos conhecimentos. No Brasil, com a  

expansão dos cursos de pós-graduação em educação e com a expansão do 

atendimento de bebês e crianças até os 6 anos, os estudos e as pesquisas co-

meçam a contemplar as crianças pequenas que frequentam as creches e pré-es-

colas. Com isso, passamos a ter pedagogos e professores fazendo pesquisa em 

educação e em educação da infância e começamos a produzir conhecimentos 

sobre a educação das crianças pequenas. Ao mesmo tempo, expandem-se os 

estudos das neurociências – as ciências envolvidas com o desenvolvimento do 

cérebro. Todos esses estudos e pesquisas começam a questionar e a mesmo 

a colocar de ponta cabeças o que vínhamos fazendo na educação de crianças 

pequenas antes de conhecer sobre seu desenvolvimento. 

O que as diferentes ciências nos dizem? Algo que os psicólogos russos 

(como Vigotsky, Leontiev, Luria e outros) já vinham estudando e demonstrando: 

tudo o que nós somos, nós aprendemos a ser e esse processo começa no nasci-

mento. Inteligência e personalidade não são hereditárias, mas sim produtos das 

experiências das crianças - e das nossas experiências como adultos. As crianças 

aprendem desde que nascem, e por isso se desenvolvem.

A teoria histórico-cultural e as neurociências impactam a educação ao de-

monstrar que não é o desenvolvimento que proporciona as possibilidades de 

aprendizagem, mas, ao contrário, aquilo que a criança aprende que é que promo-

ve o desenvolvimento. E quando falamos em desenvolvimento nem sempre per-

cebemos a que se refere exatamente esse desenvolvimento. Nos referimos aos 

elementos que proporcionam a evolução das relações de bebês e crianças – isto 
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é, seu desenvolvimento – são: a percepção, a memória, a fala, o pensamento, o 

auto controle da vontade (saber distinguir entre o “eu quero” e o “eu posso”), a 

imaginação, a capacidade de usar um objeto para representar outro (faz de conta 

que esse lápis é uma nave espacial). Esses elementos constituem o que chama-

mos funções psicológicas superiores.... visivelmente presentes nos seres huma-

nos. Além disso, a evolução do movimento, a forma de ser, os valores morais, 

os sentimentos, as atitudes, enfim, todas as nossas capacidades, habilidades e 

aptidões são produtos das nossas experiências - das nossas aprendizagens. E 

tudo isso configura nossa inteligência e nossa personalidade

E se a inteligência e nossa personalidade não são herdadas no nascimen-

to, como bebês e crianças as formam e desenvolvem? Em outras palavras, como 

bebês e crianças aprendem? 

Não é sob a forma de aula ou de explicações... aprendem quando estabe-

lecem relações por meio do seu corpo – o olhar, o ouvir, o sentir, o tocar e atribuir 

sentido a tudo o que percebem em seu entorno: os objetos, as pessoas, a na-

tureza. Quando ouvem, quando observam, quando percebem pelo tato, quando 

fazem com as mãos, quando agem sobre os objetos. Em outras palavras, quando 

estabelecem relações. Esse é o sentido do aprender na infância. 

O aprender na infância não é resultado do professor que dá aulas, por-

que as crianças não aprendem sob a forma de aulas. As crianças aprendem por 

meio de sua própria atividade - e o conceito de atividade na escola precisa ser 

reconstruído: a atividade que explica o desenvolvimento humano, que resulta 

em aprendizagem, é algo que a criança faz com o corpo inteiro - com as mãos, 

acompanhando esse fazer com o seu pensamento e orientando esse processo 

por seu desejo, seu afeto, sua emoção. Então, o desejo de aprender e de saber é 

elemento essencial do processo de aprender. Por isso, a participação das crian-

ças nos processos de planejamento de uma atividade que a professora ou o pro-

fessor apresenta é igualmente essencial, pois sem essa participação, a criança 

não acompanha o fazer com o seu pensamento – e menos ainda com seu desejo.
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Quando entendemos a importância dessa atitude ativa da criança, enten-

demos que a forma como apresentamos algo para bebês e crianças deve encan-

tá-los, afetá-los, criar neles uma vontade, um desejo de fazer, de se relacionar – e 

aprender.  

ENCANTAMENTO POR AQUILO QUE APRESENTAMOS À 
CRIANÇA EM LUGAR DE PRESSÃO POR FAZER CERTO. 

É importante considerar que o processo de experimentar, realizar, pensar, 

solucionar dificuldades é infinitamente mais importante que o resultado “certo”. 

Na pequena infância – e mesmo no ensino fundamental -, o desafio da escola 

é ensinar a pensar e não a dar respostas certas... até porque os problemas vão 

mudando com o tempo e suas respostas também. Então, mais importante do que 

treinar as crianças para dar as respostas certas é ensiná-las a pensar – com o 

que elas resolverão os problemas novos e velhos que encontrarem.  

Quando pressionamos uma aprendizagem, criamos um sentido negativo 

para o conhecimento; quando encantamos, criamos o sentido positivo em rela-

ção aquilo que as crianças vão fazer - e quando é assim, as crianças desejam 

fazer mais e isso cria nelas uma disposição para aprender: o desejo de fazer, 

uma autoestima positiva, o prazer da autoria... todos são elementos essenciais 

para o sucesso na escola e na vida.

Por isso, o desafio ao trabalho docente é encantar com novos conhecimen-

tos e não pressionar as crianças em qualquer idade. Para fazer isso, é funda-

mental ouvir as crianças, aproveitar suas iniciativas, envolvê-las no planejamento 

– que se faz cada vez mais na ação e não no início do ano, nem do semestre, 

nem do mês. O professor e a professora precisam sim ter um plano para ampliar 

as experiências de bebês e crianças, mas esse plano é sempre apresentado às 

crianças no início do dia. O compartilhamento com as crianças desse plano pode 

acontecer na conversa inicial – na roda inicial – e a partir de uma “boa pergunta”: 

o que vamos fazer hoje? Este é um convite para as crianças se lembrarem de 

algo que ficou pendente do dia anterior, sugerirem algo que desejam fazer ou – 
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quando não têm nada a propor, ouvir o plano do/a professor/a sobre a organiza-

ção do dia e dar palpites e ir aprendendo a planejar.

Outra forma de trazer as crianças a participar na vida diária da escola é pla-

nejar com elas cada atividade. Por exemplo, se vamos lá fora, podemos planejar 

juntos: o que podemos fazer, do que podemos brincar, que materiais podemos 

levar, como vamos levar os materiais...    

A importância desse envolvimento está no fato de que as crianças apren-

dem quando são protagonistas, isto é, quando fazem e pensam junto com o adul-

to, com as outras crianças e mesmo quando tomam iniciativas por conta própria. 

É disso que trata a orientação para darmos voz e vez para as crianças.  É disso 

que se trata quando se fala que a escuta dos bebês e das crianças pelo/a pro-

fessor/a é fundamental para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.

Todas as vezes que as crianças participam do planejamento das ações, do 

planejamento do dia, da avaliação de uma atividade ou do dia, elas estão apren-

dendo a pensar - e esse é o papel mais importante da escola, como já afirmamos 

acima.

Enfim, estudos e pesquisas mostram que a criança aprende quando ela é 

um sujeito ativo nos processos. E isso revoluciona a maneira como temos tratado 

bebês e crianças na educação infantil e no ensino fundamental. Isso se contra-

põe a um modelo de escola medieval que ainda encontramos em muitas práticas, 

quando os adultos acreditam que as crianças aprendem passivamente pelo ouvi-

do, pelos olhos e pela mão - pela reprodução e repetição.

E para atualizar nossas práticas, precisamos olhar para as crianças:               

aprender com elas sobre quem elas são.

Para o trabalho com os bebês, aprendemos com a experiência Pikler a fa-

zer deles protagonistas de suas experiências, quando falamos com eles olho no 

olho nos momentos de cuidado que são essencialmente momentos de educação 

- banho, troca, alimentação, encaminhamento para o sono – e quando organi-
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zamos um espaço com objetos para que manipulem, explorem, experimentem, 

descubram – uma superfície limpa, confortável e firme que facilite seu movimento 

livre... por exemplo, o chão.

Para as crianças maiores, o protagonismo acontece de modo mais aprofun-

dado: os espaços e os materiais se ampliam. Ocupamos por mais tempo, e cada 

vez mais, os espaços externos, quintal, jardim e, nesses espaços a autonomia 

das crianças é fundamental para escolher com quem brincar, do que brincar e 

com o que brincar. No espaço interno, o protagonismo acontece nas tomadas de 

decisões conjuntas, no respeito às propostas e iniciativas das crianças, no con-

vite à participação para a organização e manutenção dos espaços e materiais, 

para a realização conjunta de atividades práticas, mas sobretudo com sua cres-

cente participação nos processos de organização das rotinas, no planejamento 

do dia, e em sua avaliação.     

Para tudo isso, a escuta e o acolhimento se tornam o método do trabalho 

docente, a forma como o professor atua diariamente com todas as crianças e em 

todas as idades - não somente no começo do ano - mas como uma atitude cons-

tante, diária em todos os momentos do dia. Assim, vamos aprendendo quem são 

as crianças, vamos descobrindo que, como afirmam as teorias e os documentos 

oficiais, as crianças são potentes, são capazes. 

Nossas ideias sobre quem é a criança ainda vem do nosso senso comum - 

as crianças são pequenininhas e, portanto, incapazes de aprender. Essa concep-

ção de criança incapaz orientava a constituição das nossas creches quando ain-

da estavam a cargo das Secretarias de Promoção Social. No momento em que 

descobrimos que as crianças aprendem desde que nascem, as creches foram 

migrando para as Secretarias de Educação. Aprendemos que educação e cuida-

do não se separam - as práticas de cuidado podem transmitir segurança a bebês 

e crianças e formar nos pequenos uma autoestima positiva, uma atitude aberta 

e segura em relação aos outros e ao conhecimento – ou, ao contrário, podem 

transmitir medo ou descaso e obstaculizar o desenvolvimento dos pequenos.
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Assim, escuta e acolhimento são atitudes permanentes no trabalho do pro-

fessor e da professora. Nessa relação se forma a personalidade dos bebês e das 

crianças. 

O trabalho de educação das crianças é feito em parceria com as famílias. 

Estas precisam ser acolhidas na escola também, precisam conhecer a proposta 

pedagógica, compreender o como e o porquê do nosso trabalho: só assim podem 

dar continuidade ao trabalho que fazemos na escola e valorizar o nosso trabalho, 

que é, de fato, o trabalho mais importante da sociedade, por que é responsável 

pela formação de pessoas inteligentes e de personalidade harmoniosa.  

A escuta das famílias tem o papel de compreender o que as famílias pen-

sam e esperam. A partir daí, podemos discutir com elas suas expectativas e 

estabelecer uma relação de confiança, essencial para o bom desenvolvimento 

infantil. Conhecer as crianças nos permite partir de suas histórias e ampliar o que 

já conhecem e vivem. Vale lembrar que o papel da escola é apresentar às crian-

ças aquilo que elas não conhecem - ampliar repertórios, sem desconsiderar suas 

histórias. Mas fazemos isso, sempre em DIÁLOGO COM as crianças, a partir de 

boas perguntas que levem as crianças a pensar, emitir opinião, a investigar, a 

observar, a ficar curiosas. 

E não precisamos “cobrar” delas o que vão aprendendo: apresentamos 

para as crianças o mundo - a cultura, isto é, tudo o que os seres humanos vieram 

criando ao longo da história: os objetos, os conhecimentos, as artes, a língua 

materna e as outras línguas, as linguagens -, e elas vão assimilar aquilo que fizer 

sentido para elas naquele momento e, a partir daí, vão observar, fazer perguntas, 

aguçar sua curiosidade, querer saber mais.

Para apoiar sua curiosidade e desejo de saber, criamos situações, organi-

zamos vivências, oportunidades, contextos para que a criança atue como sujeito 

de suas iniciativas, sujeito da atividade que ela deseja, pensa e realiza e, assim, 

vai formando uma inteligência curiosa e uma personalidade solidaria. Tempo livre 

e espaços ricos de possibilidades são essenciais nesse momento.
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Por isso, podemos dizer que no processo de educação das crianças – não 

só na educação infantil – há um triplo protagonismo. A cultura, como afirma Vy-

gotsky (2010), é a fonte das qualidades humanas, pois, à medida que as novas 

gerações aprendem a usar os objetos da cultura (a língua, a arte, os objetos, a 

ciência, os modos de se relacionar...), aprendem também as capacidades neces-

sárias ao uso desses objetos. Ou seja, as qualidades humanas – que já sabemos 

não são hereditárias - ficam depositadas nos produtos da cultura. Por isso, apre-

sentar a cultura para as crianças é tão importante.

A professora ou o professor é também um protagonista: aquele que organi-

za as condições para que a criança atue como sujeito – isto é, para que a criança 

seja protagonista de seu processo de aprender.

Que condições são essas que cabe ao professor e à professora organizar 

para promover ações e relações que favoreçam as aprendizagens e o desenvol-

vimento de bebês e crianças?

Quatro elementos concretizam o ato pedagógico constituem essas condi-

ções. 

A organização e o uso dos materiais e dos espaços – a sala de referência, 

os corredores, o refeitório, os banheiros, a entrada da escola e as áreas exter-

nas... tudo deve ser pensado e organizado para provocar a atividade de bebês e 

crianças. A área externa precisa ser cada vez mais utilizada e com materiais que 

atraiam as crianças: parques sonoros, casinhas no chão e na árvore, escadas de 

corda, jardim, horta, pista de carrinhos...

Quanto aos materiais, hoje já se sabe que não são os brinquedos compra-

dos, mas o que se tem chamado de materiais de longo alcance: toquinhos de 

madeira, tecidos, objetos reciclados coloridos (com formas diversas, tamanhos 

diversos, de madeira, de pano, de borracha, de metal... de plástico, evitamos... o 

planeta agradece a não poluição!). O espaço bem organizado pode ser conside-

rado como o segundo educador da turma: as crianças com liberdade de acesso 

aos materiais, vão se tornando independentes do adulto e, com isso, o professor 
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e a professora têm melhores condições para observar e registrar as experiências 

vividas pelas crianças, refletir sobre o que vão percebendo e melhorar suas prá-

ticas.

O segundo elemento que concretiza a ação pedagógica é a gestão do tem-

po que bebês e crianças passam na escola. Ter diariamente um tempo livre para 

escolher o que fazer é parte de saúde das crianças. Da mesma forma, atividade 

em pequenos grupos. Para isso, a/o professor/a organiza 4 ou 5 cantos com ob-

jetos e as crianças escolhem onde ficar. Em outras palavras, as atividades cen-

tralizadas na/o professor/a não deve tomar o tempo todo da criança, mas deve 

ser um momento em que os adultos apresentam coisas novas ou leem história 

(ler para as crianças deve acontecer todos os dias).

O terceiro elemento é a forma de relação que os adultos estabelecem com 

as crianças. Quanto mais democrática forem as relações, quanto mais as crian-

ças podem tomar iniciativas, participam, são respeitadas em seus direitos, quan-

to mais têm voz e vez, melhores as condições para o desenvolvimento infantil.

O quarto elemento que está na alçada dos professores e das professo-

ras definir são as atividades, as vivências que propõem para bebês e crianças. 

Quando apresentamos vivências de forma a encantar ou quando aproveitamos 

as curiosidades infantis e as transformamos em pequenos projetos com as crian-

ças, favorecemos sua aprendizagem e desenvolvimento.

CONHECENDO MELHOR AS CRIANÇAS: COMO ELAS SE                                             
RELACIONAM COM O MUNDO AO REDOR DELAS E APRENDEM?

No 1º ano de vida, a grande contradição que o bebê vive é depender abso-

lutamente do adulto e não ter uma comunicação “fácil” com ele. Por isso, seu re-

ferencial é o adulto, e entre bebê e adulto se estabelece uma comunicação que é 

emocional: pelo olhar, gesto, choro, balbucio. A/o professor/a precisa estar atenta 

para compreender e atender as necessidades da criança. O adulto se comunica 

com o bebê pela forma como toca o corpo do bebê, pelo tom das palavras, pelo 

olhar. Por isso, organizar um espaço em que os outros bebês possam estar em 
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segurança e com materiais que chamem sua atenção e provoquem sua explora-

ção é condição para o/a professor/a ter um tempo para dedicar a cada bebê. E 

dada a importância educativa dos momentos de cuidado, esses não podem ser 

delegados a ninguém além do/a professor/a. 

Falar com os bebês mesmo quando eles ainda não respondem (atitude 

que é conhecida como “iniciativa antecipadora” do adulto) vai criando no bebê a 

necessidade de falar. Isso também cria nele segurança e confiança no adulto que 

o cuida e educa.

Uma vez que o bebê confia no adulto e se sente em segurança, depois do 

cuidado, ele vai gostar de ficar no chão, fazendo as suas descobertas com os 

objetos e materiais que disponibilizamos para sua exploração. Nesse processo, o 

bebê vai criando uma compreensão de quem ele é, vai formando uma percepção 

organizada dos objetos, vai formando uma memória e vai aprendendo a focar 

sua atenção e criando a necessidade de falar. E esse também é um momento de 

pesquisa para o professor: a evolução dos gestos e movimentos do bebê, ma-

teriais que pode utilizar para enriquecer as descobertas e experimentações dos 

pequenos.

Vale lembrar que os bebês precisam tomar sol diariamente... e sair da área 

interna da creche/cemei é condição da saúde dos pequenos. Por isso, a área 

externa é parte diária da vida dos bebês.

As crianças entre 1 e 3 anos melhor de desenvolvem ao explorar e ma-

nipular objetos estabelecendo relações entre eles, percebendo coisas iguais e 

diferentes, características comuns entre eles (coisas que fazem barulho, coisas 

pesadas e leves), começando a dar nome a eles, fazendo coisas com eles (em-

pilhando, rolando, guardando e retirando de uma caixa... e começando a imitar 

os usos que os adultos fazem das coisas. O espaço da sala e da escola, de um 

modo geral, é o grande aliado do/a professor/a, pois com objetos diversificados, 

em quantidade, coloridos, de tamanhos e texturas diferentes, de diferentes ma-

teriais e organizados e dispostos em prateleiras baixas na altura dos olhos e das 

mãos das crianças, as próprias crianças buscam suas atividades. Enquanto isso, 
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o adulto ajuda quem pede ajuda, acolhe quem pede acolhida, cuida de quem de-

manda cuidado, observa o grupo, registra a evolução das crianças e enriquece 

suas possibilidades de exploração e manipulação com novos materiais (tecidos 

de diferentes tamanhos e texturas e cores, coleções de cones de linha, de ro-

lhas, restos de lã e de fitas coloridas, botões, toquinhos de madeira, coleção de 

sementes... material reciclável bonito, limpo e sem rótulo, enfim, uma imensidão 

de materiais que as famílias podem ajudar a coletar). 

O espaço externo passa a ser mais explorado: sol e sombra, nuvens, terra, 

areia e água, brinquedos com vento, parques sonoros, casinhas...

Com essas condições, a linguagem oral, o movimento do corpo, o pensa-

mento, a memória da criança se aprofundam e se desenvolvem. E também sua 

autoestima, sua iniciativa, sua curiosidade. Em outras palavras, sua inteligência 

e sua personalidade. Todas as relações vividas informam à criança um modo de 

ser e de comportar com os outros... portanto, cuidemos de como nos relaciona-

mos com as crianças... gentileza gera gentileza... esta afirmação lembra a lei 

genética geral por meio da qual Vygotsky explica como internalizamos atitudes e 

sentimentos, preceitos morais e éticos: antes de ser interna, pessoal e individual, 

uma função, uma atitude é externa, vivida socialmente, coletivamente.

A partir dos 3 anos, a brincadeira de faz de conta vai crescer e se aprofun-

dar; vai evoluir do simples “faz de conta de que tem leite neste copo que eu finjo 

beber” para assumir um papel na brincadeira: “faz de conta que eu sou a princesa 

e vou beijar você que é o sapo”. Nessa situação, a criança já exercita e forma 

a imaginação, aprende o auto controle da vontade (quando sou princesa, não 

posso falar palavrão; se sou o médico, não posso bater no meu amigo... tenho 

que agir como médico), exercita o planejamento da brincadeira, a cooperação, a 

convivência com as outras crianças que também tem vontade, desejos, ideias...   

Mas, além de brincar que é a atividade por meio da qual as crianças entre 

3 e 6 anos mais aprendem, se expressam e se desenvolvem, as crianças dessa 

idade também querem saber: se os dinossauros podem voltar, por que tem tsu-

nami e terremotos, se as formigas são insetos... E essa curiosidade se expande 
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para além da educação infantil. Aos 7, 8 anos, a curiosidade se amplia e se com-

plexifica e vai se estabilizando como vontade de saber... e essa atitude é essen-

cial para o sucesso na escola e na vida.

Quando essas curiosidades afloram, podemos desenvolver projetos em que 

vamos investigar sobre os temas que interessam ao grupo (todos juntos ou um 

pequeno grupo). Nesse momento buscamos as diferentes fontes possíveis sobre 

o tema e toda a comunidade de educadores, famílias e especialistas podem ser 

convidados e ajudar: fotos, histórias, causos, experiências, livros, enciclopédias, 

dicionário, vídeos, objetos... e o/a professor/a lê para as crianças o material es-

crito e escreve por elas o que elas vão aprendendo. Com a Pedagogia Freinet, 

aprendemos que isso pode virar um livro feito com e pelas crianças. E isso, tanto 

na educação infantil como no ensino fundamental. A presença do professor como 

escriba do texto das crianças vai diminuindo à medida que as crianças vão se 

apropriando da escrita no ensino fundamental.

UMA PALAVRA SOBRE A CULTURA ESCRITA  

Sabemos que muitos familiares esperam que a educação infantil ensine a 

ler e a escrever. O que eles não sabem é que, na educação infantil, as crianças 

estão formando funções psicológicas fundamentais para aprender a ler e a escre-

ver: a capacidade de planejar, a função simbólica da consciência (quando pegam 

um cabo de vassoura para representar um cavalo, por exemplo), o auto controle 

da vontade, a linguagem oral, o pensamento... E sem essas funções formadas, 

as crianças não se apropriam da escrita como leitoras e autoras de texto... sem 

essas funções formadas e desenvolvidas, as crianças vão alimentar o grupo dos 

analfabetos funcionais (pessoas que passam doze anos na escola e não com-

preendem o que leem).

A escrita é o instrumento cultural mais complexo criado pelos seres huma-

nos... quando escrevemos, representamos o nome das coisas e este represen-

ta as coisas... de alguma forma a criança precisa dar conta disso... e a função        
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simbólica da consciência que ela forma brincando entre 3 e 6 anos é condição 

para isso. 

Por isso, na educação infantil, em lugar de treinar a escrita de letras e sí-

labas ou palavras soltas (e ensinar o cérebro das crianças a procurar letras nos 

textos que elas forem ler), nós lemos para as crianças - desde bebês mostramos 

os livros, contamos histórias e damos livros nas mãos de bebês e crianças.

Um elemento fundamental para a aprendizagem de qualquer coisa é a ne-

cessidade... é a necessidade que move a atividade que leva à aprendizagem e 

que leva ao desenvolvimento. Por isso, na educação infantil, lemos todos os dias 

para as crianças. As crianças levam livros para casa pelo menos uma vez por 

semana para que os adultos leiam para elas – sem obrigar a criança a nada. As-

sim, as crianças aprendem a gostar de ler e o cérebro delas aprende que, numa 

leitura, procuramos ideias e não letras, nem silabas, nem palavras soltas.

Quando lemos paras as crianças e quando escrevemos os textos das crian-

ças, elas formam dois elementos essenciais que vão fazer com que elas che-

guem ao ensino fundamental com muita vontade de aprender a ler e a escrever 

e tendo já uma atitude leitora e produtora de textos: 

1. a compreensão de para que se lê e se escreve... compreendem a função 

social da escrita que precede a apropriação efetiva da escrita; e isso não 

se aprende por que os adultos falam que aprender a ler e escrever é 

importante, mas quando a criança convive com atos de leitura e escrita 

pelos adultos

2. a necessidade de ler e escrever que tampouco criamos quando falamos, 

mas quando as crianças vivem situações de leitura e escrita (pelos adul-

tos) e começam a querer escrever elas próprias seus textos e ler elas 

próprias os livros e gibis...
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PARA ENCERRAR...
   

 Tudo o que as crianças criam como habilidades, capacidades, aptidões 

criam a partir do que apresentamos a elas... Por isso, apresentamos o mais ela-

borado sempre! Não aquilo que elas já conhecem, que mostra na tv e elas veem 

em casa, não os desenhos que mostram na tv e as músicas que tocam no rádio, 

não a cultura comercial feita para o consumo das crianças (galinha pintadinha, 

peppa pig). Selecionamos o melhor, o mais elaborado: não as letras e sílabas, 

mas os poemas, as histórias, as informações sobre os temas que as interessam. 

Assim, elas aprendem a buscar ideias e informações nos textos. E também es-

crevemos suas histórias, os processos vividos pelo grupo.

 E para explicar para as famílias tudo isso, nós, professoras e professores 

precisamos estar firmes em nossas convicções teóricas para defender as espe-

cificidades da Educação Infantil.

Priorizar um tempo para estudar, para se reunir em grupo para estudar e 

discutir nossas práticas é condição para aprendermos juntos a pensar, a superar 

preconceitos e a sermos pessoas melhores.

Uma educação infantil de qualidade, as crianças brasileiras merecem ... e 

nós, professoras e professores, também.
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Nas mãos das crianças a natureza se transforma na 
mais perfeita brincadeira: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA 
PROFESSORA DA INFÂNCIA USANDO CARDS COMO FERRAMENTA PE-

DAGÓGICA

Querti Guedes1

1  Especialista  em Psicopedagogia integrante do DOCINFOCA (UFSM) profª da Rede Municipal de Santa Maria ( 
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RESUMO: O presente artigo trata das práticas pedagógicas na educação                         
infantil desenvolvidas pela professora EMEF João da Maia Braga neste período 
de pandemia e o uso da criatividade para garantir um trabalho de qualidade que 
atendesse as necessidades das crianças e suas famílias as tecnologias de infor-
mação e comunicação têm sido recursos fundamentais no cenário atual, a fim de 
minimizar os impactos nos processos ensino aprendizagem das crianças, per-
mitindo a manutenção de vínculos e proporcionando experiências educacionais. 
nesse contexto, surgem inúmeras possibilidades de autoria, criação e expressão 
por meio das tecnologias, na qual alunos e professores são protagonistas, (re) 
significando formas diferenciadas do ensinar e do aprender. 

Palavras-chave: Educação Infantil; práticas educativas; interlocução de saberes.
 
INTRODUÇÃO

A Educação Infantil constitui-se de interações e propostas presenciais            

embasadas em leis e diretrizes que normatizam esse ensino nas escolas com 

profissionais com formação específica na área. Mas, como ficam esses objetivos 

de aprendizagem quando a escola é impedida de atender presencialmente em 

tempos que se vive uma pandemia de vírus COVID 19? 

É sobre essa temática que abordo minha prática trazendo a brincadeira e 

exploração das crianças através dos elementos da natureza que são protagoni-

zados com suas famílias no cotidiano da pandemia.

As Tecnologias de Informação e Comunicação têm sido recursos funda-

mentais neste cenário atual, a fim de minimizar os impactos nos processos de 

ensino-aprendizagem das crianças, permitindo a manutenção de vínculos e pro-

porcionando experiências educacionais.

Contudo foi necessário nos adaptar a esse cotidiano de pensar e executar 

propostas que atendessem a Base Nacional Curricular comum (BNCC) e fossem 

possíveis de serem também vivenciadas pelas famílias, já que não estamos au-

xiliando presencialmente elas.
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Oferecer propostas e ideias através de cards com propostas têm sido lúdi-

co, acessível e fácil para atender as demandas das famílias, além de visualmen-

te simples e bonito para as crianças compreenderem o que se está solicitando, 

considerando que eles não são alfabetizados.

Os recursos de imagem auxiliam na compreensão da proposta enviada co-

laborando para que as crianças logo identifiquem o que a professora sugere ser 

pesquisado no momento do envio do card e uma simples explicação da família já 

basta para a intencionalidade da ação pedagógica não presencial.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento das propostas se constitui por meio de um trabalho 

colaborativo, participativo e criativo, envolvendo planejamento, organização e en-

vio de atividades de ensino-aprendizagem para a Educação Infantil, envolvendo 

professores da Rede Municipal de Ensino (RME/SM). Os planejamentos propor-

cionam estudos de forma colaborativa e remota, no qual ambas as envolvidas 

interagem, discutem e colaboram. O planejamento e integração destes recursos 

na prática docente exige o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimen-

tos tecnológicos e teóricos.

Utilizamos como referência neste trabalho a visão de prática docente do 

autor professor Altino José Martins Filho que na sua obra Minúcias da vida coti-

diana no fazer fazendo da docência na Educação Infantil nos faz pensar nesse 

novo normal de cotidiano das famílias sem a escola presencial e na nossa prática 

diante disso quando chama atenção ao que ocorre no cotidiano significa apostar 

em reflexões sobre estruturas curriculares: “a vida cotidiana com tudo é imbuído 

de uma mudança viva em vida - toda em ação pedagógica e educativa - é for-

ça de libertação frente aos currículos colonizados e colonizadores.” (MARTINS, 

pág.157)

Eu,  professora Querti desde 2019 atuo na EMEF João da Maia Braga, 

escola do campo, localizada em uma região rural da cidade de Santa |Maria, no 
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bairro Passo das Tropas com cerca de 250 crianças aproximadamente de mater-

nal lº ao 9º ano.

Diante da pandemia, os desafios nestes contextos escolares foram ques-

tionamentos: Como pensar o planejamento para crianças pequenas em espaços 

familiares? Quais as funções específicas de uma escola que atende crianças da 

Educação Infantil orientar as famílias nesse contexto? Quais estratégias são con-

sideradas adequadas ao trabalho pedagógico durante a pandemia? Que possibi-

lidades de conhecimento podem ser propiciadas para as crianças neste momen-

to? Que concepções de tempos e espaços os professores devem ter estando 

afastados das crianças presencialmente? Que caminhos percorrem diante dos 

desafios de pensar educação e cuidados para crianças pequenas em isolamen-

to? Como podemos focar no protagonismo das crianças no momento de pensar 

nesses espaços?

Ao buscar documentos legais acerca da Educação Infantil como a  BNCC 

(Brasil, 2017) que enfatiza dois grandes eixos norteadores para a educação in-

fantil, INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS, deixando clara, a importância do lúdico 

nesta faixa etária e priorizando a forma em que a criança vivencia o mundo, em 

diferentes linguagens

A BNCC refere-se às Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (Brasil, 

2009), mas traz com clareza os direitos das crianças ampliados, formando as 6 

competências da infância: os direitos, direito de conviver, de brincar, de participar, 

de explorar, de se expressar, de conhecer-se. Esses seis direitos de aprendiza-

gem são trabalhados por meio de cinco campos de experiências: Eu o outro e 

nós, Corpo, gestos e movimentos, Espaços, tempos, quantidades e transforma-

ções, Escuta, fala, pensamentos e imaginação, Traços, sons e cores.

Possibilitar propostas que as famílias consigam compreender e mediar 

neste período de distanciamento escolar abriu caminhos para aproximação e 

afetividade, além de valorização e compreensão das necessidades das crianças 

física, emocional e cognitivamente.                                                              
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FIGURA 1

FIGURA 2

    

E nestes moldes de sugestões através de imagens possibilitou que os fa-

miliares mesmo sem muitas compreensões didáticas e pedagógicas pudessem 

contribuir e até mesmo participar nas propostas oferecidas. E assim, sucessi-

vamente estimulando potencialidades e as competências trazidas pela BNCC 
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foram partilhadas diversas outras ideias seguindo esse mesmo exemplo de envio 

no grupo da turma.

Propostas de brincar em casa, utilizando elementos da natureza e do quin-

tal usando a criatividade e diferentes formas de organização criando cenários de 

casa e oportunizando o contato com materiais encontrados na natureza (madei-

ra, folhas, sementes, capim, terra, areia).

FIGURA 3

 
PROPOSTAS ENVIADAS PARA AS FAMÍLIAS PENSANDO UM CENÁRIO LÚDICO O PAPEL DA              
FAMÍLIA SERÁ AUXILIAR A CRIANÇA NA INVENÇÃO E DOS MATERIAIS UTILIZADOS E PODEM 
SE PERMITIR DESFRUTAR DESTE MOMENTO, POIS A BRINCADEIRA PODE SER APROVEITADA 
EM TODAS AS IDADES.

A utilização de elementos criativos foi uma proposta que valorizou a busca 

e observação das crianças, transformando materiais não estruturados em brin-

cadeiras. O que é encontrado no chão, o parque na praça também tem grande 

potencial nas mãos das crianças. Realizar contagens, contornos, desenhos, pin-

turas, expressões, formas, características, registros de histórias, e até mesmo 

compreender o desenho de letras partindo do interesse das crianças.
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FIGURA 4

FIGURA 5
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FIGURA 6

Podemos perceber que com o desenvolvimento dessas atividades, que a 

ludicidade é potencializadora de aprendizagens, que embora o ensino presencial 

não ocorresse por conta do período pandêmico, fizemos uso das tecnologias 

para nos aproximarmos de nossas crianças, instigando-as a aprender. Kishimoto 

(2010), ratifica que o lúdico é ferramenta potencializadora de aquisição e desen-

volvimento de conhecimentos, garantindo a integração social (e neste caso a in-

tegração familiar), além de exercitar o equilíbrio emocional e atividade intelectual, 

onde a criança organiza e reorganiza suas experiências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse relato de experiências, consideramos que as práticas edu-

cativas vivenciadas são de encontro/confronto com formas diferenciadas de se 

conceber o processo ensino aprendizagem. Nessa relação, nós educadoras, que 

vivenciamos momentos distintos  na nossa formação e atuação,  fomos e somos  

desafiadas constantemente  a rever  nossas práticas  através do uso das novas 

tecnologias , pois  aprendemos a usá-las  com mais frequência  pelo  desafio 

imposto pela pandemia; em momento algum, apesar do isolamento social, deixa-
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mos de interagir com nossos alunos e seus familiares , com o intuito de que eles  

se sentissem acolhidos por nós e ao mesmo tempo levá-los a adquirir conheci-

mento no ambiente de suas casas.

Assim sendo, reconhecer a heterogeneidade do público alvo da Educação 

infantil, implica em  contemplar a diversidade, rica em contradições, com o intuito 

de buscar alternativas necessárias a o  atendimento às crianças e seus familia-

res, compreendendo-as dentro de suas experiências e condições concretas de 

vida  e ter empatia  e criatividade frente aos desafios  criados  pela pandemia  

e que reforça a necessidade de cada vez mais de se ressignificar práticas  que  

possibilitem  maior interação das crianças e de seus familiares.

Conceber a criança como protagonista, investigadora, expressiva e criati-

va, que tem direito, sobretudo a brincar, estabelecer vínculos afetivos e de trocas 

com seus pares e com os adultos, a utilizar diferentes linguagens, expressando 

sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. 
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Resumo: Com esta escrita buscamos ensaiar acontecimentos e experiências 
de ‘uma escola da infância’, que dizem das [im]possibilidades de ‘sua Educação 
Infantil’ durante a pandemia de COVID-19, sem perder de vista ‘sua intenciona-
lidade pedagógica’ e ‘suas concepções’ sobre as infâncias, as crianças e a es-
cola. Uma escrita inspirada em uma escola como um lugar possível e como um 
espaço/tempo que pode ser um lugar de… – a escola como potência criadora. 
Ainda, como uma escola pública povoada de vidas –, e que é capaz de produzir 
experiências possíveis e acontecimentos por-vires. 

Palavra-Chaves: Escola da Infância; Educação Infantil; Intencionalidade                     
Pedagógica; Pandemia de COVID-19. 
 
INTRODUÇÃO

 Situamo-nos em uma Escola de Educação Infantil no Estado do Rio Gran-

de do Sul – RS, no Município de Santa Maria, em uma comunidade periférica 

que apresenta dificuldades e fragilidades sociais. Sobretudo, numa ‘escola da in-

fância’3 que se coloca como um ‘lugar possível de/para habitar’ ao assumir a sua 

‘postura/autoria’ na pesquisa/luta pela concepção contemporânea de Educação 

Infantil. E, por ora, atravessados/as pela pandemia de COVID-19 causada pelo 

coronavírus - doença respiratória [infecto-contagiosa] em humanos, uma doença 

que produz o risco para as populações do mundo. Ainda, pelo trabalho que se 

configura remoto/não-presencial frente às atribuições educacionais-sociais-insti-

tucionais.

Viemos desse cenário/território que nos atravessa e atravessa os modos 

de como compreendemos e cunhamos ‘nossas concepções’ sobre as infâncias, 

as crianças e a escola [‘escola da infância’], por meio das práticas participativas e 

suas [im]possibilidades, que envolvem: o ‘olhar-escuta-envolvimento’ para a edu-

cação e o cuidado; a inserção das crianças e suas singularidades/subjetividades 

nas vivências/experiências sociais; as situações de aprendizagem/desenvolvi-

3  Espaço/tempo onde acontecem as práticas de produção da infância, em que as                  
crianças enquanto sujeitos sociais, potentes e participativas, interagem e experienciam no/
com o mundo, com os seus pares e com a cultura adulta (FONSECA; HEMAN; MORO;                       
UECKER, 2020).
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mento mediadas pelas brincadeiras e interações; os modos próprios das crianças 

em aprender e produzir cultura no cotidiano. E, com isso, também, a formação 

permanente e a pesquisa contínua como um incentivo/aprimoramento aos seus.

Nossas práticas participativas visam pensar/articular/potencializar ainda 

mais a escola como uma possibilidade outra, àquela que promove encontros 

[acontecimentos e experiências] por meio da sua potência criadora: as parcerias, 

as formações e a continuidade pedagógica. Um devir-porvir4 possível em que 

tudo pode ser de outra maneira no reino das possibilidades e da ausência de uma 

verdade mais verdadeira, porque tudo pode ser inventado, inclusive as verdades 

que mobilizam as infâncias, as crianças, as experiências e as existências. Uma 

possibilidade/experiência para produzir também existência: pensar, escutar os 

pensamentos possíveis, criar, inventar, sentir, aprender a esperar, a ocupar-se 

em estranhar, ter curiosidade, problematizar... Ainda como uma condição de ser 

outro, estar em outro tempo, produzir outras linguagens, ocupar-se de aprendi-

zagem: vivenciando, experienciando, pensando, escutando, criando, inventando, 

sentindo…

Por experiências, tomamos como disparador o ‘conceito de experiência’, 

que para Larrosa (2016) é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou 

vibra, algo que nos faz pensar [...]. Ainda, é um significante suscetível de desen-

cadear profundas emoções em quem lhe confere um lugar de privilégio em seu 

pensamento. Assim, mobilizamos esse ‘conceito de experiência’ imbricado em 

algumas implicações acerca da ‘noção de infância’, de modo a poder pensar e 

articular junto dos escritos de Kohan (2015), sendo:

“[..] a infância é quase uma condição da filosofia. [...] Podemos perceber 
essa relação entre filosofia e infância pelo lado dos possíveis: a filosofia 
e o filosofar são também escuta atenta dos possíveis no pensamento, e a 
infância é, justamente, pelo menos num sentido, o reino das possibilida-
des e da ausência de determinação. Quando se entra na filosofia, lê-se 
sempre no seu frontispício: ‘Tudo pode ser de outra maneira’”. (KOHAN, 
2015 p. 217).

4  Que mobiliza outros atrativos para os processos educativos e suas variações, pois o 
seu pensamento é atravessado por devires e por intensidades (HEMAN, 2020).
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Com isso, tomamos tal ‘noção de infância’ para pensar/articular esse ‘con-

ceito de experiência’, visto que infância e experiência remetem àquilo que não é 

uma realidade, uma coisa, um fato, que não é fácil de definir e nem de identificar, 

que não podem ser objetivadas e não podem ser reproduzidas. E, tampouco, 

um conceito/noção em si ou em uma ideia clara e/ou distinta. E assim, Corsaro 

(2011) nos subsidia: as crianças podem, pela experiência da infância, oferecer 

modos de pensar que mobilizem outros modos de ser, estar e produzir sentidos 

às coisas que fazemos e inventamos no mundo.

INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA: [im]POSSIBILIDADES EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Considerando ‘nossas concepções’ de infâncias, crianças e escola [‘esco-

la da infância’], passamos a pensar em possíveis vivências [acontecimentos e 

experiências] que pudessem ser realizadas pelas crianças e seus familiares, na 

lógica de um convite por meio de propostas remotas/não-presenciais à explora-

ção e investigação de forma que viessem a ser instigantes e significativas, assim 

como propomos em nossas práticas presenciais cotidianas na Escola (presen-

cialmente), e que dizem das [im]possibilidades de ‘nossa Educação Infantil’, es-

pecialmente durante a pandemia de COVID-19.

Por meio da BNCC5 (BRASIL, 2017), e também, do DOC6 (SANTA MARIA, 

2019), concebemos a criança como um sujeito singular que cresce interagindo 

em um ambiente social e histórico, e assim, elaborando sentidos como partici-

pante: sobre a sociedade, as relações, o mundo, a natureza e outros. Também, 

ao considerar as diferentes maneiras pelas quais as crianças (re)significam o 

mundo e (re)constroem o conhecimento, procurando aproximar-nos delas e de 

inspirações contemporâneas em que seja possível compreender as interações e 

as brincadeiras como eixos estruturantes no fazer pedagógico. Sobretudo, com a 

BNCC (BRASIL, 2017), que propõe a organização e a construção de um currículo 

coletivamente possível acerca dos direitos de aprendizagem, sendo eles: Convi-

5  Base Nacional Comum Curricular – Ministério da Educação / Brasil.
6  Documento Orientador Curricular – Prefeitura Municipal de Santa Maria / RS.
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ver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e Conhecer-se (BRASIL, 2017), os 

quais são pautados nos campos de experiência, quais sejam: O eu, o outro e o 

nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transfor-

mações (BRASIL, 2017), que juntos dizem/apoiam meios de pensar/criar, através 

da intencionalidade pedagógica, modos outros de possíveis vivências significati-

vas para as crianças-famílias-escola.

Assim, consideramos tais campos como “mundos cotidianos de experiên-

cias da criança” (ZUCOLLI, 2015, p. 209), e com isso, compreendemo-nos como 

possibilidades de ‘acontecimentos’ e ‘experiências de vida’, ou seja, aconteci-

mentos/experiências fundamentais para o seu desenvolvimento (integral), onde 

se dão de formas contínuas e por participativas interações, produzindo sentidos 

pessoais e coletivos. E, aqui, a Educação Infantil como “espaços de vida coletiva 

nos quais as crianças aprendem mais sobre si, sobre o outro e o mundo” (SILVA; 

CARVALHO, 2020, p. 501).

E, a partir daí, consideramos a ‘escola da infância’ na Educação Infantil 

como um/a espaço-tempo-etapa que, para além de ser o/a primeiro/a da Educa-

ção Básica, subsidia necessidades formativas potentes e específicas: focalizan-

do a importância (e a necessidade) de articular educação e cuidado; a inserção 

das crianças nas práticas sociais; as situações de aprendizagem mediadas pelas 

brincadeiras e interações; os modos próprios de aprender e produzir cultura no 

cotidiano… Com isso, buscamos cotidianamente articular as vivências que partem 

dos interesses e imperativos de curiosidades infantis, como um incentivo também 

à investigação tanto nossa enquanto docentes, como das próprias crianças, onde 

juntos, nesse momento específico, integralmente com as famílias, viéssemos a 

tornar possível a realização da organização e da respectiva entrega/recebimen-

to de materiais físicos acerca de possíveis propostas pedagógicas para casa, e 

que viessem essas a envolver pesquisas, experiências, investigações, registros, 

documentações, tentativas, erros e/ou acertos sustentados/compartilhados, a fim 

de manter e fortalecer, inclusive, o (nosso) vínculo afetivo “escola-família”, inspi-
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rados todos em tudo o que já vivenciamos juntos em oportunidades e situações 

outras: no contexto presencial.

Portanto, inspiradas em revisitar as experiências vividas na escola, propo-

mos intervenções e instalações criativas em casa, para/com a família. Ou seja, a 

criança como participante de sua própria proposta e criação a partir dos materiais 

recebidos. Essa ao encontro de ‘nossa intencionalidade pedagógica’ por meio do 

envio dos materiais físicos - do ambiente escolar para o ambiente doméstico. 

Assim, propomos, a partir da documentação pedagógica da E.M.E.I., al-

gumas ações que contemplaram as Turmas das Etapas Creche e Pré-Escola, 

no sentido de manter e fortalecer os vínculos afetivos. E, diante das possibilida-

des de descobertas, curiosidades e explorações de desenvolvimento contínuo 

das crianças pequenas, foram organizadas ‘sacolas surpresas’ que envolveram 

temáticas diversas a partir da junção de materiais físicos, e também, de pro-

posições de vivências que já eram exploradas no espaço escolar. Nas sacolas 

estiveram anexadas cartas direcionadas às crianças a fim de instigar a manipula-

ção/criação/invenção/exploração dos materiais que estavam compondo-as, bem 

como, orientações aos familiares.

As ações das ‘sacolas surpresas’ propuseram intenções pedagógicas a fim 

de manter vínculos, contudo, não em formato de atividades, que em nosso en-

tender, poderiam desencadear angústias tanto aos familiares quanto às crian-

ças. Tampouco nossa expectativa foi a da realização de determinadas ações 

com prazos estipulados, mas, a da intencionalidade como uma forma convidativa 

de leitura da carta pelos adultos, essas que estavam escritas/assinadas pelas 

professoras (no sentido de (re)aproximação), considerando as experiências da 

vida cotidiana das crianças, também, como possibilidade de explorações peda-

gógicas, de desenvolvimento e crescimento pessoal e social. Assim, o direciona-

mento foi o da manipulação/criação/invenção/exploração dos materiais enviados 

conjuntamente (crianças/famílias) por meio de descobertas, pesquisas, novas 

possibilidades de usos, de alegrias/risos, de registros e de imaginações.
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Com isso, pontuamos ainda, que seguimos criteriosamente ‘nossa inten-

cionalidade pedagógica’ presencial como uma ação afirmativa, essa que diz das 

vivências cotidianas as quais organizamos em nossos planejamentos, conforme 

os interesses e as intenções das próprias crianças, ou seja, “tudo para as crian-

ças, com as crianças”7, visto que nossos planejamentos também configuram-se 

contínuos e (com)partilhados em pequenos grupos, envolvendo a interação das 

diversas turmas/idades - a ‘multi-idades’.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando este momento específico - remoto/não-presencial -, direcio-

namos nossos olhares frente às demandas e exigências que se fizeram legal-

mente necessárias, contudo, sem perder de vista as miradas para com os inte-

resses infantis, ‘nossa intencionalidade pedagógica’ e ‘nossas concepções’ sobre 

as infâncias, as crianças e a escola, e ainda, para com as dificuldades sociais 

pelas quais nossa comunidade escolar é inserida, e mais acentuadas em tempos 

de pandemia, onde esse enfrentamento diz até mesmo do organizar rotinas e 

estabelecer o desenvolvimento de ações que se fazem árduas e desiguais frente 

aos parâmetros ‘normais’ em que parece repousar as expectativas do/no campo 

da Educação: as [IM]possibilidades.

 Afinal, nossas propostas e ações afirmativas não pretendem, de forma 

alguma, não condizer com a realidade social e econômica em que estamos situa-

dos/as geograficamente, onde o anseio pelo material físico é, por vezes, inferior 

ao anseio pelo recebimento de alimentação, pois diz de fome, miserabilidade e 

fragilidade social - a restrição do acesso a direitos básicos.

‘Nossa intencionalidade pedagógica’, por fim, com um princípio de escola 

como um lugar possível e como um espaço/tempo que pode ser um lugar de… 

Uma escola pública povoada de vidas –, e que é capaz de produzir experiências 

possíveis e acontecimentos por-vires.

7  Nesse sentido, Uecker e Possa (2020) corroboram quando dizem do não-natural de 
pensar as crianças como alunos/estudantes.
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Resumo: O contexto do artigo refere-se as narrativas docentes das práticas 
educativas realizadas durante o período de pandemia no ano de 2020, em uma 
turma de pré A, de uma escola da rede pública na cidade de Santa Maria - RS. 
O propósito deste estudo é apresentar as experiências profissionais na área da 
educação infantil em tempos de ensino remoto. A metodologia consiste na abor-
dagem qualitativa, de cunho bibliográfico, aliada as narrativas (auto)biográficas 
das professoras. Como resultados percebemos as inúmeras possibilidades de 
se reinventar o processo de ensino aprendizagem através de recursos tecno-
lógicos, de forma que as crianças protagonizassem suas próprias descobertas. 
Como conclusão, acreditamos que compreender os direitos de aprendizagem e 
os campos de experiências na educaçção infantil foi fundamental para pensar e 
promover práticas lúdicas e instigantes.

Palavras-chave: Educação Infantil; Práticas Educativas; Narrativas (auto)                     
biográficas.

INTRODUÇÃO

O presente artigo partiu das experiências vivenciadas com o advento do 

ensino remoto, ao longo do ano letivo de 2020, com uma turma de pré-escola da 

rede pública de ensino do município de Santa Maria RS. Este estudo tem como 

justicativa apresentar experiências profissionais na área da educação infantil em 

tempos de ensino remoto, acomedito pela pandemia do Corona Vírus.

Como problemática deste estudo, tratou-se de questionar: Quais os signi-

ficados das práticas educativas em uma turma de educação infantil em tempos 

de pandemia, tendo em vista o processo de rememoração docente? Frente a 

proposição, o objetivo geral é rememorar os significados da prática educativa, 

tendo em vista o processo docente. Os objetivos especifícos se delineam em: 

Fundamentar a investigação, partindo do método das narrativas autobiográficas 

das docentes; compreender os significados e as possibilidades da atuação do 

pedagogo na educação infantil através do uso de recursos tecnológicos; bem 

como registrar o memorial das práticas e experiências de ensino remoto da edu-

cação infantil.
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Neste ínterim, é fundamental explicitar que a escolha metodológica está 

organizada em três dimensões; a saber: a abordagem qualitativa, o cunho biblio-

gráfico e o método das narrativas de formação docente, na categoria (auto)bio-

gráfica. Esta configuração está explicitada a seguir e fundamentada teoricamente 

na importância dos estudos memoriais e (auto)biográficos no que tangencia à 

formação inicial docente, posto que estrutura a possibilidade do exercício de re-

memorar a prática, à luz de referenciais teóricos. Isto posto, sua relevância tem 

relação com a qualificação das revisitações sobre as aprendizagens, bem como 

a compreensão destas para a formação docente.

METODOLOGIA 

Para realizar o estudo deste artigo optou-se por uma pesquisa qualitativa, 

de cunho bibliográfico, aliada à metodologia (auto)biográfica. Nesse sentido, jus-

tifica-se o caminho metodológico, que propicia o ato de narrar como uma reflexão 

fundamentada e qualitativa, sendo esta um reflexo da própria trajetória, possibi-

litando assim, a compreensão do ser através das experiências pessoais e que 

se constituíram no processo da trajetória profissional, mais especificamente em 

uma turma de pré escola no ano de 2020, com o advento do ensino remoto. Para 

tanto, utilizou-se igualmente a pesquisa bibliográfica em livros, artigos e fontes 

para fundamentação teórica do mesmo. De acordo com Silva e Menezes (2001, 

p. 20), a abordagem qualitativa

(...) considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujei-
to, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetivida-
de do sujeito que não podem ser traduzido em números. A interpretação 
do fenômeno e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísti-
cas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesqui-
sador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 
analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os 
focos principais de abordagem.

A descrição do passado possibilita um processo de investigação da                         

trajetória de vida, o que permite compreender o processo formativo, além do 

reconhecimento da própria identidade. Dialogamos com Josso (2004, p. 44),              
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quando afirma que:

As experiências de transformação das nossas identidades e da nossa 
subjetividade são tão variadas que a maneira mais geral de descrevê-las 
consiste em falar de acontecimentos, de atividades, situações ou de en-
contros que servem de contexto para determinadas aprendizagens.

A (auto)biografia presente neste trabalho apresenta os memoriais das ex-

periências de práticas educativas que foram realizadas durante o ano de 2020 na 

turma de pré – escola, registrados e ancorados através dos planos de aula das 

professoras. De acordo com Josso (2004, p. 44), 

Assim como a história de vida dos povos pode ser reescrita com a felici-
dade e as desgraças que conhecemos, a história de nossa formação e a 
compreensão dos nossos processos de formação e de conhecimento po-
dem ser transformadas e enriquecidas por meio de uma leitura original.

Buscou-se nas memórias, refletir e dar ênfase às experiências vivenciadas 

neste período de ensino remoto, em que as aulas no espaço físico da escola 

foram suspensas, ocupando-se para tal, o ambiente domiciliar de professores e 

estudantes. Partindo, pois, dessas reflexões, percebeu-se as incertezas, erros e 

acertos ao longo do caminho, buscando reiventar-se como professoras de edu-

cação infantil. Corroboramos com as ideias de Josso (2000, p.41):

Se esta reflexão é uma das formas de atenção consciente de si mesmo, é 
possível intervir na formação do sujeito de maneira mais criativa, conse-
guindo, assim, um melhor conhecimento dos seus recursos e objetivos. 
Como a narrativa congrega e entrelaça experiências muito diversas, é 
possível interrogarmo-nos sobre as escolhas, as inércias e as dinâmicas. 
A perspectiva que favorece a construção de uma narrativa emerge do 
embate paradoxal entre o passado e o futuro em favor do questionamen-
to presente.

Para ilustrarmos, enriquecermos e compartilharmos tais reflexões, descre-

veremos ao longo do trabalho, lembranças das práticas educativas que realiza-

mos durante o ano de 2020 com uma turma de 20 alunos da pré-escola.

Neste sentido, as memórias tornam-se leituras originais vivenciadas pelas 

crianças e familiares através de vídeos, áudios e fotos, e narradas de acordo 

com uma sensível e subjetiva interpretação, já que resgatamos as lembranças 
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que foram marcantes, assim como os sentimentos e emoções vivenciados neste 

período de adaptação, recriando situações através da reflexão presente nesta 

(auto)biografia. Conforme Josso (2004, p. 64),

Este trabalho de rememoração, que reúne as recordações à escala de 
uma vida, apresenta-se como uma tentativa de articular as experiências 
contadas e é feito, principalmente, sob o ângulo do percurso de formação 
ao longo da vida e da sua dinâmica, evidenciando as práticas formativas 
inerentes a um itinerário escolar, profissional, e a outras aprendizagens 
organizadas. 

Portanto, as memórias têm grande importância para a constituição pessoal 

e profissional do pedagogo porque, ao contar tais experiências refletimos, reme-

moramos e compreendemos melhor a atuação pedagógica (re)criada durante o 

ensino remoto com a turma de educação infantil.

O SIGNIFICADO E AS POSSIBILIDADES DAS ATIVIDADES       
LÚDICAS REMOTAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Para embasar as discussões sobre o significado e as possibilidades de 

atividades lúdicas remotas para educação infantil, faz-se necessário antes de 

mais nada, observar que Educação é direito fundamental do cidadão, previsto 

na Constituição Federal de 1988, mais precisamente no artigo 205. Refere-se 

ao desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem intelectual, 

emocional, afetiva, social e cultural. Ademais, segundo a Lei de Diretrizes e Ba-

ses, a LDB 9394/96, em seu artigo 21, a educação escolar está dividida em dois 

níveis: Educação Básica, que atende a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio e a Educação Superior. 

Assim, como primeira etapa da educação básica, a Educação Infantil é 

obrigatória para crianças entre 4 a 5 anos de idade, e tem por finalidade o de-

senvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. Para tanto, o espa-

ço da escola deve efetivar-se um lugar de socialização que desperte o interesse 

e a curiosidade dos pequenos, com espaços adequados ao desenvolvimento de 
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brincadeiras e atividades lúdicas, com rotinas e tempos flexíveis, planejados para 

as crianças. 

Outrossim, a instituição escolar, segundo BNCC (2018) deve levar em con-

sideração que a criança tem o direito de expressar como sujeito criativo, dialógi-

co e sensível, suas emoções, necessidades, dúvidas, sentimentos, descobertas, 

hipóteses, questionamentos e opiniões por meio de diferentes linguagens

Isto posto, entendemos que a criança aprende brincando e acreditamos 

que a Educação Infantil deve ter cunho pedagógico, para que a atividade não 

seja apenas vista como um brincar por brincar, que esta seja de fato significati-

va pois consoante a Vygotsky (1991), a brincadeira é entendida como atividade 

social para as criança, cuja natureza e origem específicas são elementos essen-

ciais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na 

qual se insere.

Além disso, tem-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (DCNEI/2010) a criança como um ser ativo, protagonista e autônomo, que 

age sobre suas experiências e vivências, que têm ideias, interesses e opiniões 

com um jeito próprio. Esse processo de construção de sentido da criança sobre 

o mundo físico e social ocorre por meio de diferentes experiências, quando brin-

ca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 

(BRASIL, 2010) produzindo conhecimento através de suas relações e experi-

mentações. 

Com o intuito de atender as individualidades de cada criança, as professo-

ras, a coordenadora pedagógica e educadora especial, juntas pensaram e pro-

puseram atividades que contemplavam o desenvolvimento integral do educando 

como: atividades lúdicas e jogos que eram disponibilizados na escola semanal-

mente, para que a família realizasse a retirada a partir de horário agendado, 

obedecendo os protocolos de segurança disponibilizados pelo município. Para 

mantermos o vínculo com as famílias, além dos encontros pela plataforma Goo-

gle Meet, organizamos cronograma de atendimento durante o plantão da escola 
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e  asseguramos o cuidado, dispondo de álcool em gel 70º, máscaras de acrílico 

facial e de pano para os professores.

Nas atividades direcionadas, pretendeu-se que as crianças acrescentas-

sem algo que é somente seu no desenvolvimento das suas produções para que 

assim, pudessem propiciar o enriquecimento dos seus trabalhos. Cobiçamos 

sempre incentivar as crianças a expressarem seus sentimentos, dúvidas e des-

cobertas aos colegas, enquanto escutávamos com sensibilidade suas coloca-

ções, pois é papel do professor essa constante observação de como a criança 

brinca e interpreta os papéis do cotidiano. Segundo RINALDI (p. 114,1999).

A ênfase é colocada em vê-las com sujeitos únicos com direitos, em vez 
de simplesmente com necessidades. Elas têm potencial, plasticidade, 
desejo de crescer, curiosidades, capacidade de maravilharem-se e de 
relacionarem-se com outras pessoas e de comunicarem-se. (RINALDI, 
p. 114, 1999).

O brincar livre dentro e fora de casa foi ofertado para a criança, a fim de que 

a escolha da brincadeira seja decisão dela, instigando assim a demonstração de 

seus desejos. Desta forma, procuramos trabalhar com vários espaços pedagó-

gicos possibilitando que as crianças circulassem entre eles e escolhessem onde 

quisessem brincar. Almejamos trabalhar as artes de forma mais ampla, utilizando 

as narrativas das crianças, usufruindo de objetos de sua própria casa. Discutindo 

e refletindo sobre os Campos de Experiências consoante ao que está proposto 

nas DCNEIs, BNCC, RCG e DOC.

Segundo a BNCC 2018 (O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimen-

tos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas; Espa-

ços, tempos, quantidades, relações e transformações). Esses direitos - Conviver, 

Brincar, Explorar, Participar, Expressar, Conhecer-se - exprimem as maneiras 

pelas quais as crianças aprendem e, dessa forma, nós enquanto profissionais da 

Educação Infantil devemos utilizá-los como orientadores do planejamento.

Em relação ao trabalho remoto, num primeiro momento fizemos um diag-

nóstico com as famílias sobre suas condições socioeconômicas, saúde e acesso 

à internet através de ligações, mensagens e questionários. Neste sentido, obser-
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vamos que a maioria tinha um celular por família e que o acesso à internet era 

com pacote de dados móveis, já computador e tablete eram recursos possuídos 

por uma minoria, dessa forma optamos pela criação de grupos via rede social de 

Whatsapp objetivando o alcance da maioria através deste recurso. Não foram 

apresentados problemas quanto as questões de saúde das crianças e seus fami-

liares, contudo, foram relatadas dificuldades financeiras, desemprego e entraves 

para sacar o benefício emergencial. Assim, neste primeiro momento ajudamos 

de forma remota as famílias a baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal 

e cadastrar-se para então sacar o benefício. Também houve interesse pelos kits 

de alimentos que estávamos distribuindo quinzenalmente na escola, juntamente 

com a entrega de materiais escolares para os estudantes das famílias carentes 

da nossa comunidade escolar.

Em consonância com o fazer pedagógico, as ações pedagógicas orienta-

das não presenciais foram enviadas pelo grupo de whatsapp da turma, confor-

me resolução número 41 do Conselho Municipal de Educação de Santa Maria 

(CMESM nº 41 , art. 11, 2020) 

II - para etapa Pré-escola (4 anos a 5 anos e 11 meses): respeitando 
a etapa desenvolvimento das crianças pequenas, serão encaminhadas 
duas propostas a) uma ação voltada à exploração dos Campos de Ex-
periência e Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento (com retorno 
semanal das famílias) b- Outra ação que acompanha a interação entre 
as crianças da turma e a professora ou professor (utilizando TIDCs e ou-
tros meios facilitadores que respeitem os protocolos de distanciamento 
social). (CMESM, nº41, Art. 11, 2020)

Na tentativa de contemplar os direitos de aprendizagem e os campos de 

experiências, em período de Ensino Remoto, foram propostas ações variadas, 

voltadas as interações e brincadeiras para serem realizadas com a participação 

dos familiares. O planejamento priorizou as propostas que instigavam as crian-

ças a criar livremente, explorar, pesquisar, imaginar, conhecer-se e expressar-se 

através de variadas formas e espaços, percebendo suas casas como um labora-

tório cheio de elementos a serem investigados, sempre levando em consideração 

a situação econômica em que as famílias se encontravam, algumas inclusive 

sem emprego e, consequentemente, sem renda.
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Assim, muitas dinâmicas e brincadeiras foram planejadas a partir da utiliza-

ção de materiais reciclados e de sucata, elementos naturais e não estruturados, 

massa de modelar e tinta natural de confecção caseira, para que através da ludi-

cidade as crianças protagonizassem a sua aprendizagem. 

 Para elaborar os planejamentos, levamos em consideração os desejos e 

manifestações dos pequenos, produzindo vídeos autorais para a contação de 

histórias e explicação da realização das propostas, além da curadoria de mate-

riais e histórias de domínio público na internet, acompanhando a participação e 

o engajamento das crianças nas propostas, por meio das devolutivas enviadas 

pelas famílias, através de vídeos, áudios e fotos. 

Dessa forma, conseguimos exercer a escuta sensível sobre o retorno que 

recebemos das crianças, sendo assim, repensamos, refletimos juntas e elabora-

mos os planejamentos futuros. Sempre pensando no que as crianças queriam e 

necessitavam no momento.

AS MEMÓRIAS E AS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NA                  
EDUCAÇÃO INFANTIL

O cuidar e o educar são, na Educação Infantil, indissociáveis, eles estão 

na base do direito de aprender, que envolve o desenvolvimento humano. Todo 

cuidado é um ato pedagógico. Sendo assim, todas as ações da escola formam 

parte de uma abordagem pedagógica onde, compreender que o espaço/tempo 

em que a criança vive exige seu esforço particular e a mediação do adulto como 

forma de proporcionar um ambiente que estimule a curiosidade com consciência, 

responsabilidade e, principalmente, com afetividade, que é extremamente impor-

tante para a aprendizagem porque ela mobiliza para o apreender (CHARLOT, 

2013). Assim, as experiências formativas foram pautadas pelo afeto. Nossa preo-

cupação, antes de mais nada, objetivava mostrar para a criança que a professora 

estava à disposição para escutá- la, conhecer a sua realidade, queria saber o que 

ela gosta, onde mora, quem são seus familiares, buscando dar segurança para 

essa criança, demonstrando carinho, respeito e consideração por ela.
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Compreendemos que toda e qualquer atividade desenvolvida nessa etapa 

da educação básica, deve levar em consideração que a criança é um sujeito           

histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas, constrói 

sua identidade pessoal e coletiva. Esse sujeito brinca, imagina, fantasia, dese-

ja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a       

natureza e a sociedade, produzindo cultura. Segundo PAVNOSKI (2019, p. 51)
 
[...] as atividades lúdicas é algo inseparável ao ser humano e que está 
presente em sua vida, principalmente, durante a infância. Qualquer ação 
exercida pela criança pode ser considerada uma brincadeira, não há pes-
quisas que determinam quais as formas de agir podem ser consideradas 
e interpretadas como uma atividade lúdica infantil. Para identificar se a 
ação realizada é uma brincadeira, basta que os sujeitos envolvidos na 
atividade lúdica a motivem dessa forma. Todo jogo e toda a brincadeira 
pressupõe uma cultura específica que pode ser denominada cultura lúdi-
ca, um conjunto de procedimentos que tornam a ação do jogo do brincar 
e a atuação dos que brincam possíveis.(PAVNOSKI, 2019, p.51).

À vista disso, planejamos ações que pudessem ser desenvolvidas pelas 

crianças e suas famílias no espaço de suas casas. Trabalhamos com contação 

de histórias, músicas, fantoches, construção de jogos,  receitas culinárias e de 

massinha de modelar caseira, transformação de cantinhos em casa, expedições 

pelo pátio, criação de brinquedos a partir de materiais recicláveis, brincadeiras de 

faz de conta, atividades físicas, entre outras. Segundo Brito e Kishimoto ( 2019, 

p. 09), o adulto também é o mediador direto da ação da criança, é o parceiro mais 

experiente e colabora no processo de construção de conceitos e de aquisição de 

novas experiências. 

Acreditamos que as experiências vividas pelas crianças durante o ano                 

letivo, comporão memórias importantes de sua vida estudantil, tendo em vis-

ta que a partir das devolutivas das propostas, identificamos entusiasmo, ima-

ginação, curiosidade e criatividade. Foi possível assim, trabalhar com o intuito 

de incentivar a pesquisa e investigação por parte das crianças com o “Projeto 

Pequenos Cientistas”, de cunho remoto que foi possível conduzir expedições 

investigativas que consistiam em procurar folhas pelo pátio de casa, perceber ta-

manho, forma e textura, fazer tintas caseiras e brincar de carimbo com as folhas 
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encontradas,além da possibilidade de andar pelo jardim, observar os bichinhos 

e as plantas e relatar a experiência para os colegas e a professora, através de 

vídeo. 

Segundo Craidy e Kaercher (2001), ao ensinar ciências, o professor deve 

propiciar ao seu aluno a interação com diferentes materiais, observação e regis-

tro de muitos fenômenos, além de explicações que façam a criança construir co-

nhecimentos e valores. Para os autores Lima e Loureiro (2013, p.15), descrevem 

que: 

As crianças desde o início de seu processo de escolarização apresentam 
grande interesse pelos fenômenos naturais e pela busca de explicações 
dos como e porquês as coisas são como são. As aulas de ciências, em 
geral, são as mais concorridas no sentido da movimentação das crian-
ças com o aprendizado, principalmente se elas são colocadas diante de 
situações desafiadoras, contextualizadas e abertas de modo a permitir a 
busca de respostas para satisfazer suas curiosidades. Lima e Loureiro 
(2013, p. 15).

As crianças realizaram propostas a partir de materiais estruturados e não 

estruturados, desenhando, pintando, recortando, colando, pinçando, alinhavan-

do, montando, desenvolvendo assim,  coordenação motora fina. Através dos cir-

cuitos de atividades físicas e das brincadeiras com música e dança, os pequenos 

tiveram oportunidades para desenvolver a coordenação motora grossa. Para Bri-

to e Kishimoto (2019, p.16)

Os estímulos oferecidos, para que ocorram as experiências, propicia às 
crianças um pensar reflexivo e desafiador, para que tenham iniciativas na 
construção de conhecimento e na investigação de suas próprias hipóte-
ses, com autonomia na tomada de decisões.

Durante a oficina de brinquedos confeccionados a partir de materiais que 

iriam para o lixo, as crianças realizaram análises de forma crítica, sobre atitudes 

que devem ser tomadas para preservarmos a vida no planeta. 

(...) ainda que se possa comparar a relação brinquedo-desenvolvimento 
à relação instrução-desenvolvimento, o brinquedo proporciona um cam-
po muito mais amplo para as mudanças quanto a necessidades e cons-
ciência. A ação na esfera imaginativa, em uma situação imaginária, a 
criação de propósitos voluntários e a formação de planos de vida reais e 
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impulsos volitivos aparecem ao longo do brinquedo, fazendo do mesmo 
o ponto mais elevado do desenvolvimento pré-escolar. A criança avança 
essencialmente através da atividade lúdica. Somente nesse sentido po-
de-se considerar o brinquedo como uma atividade condutora que deter-
mina a evolução da criança. (VYGOTSKY 1984, p. 226-227)

Demonstraram ainda, cooperação, organização e empatia ao participarem 

das tarefas da casa como ajudar a recolher roupas e prendedores, separar os ta-

lheres, os ingredientes de uma receita, estender a cama, separar o lixo, guardar 

as compras, varrer e passar pano no chão, alimentar os animais de estimação 

entre outros afazeres.

Com isso, entendemos que nesse momento de pandemia, em que as crian-

ças não puderam estar no espaço da escola, (re)inventamos formas para que 

pudessem continuar  desenvolvendo sua aprendizagem e elas, as crianças, con-

tinuaram protagonizando inusitadas histórias. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Durante o ensino remoto as interações e brincadeiras privilegiadas na edu-

cação infantil, objetivando a aprendizagem através da ludicidade, foram planeja-

das, mediadas e acompanhadas pelos professores através de recursos digitais, 

contando com o auxílio da família que foi fundamental para a garantia das des-

cobertas por parte das crianças. Além disso, os registros efetuados pelos familia-

res foram essenciais para que o professor pudesse realizar, mesmo que não da 

forma ideal, uma avaliação sobre o percurso trilhado pela criança nesta primeira 

etapa da educação básica. 

Outro fator determinante para possibilitar essa forma de ensino, refere-se 

ao vínculo estabelecido com as famílias e estudantes, não só através de encon-

tros síncronos pela plataforma Google Meet, para os que tinham possibilidade 

de participar, como também, por meio de conversas, chamadas de vídeos ou até 

mesmo durante a entrega de material físico, pois reforça ainda mais a importân-

cia do tripé professor/aluno/família, uma vez que fortalece o elo de ligação neces-

sário para desenvolvimento de práticas colaborativas.
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Para fins de registro, as atividades enviadas pelos familiares no grupo de 

whatsapp da turma, assim como as propostas realizadas a partir de material físi-

co, serviram para a composição de um portfólio digital que reuniu as experiências 

vivenciadas pelas crianças ao longo do ano letivo, além de comprovar a trajetória 

escolar dos estudantes e as atividades realizadas em tempos de ensino remoto, 

evidenciando  o conhecimento de vida dos pequenos, suas percepções e pro-

tagonismo durante todo o processo. Para fins de registro letivo do trabalho do 

professor, utilizou-se planilha semanal para apontamentos sobre as estratégias 

adotadas no plano de ação, planejamentos e projetos propostos para a turma, 

traçados com a orientação da coordenação pedagógica. 

Frente ao exposto, temos a certeza que com um bom planejamento é pos-

sível promover práticas instigantes para as crianças, mesmo que em tempos de 

pandemia, entretanto, entendemos que nesta primeira etapa da Educação Bá-

sica, em que se privilegia as interações e brincadeiras entre os pares, o ensino 

remoto, proposto a partir das tecnologias não corresponde às atividades propos-

tas nos espaços escolares porque vai de encontro às concepções que sustentam 

essa especificidade. Por essa razão, ao recordarmos  as experiências vividas ao 

longo do ano de 2020, quando momentaneamente essa era a única possibilida-

de de ensino vislumbrada, acreditamos ter sido uma experiência significativa no 

sentido de estreitamento dos laços entre escola e família, e descoberta de novas 

formas e espaços para se (re)pensar a educação. 
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Resumo: Esse relato de experiência é referente a uma proposta das “Ações 
Pedagógicas Orientadas Não-Presenciais” realizadas no mês de outubro de 
2020, no contexto pandêmico, em uma Escola Municipal de Educação Infantil, de 
Santa Maria. A proposta foi planejada por meio de um trabalho colaborativo entre 
as professoras, as quais enviaram orientações pedagógicas às famílias e kits 
com materiais não estruturados, proporcionando que as crianças explorassem 
esses recursos, a fim de possibilitar o desenvolvimento e aprendizagens a partir 
de suas diferentes formas de expressão, além de fortalecer os vínculos afetivos 
entre crianças, familiares e professoras. Os resultados e conclusões foram anali-
sados a partir dos registros das crianças explorando os materiais, enviados pelo 
whatsapp.

Palavra- Chaves: Vínculos Afetivos; Materiais não estruturados; Trabalho                            
Colaborativo; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO 

Esse relato de experiência aborda uma prática pedagógica desenvolvida 
com crianças de 1 ano e meio a 3 anos, planejada por meio do trabalho colabo-
rativo, em que buscou-se, mediante a exploração de materiais não-estruturados, 
o desenvolvimento das múltiplas linguagens infantis e a ampliação dos vínculos 
afetivos.

Frente ao desafio da Pandemia da Covid-19 e do isolamento social, momen-
to extraordinário, em que os esforços das professoras era garantir o necessário/
possível para atender as crianças, fortalecendo os vínculos afetivos, o desen-
volvimento de aprendizagens significativas e à vivência da infância nos distintos 
contextos familiares, se pensava em estratégias e possibilidades de acolhimento, 
interações, brincadeiras, explorações e de comunicação. 

Nesse sentido, a ação teve como foco central conhecer e acolher os bebês 

e as crianças bem pequenas, bem como suas famílias, estabelecendo vínculos 

afetivos para, em um processo de colaboração entre a escola e o contexto fami-

liar, fossem oferecidas possibilidades em que as crianças tivessem a oportunida-

de de explorar, brincar, conviver com seus familiares, se expressar, participar e 

conhecer-se. 
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A comunicação, as relações entre as pessoas e o mundo externo é um 

processo dialético, ou seja, os sentimentos, os pensamentos, a consciência e 

a forma como os sujeitos se relacionam com o mundo ao seu redor, dependem 

dos vínculos afetivos que serão estabelecidos. Assim, acredita-se que os víncu-

los afetivos estabelecidos são importantes no desenvolvimento dos sujeitos e na 

comunicação entre esses, pois: 

O vínculo é sempre um vínculo social, mesmo sendo com uma só pes-
soa; através da relação com essa pessoa repete-se uma história de vín-
culos determinados em um tempo e em espaços determinados. Por essa 
razão, o vínculo se relaciona posteriormente com a noção de papel, de 
status e de comunicação (PICHON-RIVIÉRE, 2000, p. 31).

Pensando na importância dos vínculos afetivos serem estabelecidos entre 

os envolvidos, crianças, familiares e professoras, compreendendo o conceito de 

aprendizagens, culturas, vivências, diversidades, expressões, em que, o respeito 

ao olhar do outro, à percepção de mundo que a criança traz consigo mesmo, é 

acolhido, sustentado como fundamental nas ações planejadas e executadas.

 Deste modo, procuramos planejar, oferecer estratégias e recursos mate-

riais, através das “Ações Pedagógicas Orientadas Não-Presenciais”, para duas 

turmas de Berçários II e uma turma de Maternal II, da Escola Municipal de Educa-

ção Infantil (EMEI). A proposta foi planejada e realizada colaborativamente entre 

as professoras referência das turmas e a educadora especial.

Nessa sequência, relata-se que foram organizados kits com materiais não 

estruturados os quais são materiais diversos, sendo eles: rolos (de papel higiê-

nicos, de papel toalha, de tecidos – recortados em diferentes tamanhos), caixas, 

potes, tampas (plásticas, de potes), blocos de madeiras e demais elementos da 

natureza, entre outros; os quais possibilitam às crianças transformarem-nos em 

objetos culturais, explorando e interagindo com os mesmos nas suas brincadei-

ras do cotidiano. 

Os kits foram planejados, confeccionados e organizados pelas professo-

ras de forma colaborativa. Entende-se aqui como  trabalho coletivo e colaborati-

vo quando os professores trabalham juntos, pretendem atingir objetivos comuns 



72

AUTORIA E SABERES DOCENTES 
Volume II

acordados mutuamente, ou no coletivo, com relações não hierárquicas, estabele-

cendo confiança mútua, proporcionando uma socialização de saberes entre pro-

fessores, aperfeiçoando suas ações pedagógicas, diminuindo a solidão do traba-

lho pedagógico e desejando ter uma participação mais efetiva das crianças junto 

a suas famílias, expressa nos registros enviados como retornos das propostas.

Em cada kit de material pedagógico foram enviados os seguintes itens: kit 

pintura (tinta, esponja, pincel, rolinho, cola colorida, folhas A3); kit figuras de lin-

guagens oral/visual/tátil/musical (revista, livro confeccionado pelas professoras, 

com figuras, texturas e letras de músicas infantis variadas); kit musical (balões, 

cano PVC, durex colorido, chocalho feito de tampinhas de garrafas, argolas com 

crochê confeccionado pelas professoras); kit de materiais da natureza, o qual foi 

enviado em um saco de papel contendo objetos não estruturados da natureza 

com: pedaços de madeiras (toras pequenas), pinhas, sementes grandes, folhas 

secas de árvores com diferentes formatos e tamanhos. 

As informações e orientações para a realização da proposta também fo-

ram enviadas, via whatsapp, através de vídeos, documentos escritos, tutoriais 

e áudios, com a intenção de informar, comunicar, quanto ao que fazer, como 

fazer/apresentar e a importância dos recursos/materiais não estruturados para 

o desenvolvimento das crianças. Foi detalhado minuciosamente como as famí-

lias fariam para oferecerem os materiais não estruturados do kit de materiais da 

natureza, possibilitando a exploração espontânea, o protagonismo das crianças, 
a importância da não intervenção dos adultos, de deixar as crianças explorarem 

livremente os objetos não estruturados e, assim, construírem suas próprias hipó-

teses. 

Como retorno, foi solicitado que as famílias registrassem a participação e 

experiência das crianças por meio de fotografias, filmagens e observações. As 

famílias que não tinham como realizar as formas de registros já citadas, poderiam 

realizar um relato escrito contando se a criança brincou, envolveu-se ou não com 

os brinquedos não estruturados.
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OS MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS NA EDUCAÇÃO                               
INFANTIL 

Em nosso país temos o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRA-

SIL, 1990), o qual indica o brincar e o divertir-se como condição fundamental do 

direito à liberdade. No contexto das políticas públicas e das referências teórico-

-práticas que as fundamentam, houve mudanças na visão de criança e objetivos 

da proposta pedagógica na história da Educação Infantil. 

O Parecer nº 20 (BRASIL, 2009) define a criança como sujeito histórico e 

de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, cons-

trói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 

sociedade, produzindo cultura. 

Pensando nessas orientações legais, nas demais existentes e sobre o mo-

mento vivenciado, em que a COVID-19 permaneceu contaminando pessoas, 

as propostas foram projetadas em função de oferecer às crianças situações de 

aprendizagem, em seus contextos particulares que garantisse os seus direitos no 

processo de aprender e desenvolver-se. 

Nesse sentido, foram planejadas algumas propostas para que as crianças 

se expressassem de forma livre, em seus lares, como buscava-se fazer na esco-

la, pois o brincar contribui diretamente com a aprendizagem e o desenvolvimento 

das crianças. O ato de brincar é uma oportunidade educativa que vai muito além 

dos conteúdos do currículo escolar tradicional. Priorizar os momentos lúdicos e 

livres das crianças possibilita o seu desenvolvimento em plenitude, além de ser 

um processo no qual a sociedade se humaniza.

Percebe-se, assim, a criança como ser potente, com intenção e capaci-

dade de produzir suas próprias teorias. Para contribuir e ampliar essa jornada 

de aprendizagem e desenvolvimento “as práticas pedagógicas devem garantir 

experiências que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens 
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e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão (…)” 

(BRASIL, 2010, p. 25). 

 Considerando que o brincar é inerente a condição da criança e sua per-

cepção com o mundo, as propostas em que as crianças brincam com liberdade 

de escolha abordam diversos aspectos do desenvolvimento: descobertas, liber-

dade, memória, experimentação, autonomia, criatividade, diversão, identidade, 

imaginação e representação.

 Consequentemente, pensar propostas em que as crianças explorem livre-

mente materiais não estruturados auxiliam consideravelmente que elas manipu-

lem, exercitem-se, descubram como os objetos podem ser organizados, transfor-

mados, imaginando, criando possibilidades.

 As intenções de propostas descritas neste artigo foram pensadas para au-

xiliar bebês e crianças bem pequenas em suas descobertas e indicar para as 

famílias a compreensão de que a Educação Infantil “não se trata de ensinar nada, 

em sentido convencional, mas criar ambientes ricos e estimulantes que permi-

tam, e potenciem, o desenvolvimento global de todas as crianças” (ZABALZA, 

1992, p. 123). 

Nesse aspecto, acredita-se que as crianças carregam em suas mãos a 

imaginação, ao utilizarem brinquedos não estruturados, permite-se que a crian-

ça transforme um pedaço de madeira em uma casinha, um carrinho, uma folha 

em bolacha, em pirulito ou em qualquer outro brinquedo/objeto de seu cotidiano. 

Como foi possível observar em alguns dos vídeos/registros das crianças brin-

cando com os elementos da natureza ao serem apresentados pelas famílias às 

mesmas.

A compreensão da importância dos materiais não estruturados no                                

desenvolvimento das crianças deu-se por meio de vivências, estudos, reflexões 

e de acordo com Freire, “O ensinante que assim atua tem, no seu ensinar, um 

momento rico de seu aprender” (1997, p.16). Pois possibilitar a exploração das 



74 75

AUTORIA E SABERES DOCENTES 
Volume II

crianças é dar oportunidade delas desenvolverem sua inteligência, suas habilida-

des criativas e o faz de conta. Como Cunha (2019, p. 11) nos proporciona refletir, 

pois “crianças, artistas, fazem de conta que um rabisco, um objeto, um fragmen-

to, um pensamento se transforme em uma outra coisa”. 

Destaca-se que para proporcionar esses momentos existe “intenso traba-

lho de investigação e exploração por parte dos professores, que implica procurar 

materiais que ofereçam distintas possibilidades lúdicas de construção” (DUBO-

VIK, 2018, p, 60). Nesse sentido buscamos oferecer propostas com materiais 

não estruturados, disponibilizando materiais naturais e materiais artificiais.

De acordo com o autor citado acima, os materiais naturais possibilitam que 

as crianças entrem 
 
(…) em um diálogo com o misterioso, com a anatomia da natureza: as ár-
vores, os caracóis, as pedras, as sementes, as plantas movem as crian-
ças a falar com o que está oculto na natureza. Possibilitam indagar sobre 
as peculiaridades dos materiais. A madeira que varia de acordo a como 
se apresenta, as pedras em diferentes quantidades, formas e tamanhos. 
Madeiras, pedras, sementes, pétalas, folhas, galhos, caracóis, areia, ter-
ra, água...oferecem numerosas ocasiões para atuar, manipular, explorar, 
construir e transformar.” (DUBOVIK, 2018, p.62).
 

 No contato da criança com elementos da natureza, a “materialidade do 

brincar”, aguça todos os sentidos e impressões, fazendo com que uma imagina-

ção vital trabalhe, estabelecendo vínculo entre a criança e a natureza, com ca-

pacidades específicas e adaptativas, ou seja, de transformação e regeneração, 

conforme nos coloca Piorski (2019). Esse mundo fantástico do imaginário infantil 

se basta com: a criança, suas mãos, seu corpo, a matéria prima e a natureza, 

suas linguagens e as especificidades do brincar.

Do mesmo modo, o contato com outros materiais artificiais, “têxteis, metais, 

plásticos, acrílicos... atuam como desencadeadores de exploração das peculia-

ridades, das propriedades dos objetos (leves, pesados, transparentes, opacos)” 

(DUBOVIK, 2018, p.63), lisos, ásperos, entre outras sensações que os diferentes 

objetos podem despertar nas crianças, colaborando para aguçar a curiosidade, 

criatividade e imaginação.
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Ligado aos brinquedos não estruturados, também pondera-se sobre a cons-

trução de instrumentos “musicais e/ou objetos sonoros é atividade que desperta 

a curiosidade e o interesse das crianças...a construção de instrumentos estimula 

a pesquisa, a imaginação, o planejamento, a organização, a criatividade” (BRI-

TTO, 2003, p.69). Quando brinca, a criança tem o poder de tomar decisões, ex-

pressar sentimentos, interagir consigo, com o outro, com objetos e introduzir-se 

no mundo imaginário. 

Nesta mesma perspectiva de abordagem, Rinaldi (2020) nos fala da ima-

gem de uma criança competente e explica em que se baseia esta constatação, 

dizendo que a criança é competente:
 
Em se relacionar com o mundo. Crianças não conhecem o mundo, mas 
possuem todas as ferramentas necessárias para conhecê-lo, e querem 
fazer isso. Nesse relacionamento as crianças acabam por conhecê-lo e 
por conhecer a si mesmas. (...) Competente porque tem um corpo, um 
corpo que sabe falar e ouvir, que lhe dá uma identidade e com o qual ela 
identifica as coisas. Um corpo dotado de sentidos que podem perceber o 
meio ambiente circundante. (RINALDI, 2020, p.170).
 

Sendo assim, planejar propostas em que as crianças apresentem-se como 

protagonistas na construção de seus conhecimentos se faz necessário e que as 

famílias compreendam a importância na organização de espaços e materiais os 

quais proporcionam ricas experiências de aprendizagem e desenvolvimento para 

elas.  

No contexto atual, as professoras dessa escola de educação infantil pro-

curam esclarecer às famílias a importância desse ambiente como local/tempo 

de desenvolvimento das crianças “e elas, ao estarem em relação umas com as 

outras e terem adultos profissionais que intencionalmente organizam espaços, 

tempos e propostas para enriquecer suas experiências, apropriam-se do mundo 

com um universo de relações alargado” (COUTINHO, 2017, p.107).

 Sabe-se que na educação infantil as relações estabelecidas, ou seja, os 

vínculos afetivos, entre crianças-crianças, crianças-adultos proporcionam o de-
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senvolvimento integral das mesmas, complementando as ações da família e da 

sociedade. Porém, percebe-se que algumas famílias e grande parte da socieda-

de não possuem esse entendimento. Dessa forma, procura-se realizar um traba-

lho colaborativo entre Educadora Especial e professora regente da turma, o qual 

caracteriza-se por uma socialização de ideias, planejamentos e ações. Assim o 

trabalho colaborativo 

(...) consiste em uma parceria entre os professores de Educação Regular 
e os professores de Educação Especial, na qual um educador comum e 
um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e 
avaliar os procedimentos de ensino a um grupo heterogêneo de estudan-
tes (FERREIRA, MENDES, ALMEIDA, DEL PRETTE, 2007, p. 01). 
 

Nesse sentido, o trabalho colaborativo, vem se delineando em nossa esco-

la como prática pedagógica, onde a professora de Educação Especial planeja de 

forma articulada com as professoras referências, em uma atuação conjunta no 

planejamento e na organização das experiências propostas às crianças durante 

este período, de modo a atender não só o público alvo da educação especial mas 

todas as crianças.

O trabalho colaborativo tem como aspecto essencial proporcionar o desen-

volvimento de práticas pedagógicas que recomendam uma parceria de trabalho 

entre profissionais da educação especial e pedagogas, desencadeando métodos 

e instrumentalizações, ou formas de colocar os planos de ações em prática. 

Enquanto escola, percebe-se as crianças como sujeitos singulares e úni-

cos, cada um com sua individualidade e especificidade, portanto, um trabalho 

colaborativo será uma ferramenta para enriquecer a potencialidade de todas as 

crianças e garantir que todas tenham acesso ao que será proposto.

 Assim, busca-se, principalmente em tempos de pandemia, reafirmar a im-

portância da primeira etapa da Educação Básica para o desenvolvimento das 

crianças e a garantia de seus direitos, expressos nos documentos e políticas 

curriculares.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base nos registros (fotografias, vídeos) recebidos pelas professoras, 

pois de quarenta e cinco famílias (crianças matriculadas nas três turmas e nenhu-

ma evadida), teve-se, uma média, de seis retornos por turma, no qual pode-se 

acompanhar a exploração, alegria e envolvimento das crianças com os materiais 

não estruturados.

Deste modo, pode-se relatar que a proposta pedagógica com materiais não 

estruturados, planejado de forma colaborativa, possibilitou que os vínculos afeti-

vos se estreitassem ao mesmo tempo em que foi possível perceber a receptivi-

dade por parte das famílias, por ter sido uma das propostas das quais recebemos 

o maior número de retornos, assim, acredita-se que foi significativo para todos. 

 Além de possibilitar a ampliação nos retornos, foi possível perceber que o 

planejamento colaborativo potencializou alguns aspectos fundamentais do pro-

cesso investigativo das professoras, através da reflexão participativa incluindo 

todos os envolvidos e, da colaboração, em seu modo de trabalhar. 

No contexto pandêmico, de isolamento social, em que as interações das 

crianças com outros sujeitos e espaços ficaram completamente comprometidas, 

a busca pela transformação na coletividade se tornou ainda mais necessária e 

urgente, unindo os esforços para manter o necessário e possível. 

Nesse sentido, a ressignificação dessas interações, ainda que feitas por 

meio virtual, através de vídeos, áudios, fotos, orientações pedagógicas, mensa-

gens escritas, o fortalecimento dos vínculos afetivos entre crianças-professores-

-famílias; os cuidados com a vida de todos; o diálogo contínuo com as famílias e 

a garantia da participação das crianças, foram indispensáveis e viáveis, dentro 

do extraordinário.

Apesar das limitações das práticas pedagógicas às especificidades da  

Educação Infantil, o contexto da pandemia tem trazido oportunidades de refle-
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xões, planejamentos e formações coletivas, no qual os profissionais estão tendo 

maiores oportunidades de compartilhar suas teorias e práticas, assim como de 

estarem vivenciando alguns princípios da pedagogia da relação e da escuta, tan-

to do adulto-adulto, quanto do adulto-criança.

Embora esse momento tenha trazido muitos desafios para professores, 

famílias e crianças, essa experiência apontou alternativas de aprendizagem 

e desenvolvimento a partir das explorações dos diferentes materiais e suas                      

naturezas, as possibilidades de estreitamento dos vínculos afetivos entre todos 

os sujeitos envolvidos, a colaboração entre as docentes e a parceria das mesmas 

com as famílias.

CONCLUSÃO 
 

A intenção de relatar essa prática, realizada em uma Escola Municipal 

de Educação Infantil (EMEI), em Santa Maria, RS, com bebês e crianças bem                 

pequenas, foi de compartilhar uma proposta das “Ações Pedagógicas Orienta-

das Não-Presenciais” realizadas no contexto pandêmico”.

 Buscou-se abordar uma ação em específico que foi a organização de kits 

pedagógicos e a proposta, enviada às famílias para o desenvolvimento da mes-

ma. A situação de aprendizagem foi planejada por meio de um trabalho colabo-

rativo entre as professoras, as quais enviaram os kits com materiais não estru-

turados e orientações às famílias. Pensou-se em proporcionar que as crianças 

explorassem os recursos enviados para suas casas, possibilitando o seu desen-

volvimento por meio de suas diferentes formas de expressões e fortalecendo os 

vínculos afetivos entre os sujeitos envolvidos.

 Nesse sentido, entende-se que os objetivos propostos foram conquista-

dos, pois se percebeu por meio dos retornos/registros enviados que as crianças 

exploraram, divertiram-se, as famílias se mostraram receptivas à proposta, rea-

lizando-a com as crianças, além de ter obtido uma boa participação quanto a 
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quantidade de retornos recebidos.

 Conclui-se que o trabalho colaborativo vem ampliando os conhecimentos 

e proporcionando a auto(trans)formação das professoras, possibilitando que os 

sujeitos envolvidos estabeleçam vínculos afetivos. Afirmamos que o trabalho co-

laborativo vem beneficiando para o planejamento das ações propostas em tem-

pos de pandemia, e destacamos a importância de sua permanência na Educação 

Infantil, qualificando ainda mais o trabalho desenvolvido nessa etapa educativa, 

bem como a exploração de materiais não estruturados.
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Resumo: O presente artigo intitulado “Vivências e saberes dos profissionais do 
PRAEM”. Tem como objetivo apresentar o Programa de Atendimento Especializa-
do Municipal (PRAEM) e suas frentes de trabalho. O público alvo são estudantes 
em vulnerabilidades diversas da rede Municipal na cidade de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul. Este artigo trouxe o relato dos profissionais que trabalham nas 
quinze frentes de atendimento do PRAEM e quer trazer reflexões a respeito da 
importância da articulação entre saúde e educação para atender as demandas 
de nossos estudantes e lhes proporcionar possibilidades de melhoria de vida. 
Perceber os nossos alunos de forma holística, com amorosidade e integralidade 
trazem maiores resultados em seu desenvolvimento de forma global.     
 
Palavra- Chaves: PRAEM; Articulação; Saúde; Educação.

INTRODUÇÃO 

O PRAEM, Programa de Atendimento Especializado Municipal, foi criado 

em 2009 com o objetivo de atender alunos da rede municipal de Santa Maria, que 

não conseguiam ter sua aprendizagem alicerçada. Em 2015 o PRAEM torna-se 

regularizado pela lei 5991/15. Em sua fundação, o programa foi criado para aten-

der alunos com dificuldades de aprendizagem em paralelo ao trabalho da escola. 

No entanto, percebeu-se que as razões pelas quais estes alunos apresentavam 

dificuldades de aprendizagens, estavam vinculadas às suas condições de vida, 

aspectos emocionais que os atravessavam. Por este motivo, o programa se tor-

nou uma articulação entre saúde e educação.

O PRAEM pensa o ser humano na sua singularidade e quer quebrar qual-

quer barreira que impeça seu bem-estar físico, social, emocional ou cognitivo. Os 

alunos, famílias, escolas, professores, devem encontrar na equipe do Praem o 

acolhimento, e também um fundamento técnico-científico, inclusive um respaldo 

para suas necessidades diversas e desenvolvimento de potencialidades.

Somos uma equipe de profissionais articulados entre saúde e educação, 

que tem um perfil específico: uma equipe com formação científica e com força de 

querer realizar de forma plena, responsável, ética e técnica seus atendimentos. 
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No entanto, para além desta formação técnica, científica, os profissionais aqui 

envolvidos possuem um perfil humano, acolhedor, agregador, que quer estar a 

serviço de quem vem nos procurar, comprometido com cada pessoa que aqui 

está e que desenvolve um sentimento de pertencimento uns com os outros e com 

o programa de forma geral. Traçamos nossos objetivos em torno desses dois 

motes: cientificidade e humanidade e nos comprometemos com a qualidade de 

excelência em nossas ações.

O público que se dirige ao PRAEM por dificuldades de aprendizagens que 

são advindas de fatores que ultrapassam limites educacionais e adentram em 

questões que necessitam de um olhar da saúde, os atendimentos são articula-

dos entre estas duas áreas. O PRAEM é um programa único e quer tornar-se 

referência ainda maior nos atendimentos educacionais e de saúde que aqui estão 

oportunizados. Nos colocamos à serviço de todas as escolas da Rede Municipal 

de Santa Maria para que possamos auxiliar a transformar realidades e vidas.

Desde 2019 estamos em um constante e significativo avanço em nossas 

ações:

1 - abrimos muitas frentes de ações (educação especial, matriciamento, 

acolhimento familiar, acolhimento da saúde mental, fonoaudiologia, psicologia,te-

rapia ocupacional, serviço social, EJA alfabetização, apoio pedagógico, formação 

de professores, psicopedagogia, Programa superação,Programa de Altas habili-

dades/superdotação, arteterapia.

2 - Conseguimos as passagens para nossos estudantes.

3 - Aumentamos o número de profissionais (de oito para vinte e cinco).

4 - Trouxemos estágios com todas as Instituições de Ensino Superior da 

cidade.

5 - Trouxemos a Residência Multiprofissional da Saúde Mental da UFSM.

6 - Arrumamos a sede velha para trabalharmos.
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7 - Iniciamos o processo de aquisição de uma nova sede.

8 - No ano de 2020, iniciando a pandemia adquirimos nossa nova sede e 

todos os materiais necessários para mobiliá-la e deixá-la funcional. Com isso, 

toda área de saúde trabalhou presencialmente e a educação remotamente. 

9 - Criamos e executamos o código de contingência do COVID 19 aprovado 

pelo COE local.

10 - Neste ano de 2021, através de protocolos de distanciamento em fun-

ção do COVID 19, iniciamos os atendimentos pedagógicos presencial, de forma 

individualizada, pela grande demanda de alunos, que estão enfrentando dificul-

dades em acompanhar as atividades escolares de forma remota. Sabe-se que 

a maioria dos alunos que estão necessitando de apoio pedagógico neste mo-

mento, não apresentam transtornos ou deficiência, considera-se uma dificuldade 

momentânea, pela ausência das aulas presenciais.

ENSINAR E APRENDER COM NOVO CENÁRIO: A EDUCAÇÃO 
NO PRAEM

 O ensinar e aprender com o novo cenário, a partir deste enfrentamento 

mundial do COVID 19, teve que ser adequado utilizando novas metodologias de 

trabalho e utilizando as tecnologias para interagir entre as escolas, as famílias e 

os estudantes, criando possibilidades a partir de grupos de wattsap, encontros no 

Meet, vídeos, ligações, sempre com o cuidado de ver a realidade do estudante 

frente às inúmeras dificuldades que estes passam atualmente.

 Os professores e demais profissionais criaram novas formas de ensinar 

e aprender, se desafiam a cada dia e impulsionam para estar mais perto dos                    

estudantes, das escolas e das famílias. A realidade a ser desbravada com um         

cenário pandêmico que deixa suas marcas as quais vivemos desde o ano de 

2020, se faz preocupante o grande número de estudantes que apresentam al-

gum tipo de dificuldade de aprendizagem. E este cenário só tende a aumentar 
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devido ao isolamento social e muitos dos responsáveis não possuírem escolari-

zação para auxiliar estes nas tarefas remotas enviadas pelas escolas.

É importante o professor e os demais profissionais da educação serem 

conscientes de seu papel social e de formador de uma sociedade democrática 

e reflexiva. Assim, acreditar nas possibilidades do estudante, valorizar o que ele 

é capaz, motivá-lo a realizar tentativas, e entender o seu desempenho como o 

melhor que pode obter naquele instante, porém, com chances de ser melhorado 

através da mediação. 

A dificuldade de aprendizagem não poderia ser vista como algo oposto à 

aprendizagem. Uma vez que, o erro faz parte da aprendizagem, e assim ele deve-

ria ser construtivo. O papel do professor passa a ser fundamental, pois a maneira 

como vê a dificuldade de seu estudante pode ser facilitadora ou dificultadora no 

seu processo de aprendizagem. Assim, não podemos negar a existência de difi-

culdades advindas de obstáculos de caráter orgânico, social, afetivo ou funcional, 

porém, atentar para o fato de que tais dificuldades fazem parte do processo de 

aprendizagem de um determinado indivíduo. E por isso devem ser vistas de for-

ma processual, na forma de etapas a serem vencidas. (PADILHA, 2012)

Nos atendimentos educacionais realizados no PRAEM, o processo de 

aprendizagem de um aluno deve ser respeitado em seu tempo e processo.                              

A construção das habilidades e a competências do aluno partindo do nível em 

que ele está para chegar a objetivos maiores são motes contínuos em nossas 

ações. Considerar o potencial do aluno e a partir deste potencializar a construção 

de conhecimento é respeitar o ser e estar de cada um no processo de aprendi-

zagem.

Os alunos encaminhados para a área da educação no PRAEM antes da 

pandemia pelas escolas, apresentavam dificuldades de leitura e escrita, apren-

dizagens em áreas diversas, dislexia e público alvo da educação especial. No 

período pandêmico este quadro já não é mais o mesmo. A pandemia trouxe a 

realidade de que não se tem como definir diagnóstico preciso do aluno pois o 
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distanciamento da escola trouxe uma realidade em que a maioria dos alunos do 

ciclo de alfabetização chegam ao quarto, quinto ano sem estar alfabetizados. Por 

esta razão, em tempos de pandemia nosso foco são alunos com este perfil.

O PRAEM é um programa que oferece, na área da educação, o apoio pe-

dagógico, psicopedagogia, educação especial e o programa altas habilidades/

superdotação. Ele serve como forma de suporte às escolas da rede municipal, 

visando não apenas alfabetizar os alunos, mas possibilitar que tenham acesso 

ao que for necessário para desenvolver-se. Por esta razão, sempre que os pro-

fissionais da educação percebem a necessidade de um trabalho conjunto com a 

saúde, esta articulação é acionada. 

Como exemplo, podemos citar o trabalho intenso e intrínseco realizado 

com o serviço de fonoaudiologia. Esta união de áreas proporciona uma evolu-

ção realmente significativa no processo de alfabetização e de aprendizagem pois 

quando há a falta de consciência fonológica, não há possibilidade de a alfabeti-

zação ocorrer de forma plena. Ou ainda o trabalho realizado com o serviço social 

ao perceber que a criança está passando por problemas de subsistência e é isso 

que as impede de aprender plenamente. 

Assim, segundo Mota e Pereira 2020, a educação não se restringe mais 

à modesta prática de ensinar, sua tarefa é mais profunda e ampla, devendo le-

var o nosso estudante a ser mais crítico, comprometido e otimista em relação à 

aprendizagem e percebendo o aluno em sua totalidade. Além de instrumento de 

formação intelectual, física, e moral, a educação tem como objetivo promover a 

integração do educando no seio da comunidade, fornecendo-lhe todos os ele-

mentos para que se possa tornar um fator de progresso social e individual. 

A SAÚDE ARTICULANDO-SE À EDUCAÇÃO

 Com o advento da pandemia o PRAEM se reinventou na área da saúde 

trazendo de forma mais incisiva áreas como terapia ocupacional, psicologia, ser-

viço social (profissional vindo da saúde), acolhimento da saúde mental e familiar, 

fonoaudiologia.
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 Houve uma mutação significativa no perfil dos casos atendidos no PRAEM. 

Anterior à pandemia, haviam muitos casos de adolescentes com autolesão e ten-

tativa de suicídio, crianças com comportamentos agressivos, fala comprometida, 

mas com verbalização, famílias em conflitos. Após pandemia, cresceu incisiva-

mente os casos de adolescentes e crianças em depressão, abusos, violência de 

padrastos e pais contra mães, familiares envolvidos com tráfico, crianças que 

não tem verbalização nenhuma, alunos que estão entrando em pânico de aulas 

virtuais por não conseguirem aprender, famílias sem condição de subsistência. 

Todas estas questões influenciam diretamente não só na aprendizagem, mas 

também em toda estrutura de vida de centenas de crianças e adolescentes. 

 Nossos serviços realizam o atendimento a estes alunos e familiares, além 

de visitas domiciliares, encaminhamentos para outros serviços, quando necessá-

rio, articulação entre Conselho Tutelar, CREAS (Centro de Referência Especiali-

zado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), 

ESFs (Estratégia Saúde da Família) e UBS (Unidade Básica de Saúde). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O PRAEM é um Programa único que articula as áreas da saúde e educação 

(Lei 5991) e tem como objetivo principal ser um serviço de excelência que pensa 

as pessoas atendidas em sua integralidade, possibilitando a construção de qua-

lidade de vida, respeitando, acolhendo e sanando as demandas apresentadas.

Na área da educação as práticas são direcionadas às dificuldades de 

aprendizagem dos nossos alunos, encaminhados pelas escolas. Salienta-se que 

no período de pandemia nosso foco não está mais em dificuldades de assimi-

lação de conteúdo, mas sim em construir nos estudantes habilidades e compe-

tências do desenvolvimento global e ainda mais especificamente potencializar a 

alfabetização de alunos que estão passando do ciclo de alfabetização e ainda 

não sabem ler e escrever. Através de uma sondagem inicial realizada com estes, 

constatamos o seu principal déficit e montamos um planejamento, voltado para 
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despertar suas potencialidades, sempre atentando para a realidade e vivências 

destes estudantes.  Realizamos diversificadas atividades individuais presenciais 

e remotas (via plataforma meet) com estes estudantes, lhes proporcionando mo-

mentos de aprendizagens significativas aliadas a práticas lúdicas e interativas.  

Como exemplo, apresentamos um dos jogos pensados para alfabetização dos 

alunos, o qual é confeccionado através de material reciclável, utilizando caixa de 

ovo, palitos de picolé e círculos de papel com sílabas. Ele objetiva juntar a leitura 

e interpretação de sílabas até a formação de palavras de uma forma diferente e 

divertida como se pode conferir no tabuleiro da imagem abaixo:

Figura 1 – Jogo das sílabas 

Fonte: autores.  

Neste jogo o profissional pode utilizar individual e/ou em pequenos grupos. 

Os estudantes recebem a mesma quantia de palitos de picolé e através de um 

sorteio decidem a vez de quem começa a jogar, cada estudante na sua vez terá 

um tempo para ler e achar a sua palavra no tabuleiro não conseguindo, passa a 

vez para o colega, vencendo o jogo quem terminar os palitos primeiro. O profis-
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sional responsável por aplicar o jogo tem toda autonomia para mudar a maneira 

e regras de utilizar o jogo.

Na área da saúde, o trabalho profícuo e atento para assegurar saúde e 

bem-estar aos alunos, familiares e escola faz com que centenas de adolescen-

tes, crianças e familiares sejam atendidos. Os alunos são encaminhados e em 

um primeiro momento são acolhidos para que se possa entender suas demandas 

(visto que a escola muitas vezes solicita uma área e na avaliação se percebe que 

é para outra) e então passa a ser atendido pela área da saúde e/ou educação 

conforme avaliação. O período de atendimento é até ter sanadas suas necessi-

dades.

CONCLUSÃO  

Ao refletir sobre a importância de um trabalho voltado ao desenvolvimento 

integral do ser humano, referindo-se ao PRAEM, podemos dizer que nas dife-

rentes frentes de atuação são contempladas ações necessárias para oferecer 

dignidade, resgate de valores, humanidade, aos estudantes e familiares que dele 

necessitam ou frequentam.

Um trabalho articulado que visa a melhoria da qualidade de vida de esco-

las, alunos e familiares da rede municipal de educação, repercute diretamente na 

melhoria de comunidades inteiras.

Nossos projetos e ações recuperam vidas e trazem dignidade, autoestima, 

resgate de valores, famílias se reestruturam, pessoas tem suas vidas salvas, são 

ajudadas de todas as formas possíveis, não só com atendimentos, mas ações 

que torna o PRAEM um parceiro tanto das escolas quanto das famílias.
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Resumo: O objetivo principal deste artigo é apresentar, através de um breve 
relato de experiência, a proposta do projeto de ensino desenvolvida pela Escola 
Municipal de Aprendizagem Industrial (EMAI), que buscou promover, por meio do 
contato com a linguagem de programação, do pensamento computacional e da 
cultura digital, a inserção do Projeto Arduino e Automação (residencial e indus-
trial) no âmbito da Educação Profissional, visando desenvolver o pensamento 
intelectual, do trabalho em grupo, do raciocínio lógico e da formação plena dos 
estudantes, usando metodologia de Pesquisa-Ação e envolvendo temáticas re-
lacionadas aos cursos oferecidos pela EMAI. Como consideração final, em tom 
literário, pode-se afirmar que o Projeto Arduino e Automação, que foi incorporado 
à EMAI, remete à sua origem ferroviária e trajetória educacional profisionalizante, 
significando um “novo vagão neste trem de conhecimentos técnicos” desenvol-
vidos na escola, a qual sempre busca novos “trilhos e composições”, de modo 
que os passageiros embarquem na “viagem para o conhecimento e à formação 
profissional complementar”. 

Palavra- Chaves: EMAI; Projeto de Ensino; Plataforma Arduino; Automação; 
Educação Profissional.

INTRODUÇÃO

A EMAI, Escola Municipal de Aprendizagem Industrial, criada em 1997, 

através da Lei Municipal nº 4063/1997, é uma escola consagrada pelos mais de 

vinte anos em que vem auxiliando na formação profissional complementar dos 

estudantes, promovendo-lhes as competências respectivas para sua inserção no 

Mundo do Trabalho. 

Desde a fundação, a Escola Municipal de Aprendizagem Industrial, que 

se encontra embasada nos princípios constitucionais e da educação, os quais 

constam na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), atenta às aprendizagens 

relativas às etapas de ensino, para garantir o direito à aprendizagem e o desen-

volvimento pleno de todos os estudantes, orientando-os para o incremento de 

potencialidades, tendo igualmente como norte a ciência e a tecnologia, focando 

em sua formação e atuação cidadã (BNCC, 2018). 
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Cada vez mais comprometida com a qualificação profissional e com o que 

se refere ao desenvolvimento socioeconômico do município, mantendo uma              

proposta precursora e empreendedora, sendo a única da Rede Municipal de             

Ensino (RME) a trabalhar e consagrar-se por seu perfil vocacionado e por suas 

características singulares, procura gerar o acréscimo de competências à produ-

ção dos estudantes que buscam o acesso à educação profissional, em conexão 

com o ensino regular. 

A EMAI oferece os seguintes cursos: a) Desenho Industrial, turnos manhã e 

tarde; e b) Eletrometalmecânica, com qualificação em uma das Áreas: Eletricida-

de, Mecânica de Usinagem ou Metalurgia, turnos manhã e tarde e com qualifica-

ção em Eletricidade ou Mecânica de Usinagem, turno noite (EMAI, 2018). Desta 

forma, com todos os propósitos voltados à ampliação do universo da aprendiza-

gem, a EMAI atua com uma proposta precursora, singular e lincada às transfor-

mações que se apresentam em nível tecnológico com finalidade educacional, 

cruzando ideias e incentivando novos sonhos e propósitos aos estudantes.  

De acordo com Célestin Freinet (1977), as técnicas desenvolvidas em uma 

escola inferem em sua atualização efetiva, sendo que, para ser contemporânea, 

a mesma deve estar inserida em propósitos que podem ser simples, mas capa-

zes de formar cidadãos para o trabalho livre e criativo, já que muitas transforma-

ções devem ser internas, e que em seu interior é que se manifestam as neces-

sidades de mudanças e readaptações. Nesse caso, a atualização da escola em 

si deve ser efetivada por se tratar de uma adaptação, um olhar direcionado ao 

atual, não vinculado apenas à ideia de uma novidade, podendo uma escola de 

formação profissional complementar integrar-se perfeitamente ao que está posto, 

agregando naturalmente outras concepções, permitindo e facilitando as diferen-

tes formas de atuação preconizadas na atualidade, em sincronia com seu foco 

consagrado e empreendedor, valorizando ainda mais seu percurso histórico de 

ação vocacionada. 

Por todo o exposto, tenciona-se o desenvolvimento do presente projeto, 

utilizando os materiais indicados, visando incentivar e ampliar o conhecimento 
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dos estudantes acerca da Plataforma Arduino e a interação com a Automação, 

para tornar, inclusive, a aprendizagem recebida mais atraente e cada vez mais 

comprometida com seus propósitos. Essencialmente, considerando a Plataforma 

arduino e suas inúmeras possibilidades, desenvolvida em um espaço maker que 

a EMAI já dispõe nas oficinas de Eletricidade, Mecânica de Usinagem, Metalurgia 

e Desenho Industrial, como uma inovação tecnológica que educa e renova a bus-

ca cotidiana pelo conhecimento inovador nesse nível. Nessa direção, ressignifi-

cando uma história, tendo a inserção de mais essa cultura digital, agregando nas 

entrelinhas a continuação absoluta do protagonismo cultural que lhe é peculiar.  

Em termos de objetivo geral, no artigo, busca-se apresentar a inserção da 

Plataforma Arduino e da Automação no âmbito da Educação Profissional, que 

visa promover o contato com a linguagem de programação, do pensamento com-

putacional e da cultura digital, e incrementar o desenvolvimento do pensamento 

intelectual, do trabalho em grupo, do raciocínio lógico e da formação plena dos 

estudantes. Por conseguinte, aplicando-a em projetos com temáticas que inte-

grem conhecimentos das áreas de Eletrometalmecânica e de Desenho Industrial.

Desta forma, os objetivos específicos buscam: a) incentivar novas técni-

cas da aprendizagem a partir dos recursos da Plataforma ARDUINO e Automa-

ção; b) desenvolver atividades de automação a partir de materiais acessíveis; 

c) possibilitar vinculações entre as atividades de automação integrando-as com 

os demais Componentes Curriculares; d) ampliar e empregar as noções sobre 

o mundo cultural e digital; e) incentivar atividades que propiciem o trabalho co-

letivo, a empatia e a criatividade empreendedora; f) criar novas oportunidades 

e tecnologias digitais, valendo-se do pensamento computacional; g) valorizar o 

atual, apropriando-se de outros conhecimentos e experiências; h) idealizar e in-

crementar tecnologias digitais, de modo crítico, ético e responsável; i) promover 

a pesquisa, através da aplicação da Plataforma ARDUINO em projetos de Auto-

mação Residencial e Industrial.

Como referencial metodológico, este artigo também se ampara na metodo-

logia utilizada nos desenvolvimentos dos trabalhos do projeto de ensino, ou seja, 
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na metodologia de Pesquisa-Ação (planejamento, ação, observação e replane-

jamento), que destaca que as atividades de ensino e aprendizagem devem-se 

ocupar com a reflexão das práticas educacionais participativas, buscando-se en-

caminhar a pesquisa integrada com a ação, visando à conscientização dos envol-

vidos no contexto real para transformá-lo. (MION e DE BASTOS, 2001).

DESENVOLVIMENTO

O crescimento atual da prática voltada à automação, essencialmente falan-

do em espaço educacional, leva-nos à necessidade de uma atenção especial em 

relação a possíveis interesses dos jovens estudantes no assunto, com a inserção 

desse recurso tecnológico como uma nova ferramenta para a aprendizagem. E 

quando se trata de educação, acreditamos em tal proposta, com vistas a uma 

nova forma de envolver o estudante, inibindo índices de evasão e de abandono 

que comumente acontecem, principalmente no ensino noturno. 

A preocupação com a mudança nesse aspecto pressupõe um investimento 

cada vez mais significativo em propostas, programas, projetos e recursos que 

tornem as escolas cada vez mais atrativas e significativas ao seu público. Não se 

trata apenas de passar a aplicar aleatoriamente renovadas formas educacionais, 

mas de permitir aos envolvidos um campo interessante e atual, financeiramente 

viável, que, acredita-se, representa um salto na qualidade do que hoje está dis-

posto. 

Pensar em Plataforma ARDUINO infere imaginar um novo cenário no cam-

po da educação, utilizando-se do Espaço Maker já disponível, desenvolvendo 

nele projetos variados a partir dessa ferramenta, para agregar outra concepção 

de ensino, bem como uma fundamentação pedagógica muito mais intensa, que 

efetivamente se alie aos conhecimentos já adquiridos pelos estudantes, a qual 

seja capaz de empoderá-los ainda mais, com vistas a questionamentos melhores 

embasados, à construção de soluções de problemas, dúvidas, bem como à cria-

ção inventiva, capacitando-os e instigando-os a essa recente cultura.
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Nesse caso, a Plataforma ARDUINO, por se tratar de uma nova e já pro-

pagada cultura, representa quase um apelo emocional que induz à necessida-

de imediata de respostas e outras informações, ao pensamento computacional, 

à cultura digital. Nesse ínterim, gerando distintos modos de posicionamentos e 

formas criativas e inteligentes dos jovens estudantes em argumentar e interagir 

entre si e com o mundo que o cerca, entendendo-se que algumas novas técnicas 

devem ser colocadas em prática, de modo a dar total conhecimento da causa 

para os professores que levarão adiante tal proposta. Explorando, por conse-

guinte, o aprendizado dos estudantes, através de orientações que deem sentido 

para suas vidas, com a interação entre ambos, considerando que alunos bem 

instruídos têm todas as condições de prosseguir em seus propósitos, e, a partir 

da formação profissional complementar, vislumbrar uma estimulante carreira pro-

fissional. 

Conhecer o funcionamento das coisas é algo que estimula a curiosidade 

desde o início dos tempos. Atualmente, encontramos com facilidade a automa-

ção industrial e a automação residencial (também chamada de domótica1), ou 

seja, a interação entre pessoas e máquinas (o que engloba temas da eletroele-

trônica, da mecânica, da metalurgia com a programação computacional).

Qualquer processo que se imagine tem uma porcentagem de dependência 

destas máquinas. Por exemplo, o despertador. Ele tocou às 6 horas da manhã, 

lembrando a hora da escola ou do trabalho. Essa máquina trabalhou durante 

toda a noite para, ao final, avisar que era hora de despertar. De forma prática e 

para exemplificar, em relação às aulas, uma proposta possível, partindo-se da 

Plataforma Arduino, poderia ser a abordagem inicial de conceitos relacionados 

com a capacidade de interação e comunicação de uma máquina com os huma-

1  Domótica é uma tecnologia recente e é responsável pela gestão de todos os recursos 
habitacionais. Este termo nasceu da fusão da palavra “Domus”, que significa casa, com a 
palavra “Robótica”, que está ligada ao ato de automatizar, isto é, realizar ações de forma 
automática. Este conceito de automação vem no seguimento de encontrar soluções que 
deem resposta à necessidade do homem de querer realizar o mínimo esforço nas atividades 
diárias e rotineiras. Assim, a domótica, para além de introduzir conforto e melhoria de vida 
(iluminação e climatização) aos seus utilizadores com, introduz ainda novos conceitos, tais 
como a comunicação e segurança (INFOESCOLA, 2019; MUNDO EDUCAÇÃO, 2019).
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nos, usando sensores e atuadores. 

As decisões serão executadas pelo microcontrolador, que é o núcleo da 

placa ARDUINO, o coração, para controlar as luzes e equipamentos elétricos, 

controlar o sistema audiovisual e som ambiente, câmeras de segurança, entre 

outas aplicações em ambientes residenciais e industriais (MONK, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pensando em desenvolver uma prática pedagógica através de projetos 

de trabalho, conforme proposto pelo educador espanhol Fernando Hernandez 

(1998), que afirmou “todas as coisas podem ser ensinadas por meio de projetos, 

basta que se tenha uma dúvida inicial e que se comece a pesquisar e buscar              

evidências sobre o assunto”, na EMAI, foi associado o uso da Plataforma ARDUI-

NO com a temática de Educação Profissionalizante na área Industrial.

Como resultados da inserção da Plataforma ARDUINO integrada com a 

Automação (Industrial e Residencial) no processo de ensino e aprendizagem 

na EMAI, a partir de 2019, alguns trabalhos foram desenvolvidos, submetidos e 

apresentados em eventos científicos, tendo um deles recebido premiação. Citan-

do-os, no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Trabalhos desenvolvidos, submetidos e apresentados em                 
eventos científicos

Evento Trabalho Observação

Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM)

8º Fórum Internacional 
ECOINOVAR (2019)

III Mostra Científica 
ECOINOVAR (2019)

Projeto para Aplicação 
de Sistema de

 Iluminação Eficiente 
(com Refletores Led) e 
Automatizado (com Uso 
do Arduino) em Quadra 
Poliesportiva de Escola 

Pública Municipal
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Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM)

9º Fórum Internacional 
ECOINOVAR (2020)

IV Mostra Científica 
ECOINOVAR (2020)

SMART WINDOW: 
Educação Profissional 
com Uso da Plataforma 

Arduino voltada à 
Inovação e à 

Sustentabilidade

Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM)

9º Fórum Internacional 
ECOINOVAR (2020)

IV Mostra Científica 
ECOINOVAR (2020)

SMART WINDOW: 
Educação Profissional 
com Uso da Plataforma 

Arduino voltada à 
Inovação e à 

Sustentabilidade

Trabalho Premiado com 
o 2º Lugar na Categoria 

Ensino Técnico

Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM)

Colégio Técnico 
Industrial de Santa 

Maria (CTISM)

ARDUINO DAY 2021

Projeto ARDUINO 
na Educação 

Profissional: Automação 
de um Sistema de 

Iluminação 
(com Refletores LED) 

em Quadra 
Poliesportiva Escolar

Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM)

Colégio Técnico
 Industrial de Santa 

Maria (CTISM)

ARDUINO DAY 2021

Projeto ARDUINO na 
Educação Profissional: 

Automação para 
Acionamento de uma 

Smart Window

Fonte: Autores.
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Acredita-se, igualmente, que o incentivo e a prática desse recurso didático 

na escola podem ser comparados ao ensino de uma nova língua, o que só traz 

benefícios para o aprendizado junto aos estudantes, estimulando-os ao raciocí-

nio lógico, já que os instiga a pensar de maneira bem estruturada. Auxiliando-os 

na organização dos pensamentos e ações a serem tomadas diante de um desa-

fio, essencialmente, naqueles voltados ao variados modos de estudar. 

Em outras palavras, considerando-se também o que afirmam os autores 

Palfrey e Gasser (2011), quando colocam que no momento no qual os estudantes 

desenvolvem um trabalho aplicado, simultaneamente, acontece uma integração 

maior entre os envolvidos. Todos os estudantes, ou a maioria deles, adquirem, 

com o passar do tempo e dessa aprendizagem, habilidades diferenciadas, sem 

ter que decorar fórmulas prontas que não favorecem a criatividade, a criação e a 

execução de projetos individuais ou em equipe. 

CONCLUSÃO

Partindo-se do que foi até aqui exposto, reforça-se a intenção de pensar na 

prática da utilização de Plataforma ARDUINO e na educação profissional, acredi-

tando-se no potencial cognitivo e humano que essa ferramenta poderá oferecer 

aos estudantes em tal contexto. Além disso, o papel do uso da Plataforma AR-

DUINO pode fomentar certas habilidades essenciais no cotidiano dos mesmos. 

Acredita-se na Plataforma ARDUINO como uma ferramenta incorporada no 

processo de ensino-aprendizagem, que influencia positivamente no aprendizado 

de todos os Componentes Curriculares, como por exemplo, na Matemática, na 

Física, nas Línguas Estrangeiras e também em outras disciplinas, familiarizando-

-o com a teoria e a prática posterior ou concomitante. Nesse interim, aprendem a 

se comunicar com eficiência, sem deixar de considerar, todavia, que, na era tec-

nológica, determinados padrões devem ser observados; sendo que, por exem-

plo, uma sequência de códigos comprometida em seu desenvolvimento correto 

não favorece a finalização de um projeto da forma que deveria. 
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Dentre as principais considerações já observadas e a serem obtidas com 

o desenvolvimento de projetos com a utilização da Plataforma ARDUINO e a 

Automação (Residencial e Industrial) da EMAI, destacam-se: a) aplicação prática 

de conceitos teóricos envolvendo temas como Sustentabilidade, Eficiência Ener-

gética, Inovação Tecnológica, Empreendedorismo; entre outros; b) ampliação de 

conhecimentos técnicos de professores e de estudantes, relacionando-os com a 

aplicação de novas tecnologias sustentáveis e inteligentes; c) Ganhos técnico-

-financeiros e socioambientais aos interessados na implementação dos projetos 

desenvolvidos.

Finalizando as presentes considerações, em tom literário, pode-se                           

afirmar que o Projeto Arduino e Automação, que foi incorporado à EMAI, remete 

à sua origem ferroviária e trajetória educacional profisionalizante, significando um 

“novo vagão neste trem de conhecimentos técnicos” desenvolvidos na escola, a 

qual sempre busca novos “trilhos e composições”, de modo que os passageiros 

embarquem na “viagem para o conhecimento e à formação profissional comple-

mentar”. 
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Esta escrita tem como objetivo relatar uma experiência educacional da 

área de Linguagens (Arte, Educação Física, Línguas Inglesa e Portuguesa) em                

tempos de ensino remoto. O trabalho foi desenvolvido de maneira interdisciplinar, 

por áreas do conhecimento, em aulas assíncronas.

 O ensino remoto imposto pela pandemia da Covid-19, em 2020, exigiu das 

escolas e dos professores a busca de alternativas para garantir a continuidade no 

processo de aprendizagem dos estudantes mesmo sem a presença no ambiente 

escolar. O Conselho Municipal de Educação de Santa Maria (CMESM), na reso-

lução de número quarenta, datada de 22 de junho de 2020, afirma que “nos Anos 

Finais e na Educação de Jovens e Adultos o ensino remoto deve ser norteado por 

um viés interdisciplinar”(CMESM, 2020, p. 4). Nesse sentido, as orientações da 

Secretaria de Educação eram de que a interdisciplinaridade deveria ocorrer en-

tre, no mínimo, dois componentes curriculares. Diante dessa realidade, a EMEF 

Rev. Alfredo Winderlich definiu por desenvolver atividades interdisciplinares por 

área do conhecimento, encaminhadas semanalmente aos estudantes. A propos-

ta veio ao encontro do trabalho que já realizávamos em anos anteriores, no ensi-

no presencial, nesta mesma escola, especificamente na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).

As atividades foram planejadas com a escolha de temáticas mensais co-

muns a todas as áreas, sendo que, a cada mês, uma área sugeria o tema a ser 

trabalhado. Assim, no mês de agosto, a temática sugerida pela área de Lingua-

gens foi “Representatividade Negra”. A escolha foi movida pelos questionamen-

tos de Djamila Ribeiro (2019), ao afirmar que “o que está em questão não é um 

posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural” (p.14). A autora 

é incisiva ao nos perguntar o que estamos “fazendo ativamente para combater o 

racismo” (p.14). Ao abordar o tema, na realidade do ensino presencial, sempre 

se buscou convidar pessoas do movimento negro, pensando na propriedade e 

no lugar de fala destes e buscando dar conta da lei 11.645, de 10 março de 2008, 

que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, de for-
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ma a ressaltar a importância destas culturas (negra e indígena) na formação da 

sociedade brasileira. Durante o ensino remoto, foi necessário adaptar a forma de 

desenvolver o tema, mas sem deixar de ecoar as vozes pretas. 

o racismo foi inventado pela branquitude, que como criadora deve se 
responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o 
branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado 
por ser branco: a questão é se responsabilizar. Diferente da culpa, que 
leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. RIBEIRO, 2019, p.36.

Diante da escolha do tema, era necessário escolhermos o enfoque a ser 

dado em seu desenvolvimento. Ao se discutir isso entre as professoras da área, 

concluímos que, apesar da importância de continuarmos abordarmos a interpre-

tação de dados a respeito do massacre da juventude negra, do sistema prisional 

constituído massivamente pela população negra, além dos diversos desdobra-

mentos do racismo estrutural em questões de nossa vida diária, deveríamos ter 

nosso foco voltado a outros aspectos que têm sido levantados pelos movimentos 

antirracistas.

Um ensino que valoriza as várias existências e que referencie positiva-
mente a população negra é benéfico para toda a sociedade, pois co-
nhecer histórias africanas promove outra construção da subjetividade de 
pessoas negras, além de romper com a visão hierarquizada que pessoas 
brancas têm da cultura negra, saindo do solipsismo branco, isto é, deixar 
de apenas ver humanidade entre seus iguais. Mais ainda, são ações que 
diminuem as desigualdades. RIBEIRO, 2019, p.42.

 Assim, concordamos ser fundamental e urgente mostrar essas outras 

narrativas, outros espaços e perspectivas, nos quais o negro não só assume o 

protagonismo do e no discurso antirracista, como também evidencia a riqueza 

cultural, as constribuições sociais, as pautas de interesse dessa maioria da popu-

lação brasileira, além de apontar caminhos, nos ensinando como apoiarmos esse 

movimento de nossos lugares de fala, desnaturalizando nossas leituras, nossa              

linguagem e, consecutivamente, nossa visão do mundo.

A organização das atividades assíncronas semanais se deu a partir da                 

escolha de disparadores que contemplassem essa intenção, podendo ser po-
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emas, livros, músicas ou obras das artes visuais. A importância de estudar, co-

nhecer e consumir autores e artistas negros, para Ribeiro (2019) “não se baseia 

numa visão essencialista, ou seja, na crença de que devem ser lidos apenas por 

serem negros” (p.65). Para a autora, não é realista  que somente um grupo domi-

ne a formulação do saber, no caso, a branquitude, em uma sociedade de maioria 

negra. As escolhas para as atividades da representatividade negra foram: na 

primeira semana, o livro “O pequeno príncipe preto” de Rodrigo França, trazendo 

alguns trechos para discutir colorismo, ancestralidade e representatividade; na 

segunda semana, o poema “Certidão de óbito”, da poeta e escritora Conceição 

Evaristo, para pensar o massacre da juventude negra; na terceira semana, o dis-

parador foi musical, sendo que, para sexto e sétimo anos, a escolha foi a música 

“A carne”, interpretada por Elza Soares, e, para oitavos, nonos e etapa quatro 

da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a música “Diga não”, interpretada por 

Bia Ferreira; e, na última semana, a discussão de artefatos culturais a partir das 

máscaras africanas. Os disparadores garantiram a diversidade de manifestações 

culturais e de enfoques sobre o tema.

Além dos disparadores, outros gêneros textuais e manifestações artísticas 

foram utilizados para aprofundar o tema. Dentre eles, foram apresentadas char-

ges, fragmentos de entrevistas, filmes, vídeos, biografias e cartazes do movimen-

to “Vidas Negras Importam”. Esses materiais multimodais de apoio  continham 

linguagens e dados a serem percebidos, discutidos e interpretados.

Artistas visuais foram evidenciados na abordagem de diferentes aspectos 

da temática. Rafael Freire foi trazido para pensar a importância da representati-

vidade; Harmonia Rosales, para questionar a história europeizada da arte; Jaime 

Lauriano, para pensar os índices de mortalidade de crianças negras por policiais, 

bem como pensar as práticas de violência contemporânea (estampadas em man-

chetes de jornais) enquanto próximas à violência colonial. Já as vozes de Djamila 

Ribeiro e Angela Davis ecoaram reafirmando a necessidade de engajamento e a 

responsabilidade branca para com o racismo.
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Reconhecendo os esportes como importante instrumento  no combate ao 

preconceito e à discriminação, bem como na construção de uma sociedade mais 

justa e visando a estimular boas práticas na escola para a formação integral de 

futuros  cidadãos, baseada na filosofia de ‘fair play’ adotada em desporto, que pri-

ma pela conduta ética nos esportes, o componente de Educação Física mostrou 

que o racismo ainda se faz muito presente no esporte e que precisamos refletir 

sobre essa condição para transformá-la, estendendo o ‘fair play’ para todas as 

áreas da vida. Para essa reflexão, inicialmente, foi apresentado aos estudantes 

um episódio de racismo no futebol brasileiro e solicitado a sua opinião sobre 

como poderíamos solucionar esse problema. Sobre esse episódio, foi pedido 

ainda que fossem elaboradas frases contra este ato nos estádios.

As histórias de atletas como LeBron James, Jesse Owens, Aída Santos, 

Lewis Hamilton,  Serena Williams, Muhammad Ali, Colin Kaepernick, Lilian Thu-

ram, Tommie Smith e John Carlos também foram trabalhadas durante as aulas. 

Para abordar a biografia desses atletas, foi indicado aos estudantes, dentre ou-

tras atividades,  que assistissem o filme “Raça”, que conta a história do velocista 

norte-americano Jesse Owens, o primeiro atleta a vencer quatro ouros em uma 

mesma olimpíada, fato esse que aconteceu em Berlim, dentro da Alemanha na-

zista, diante de Adolf Hitler. A história de Owens foi a mais citada pelos estudan-

tes, quando solicitado que escolhessem o atleta com o qual mais se identificaram 

em relação à luta contra o preconceito racial.

 A capoeira também foi abordada, por ser um movimento de expressão               

cultural considerada como uma das maiores marcas da cultura brasileira, trazen-

do a riqueza dos elementos musicistas, corporais, esportistas e populares. Ela foi 

trabalhada no sentido de reconhecimento do negro como figura imprescindível na 

formação do Brasil e de estimular o senso de pertença e de orgulho da constirui-

ção de nosso povo e cultura.

Para buscar engajamento na luta, tão necessária e urgente em uma                     

sociedade estruturalmente racista, os estudantes foram convidados a produzir 
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card’s, cartazes, frases ou desenhos, devendo explorar as linguagens verbal e 

não verbal de forma bilíngue (Inglês e português). Trazemos, a seguir, algumas 

das experiências e produções resultantes do trabalho realizado.

Importante salientar que as produções apresentadas estão na primeira ver-

são enviada pelos estudantes, as que necessitaram correção foram acompa-

nhadas e refeitas por eles. Contudo, decidimos trazer as produções originais por 

considerarmos reflexo mais espontâneo e real do processo:

Imagem 1- Resposta à atividade 1, referente ao colorismo. Estudante do 7° ano/ 
2020.
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Imagem 2- Resposta à atividade 2, convite para a luta antirracista. Estudante do 
7° ano/2020.

Imagem 3- Resposta à atividade 2, convite para a luta antirracista. Estudante do 
7° ano/2020.
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Imagem 4 - Resposta à atividade 2, convite para a luta antirracista. Estudante do 
7° ano/2020.

Imagem 5- Resposta à atividade 3, enviada em anexo às respostas, sem                           
solicitação de produção visual. Estudante do 7° ano/2020.
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Imagem 6 - Resposta à atividade 4, máscaras africanas. Estudante do 8° ano/2020.

Imagem 7 - Resposta à atividade 4, máscaras africanas. Estudante da etapa IV 
- EJA/2020.
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A partir das visualidades acima é possível perceber o engajamento dos es-

tudantes ao aceitarem nossos convites para a luta antirracista. Além de propos-

tas escolares a serem cumpridas com intenção de conseguir aprovação, os es-

tudantes demonstram compreensão da necessidade e da urgência da temática, 

enviando produções extras que demonstram sua indignação perante o massacre 

da juventude negra por parte da polícia. 

Ao propormos uma temática tão importante socialmente, considerávamos 

sua necessidade e sua relevância não só para os estudantes, como também para 

toda a comunidade. Com o ensino remoto e a nova organização imposta pela 

pandemia, as atividades passaram a ser desenvolvidas com um acompanha-

mento mais próximo das famílias, especialmente com relação às crianças que 

têm menos autonomia que os adolescentes em sua organização. Dessa forma, 

os diferentes textos e manifestações artísticas trabalhados durante as atividades 

chegaram aos familiares, provocando também neles a reação e a reflexão frente 

ao tema desenvolvido.

Consideramos importante relatar aqui um episódio  que envolveu a mãe 

de um estudante de sexto ano durante a realização da atividade da terceira se-

mana do tema, na qual o disparador foi a música “A Carne” interpretada por Elza 

Soares. A mãe manifestou contrariedade com a forma como estávamos desen-

volvendo as atividades naquele mês. Segundo ela, “só falávamos em negros e 

racismo” e isso estava causando desconforto ao filho, uma vez que nem ele nem 

a família eram racistas e, inclusive, alguém próximo a eles era “moreno”. A fala 

da mãe nos mostra o que afirma Ribeiro (2019), “a maioria das pessoas admite 

haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume como racista”(p.37), e o 

fazem recusando de forma enfática a hipótese, citando parentes e amigos negros 

como redenção. Justificamos à mãe o objetivo das atividades com a temática 

escolhida e as razões para desenvolvermos o trabalho da forma como vínhamos 

fazendo, porém, embora até reconhecesse a coerência do que foi exposto, seu 

desconforto era flagrante. Esse fato confirmou a pertinência da temática aborda-

da e a efetividade da proposta de atividade em desenvolvê-la.
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A mudança de perspectiva e a transformação dos valores sociais passam 

pelo desconforto de abandonar o senso comum e pela impossibilidade de ficar 

indiferente. Ao abordar a temática, tão cara e socialmente necessária, ensejamos 

pensar a docência enquanto lugar de problematização e resistência. Acredita-

mos que, ao trazer outras narrativas, que não só a da violência, possibilitamos 

um outro modo de ver e conviver na diferença, para que os estudantes possam 

perceber possibilidades de futuro da juventude negra para além da mira de uma 

bala e das lutas judiciais por respeito.
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O presente relato de experiência aborda o projeto desenvolvido a partir do 

segundo semestre de ano passado no contexto de uma escola urbana da rede 

municipal de Santa Maria – RS. A instituição está localizada na região oeste do 

município e atende turmas de berçário I até o nono ano do ensino fundamental 

que totalizam 118 famílias atendidas. 

 O ano de dois mil e vinte trouxe desafios imensos para a educação esco-

lar. A suspensão das aulas presenciais devido a emergência sanitária provocada 

pela pandemia do coronavírus exigiu das/os professoras/es pensar à docência 

de modo amplo. As incertezas deste momento de risco a saúde deixaram eviden-

tes as diversas situações de vulnerabilidade da população. 

 As desigualdades sociais, econômicas e educacionais se descortinaram, 

mesmo que os governantes tentassem escondê-las por meio de discursos e 

ações fantasiosas que não condiziam com a realidade vivenciada pelas famílias 

brasileiras.  Neste contexto, de incertezas quanto a segurança sanitária e com 

as desigualdades cada vez mais visíveis as/os professoras/es necessitaram en-

contrar novos caminhos para manter o ensino e o vínculo com as famílias e as/

os estudantes. 

 Diante dos desafios imposto pela pandemia foi preciso construir propostas 

para o ensino remoto que buscassem qualificar o atendimento oferecido as famí-

lias. A maioria das/os estudantes matriculados nessa instituição são de famílias 

carentes que residem na periferia do município sem acesso à internet e equipa-

mentos eletrônicos que pudessem utilizar para aulas online ou realizar pesqui-

sas. Essas informações acerca das famílias foram obtidas através do diagnós-

tico realizado pela gestão da escola. Tendo como base o diagnóstico detalhado 

da situação familiar das/os estudantes matriculados na escola foram realizadas 

reuniões pedagógicas com as/os professoras/es para buscar possibilidades de 

oferecer propostas educativas para as/os estudantes com objetivo de qualificar o 

ensino remoto e proporcionar momentos prazerosos de vivencias familiares. 

 Deste modo, as professoras/es da escola buscaram esperançar                                      

inspirados em Freire (1992): 
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É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque 
tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo 
esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperan-
çar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperan-
çar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro 
modo…”.

 A escola sempre buscou ter um acervo literário interessante e a leitura des-

de de os bebês até os adolescentes faz parte da proposta pedagógica. Ler é, in-

questionavelmente, uma competência indispensável à nossa vida. Desde a mais 

tenra idade, a criança já começa seu processo de leitura. Olha para os olhos de 

seus pais e obtém suas primeiras respostas para anseios básicos, como alimen-

tar-se, cessar algum estado de desconforto, sentir-se desejada e amada.

 Ao longo de seu desenvolvimento, vai ampliando essa capacidade de inter-

pretar os estímulos externos através de tudo o que a cerca, de modo que, quanto 

mais estimulada pelo ambiente, mais expande sua visão de mundo.

 O ambiente familiar fornece, nesse sentido, os primeiros estímulos ao pro-

cesso de leitura. Esse processo terá continuidade, de forma mais sistemática, 

no ambiente escolar, onde a criança terá contato mais efetivo com insumos de 

leitura. Nos referimos, aqui à leitura em sentido amplo, leitura de imagens, sons, 

cheiros, enfim, da interpretação de estímulos que possibilitam a interação com 

o meio que nos cerca. Quando Paulo Freire (1994) diz que “a leitura do mundo 

precede a leitura da palavra”, está, em parte, expressando essa concepção. 

 Segundo Melo (2010): 

A leitura é essencial, indispensável. Não existe vida fechada, e a vida 
aberta é a vida daquele que enxerga, mas não enxergar no sentido de 
apenas estar vendo cores, o ambiente, mas enxergar sabendo o que 
está enxergando, conhecendo o que se vê, não sendo analfabeto fun-
cional, mas lendo, fazendo a leitura de mundo, fazendo a leitura de vida. 
Segundo Paulo Freire a leitura do mundo precede sempre a leitura da pa-
lavra. O ato de ler se veio dando na sua experiência existencial. Primeiro, 
a “leitura do mundo do pequeno”, mundo em que se movia; depois, a 
leitura da palavra que nem sempre, ao longo da sua escolarização, foi a 
leitura da “palavra mundo”.
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 É na escola, pois, que se dará, sistematicamente, o processo de letramen-

to, que não se reduz à mera alfabetização. E, nesse processo, terá papel funda-

mental essa leitura de mundo, isto é, todas as experiências que fazem parte da 

formação desse leitor e que terá, por sua vez, papel fundamental na leitura da 

palavra, do símbolo verbal. 

 Sabemos que a palavra, ao encerrar um conceito, é a menor unidade de 

sentido, ela ativa uma rede de conhecimentos que está relacionada a nossas ex-

periências e conhecimentos prévios. Assim, quanto mais ampla a gama desses 

conhecimentos e experiências, maior a gama de possibilidades de interpretação. 

 Na escola, em seu processo de alfabetização, a criança aprende a decodi-

ficar a palavra, mas esse processo só faz sentido se a palavra estiver associada 

a uma imagem, a um conceito que precisa ser construído pelo leitor.

 Essa é a dimensão cognitiva da leitura, a capacidade de decodificar e as-

sociar significante e significado. Ela é indispensável, pois nos possibilita a aber-

tura para as outras dimensões, a comunicativa, social, afetiva, lúdica e crítica da 

leitura. Um questionamento importante a esse respeito pode ser observado nas 

palavras de Oliveira (2014):

Então qual seria o papel da leitura como ato formativo do sujeito crítico? 
Para o materialismo histórico e dialético, todo o discurso está permeado 
de intencionlidades. Pensando no processo de leitura a partir da inter-
pretação dos vários aspectos que envolvem a realidade, tais como: po-
líticos, econômicos, sociais, religiosos, estéticos, culturais, e que, para 
entendê-lo o sujeito utiliza várias linguagens, de sinais, escrita, imagens, 
artísticas, dos diversos gêneros textuais. 

 Acreditamos que é compromisso da escola proporcionar aprendizagens 

que favoreçam o desenvolvimento de todas essas dimensões, o que não é tarefa 

simples nem fácil. Por isso é necessário um comprometimento muito grande com 

uma proposta de currículo que contemple, de forma transversal e contínua, ex-

periências de desenvolvimento e aprofundamento da capacidade de leitura. Por 

outro lado, nenhum currículo se sustenta sem a mediação da leitura; portanto, 
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mesmo quando não temos consciência imediata disso, a leitura está lá.

 Nosso objetivo, como escola pública e periférica comprometida com a de-

fesa dos princípios de diversidade, equidade e igualdade, preconizados nas di-

retrizes e legislações que regem a educação nacional, mas que vão muito além, 

visto que o compromisso educativo da escola, é favorecer a ampliação gradativa 

da capacidade de leitura em todas as suas dimensões. Por isso, tomamos como 

critérios de escolha das leituras proporcionadas as/os estudantes, para além do 

desenvolvimento cognitivo, a ludicidade, imaginação e criatividade, a criticidade, 

a ética e a política. Buscamos a formação de estudantes inteligentes e bem (in)

formados, mas queremos, também, estudantes autônomos, críticos e engajados 

na mudança rumo a um mundo mais justo.

Assim, reiteramos que promoção da leitura é uma das propostas que carac-

teriza o currículo da dessa instituição.

E é nesse contexto que foi organizado o Projeto A Leitura Vai e Volta como 

meio de manter o acesso à leitura aos estudantes e seus familiares durante o 

período da pandemia do coronavírus por meio da distribuição de kits de obras 

literárias, bem como, de acordo com a necessidade das/os estudantes, a livros 

didáticos, livros de referência (dicionários) e livros em braile.

Em termos práticos, e projeto foi desenvolvido da seguinte forma: após a 

elaboração de uma lista composta pelos nomes das/os estudantes de uma mes-

ma família, identificando-se o ano e a faixa etária de cada um, foram seleciona-

das as obras que viriam a compor as Sacolas Vai e Volta onde foram colocados 

os kits para cada família/estudante.

Os critérios para a seleção das obras foram a faixa etária e nível de escola-

ridade. Assim, as escolhas levaram em conta o tema, o tipo/tamanho/das letras, 

o tamanho e o nível vocabular e discursivo das obras, considerando, ainda, em 

consonância com tudo o que dissemos anteriormente, o nível de criatividade, 

criticidade e ética na elaboração das histórias.
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O projeto integra as atividades desenvolvidas pela Sala de Leitura Maria 

Carolina de Jesus5 em conjunto com a direção e as coordenações pedagógicas 

de educação infantil e ensino fundamental.

 Como sugerido pelo nome do projeto, a sacola é entregue à família, que 

deverá devolvê-la num prazo de quinze dias. Em caso de necessidade/interesse 

das/os leitoras/es, esse período era estendido que a leitura fosse realizada.

Os empréstimos eram acompanhados por uma planilha onde constava o 

nome de cada estudante, sua turma e data de nascimento e o nome da obra, bem 

como um espaço para registro da data de retirada e de devolução dessa obra.

O público-alvo era constituído pelos estudantes da escola de berçário I à 

nono ano e seus familiares. Fez parte do objetivo desse projeto incentivar a lei-

tura também dos familiares, sugerindo-lhes que leiam as obras tanto de forma 

individual como para seus filhos proporcionando momentos prazerosos de inte-

ração da família.

 Os campos de experiência e os componentes curriculares puderam assim, 

desenvolver propostas pedagógicas que envolveram as leituras realizadas pelas/

os estudantes, de forma a estimular o interesse e desafiar a desenvolver e apro-

fundar suas estratégias de leitura e de escrita e, ao mesmo tempo, ampliar os 

conhecimentos através da conexão entre a obra literária e o do currículo. Ainda 

para Oliveira (2014):

(...) O saber sistematizado da leitura crítica nas escolas esbarra no en-
tendimento deficitário do processo de leitura e da pouca ênfase na forma-
ção do sujeito crítico, assim sendo, alguns professores ainda preferem 
trabalhar os temas pelo viés simplificado de exercícios de interpretação 
desvinculados de outras disciplinas, o que dificulta a compreensão do 
aluno da totalidade na qual um assunto está imerso, portanto a leitura 
não pode estar rotulada, fragmentada por disciplinas, mas deve abranger 
o ensino como um todo. 

5  Nessa escola todas as salas possuem nome de mulheres tendo em vista que é uma 
instituição feminista que traz no seu projeto político pedagógico a luta contra todas as formas 
de opressão. A sala de leitura é uma forma de homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus 
que foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, publicou o livro O quarto de Despejo em 
1960 que é sua obra mais conhecida.
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 Cabe aqui destacar que, nessa escola, desenvolvesse um trabalho integra-

do e interdisciplinar que, neste período específico de pandemia, tem priorizado 

temas de relevância para a comunidade, dentre os quais destacam-se o antirras-

cismo, o respeito à diversidade e as experiências cotidianas das famílias, numa 

perspectiva assumidamente reflexiva e engajada na luta pelos direitos sociais.

Em busca de uma dinamicidade e do progressivo engajamento da comu-

nidade escolar, à medida em que os leitores forem devolvendo suas leituras, 

puderam fazer novos empréstimos, ampliando, gradativamente, seu repertório 

de leitura. Ao longo do segundo semestre do ano de dois mil e vinte foram 594 

obras enviadas nas sacolas vai e volta às famílias para a leitura. O projeto devido 

a sua importância teve continuidade e no presente ano até o momento foram 381 

obras enviadas.

As famílias relataram que o projeto de leitura tem sido muito importante e 

significativo e que durante a pandemia que, infelizmente, ainda vivenciamos ter a 

possibilidade de ler em família fortalece os vínculos entre crianças, adolescentes 

e adultos. Muitos relatos demonstram que o momento da leitura é um dos raros 

momentos em que a família consegue estar junta. 

Acreditamos que a abertura da sala de leitura para a comunidade escolar 

por meio do projeto Sacola de Leitura Vai e Volta que disponibilizou o acervo da 

escola para a comunidade demonstra o compromisso com a educação pública 

de qualidade e contribui para a superação das desigualdades educacionais que 

a pandemia escancarou. 
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