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APRESENTAÇÃO
O primeiro livro da coleção do Grupo 

de Estudos e Pesquisas das infâncias, 
Formação de Professores(as) e Diversi-
dade Cultural – GIFORDIC tem como 
proposta socializar e discutir questões, 
divulgando algumas das reflexões feitas 
a partir do curso/intervenção durante 
o mês de outubro de 2018 na Biblioteca
-Parque de Niterói. O curso/intervenção 
“A(s) Infância(s) em Debate – ques-
tões contemporâneas para se pensar 
a(s) infância(s)” ocupou durante todo o 
mês de outubro a Biblioteca Parque de Ni-
terói e, sob a coordenação das Profas Dras 
Maria Tereza Goudard Tavares – UERJ/
FFP/PPGedu e Heloisa Carreiro – UERJ/
FFP, objetivou principalmente discutir o 
estatuto da(s) infância(s) na contempora-
neidade, aprofundando as reflexões sobre 
os diferentes papéis e posicionamentos 
das crianças na vida social mais ampla, 
e também identificando as várias concep-
ções que as instituições (família, escola, 
dentre outras) buscam delegar às infân-
cias, promovendo  o debate sobre o con-
ceito de infância, as diferentes infâncias 
no país, o estatuto de direitos da infância, 
principais marcos jurídicos e legais, bem 
como os estudos sociais da infância, a plu-
ralidade e a heterogeneidade que consti-
tuem as infâncias na contemporaneidade.

Como Metodologia, realizou-se mi-
nicursos, cine-debates e oficinas “brin-
cantes”: foram 32 horas de um trabalho 
intenso e dialógico com professoras e 
pesquisadoras, e que também conseguiu 
envolver as crianças das redes públicas 
de ensino, principalmente na contação e 
cantação de histórias.  As temáticas dos 
encontros versaram sobre questões que 
atravessam a educação da(s) infância(s) 
na contemporaneidade, considerando os 

elementos que constituem a sociedade 
brasileira e assumindo a educação das 
crianças como um problema político, epis-
têmico, ético, jurídico e pedagógico. Refle-
xões em torno de conceitos vinculados a 
gêneros e sexualidade, ao diálogo com os 
bebês na escola da infância e à pluralida-
de/complexidade que permeiam o mundo 
infantil foram coletivamente construídas 
pelos participantes dos encontros e al-
guns destes assuntos agora se desdobram 
e se reapresentam neste trabalho.

Dos debates ocorridos, em diálogo com 
práticas e pesquisas que vêm sendo de-
senvolvidas, nascem os artigos aqui apre-
sentados, que focalizam: questões con-
temporâneas que atravessam a educação 
da(s) infância(s) na contemporaneidade; 
o estatuto da(s) infância(s) na sociedade 
brasileira; as infâncias plurais e as crian-
ças em seus contextos considerando mar-
cadores sociais de diferença (diferentes 
infâncias negras, indígenas e quilombo-
las e temáticas que perpassam as ques-
tões de classe, raça e gênero); memórias 
e narrativas das experiências de infância 
em diferentes contextos, aprofundando o 
debate sobre os diferentes papéis e posi-
cionamentos das crianças na vida social 
mais ampla.

Uma das estratégias de fomento às 
conversas acerca das temáticas trabalha-
das junto aos participantes, foi a exibição 
de filmes que enfocavam a(s) criança(s) 
e a pluralidade/complexidade do mundo 
infantil, considerando a ampla e sensível 
produção fílmica que tematiza as infân-
cias, a pluralidade e a heterogeneidade 
de questões que transversalizam e pro-
blematizam o seu estatuto contemporâ-
neo. O cinema é hoje um rico e importan-
te meio de expressão artística, conceitual 
e analítica para se pensar os diferentes 
modos de conhecer, perceber, compreen-
der a(s) infância(s), bem como a complexa 
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existência/produção de contextos sociais 
e culturais nos quais as crianças se edu-
cam no mundo contemporâneo. 

Assim, a primeira edição da Coleção 
GIFORDIC propõe textos-conversas que, 
muito mais do que sintetizar as reflexões 
iniciadas pelo movimento de ocupação 
da Biblioteca, pretendem abrir novas 
frentes de diálogo e interlocução numa 
linguagem mais coloquial, porém sem 
abandonar a fundamentação teórica e 
os estudos que justificam o compromis-
so político e epistêmico de um  Grupo de 
Pesquisa na Universidade Pública. Cada 
texto estabelece relações entre os cam-
pos de atuação/experiência e de investi-
gação teórica das/dos pesquisadoras/res. 
Foram dispostos de maneira a serem 
acessados de acordo com o desejo do(a) 
leitor(a), podendo ser lidos isoladamen-
te, com a intenção de contribuir para 
que possa repensar sua prática a partir 
de experiências com as quais dialogue e 
se identifique. 

Iniciamos com o artigo das professoras
-pesquisadoras Débora Assumpção e Ro-
sana Ribeiro: Por uma cidadania da(s) 
infância(s): o lugar da criança na cons-
trução de políticas-poéticas na Educação 
Infantil, uma discussão suscitada  sobre 
potencialidades de se fazer políticas de 
garantia de direitos à educação para a 
primeira infância a partir das poéticas 
trazidas pelas crianças e pelos sujeitos 
que atuam nas escolas das infâncias.  Ao 
voltar seus olhares para as políticas de 
expansão do atendimento às crianças 
na Educação Infantil, suas pesquisas se 
entrecruzam para problematizar as con-
cepções de infância(s), os estereótipos da 
criança “ideal” e a invisibilização deste 
grupo geracional tão afetado pela pobre-
za e pelas desigualdades sociais.  

Em seguida, apresenta-se o texto de 
Adriana Cabral e Mônica Motta, O direi-

to da(s) infância(s) à Educação Infantil: 
tensões entre o discurso legal e as políti-
cas públicas educacionais no município 
de São Gonçalo/Estado do Rio de Janei-
ro, que aborda o Direito à Educação da 
pequena infância em contraponto com o 
processo de exclusão e manutenção das 
desigualdades sociais no âmbito do aten-
dimento a(s) infância(s) na Educação In-
fantil. O desafio das autoras é destacar 
algumas incongruências entre o discurso 
legal e as políticas públicas e o convite é 
para que cada leitor(a) reflita se a con-
quista desse direito, enquanto fruto de 
lutas intensas de vários segmentos da 
sociedade e da própria legislação vigente,  
estão de fato garantidos. Para auxiliar 
em tal reflexão, recorrem à análise dos 
Planos Municipais de Educação (PME) 
do município de São Gonçalo/RJ, utili-
zando como recorte temporal os anos de 
2007 a 2018, e observando principalmen-
te as metas 2 (Lei nº 056/2006) e 1 (Lei nº 
658/2015). Ao trazer aspectos relevantes 
da expansão da Educação Infantil na 16º 
cidade mais populosa do país, Adriana e 
Mônica apontam para as “descontinui-
dades” das ações governamentais, visto 
que os dois planos analisados perpassam 
por diferentes gestões.

Na mesma direção, trazemos um im-
portante diálogo sobre modos de se en-
xergar as crianças e as possibilidades 
de escuta, no contexto educacional que 
historicamente transformou a criança 
em aluno, o sem luz, subalternizado pelo 
adulto, que construiu o currículo da es-
cola das infâncias a partir de  uma lógica 
adultocêntrica. Através do artigo: A lógi-
ca infantil: Alguém está na escuta? Ques-
tões epistemológicas em torno das rela-
ções entre crianças, professoras e escola 
das infâncias, as autoras Nayara Alves 
e Andrea Gonçalves nos convidam a pen-
sar um currículo da escola das infâncias, 
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construído com e para seus sujeitos de di-
reitos, em uma lógica não colonizadora, 
centrada na criança presente, devir-po-
tência,  e nos seus modos de ser e estar 
no mundo, através de um olhar de ponta-
cabeça, de um transver (BARROS, 2010)
o mundo através do olhar da criança e da 
escuta sensível do que ela tem a dizer. 
Através de uma experiência trazida, as 
autoras nos ajudam a refletir sobre o lu-
gar da criança em um contexto de parti-
cipação e tomada de decisões e que lugar 
ocupa a professora das infâncias nesse 
processo ético, político e epistêmico.

Em A educação de infâncias no Rio de 
Janeiro: algumas questões para se pen-
sar a escola e a Educação Infantil em 
favelas cariocas, as autoras Keila Ma-
ria de Araujo e Maria Tereza Goudard 
apresentam narrativas de experiências 
cotidianas com infâncias das classes 
populares vividas em favelas cariocas, 
trazendo para o debate a complexidade 
desses espaços habitados pelas crian-
ças na contemporaneidade e em tempos 
passados. As autoras nos levam a uma 
articulação do passado com o presente, 
buscando uma reflexão sobre as infân-
cias de meninos e meninas que habitam 
as complexidades desses territórios.

No que diz respeito às crianças das 
classes populares e às relações que são 
estabelecidas com a cidade, as autoras 
Cíntia Larangeira e Elisanete Alves, em 
um artigo intitulado Rumo ao Condomí-
nio Venda da Cruz: possibilidades e cons-
trangimentos no direito à participação 
das infâncias,  fazem uma abordagem 
sobre experiências de pesquisa no muni-
cípio de São Gonçalo, região metropoli-
tana do Rio de Janeiro, pensando a per-
cepção e a participação das crianças no 
Condomínio Venda da Cruz, seus proces-
sos de conhecimento e apropriação deste 
território marcado por antagônicas rela-

ções entre o Estado e a violência do trá-
fico, como é compreendido pelas autoras.

O artigo Literatura Infantil como arte 
de resistência: o protagonismo das in-
fâncias nas rodas literária, de autoria 
de Naila Portugal e Patrícia Bastos, nos 
traz relatos de experiências literárias 
com grupos de crianças de 4 e 5 anos, 
oriundas do Morro do Estado, favela lo-
calizada no município de Niterói – RJ.  
Nesta sessão nos são apresentados os 
modos de participação das crianças no 
diálogo com as contadoras de histórias, 
as alegrias, os assombros e as narrati-
vas que surgem quando as crianças se 
veem nas histórias contadas.  As autoras 
questionam os materiais literários dis-
poníveis nas prateleiras das livrarias, 
que por tantas vezes tentam representar 
as crianças das classes populares e suas 
múltiplas questões e histórias e, no en-
tanto, tais crianças não se identificam.

Fabiana Pessanha e Carolina Alencar 
dão destaque à relação família-escola e 
tratam da importância da escuta e do di-
álogo cotidianos nos espaços institucio-
nais com vistas à melhor compreensão 
sobre as expectativas que as famílias 
possuem para a educação das crianças 
ao  procurarem pelo atendimento em 
uma creche pública. O artigo Afinal, o 
que pensam as famílias das classes po-
pulares sobre a Educação de suas crian-
ças? apresenta fragmentos de falas de 
pessoas entrevistadas nas pesquisas das 
autoras, analisando-as e enfatizando que 
a Educação Infantil é um espaço crucial 
para o processo de aprendizagem/desen-
volvimento das crianças.  Há destaque 
para a dimensão legal da relação entre 
família e escola, remetendo o leitor ao 
que é previsto pelas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI, 2009).
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Em A falta de representatividade 
na formação de professoras antirracis-
tas, as autoras Adrielle Lisboa, Érika 
Figueiredo e Elane Souza abordam as 
mudanças, em termos legais e políti-
cos, trazidas pela promulgação da Lei 
10630/2003 e suas repercussões do ponto 
de vista prático, especialmente no que 
se refere à formação de nível superior 
e ao lugar ocupado pela temática étnico
-racial nos currículos dos cursos de gra-
duação no Brasil. A partir de exemplos, 
questionam se os currículos dos cursos 
na área de Educação (Licenciaturas e 
Formação de Professores) ainda se man-
têm pautados em um “olhar histórico 
eurocêntrico” e reavivam seus próprios 
compromissos como professoras das in-
fâncias, que exercem suas militâncias 
por uma educação engajada na luta pelo 
fim da discriminação racial.

Costurando as reflexões fomentadas 
sobre práticas antirracistas e que bus-
cam a representatividade do negro para 
as crianças, desde pequenas, trazemos 
nesta edição, o artigo Entrelaçando his-
tórias e buscando caminhos para a cons-
trução de práticas antirracistas no coti-
diano escolar, dos autores Mairce Araújo, 
Roberta Sousa e André Cavalcanti. O 
texto inicia com um belo conto africano, 
que nos instiga a pensar, primeiramente,  
sobre o valor da ancestralidade, das tra-
dições passadas de geração em geração e 
sobre a luta coletiva em prol de um bem 
comum. Ele nos suscita questões sobre o 
colonialismo que nos impôs um ideal de 
sociedade que tenta invisibilizar o negro, 
suas histórias e tradições e sobre práticas 
antirracistas e afirmativas, necessárias 
no cotidiano escolar, a fim de possibilitar 
que crianças negras sejam reconhecidas e 

Arthur Pessanha • UMEI Rosalina de A. Costa
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se auto-reconheçam como potentes e valo-
radas através das suas histórias de vida 
e das histórias dos seus antepassados.  
Nesta importante discussão, as autoras e 
o autor ressaltam, através de relatos de 
experiências de pesquisas, a importância 
de uma escuta sensível para que a esco-
la possa contribuir para que crianças de 
quaisquer etnias se fortaleçam e se apro-
priem dos referenciais positivos a respei-
to de seus pertencimentos étnico-raciais.

Em Vivenciando a construção do currí-
culo com crianças e adultos da e na escola 
de Educação Infantil, Fabiane Florido e 
Maria do Nascimento explicam como pro-
movem a construção do currículo de uma 
UMEI junto com os “sujeitos praticantes”, 
ou seja, como pensam coletivamente as 
práticas com as crianças a partir de uma 
“escuta sensível”, que acaba por se des-
dobrar em ações pedagógicas que têm por 
objetivo compreender e atender signifi-
cativamente as demandas dos pequenos. 
Falando a partir dos diferentes lugares 
que ocupam nesta Unidade de Educação 
(uma é diretora e a outra professora), en-
fatizam que, como professoras-pesquisa-
doras, o currículo precisa contemplar as 
múltiplas linguagens das crianças e nos 
provocam com a seguinte questão: como 
possibilitar o direito à participação des-
sas crianças de 3 a 6 anos de idade nas to-
madas de decisões na escola?  As autoras 
apresentam vários exemplos de situações 
que as fazem refletir, dialogar e avaliar 
as concepções de educação, conhecimen-
to, infância e criança, dentre outras. 

A partir desta breve apresentação, 
queremos agradecer às autoras e autores 
que se propuseram a escrever com alegria 
e afeto, no intuito de contribuir e inspirar 
práticas outras. Agradecemos também 
às crianças, que gentilmente e amorosa-
mente nos cederam seus desenhos que 
ilustram algumas páginas deste livro. 

Esperamos despertar nos/nas leitores/
ras o desejo de mergulhar nos textos aqui 
contidos, produzindo ecos e diálogos no 
entrecruzar das práticas e reflexões dos 
autores, com suas próprias práticas e re-
flexões. Longe de buscar trazer respostas, 
esperamos contribuir para um diálogo fe-
cundo, e convidamos os/as leitores/as a 
virem sentar na roda e dialogar conosco!

Débora Assumpção
Rosana Ribeiro

Maria Tereza Goudard
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ALGUMAS
PALAVRAS PARA
QUEM AMA O
MUNDO
• CARMEN LÚCIA VIDAL PÉREZ1

A escrita desse prefácio faz circular em 
meu pensamento um movimento intenso 
de questões prementes sobre a temática 
da Educação da(s) Infância(s): “um uni-
verso indecifrável do não menos indeci-
frável universo chamado educação”, como 
nos lembra Kohan (2004).

Praticar a educação das infâncias com 
as crianças e com as professoras das in-
fâncias num tempo de crise civilizató-
ria, moral e ética como vivemos hoje no 
Brasil; num tempo de desprezo e cinismo 
das políticas paradoxais traçadas por “in-
telectuais financeiros” para a educação 
pública em geral, que solapam o sentido 
do público, do político, do constitucional 
e desprezam princípios e valores de um 
Estado de Direito e de uma Sociedade 
Democrática, nos coloca diante do desafio 
de pensar: que futuro se anuncia para as 
crianças e os jovens brasileiros?

Para nós, intelectuais comprometidos 
com uma educação pública de qualidade 
para as crianças (e jovens) das classes 
populares; para nós, militantes da causa 
da educação, a resposta está na luta, na 
ação e num fazer que busque inverter a 
situação dada. A luta como forma de re-
sistir e reexistir na educação. O curso/
intervenção “A(s) infância(s) em Debate 
– questões contemporâneas para pensar 

a(s) infância(s)”, do qual tive a honra de 
participar como palestrante e o primeiro 
número da Coleção do Grupo de Estudos 
e Pesquisas das infâncias, Formação de 
Professores(as) e Diversidade Cultural – 
GIFORDIC, o qual tenho a honra de pre-
faciar, são ações que fazem parte dessa 
luta de resistência-reexistência da educa-
ção pela voz, pelos corpos, pelas mentes 
e pelas mãos dos sujeitos que a praticam 
cotidianamente: crianças, professoras, 
pesquisadoras...

Os textos ora em tela resultam de pes-
quisas e inter(in)venções no cotidiano 
das escolas de educação infantil. Narra-
tivas de experiências consubstanciadas 
teóricas e praticamente que apontam 
saberesfazeres inventados (e inventivos) 
com as crianças e com as professoras. 

A leitura desses textos nos conduz a 
andanças político-pedagógicas no terri-
tório das infâncias, em suas diferentes 
modulações. As perguntas que suscitam 
alimentam o debate sobre as experiências 
vividas. 

João Pedro Quirino • UMEI Áurea T. P. de Menezes
 1 Professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Gra-
duação da Universidade Federal Fluminense.
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As autoras trazem o sentir o momento 
atual da educação pública no Brasil para 
fazerpensar projetos e práticas de uma edu-
cação das infâncias comprometida com a 
garantia e fortalecimento da democracia.

Com Arendt (2000) aprendemos que a 
crise é uma oportunidade. A positividade 
da crise está no seu efeito, ou seja, é pela/
na crise que destruímos preconceitos e 
arrancamos as máscaras daqueles que 
produziram a própria crise. A crise na 
educação pública se revela como possibi-
lidade de desvelar, explorar e investigar o 
aquilo que está oculto no problema. Para 
Arendt, o aquilo no problema da educa-
ção é o fato de os seres humanos nasce-
rem no mundo.

A criança nasce num mundo previa-
mente estruturado pela autoridade e pela 
tradição, portanto necessita ser apresen-
tada a este mundo pela educação. O que 
ainda (vi)vemos na educação contemporâ-
nea, do ponto de vista de sua organização 
política-epistemológica e pedagógica é a 
ideia-base da tradição moderna que pres-
supõe como “função da escola ensinar às 
crianças o que o mundo é e não iniciá-las 
na arte de viver” (ARENDT, 2000, p. 36). 

Como o mundo é velho, mais velho do 
que nós e sempre mais velho para aque-
les que chegam, sempre será apresen-
tado aos novos como passado. Aí reside 
uma das críticas de Arendt à educação: 
apresentar o mundo à criança implica em 
educá-la para um mundo no qual ela não 
vai viver. Portanto, a educação ensina a 
criança a aprender o mundo no passado e 
impede/dificulta sua apreensão do mundo 
no presente. Para Arendt, “não é possí-
vel educar sem ao mesmo tempo ensinar: 
[...]. Mas podemos facilmente ensinar sem 
educar e podemos continuar a aprender 
até ao fim dos nossos dias sem que, por 
essa razão, nos tomemos mais educados” 
(ARENDT, 2003, p. 227). 

É pela natalidade que o mundo se re-
nova, pois todos chegamos ao mundo pelo 
nascimento. Arendt (2000) nos fala que 
a natalidade é uma forma de abordar o 
aquilo da educação das infâncias. A crise 
da educação pública se articula às trans-
formações políticas e culturais na socie-
dade contemporânea. A crise traz desafios 
para nós que militamos na/pela educação 
e exige a problematização das relações 
entre aqueles que já habitam o mundo e 
os novos que nele chegam – aqui pensa-
dos como “estrangeiros”: as crianças. 

Do meu ponto de vista a educação das 
crianças – os estrangeiros no dizer de 
Arendt – é aqui pensada e problematiza-
da em seu sentido político e escolar a par-
tir do conceito de natalidade. Quem pen-
sapratica a educação das infâncias não 
pode esquecer o fato de novos seres che-
garem ao velho mundo humano todos os 
dias na condição de estrangeiros. A nata-
lidade preconiza a responsabilidade com 
o mundo como uma obrigação de todas as 
pessoas adultas, especialmente aquelas 
diretamente envolvidas com a educação 
das crianças. Para Arendt, a responsa-
bilidade do educador desdobra-se em 
sua autoridade como educador. E é com 
a autoridade de quem se responsabiliza 
pela educação dos novos que chegam ao 
mundo que as professoras-pesquisadoras 
que assinam os dez artigos aqui reunidos, 
falam em textos escritos. Trata-se de uma 
obra escrita e narrada por quem ama o 
mundo e, portanto, faz educação. 

Este prefácio fala para você leitor(a) de 
pessoas que conquistaram para si mes-
mas um presente, que em tempos de crise 
buscam compreender de forma mais apro-
fundada os problemas mais críticos e o 
que está se passando no mundo ao seu re-
dor, em especial no mundo das infâncias.
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“Educação é assim o ponto em que se decide se se ama
suficientemente o mundo para assumir responsabilidade por ele e, mais ainda, 

para o salvar da ruína que seria inevitável sem a
renovação, sem a chegada dos novos e dos jovens. A educação é também o lugar 
em que se decide se se amam suficientemente as nossas crianças para não as 

expulsar do nosso mundo deixando-as
entregues a si próprias, para não lhes retirar a possibilidade de realizar 

qualquer coisa de novo, qualquer coisa que não tínhamos previsto, para, ao 
invés, antecipadamente as preparar para a
tarefa de renovação de um mundo comum.”

(Hannah Arendt)

Sara • UMEI Vinícius de Moraes

Encerro este prefácio com as palavras 
de Hannah Arendt e recomendo a leitura 
desta obra a todos/as que fazem educação 
porque amam o mundo.

            BOA LEITURA!  
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Por uma cidadania 
da(s) infância(s):
o lugar da criança 
na construção de 
políticas-poéticas 
na Educação Infantil
• Débora Assumpção dos Santos Rodrigues
• Rosana Ribeiro

Iniciamos a escrita deste texto provo-
cadas por algumas reflexões: é possível 
pensarmos em poéticas quando falamos 
em políticas públicas para educação 
das infâncias? Podemos encontrar nas 
crianças, possibilidades de uma fecunda 
participação política no que concerne às 
ações nas instituições de educação infan-
til? Existem possibilidades de estabele-
cimento de diálogo com as crianças na 
construção das poéticas através de um 
ideário proposto por Pistrak, sobre os 
pilares: lutar e construir? Como recupe-
rar os valores do diálogo, do pensamento 
crítico, e da humanização na construção 
crítica da educação infantil presente, à 
luz da compreensão do passado, e a des-
peito dos modelos de relação impostos 
pelo capitalismo e pelas brutais formas 
de desumanização que nos infringem dia 
após dia? Como educar nossas crianças a 
contrapelo de uma história de opressão e 
dominação, valorizando as experiências 
humanas e suas histórias e narrativas?

No contexto da educação infantil, é 
importante pensarmos, instigadas pe-
las perguntas que nos inquietam, sobre 
o que está dado às crianças. Em nossas 

pesquisas, como professoras das infân-
cias da rede pública de ensino de um mu-
nicípio na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, voltamos nossos olhares para as 
políticas de expansão de atendimento às 
crianças na Educação Infantil (segmen-
to inscrito na Educação Básica, a partir 
do atendimento aos grupos de crianças 
de 4 e 5 anos de idade). Nossos olhares 
se entrecruzam quando pensamos nas 
políticas de garantia e acesso às Uni-
dades Municipais de Educação Infantil 
(UMEI), ao mesmo tempo que refletimos 
sobre os sujeitos atendidos, as crianças, 
o que pensam e dizem de seus lugares, 
sobre o exercício necessário de escuta e 
observação a fim de transformar as ofer-
tas de vagas em oportunidades de crian-
ças e adultos experimentarem a alegria 
da convivência, as poéticas que habitam 
as relações políticas e éticas entre os su-
jeitos, a inventividade e as artes de fazer 
o cotidiano da educação para as infân-
cias. Nos deslocamos de nossas práticas 
para olhá-las com certo distanciamento 
que a pesquisa nos exige, e ao olharmos 
o que fazemos, vislumbramos possibili-
dades de mudar e sonhar.

Kauã de Almeida • UMEI Vinícius de Moraes
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Longe da intenção de responder às 
perguntas colocadas, nosso objetivo é 
provocar o leitor a refletir sobre elas 
junto conosco. 

Quando nos deparamos com as ques-
tões que nos provocam e olhamos para 
as políticas que se constroem para e não 
com as crianças, sujeitos foco da edu-
cação infantil, percebemos que os “pla-
nejadores e executores” das políticas 
públicas parecem conhecer pouco sobre 
culturas infantis: não se ouve e pouco se 
pergunta às crianças; sua voz, na maio-
ria das vezes é mediada pelo adulto. 
Como sinaliza Quinteiro, até nas pes-
quisas acadêmicas as falas apreendidas 
não problematizam os dados e não des-
crevem “os elementos constitutivos do 
processo de recolha da voz da criança” 
(QUINTEIRO, 2002, p. 21). 

Ao analisarmos o atendimento ofe-
recido às crianças através das políticas 
educacionais, vemos que tais políticas se 
materializam em práticas e em currícu-
los centrados em lógicas adultocêntricas, 
quando pensados sob o ideal do adulto em 
relação à criança, sem antes escutá-la e 
contar com sua participação.

Acreditamos que precisamos trilhar 
um caminho que nos leve a estabelecer 
relações outras com a tradição da educa-
ção infantil presente, construída sob um 
passado concebido por ideais eurocêntri-
cos de negação à criança, ao que ela tem 
a dizer e à qualquer possibilidade de par-
ticipação deste sujeito na construção da 
sociedade e de suas lutas.

A escola como espaço privilegiado das 
sociabilidades humanas é um campo fértil 
através do qual se pode observar como se 
processam as manifestações de crianças. 
Sobre as “implicações metodológicas” des-
tas abordagens, Quinteiro (2002) explica 
que há uma “cultura” responsável pelo 
“enfraquecimento da tessitura dos fios da 

infância aos da escola”. Ou seja, a segre-
gação e o autoritarismo presentes nas re-
lações pedagógicas não possibilitam que 
a criança construa seu próprio universo, 
pois a instituição escolar pode colocar a 
criança à margem do processo de escola-
rização, excluindo-a socialmente. Disto 
decorrem as seguintes perguntas: ainda 
é possível se pensar sobre a ideia da in-
fância na escola? Ou esta articulação não 
seria mais possível pela “erosão do sen-
timento de infância”, provocada pelas re-
gras da sociedade de mercado? “Será que 
a tese da escola como lugar da infância 
constitui-se, apenas, em uma promessa 
ou dívida da modernidade?” (QUINTEI-
RO, 2002, p. 38)

Outro aspecto relevante quando se 
problematiza a participação política das 
crianças é considerar que a(s) história(s) 
da(s) infância(s) não se distingue muito 
da história dos adultos. Melhor dizendo, 
no Brasil, a voz dos adultos foi que sem-
pre registrou (ou calou) sobre a existência 
das crianças; foram os médicos, professo-
res, padres, legisladores que deram infor-
mações sobre a(s) infância(s) do passado. 
Contudo, estes discursos obrigam os pes-
quisadores a uma crítica e a uma inter-
pretação da forma como o adulto retrata 
o estereótipo da criança ideal, saudável, 
obediente.

Manuel Jacinto Sarmento (2007) expli-
ca que a historiografia mais recente sobre 
a infância tem considerado que, na Idade 
Média e na pré-modernidade, existiam 
concepções que foram profundamente al-
teradas pela emergência do capitalismo, 
pela criação da escola pública e pela vasta 
renovação das idéias com a crise do pen-
samento teocêntrico e o advento do racio-
nalismo. No entendimento deste teórico, 
“a criação de sucessivas representações 
das crianças ao longo da História produ-
ziu um efeito de invisibilização da reali-
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dade social da infância” (SARMENTO, 
2007, p. 29).

As diversas imagens sociais da infân-
cia (dentre elas, o autor propõe as seguin-
tes imagens da criança pré-sociológica: a 
criança má, a criança inocente, a criança 
imanente, a criança naturalmente desen-
volvida, a criança inconsciente) se sobre-
põem e se confundem com a prescrição de 
comportamentos e normas de atuação na 
sociedade. Portanto, representam dispo-
sitivos de interpretação que justificam a 
ação dos adultos com as crianças. 

Contrapondo-se a estes conceitos, Sar-
mento defende que:

 

Este aspecto de perto se relaciona com 
nossos temas de pesquisa, uma vez que, 
nas políticas públicas, e naquelas direcio-
nadas às infâncias, observa-se uma (in)
visibilidade cívica das crianças. Elas são 
invisibilizadas enquanto atores políticos 
concretos e representam um grupo social 
excluído de direitos políticos expressos. 
Concordando com Sarmento (2007), não 
restringimos apenas a participação políti-

ca ao voto; estamos falando de uma invi-
sibilização da cena pública, representan-
do o grupo geracional mais afetado pela 
pobreza e pelas desigualdades sociais. A 
característica do desenvolvimento do ca-
pitalismo no Brasil influi nas Políticas 
Sociais e, portanto, nas políticas edu-
cacionais para a Educação Infantil. Os 
problemas de ordem econômica e social 
eram respondidos com a repressão e com 
o assistencialismo, este último sendo, por 
muito tempo, uma das principais marcas 
das ações voltadas para a Educação In-
fantil. E ao se considerar a criança como 
um ser desprovido de vontade ou raciona-
lidade próprias, como imatura socialmen-
te, legitima-se a recusa da cidadania da 
infância, ou seja, na concepção clássica 
de cidadania, é negado às crianças o seu 
estatuto político.

A respeito da (in)visibilidade cientí-
fica, Manuel Sarmento argumenta que, 
mais do que produzida por ausência de 
investigação sobre as crianças e a infân-
cia, ela é produzida pelo tipo dominante 
de produção de conhecimento, produção 
esta que entende que escutar a voz das 
crianças consiste em “escutar a voz do 
adulto que se revela num discurso previa-
mente interpretado” (SARMENTO, 2007, 
p. 43). Para o estudioso, contudo, é neces-
sário uma ciência que resgate a voz das 
crianças, sem fazer dela a voz dos adul-
tos, mas “a expressão de uma alteridade 
que se conjuga na sua diferença face aos 
adultos” (SARMENTO, 2007, p. 45).

No que se refere à escola, Sarmento 
(2007) explica que, ao mesmo tempo em 
que a modernidade introduziu a escola 
como condição de acesso à cidadania, rea-
lizou um trabalho de separação das crian-
ças do espaço público. Se são vistas como 
cidadãs do futuro, as crianças, no presen-
te, precisam afastar-se do convívio coleti-
vo e estarem “salvas” no contexto escolar, 

“A infância é, simultaneamente,
uma categoria social,

do tipo geracional e um grupo 
social de sujeitos activos, que 

interpretam e agem no mundo.
Nessa acção estruturam e 

estabelecem padrões culturais.
As culturas

infantis constituem,
com efeito, o mais importante 
aspecto na diferenciação da 

infância”
(SARMENTO, 2007, p. 36). 
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além de serem resguardadas pelas famí-
lias da presença plena na vida em socie-
dade. É fato que esta postura de proteção 
das crianças garantiu uma melhoria nas 
condições de vida da maioria delas, obser-
vando-se inclusive redução das taxas de 
mortalidade infantil e o acesso a bens de 
primeira necessidade: educação, saúde, 
habitação. Contudo, estes avanços não 
são comuns a todas as crianças; as desi-
gualdades sociais repercutem mais em 
crianças afetadas por situações de priva-
ção e pobreza nos países e grupos sociais 
com maiores carências socioeconômicas.

Educar crianças neste contexto, onde 
os discursos oficiais ainda são capazes de 
negar uma realidade de desigualdades e 
exclusão, seria para nós, enfrentar os de-
safios que nos estão postos, trabalhando 
na perspectiva de encontro com o outro 
em busca de experiências fundadas nas 
poéticas propostas por Michel de Certeau. 

Poéticas estas que se fazem no cotidiano 
de relações pautadas na ética, compro-
metidas com a escuta do outro, e quando 
nos referimos a outro, falamos de todos 
os sujeitos envolvidos na constituição da 
educação infantil: crianças, professores, 
trabalhadores nas escolas das infâncias, 
famílias, comunidade escolar. 

“Pensamos que a educação infantil 
precisa contribuir para a arte do encon-
tro, criar espaços e tempos cruciais à ‘po-
esis’ da vida, a preservar ‘os quintais da 
infância’ de forma a possibilitar que eles 
sejam infinitos, ‘maiores que o mundo’, 
como nos propunha lindamente Manuel 
de Barros” (LOPEZ, 2018, p. 8). Essa uto-
pia e esperança são possíveis de serem 
mantidas através do constante exercício 
afetivo e epistemológico de uma leitura 
mais ética sobre as infâncias que estão 
diante de nós e sobre o mundo. Infâncias 
estas que podem em muito contribuir, 
com autonomia e criatividade, na reorga-
nização das práticas políticas e epistêmi-
cas na Educação Infantil. 

Nisso consiste a nossa reflexão: nos le-
var a um caminho epistêmico de pesquisa 
sobre uma política participativa na Edu-
cação Infantil, junto/com as crianças, em 
um fazer de professora-pesquisadora que 
olha para o seu campo de trabalho como 
campo fecundo de pesquisa e, sobretudo, 
olha para as crianças atendidas como 
um potencial de transformação e ressig-
nificação política e democrática, na luta 
pelos seus interesses, como um coletivo 
infantil. Ao buscarmos criar na escola um 
coletivo infantil, indo na contramão do 
pensamento hegemônico do adulto sobre 
a criança historicamente construído, mas 
ainda tão presente nas práticas e políti-
cas atuais, precisamos pensar sobre mo-
dos de interesses sociais comuns entre as 
crianças, inspirando-lhes a lutar coletiva-
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mente por estes interesses, como nos ins-
pira Pistrak (2008).

Remetemo-nos a uma sensibilidade 
na construção de uma prática política e 
democrática de construção da Educação 
Infantil. Sensibilidade esta que se re-
vela na escuta do outro, no respeito, na 
atitude ética para com este outro, bus-
cando romper com práticas que levam à 
uniformização e obediência na educação 
das infâncias e que se refletem em toda 
uma construção de sociedade. Reconhece-
mos que o atual contexto político, social, 
econômico que atravessamos e os ataques 
que vem sofrendo a Educação e todas as 
demais políticas sociais tornam o cenário 
bastante adverso e a nossa tarefa ainda 
mais desafiante. Contudo, é exatamente 
o encantamento pela luta que nos mobi-
liza, a luta pelo espaço da justiça, pelos 
espaços políticos, por uma relação dentro 
e fora da escola que promova a alteridade 
das crianças. Estamos em uma arena e a 
luta não é apenas pelo direito ao acesso às 

instituições públicas, mas a outro Estado 
e a outras políticas realmente públicas e 
de direitos. 
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Lógicas infantis:
alguém está na
escuta?
Questões
epistemológicas em 
torno das relações 
entre crianças,
professoras e
escola das infâncias
• Andréa Gonçalves da Silva

• Nayara Alves Macedo

Refleti sobre minhas aventuras da sel-
va. E com lápis de cor nas mãos fiz meu 
primeiro desenho. Dos adultos recebi con-
selhos para deixar os desenhos de jiboias 
[...]

Abandonei aos seis anos a carreira de 
pintor. Não citei florestas virgens [...] Das 
estrelas, eu não falava. Falar de coisas be-
las [...] com os adultos não colava. Então, 
esse lado criança, finalmente eu calava.

Josué Limeira
 
No parquinho de uma escola das in-

fâncias, uma menina brinca ao plantar 
bananeira. Ao se colocar de cabeça para 
baixo, parece também nos convidar a olhá
-la a partir de outras/novas possibilida-
des. Nosso olhar tão acostumado, agora 
se abre a diferentes pontos de vista. Ao 

deslocar o nosso olhar, somos instigadas 
pelas crianças a transver o mundo (BAR-
ROS, 2010). Mundo construído, inventa-
do, vivido, disputado por tantos e diversos 
olhares. O que eles podem nos revelar? O 
que podemos apreender e apontar? 

A escrita deste texto remete a uma 
discussão que envolve a escola das infân-
cias e os sujeitos que constroem esse coti-
diano. Temos a intenção de problematizar 
as imagens e conceitos em torno de quem 
são as crianças pequenas e como se consti-
tui a professora-pesquisadora neste contex-
to de vida coletiva, nesta arena de disputa 
de saberes e práticas, onde muitas vezes as 
crianças são silenciadas e subalternizadas 
pela lógica adultocêntrica2. Nessa perspec-
tiva, perseguimos uma abordagem epistê-
mica, política e ética para refletirmos sobre 
as lógicas infantis, as formas de ser e pen-
sar das crianças, nos debruçando no desafio 
de ouvi-las nas suas múltiplas linguagens, 
na construção de dispositivos que promo-
vam uma escuta sensível e atenta aos seus 
modos de dizer e que nos convoque a (re) 
conhecê-las em sua alteridade. 

De ponta a cabeça: 
(re) pensando a escola das infâncias
Por muito tempo as crianças foram impe-

didas, silenciadas de significarem / dimen-
sionarem / narrarem a sua própria existên-
cia. Sendo enxergadas pelo que elas “ainda 
não têm”, “ainda não são”, vivenciam a sua 
exclusão da ordem social, memorizadas 
pelo discurso político, consideradas como 
sujeitos passivos na construção e determi-
nação das sociedades em que vivem. 

Se a etimologia da palavra infância – 
infantes – anuncia o que chega como sem 
linguagem, Malaguzzi (1999) faz um con-
traponto e diz: a criança não é sem, ela tem 
cem linguagens, o que nos chama a atenção 

 2 Segundo Fúlvia Rosemberg o termo adultocentrismo remete a uma sociedade construída e pensada para os adultos “na sociedade-centrada-no 
adulto a criança não é. Ela é um vir a ser. Sua individualidade deixa de existir. Ela é potencialidade e promessa”. (ROSEMBERG, 1985, p. 25).
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não só para o efeito produzido pelo jogo lin-
guístico, mas pelo exercício de (re) pensar 
as crianças na contramão da lógica da invi-
sibilização dos seus saberes e fazeres.

O educador italiano ainda denuncia, rou-
baram-lhe as noventa e nove linguagens, 
em nome da legitimação da ideia da criança 
sem palavra, a violentaram, consagraram 
sua exclusão. Sob a égide da escolarização 
(leia-se: antecipação das infâncias), empo-
breceram o alcance de ação das crianças, 
limitando-as ao condicioná-las ao lugar 
de aluno.

Uma vez que muitas das instituições de 
educação infantil têm como principal fun-
ção colonizar os modos de ser e estar das 
crianças no mundo, percebemos o quanto 
de fato são afastadas do que seria uma es-
cola das infâncias que constrói seu currícu-
lo com e para seus sujeitos de direito. Pois 
desde bem pequenas, crianças são estimu-
ladas a utilizarem antigas práticas mecâni-
cas, descontextualizadas e pouco reflexivas, 
tais como cobrir pontilhados, pintar dese-

nhos prontos feitos sob o conceito de belo do 
adulto, fazer cópias de letras e números em 
sequências sem sentido e ser submetidas a 
muitas outras ações “pedagógicas” de cunho 
adestrador e mecânico. Muitos dos esforços 
pedagógicos são investidos em conduzir a 
criança da imaturidade para um vir a ser 
adulto, por meio dos parâmetros desenvol-
vimentistas. 

Pensar sobre a criança, seu cotidiano 
na escola das infâncias com um currículo 
diferenciado e sobre uma revisitação da te-
oria e prática docente remete a uma longa 
jornada de pesquisas, leituras/releituras 
e adensamentos teóricos e epistêmicos, 
que suscitem algumas considerações, ou 
melhor, questionamentos que dialogam 
com as diferentes infâncias levantadas 
pelos Estudos da Infância (SARMENTO 
e GOUVEA, 2009). Isso, dado ao fato de 
ser este um tema que emerge há “pouco 
tempo” e ganha visibilidade a passos len-
tos, trilhados em meio a muitas discus-
sões sobre essa criança, entendendo que:

Sofia Silva • UMEI Áurea T. P. de Menezes
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Para esta discussão trazemos pressu-
postos de alguns estudiosos de grande 
importância na construção da educação 
infantil como contexto de vida coletiva, 
que se tornou responsabilidade social 
como ressaltam as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais (BRASIL, 2010). Segun-
do Freinet, “a escola está intimamente 
inserida na sociedade e no tempo, fruto 
dos seus determinantes sociais, portan-
to [...] a escola deve ser um espaço aber-
to e centrado nos interesses da criança, 
cuja educação ligue suas vidas ao meio 
onde vivem” (FORMOSINHO, 2007, p. 
156-157).

O trabalho na escola das infâncias 
deve ser visto não só como um meio didá-
tico, mas como uma prática ligada à vida 
e ao contexto social das crianças. Freinet 
(1979) parecia não ver sentido no isola-
mento da experiência prática no campo 

educacional, defendendo a solidez de uma 
pedagogia voltada para a atualidade so-
cial e política no sentido da história, e que 
deveria caminhar em sintonia com a vida. 
O alinhavo entre a educação infantil e to-
dos os fatores da vida da criança precisam 
caminhar em unidade. Formosinho acres-
centa que segundo Freinet: “De acordo 
com a ideia fundamental da unidade, é 
uma instituição onde a criança descobre 
sua própria identidade, realizando sua 
personalidade e desenvolvendo o seu po-
der com iniciativa e criatividade. Deve 
realizar isso em cooperação com outras 
crianças, empenhadas nos mesmos esfor-
ços, em um trabalho sério, que valorize a 
relação escola-vida, a expressão livre, a 
consciência de que as atividades escola-
res devem receber o mesmo tratamento 
responsável que é dado ao trabalho. Deve 
ser ativa, de acordo com os interesses da 
criança, observando sua vida, motivando
-a pela ação, envolvendo-se afetivamente 
com ela” (FORMOSINHO, 2007, p. 157).

Diferentes infâncias habitam a escola, 
percebendo o espaço, falando ou expres-
sando suas expectativas, seus desejos, 
sejam com palavras, olhares, silêncios, 
gestos, desenhos, seus modos de sentir e 
perceber o mundo. E o que elas comuni-
cam podem provocar deslocamentos, mu-
danças importantes nas formas que ten-
tamos olhá-las e compreendê-las. Para 
isso, pode ser preciso profanar verdades, 
questionar e virar do avesso a lógica adul-
tocêntrica que interdita as crianças de 
sua potência, desapropriando-as das suas 
experiências. A escola da pequena infân-
cia precisa romper com o paradigma da es-
colarização antecipadora, na qual a criança 
passa despercebida em todo esse processo, 
sendo apenas um mero objeto em formação, 
sendo preparado para a etapa seguinte, for-
mação esta, vazia de sentidos e vinculação 
com a vida em sua pluralidade.

“A criança é presente, con-
vive conosco neste tempo do 
agora, e nele traz algo que 

a diferencia; mas também é 
passado, já que carrega as 

marcas do pertencimento de 
seu grupo social, e é devir, 

um vir-a-ser, que nada tem a 
ver com um futuro, com um 

amanhã ou com uma cronolo-
gia temporalmente marcada, 

mas com aquilo que somos 
capazes de inventar como 
experimentação de outras 
coisas e outros mundos”. 

(ABRAMOWICZ, LEV-
COVITZ & RODRIGUES, 

2009. p. 2)
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As lógicas infantis: 
jeitos e modos de ser criança
As lógicas infantis – diferentes modos 

de ser e pensar das crianças – é algo que a 
nosso ver, ainda demanda muitos estudos 
e pesquisas, pois por vezes, não as compre-
endemos, seja ignorando as suas possibili-
dades de construções lógicas, as múltiplas 
relações que cada criança estabelece com o 
mundo ou até mesmo quando a sufocamos 
em detrimento do que nossa lógica adulta 
concebe por legítimo. A citação a seguir rei-
tera o que estamos querendo dizer:

Pensando nisso, lembramos de um me-
nino chamado Caleb, que ao responder 
uma simples pergunta da professora, 
faz um traçado do que pensa quem per-
gunta e do que é respondido a partir da 
leitura feita. Foi assim: Caleb estava 

“Essas formas de ser 
e pensar das crianças, 
utilizadas nas relações 

diversas que as crianças 
estabelecem a cada instante 

no mundo são justamente 
a marca da diferença do 
mundo adulto, diferença 

essa que, longe de ser 
percebida como alternativa, 
é mais bem compreendida 
como dimensões a serem 

superadas ou formas 
inacabadas e até mesmo um 
tanto “selvagens” a serem 

civilizadas”. (LOPES E 
MELLO, 2009, p. 12)

Mariana • UMEI Áurea T. P. de Menezes
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construindo uma casa de lego e a pro-
fessora conversava com ele. Então ela 
pergunta: “– Sua mãe trabalha fora?” 
Ele, naturalmente responde: “– Não! 
Ela trabalha dentro, dentro da loja”. A 
professora sorri, para e começa a refle-
tir sobre sua pergunta... Os conceitos de 
“dentro e fora” ali utilizados passeiam 
por lógicas diferentes e, pensando na 
resposta de Caleb, o sentido aplicado ao 
termo por ele é muito mais pertinente 
do que o da pergunta. Achadouros da 
infância. Lógicas das crianças... isso é 
coisa pra inquietar mesmo!

A criança como construtora de cem 
linguagens, na perspectiva de sua 
própria lógica, por vezes, não tem espa-
ço em processos que priorizam a esco-
larização, tendo em vista que estes são 
concebidos, em sua maioria, na pers-
pectiva da lógica do adulto. Tal fato re-
mete ao pensamento sobre: se a escola 
das infâncias existe para as crianças, 
porque é regida sob as lógicas dos adul-
tos e não de seus sujeitos de direitos? 

Afinal, receber os recém-chegados3 
é propor (o não pensado) a tomada da 
palavra pelas crianças, ouvindo-as de 
fato, as suas vozes dissonantes que mo-
vem o dissenso, o que seria “não dar voz 
às crianças, fazê-las falar com a nossa 
voz, mas darmos ouvidos àquilo que 
estão dizendo” (GALLO, 2010, p. 120). 
Renunciando as nossas tentativas de 
explicá-las, simplificá-las e reduzi-las 
a partir do nosso próprio referencial, 
compreendendo que o nosso modo de 
pensar, é apenas um modo de pensar, 
uma lógica dentre as demais. 

Outro episódio ocorrido na escola das 
infâncias, com uma criança de quatro 

anos, nos vem à mente nessa discussão 
e nos remete as forma próprias de pen-
sar das crianças. O fato se deu após con-
tar uma história, estranhei um silêncio 
instaurado na Roda de conversas. Ten-
do em mente o quanto uma das crianças 
é falante, e gosta de expor seus pontos 
de vistas, lancei para a menina a per-
gunta: “– Quer começar, Sofia? Conta o 
que gostou da história!” Sem pestane-
jar, ela me respondeu: “– Ah! Eu nem tô 
no rabo da roda!”

Pensei comigo, se estávamos todos 
voltados para um centro em comum, o 
que seria o rabo da roda? Se ela não es-
tava no rabo, quem estaria? Quem se-
ria a cabeça da roda? Onde começava 
a roda? Onde terminava? Quem estaria 
numa posição legítima na roda para 
iniciar o assunto?

A argumentação dada por Sofia nos 
pegou pelo pé, entre risos de algumas 
crianças, ideias de outras, o assun-
to tornou-se efervescente na roda. Eu 
que estava tão acostumada a sugerir a 
construção das Rodas para conversar, 
naquele dia comecei verdadeiramente a 
pensar sobre o que significava aquele 
ritual tão rotineiro e, sobretudo, a refle-
tir sobre inícios e fins, sobre rabos e ca-
beças, crianças e histórias numa roda. 

A partir da resposta de Sofia, come-
çamos a pensar juntos sobre o fluxo do 
movimento do círculo, a forma que sua 
estrutura nos organizava, que ao agre-
gar tudo e todos numa posição igua-
litária de encontro, pertencimento e 
partilha, parecia abolir as assimetrias, 
divisões e hierarquias. De uma conver-
sa a outra, negociando sentidos e possi-
bilidades, chegamos a uma conclusão, 

 3 Tomamos como empréstimo o termo “recém chegados” de Hannah Arendt (2007, p. 17) utilizado pela autora em seu livro “A condição humana”. 
A autora, neste trecho, faz uma abordagem às três atividades da condição humana (labor, trabalho e ação) e afirma que ” a ação é a mais intima-
mente relacionada com a condição humana da natalidade; o novo começo inerente a cada nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente 
porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, agir.”
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mesmo que provisória, de que na nossa 
Roda de Conversas não seria possível 
discernir e/ou eleger à primeira vista o 
que seria princípio e/ou fim.

Naquela roda parecia que cada crian-
ça tinha um pouco de início e fim, eles 
estavam reunidos entre nós. Qualquer 
criança poderia começar a contar sobre 
a história, terminá-la, ou até mesmo po-
deríamos pôr um fim no assunto antes 
mesmo de iniciá-lo. Rimos juntos com a 
possibilidade de cada criança ter um pe-
daço de tudo, o que na nossa conversa 
era chamado de rabos e cabeças. 

A organização espacial em círculo de 
nossa Roda de Conversas trazia para nós 
a possibilidade de muitos inícios e fins, 
e por não ter somente um rabo, muito 
menos uma cabeça, eram impossíveis de 
serem identificados. Ora! Estavam blin-
dados, protegidos da arrogância do rei 

e da professora presunçosa que queria 
apontar e nomear de início e fim o que só 
poderia ser (ainda) experimentado. 

Partindo do pressuposto que as di-
vergências a respeito de concepções de 
crianças e infâncias muito interferem na 
prática docente, algumas reflexões susci-
tam questionamentos relevantes sobre o 
acontecido na Roda de Conversa: a) Será 
que de fato as crianças têm o mesmo 
direito de participação e decisão que os 
adultos nessas conversas ou são apenas 
ouvintes? b) Será que há o entendimento 
do quanto faz diferença nessa conversa, 
uma escuta sensível (BARBIER, 1992) à 
fala das crianças?

O papel da professora das infâncias 
é fundamental em todo esse processo. A 
problematização de seu olhar sobre as 
lógicas das crianças, a relevância desta 
no processo de produção do conhecimen-
to e a forma de acolher o que se diz ou o 
que se faz, é o que promoverá a capaci-
dade de costurar essa imensa colcha de 
retalhos construída a partir da interação 
entre crianças-adultos e criança-criança, 
enriquecida com as múltiplas leituras 
de um ou mais temas nela assumidos e 
discutidos. 

As crianças dotadas de uma imagina-
ção criadora comunicam suas surpresas 
e descobertas do cotidiano, têm a sua 
forma particular de interrogar o mun-
do, de modo interessado e inteiro, estão 
em ação, provocando-nos com sua inter-
venção. O seu pensamento é rizomático, 
perpassa pelo inusitado e insuspeito, 
abrindo horizontes sem fronteiras pré-
definidas. Colocar-se a escutá-las parece 
ser uma tarefa simples, mas não é. Um 
diálogo que se estabelece num instante, 
breve para aquele que olha de fora, para 
os que se detém aos ponteiros do reló-
gio, mas intenso para aquele que se abre 
ao encontro com as crianças, “essas co-Mariana • UMEI  Áurea T. P. de Menezes
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nhecidas tão desconhecidas” (GARCIA, 
2002) que parecem não comungar com 
as nossas certezas. Trata-se de aden-
trar a possibilidade oferecida pelo aqui 
e agora. “Busca-se nessa escuta confron-
tar, conhecer um ponto de vista diferen-
te daquele que nós seríamos capazes de 
ver e analisar no âmbito do mundo so-
cial de pertença dos adultos” (ROCHA, 
2008, p. 46).

A tríade aqui discutida: crianças, pro-
fessoras e escola das infâncias remete a 
muitos estudos e revisitações de para-
digmas (pré)estabelecidos a partir de re-
ferenciais equivocados quanto a forma de 
conceber as crianças e sua forma de cons-
truir e/ou ampliar seus saberes. A neces-
sidade dessa discussão emerge na escola 
das infâncias diante de uma construção de 
práticas sociais, culturais e políticas que 
percebam as crianças como atores sociais, 
sujeitos de direitos e participantes ativos 
no seu percurso de conhecer o mundo. 
Com o intuito de provocar o/a leitor/a a 
adensar mais essas questões deixamos a 
linha traçada a lápis, tendo em vista que 
nenhum conceito é engessado ou finaliza-
do em definitivo, principalmente quando 
trabalhamos com as infâncias.
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A educação de
infâncias no Rio de 
Janeiro: algumas 
questões para se 
pensar a escola e a 
Educação Infantil em 
favelas cariocas
• Keila Maria de Araujo Silva

• Maria Tereza Goudard Tavares

O presente texto intenciona oferecer ao 
leitor(a) possibilidades de compreensão 
de realidades de infâncias das classes po-
pulares em favelas cariocas, partindo de 
duas narrativas de experiências cotidia-
nas e saberes produzidos em nossos con-
textos de trabalho investigativo, recons-
truídas pelo trabalho com memórias de 
infâncias no Rio de Janeiro, pensando-as 
no diálogo com a conjuntura atual.

Pensar a sociedade e a infância con-
temporânea nos impele a uma refle-
xão radical sobre o que vários autores 
(Harvey, Santos, dentre outros) denomi-
nam a Crise Civilizatória.

Com efeito, o crescimento vertiginoso 
da miséria humana, da degradação am-
biental, da exclusão social e da violência 
em todos os campos do social, associados 
à descrença contemporânea na política 
alimentada incessantemente pelos mass 
media, e pela indústria cultural, somadas 
ao declínio da esfera pública e mercanti-
lização crescente da vida cotidiana, vem 
acelerando a irrupção de sentimentos e 
práticas niilistas que exacerbam o indivi-

dualismo e o descompromisso com a vida 
coletiva, objeto fundamental da ética e da 
política.

Para autores como Tavares (2015), 
a atual crise civilizatória é muito mais 
aguda e complexa do que em outros pe-
ríodos da história humana, pois a partir 
da modernidade no mundo ocidental, as 
desigualdades que sempre existiram pas-
sam a ser consideradas não mais natu-
rais, passando a constituir um problema 
social que deve ser equacionado no cam-
po político, econômico, cultural, jurídico, 
educacional, etc.

Nessa perspectiva, a existência de mi-
lhares de desempregados, analfabetos, 
trabalhadores rurais sem terra, trabalha-
dores urbanos sem-teto, pobreza e miséria 
no campo e na cidade, a perda da infância 
de meninos e meninas nas ruas, no crime 
organizado e a perversa concentração de 
renda são problemas que nos empurram 
cada vez mais para uma apartheid social 
e nos questionam se, em alguns momen-
tos de nossa história, fomos cidadãos.

Diante desse cenário, sucintamen-
te descrito, as palavras de Ítalo Calvino 
(1994, p. 57) nos remetem ao convite de 
outras possibilidades: “[...] para descobrir 
quanta escuridão existe em torno, é pre-
ciso concentrar ao olhar nas luzes fracas 
e distantes”.

Sophia Manoella • UMEI Áurea T. P. de Menezes
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Perscrutando com o olhar as luzes fra-
cas e distantes, percebemos que é urgen-
te e necessário (re)visitar o cotidiano da 
escola de educação infantil, recuperar na 
memória a complexidade desses espaços, 
ressignificando-os à luz da complexidade 
constitutiva desses espaços, interrogando
-os em sua aparente ordem, homogênea e 
simplificadora.

Neste pequeno texto escolhemos falar 
de trabalho. Falar do trabalho de profes-
soras-pesquisadoras, narrar algumas de 
nossas andanças em favelas do Rio de Ja-
neiro, enfocando, principalmente, acon-
tecimentos junto às infâncias, bem como 
o seu transbordamento no cotidiano das 
escolas das infâncias, usina privilegiada 
de sua (re)produção.

“E desmatar é bom”
2007, final de tarde, Creche Comunitá-

ria do Morro da Fé, Rio de Janeiro: Reu-
nião aberta com os pais das crianças e a 
tal “comunidade” de modo mais amplo. 
O refeitório repleto: crianças, familiares, 
educadoras e a palestrante (uma técni-
ca da Prefeitura, da Secretaria de Habi-
tação, do setor de reflorestamento). Em 
meio ao burburinho, as vozes das edu-
cadoras se sobressaem, pedindo silêncio 
para o início da reunião.

Realizadas as apresentações, a técnica 
da Prefeitura iniciou a sua fala. Conta do 
“Projeto Favela Bairro, do seu histórico, 
dos benefícios esperados, da melhoria da 
qualidade de vida no morro”. Fala da im-
portância de se reflorestar as encostas do 
morro, do trabalho de plantio de mudas 
e do esforço necessário de ser feito pela 
comunidade para não desmatar, nem jo-
gar lixo nas encostas. A fala “professoral” 
enfatiza as ações preventivas, a respon-
sabilidade individual, o espírito comuni-
tário que deveria prevalecer sobre os in-
teresses individuais. 

O seu discurso procura enfatizar “pe-
dagogicamente” um tipo de prática dis-
cursiva a ser introjetado, modelarmente, 
pelos ouvintes.

Refletindo sobre o discurso pedagógico, 
encontro em Orlandi (1987) pistas para 
a sua compreensão. Em “Para quem é o 
discurso pedagógico”, a autora propõe um 
recorte metodológico para realizar uma 
análise do percurso estrito da comunica-
ção pedagógica. Esquematiza, assim, do 
ponto de vista daquele que ensina (pro-
fessor, ou qualquer sujeito encarnado do 
papel social de ensinar) e da instituição 
(creche, escola), que tem a função de en-
sinar, mostrando a equivalência ensino/
inculcação e apontando para a ilusão do 
referente “quem / ensina / o quê / para 
quem / onde”.

Considerando que esta função pedagó-
gica implica, no seu bojo “quem aprende 
/ o quê / para quê / como / onde”, e que 
isto é constitutivo da interação pedagógi-
ca, podemos interrogar do ponto de vis-
ta da análise do discurso, a fala técnica / 
oficial da prefeitura.

Carlos Gabriel • UMEI Áurea T. P. de Menezes
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De modo geral, o discurso hegemônico 
sobre o/a favelado/a lhe configura um lu-
gar social desqualificador: são bárbaros, 
perigosos, que carecem de ser “civiliza-
dos” pelos dispositivos disciplinares do 
aparelho estatal.

Para a técnica da Prefeitura, é neces-
sário ensinar aos moradores a cuidar do 
seu entorno. Como se fosse natural a es-
ses sujeitos, uma tendência à destruição, 
uma escolha biológica morar em condi-
ções sub-humanas. Em nenhum momen-
to, a técnica discutiu sobre o sistema 
público de coleta de lixo (inexistente no 
morro), sobre as condições reais de vida 
das classes populares na cidade, sobre 
as contradições inerentes ao “capitalis-
mo selvagem” praticado estruturalmente 
no país.

A técnica prosseguiu em sua palestra, 
explicando que “desmatar não era bom, 
que as pessoas não deviam desmatar”, 
quando uma criança, um pequeno usuá-
rio de creche, de 5 anos, levantou a mão, 
pedindo para falar. Uma certa perplexi-
dade tomou conta de todos, em especial 
dos adultos presentes.

Silêncio geral, e o José Roberto, me-
nino pardo, de olhar morno, sonhador, 
começou a falar: – Eu queria dizer que 
desmatar não é ruim não, que desmatar 
é bom!

A técnica atrapalhada, meio sem jeito, 
pergunta: – Como assim, como desmatar 
é bom? O menino responde, sem titubear: 
ontem no morro, o Orlando (chefe do trá-
fico local) ia matar o homem, aí ele disse, 
não vamos matar mais não, aí, desmatar 
é bom!

A fala de José Roberto anuncia a multi-
plicidade da linguagem, a polissemia pre-
sente no signo e seu suporte ideológico. 
Aponta também o conflito entre posições 
enunciativas existentes, seja porque ade-

rem a uma imagem, seja porque resistem 
aos dizeres dominantes.

Assim, desmatar é bom, porque no 
sentido dado por José Roberto, pode sig-
nificar deixar de matar, a vitória da vida 
sobre a morte, nos ensinando a suspeitar 
das formações discursivas autoritárias 
e naturalistas que buscam hegemonizar 
um lugar do dizer, encobrindo as tensões 
permanentes que são constitutivas das 
próprias relações linguagem/sociedade no 
campo da história humana.

José Roberto, em sua paixão de conhe-
cer o mundo, defende a vida, nos leva a 
refletir sobre a diferença entre a moral e 
a ética. Para José Roberto, quem pode li-
bertar e efetuar suas próprias potências? 
Aquele que for capaz de entender, des-
montar e destruir os valores estabelecidos 
como superiores à vida, é ela que inventa 
todos os valores. E essa invenção é neces-
sariamente um movimento de leveza, um 
jogo alegre, uma explosão de riso. Todo 
moralista espera melhorar o mundo pela 
virtude, controlando o acaso, submetendo 
a vida à razão. A criança não, ela produz 
o novo, ela inventa com rigor o seu pró-
prio mundo sem querer dominar o acaso, 
mas afirmando-o em sua intensidade, as-
sim como afirma o devir e o múltiplo.

A ética para José Roberto então, é uma 
normatividade que se legitima a partir da 
indignação, do espanto diante da ausên-
cia de justiça. E o sujeito ético é aquele 
que sabe o que faz, conhece as causas e 
os fins de sua ação, o significado de suas 
intenções e de suas atitudes. Em síntese, 
a busca do bem e da felicidade seriam a 
essência de uma vida ética, pelo menos 
em termos de filosofia dos gregos e roma-
nos na antiguidade clássica – o discurso 
fundacional da ética.
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O sonho de salvar 
as crianças do Morro do Alemão
O dia parecia tão bom para um encon-

tro e aquela tarde de sábado, marcaria o 
início do contato com as infâncias ou me-
mórias de infâncias do Morro do Alemão. 
No Instituto Raízes em Movimento, uma 
das ONGs locais, foram apresentadas as 
pesquisas em desenvolvimento e permi-
tido o acesso ao material de memórias 
organizado por jovens estudantes da Es-
cola Estadual Tim Lopes que através do 
Projeto Raízes Locais, coletaram dados 
e trabalharam com entrevistas junto aos 
antigos moradores. 

Sem qualquer roteiro previamente 
pensado, entramos na favela, na busca da 
Igreja Evangélica Aliança Eterna, onde o 
Seu Betinho trabalha na missão de pas-
tor entre outras. Fomos carinhosamente 
acolhidas pelo Seu Betinho, um senhor 
de 65 anos, que foi logo nos contando que 
nasceu e se criou ali no Morro do Alemão. 
Narrou um pouco de sua infância, num 
Morro com muita vegetação e poucas ca-
sas: – Me sentia como um pássaro, livre. 
Falou também das privações, do trabalho 
na infância e da saída precoce da escola. 
Está sempre envolvido em projetos sociais 
e alimenta o sonho de salvar as crianças 
da favela com a educação, empreendendo 
diversas atividades no alto do Morro. Já 
fez um pequeno parquinho, montou uma 
piscina para as crianças nos finais de se-
mana e há três anos criou uma biblioteca 
ao lado da sua Igreja.

Observando a fala do Seu Betinho, no-
tamos o amor pela infância e o lamento 
por vê-la, muitas vezes, perdida no Mor-
ro do Alemão de hoje. Cuida com zelo de 
sua biblioteca e dos projetos que gostaria 
de pôr em prática para trazer aquilo que 
considera essencial para a criança da fa-
vela: amor, cuidado, atenção e educação. 

Passando algumas tardes em compa-
nhia do Seu Betinho e suas crianças na 
Biblioteca Roberto Gonçalves no alto do 
Morro, nos pareceu tão claros os benefí-
cios das relações intergeracionais. Bom 
de ver e de participar. A partir desse diá-
logo entre os velhos e as crianças se cons-
troem relações, troca de conhecimento 
numa afetividade recíproca. 

Numa época em que vislumbramos a 
perda da infância para a criminalidade, 
pensamos em reaver através das lem-
branças “os bons tempos de criança”. 
Essa articulação do passado com o pre-
sente visando um tempo outro, carregado 
de futuros, busca entender as atividades 
infantis como ato formador, a preparação 
de um indivíduo emancipado, cidadão. E, 
vasculhando as infâncias em suas memó-
rias, Seu Betinho pondera: – Confesso que 
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tenho quase que uma obsessão em fazer 
algo pelas crianças da favela. Elas não 
experimentam a fase de ser criança. [...] 
Como podem ser saudáveis, sadias se não 
conhecem como é ser criança?

Buscando refletir sobre a constatação 
de que a infância de meninos e meninas, 
moradores(as) de favela está sendo colo-
cada em risco, entendemos que, muitas 
vezes, seguem pelos caminhos da violên-
cia, resultado da injustiça social e perda 
de direitos, principalmente nos ambien-
tes mais pobres. As crianças desses terri-
tórios, na maioria das vezes têm seus di-
reitos negados e enfrentam preconceitos 
cada dia mais visíveis sendo desvaloriza-
das e ignoradas em seus saberes e poten-
cialidades.

Para não concluir: 
convidando a outros diálogos
Conhecer as experiências e brincadei-

ras de infâncias de antigos moradores do 
Morro do Alemão e de outras favelas ca-
riocas pode contribuir para desenvolver a 
imaginação e o desejo de pertencimento 
aos espaços nos quais essa socialização 
acontece. Atentamos para o fato de que as 
memórias dos antigos moradores podem 
trazer uma grande contribuição para a  
infância contemporânea, principalmen-
te com relação às suas experiências de 
(re)existências, à luta pela vida, às suas 
brincadeiras, à valorização de atividades 
lúdicas simples, histórias do passado que 
não ficaram registradas; grandes nomes 
da favela e não somente aqueles produ-
zidos e lembrados pela mídia, como os trafi-
cantes do Morro. A relação intergeracional 
parece produzir esse efeito (SILVA, 2019). 
As crianças constroem seus laços na relação 
com o outro e que as marcam para o resto da 
sua formação. Nesse processo, acreditamos 
que a relação intergeracional pode estabele-
cer o fio condutor para o autoconhecimento 

e seu lugar no mundo. 
Em suas narrativas, crianças do Morro da 

Fé e antigos moradores do Morro do Alemão, 
como José Roberto e o Seu Betinho, trouxe-
ram histórias vividas por eles/elas, algumas 
memórias subterrâneas (POLLAK, 1989), 
que criam redes de pertencimento/enraiza-
mento/solidariedades, produzindo experiên-
cias, lidando com a miséria, as tristezas e as 
alegrias que fazem parte da constituição do 
ser. Foram ressaltadas as infâncias e ao che-
garmos ao final desse texto, temos a certeza 
que ainda há muito que fazer e escrever na 
luta pelos direitos das crianças das favelas 
do Morro do Alemão e de tantas outras, po-
rém esse é mais um caminho para chamar a 
atenção para aspectos importantes sobre a 
vida na favela, os desdobramentos e reflexos 
nos pequenos que lá produzem a sua vida 
cotidiana.

Ao terminar, mesmo que de forma pro-
visória este trabalho, realizado num tempo 
de barbárie e precarização do direito à vida, 
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crianças e antigos(as) moradores(as) do 
Morro do Alemão e outras favelas investiga-
das parecem ainda nos dizer com a força de 
suas histórias e memórias: nossas crianças 
são meninos e meninas que querem ser feli-
zes, têm direitos, têm dignidade, têm direito 
à uma vida feliz. Que lutemos com elas! 
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Rumo ao condomínio 
Venda da Cruz: 
possibilidades e 
constrangimentos 
no direito à 
participação das 
infâncias
• Cintia Larangeira

• Elisanete Alves de Oliveira

Nicolas, que não sabia falar, Alain e 
Denis são três das muitas crianças que 
partiram na cruzada das criança, obra 
escrita por Schwob (2011) no final do sé-
culo XIX. Conta a história, que no período 
das cruzadas religiosas houve uma orga-
nizada e vivida apenas por crianças para 
salvar a Terra Santa, Jerusalém – após 
tantos fracassos das cruzadas dos adul-
tos – atendendo a um aparente chamado 
de Jesus. As crianças dessa história nos 
fazem refletir sobre os sentidos e (res)sig-
nificações produzidas no mundo em que 
estão presentes, a despeito das concep-
ções hegemônicas pela qual são historica-
mente compreendidas pelos adultos.

Em diálogo com a epígrafe, as crianças 
estão agindo no mundo coexistente às mu-
lheres e homens, em interação com seus 
contextos sociais, históricos, culturais, 
afetivos, espaciais, entre outros. Contu-
do nós, adultos e adultas, não sabemos 
para onde vão, porque, em geral, não nos 
colocamos disponíveis para escutar suas 
vozes. Há algumas décadas o campo dos 

Estudos da Infância vem se dedicando a 
pesquisar como ouvir as vozes das crian-
ças e promover uma aproximação de suas 
lógicas, reconhecendo-as como sujeitos de 
direitos e produtoras de cultura.

Em Rumo ao Condomínio Venda da 
Cruz, convidamos @s leitor@s a participar 
de nosso itinerário inicial, em nossa in-
serção no campo da pesquisa, no qual nos 
vimos encontrando com as implicações 
das escolhas que fazemos, como fazemos 
e quais os limites e tensões que emergem 
dessa relação, quando optamos por pes-
quisar com crianças e não sobre elas.

Condomínio Venda da Cruz: o rumo 
de nosso itinerário investigativo
Assumir o rompimento com paradig-

mas pelos quais a criança vem sendo 
historicamente percebida pelas diversas 
instituições e por muitos campos que 
vêm se interessando pelo tema das infân-
cias, significa, também, problematizar a 
relação de poder entre pesquisadoras e 
pesquisadas, assumindo as contradições 
implicadas nessa experiência, enquanto 
percebemos a desigualdade e os conflitos 
que dela derivam. Dentre outros desa-
fios, fica também esclarecido para nós a 
importância de compreender os aspectos 
éticos, estéticos e políticos que envolvem 
a relação entre pesquisador@s e as crian-

“E todo mundo tinha
dó de nós. Pois eles

não sabem para
onde vamos e eles não 
escutaram as vozes” 

(SCHWOB, 2011, p. 32).
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ças na pesquisa, dando a devida impor-
tância e visibilidade aos seus saberes e 
experiências, produzindo transformações 
nas relações adult@-criança em que não 
as tomemos somente como vulneráveis, 
mas como agentes ativos de mudança so-
cial (BARBOSA e HORN, 2008).

Novas formas de apreender a infân-
cia, especialmente para que as crianças 
ainda não sejam tomadas como sem-fa-
la, ora vistas apenas sob uma perspec-
tiva desenvolvimentista, considerando 
apenas seu aspecto físico ou evolucionis-
ta (biológico e psicológico); ora passível 
apenas do sentimento de “paparicação” e 
“moralização” (ARIÈS, 1986), compreen-
dendo-a como categoria social; ou, ainda, 
as crianças como seres unicamente so-
ciais, sobre os quais se pode produzir a 
não-infância, vem se tornando estrutural 
em nosso itinerário investigativo.

Os caminhos que nos levam ao condo-
mínio nos impõem o desafio de assumir 
as infâncias como fenômeno heterogêneo 
e complexo, compreendendo as crianças 
como atores sociais, sujeitos de direitos. 
Buscar uma construção cúmplice de co-
nhecimento através de “escuta sensível” 
(BARBIER, 1993), demanda mais do que 
ouvir suas vozes, sendo necessário agu-
çar os demais sentidos na atenção à sua 
corporeidade, práticas sociais e culturais 
produzidas por elas, enquanto se consti-
tuem como pertencentes ao território e 
ao mesmo tempo produzem nele mudan-
ças. Vimos buscando uma relação mais 
solidária e humanizadora, em que as 
singularidades possam desnaturalizar o 
nosso olhar de pesquisadoras para trans-
ver o mundo.

Tomamos aqui por “nosso mundo” a ci-
dade de São Gonçalo, contexto de nossas 
pesquisas, localizada na região metropo-
litana do Rio de Janeiro. Como o segundo 
município mais populoso do Estado, sua 
estimativa em 2018 pelo IBGE alcança-
ria 1,07 milhão de habitantes indicando 
sua alta densidade demográfica de apro-
ximadamente 4 mil hab/km², dos quais, 
segundo o censo de 2010 do mesmo ins-
tituto, 206.694 são crianças entre zero e 
14 anos. Um território que tem em sua 
histórica construção, marcas profundas 
de desigualdades sociais produzidas no 
acelerado processo de industrialização e 
urbanização do município, reveladas nas 
relações espaciais (SANTOS, 2014). Não 
é à toa que há concentração das classes 
populares nas regiões mais periféricas 
da cidade, onde os aparelhos de infraes-
trutura são mais ausentes, como saúde, 
segurança, serviços (transporte, coleta de 
lixo) e educação, entre outros. 

O bairro Venda da Cruz nos últimos 
dois anos, aproximadamente, vem sofren-
do alterações geopolíticas significativas Gabriel Rodrigues • UMEI Vinícius de Moraes 
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com a construção do condomínio de mes-
mo nome, lócus de nossas pesquisas in-
teressadas. Após as enchentes do ano de 
2010 na região metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro, que afetaram visceral-
mente áreas pauperizadas de São Gon-
çalo e Niterói, as crianças, “recém-chega-
das” (ARENDT, 1997) nesse condomínio 
vieram de uma situação a qual considera-
mos de grande violência: foram destituí-
das de suas casas, seu território, seus la-
ços afetivos e de solidariedade, com suas 
famílias. Isto é, foram destituídas de seus 
bens materiais e imateriais, seguindo 
para esse novo território, que começava 
a se reconfigurar – de Batalhão de Infan-
taria para condomínio residencial – em 
relações sociais, políticas, econômicas e 
territoriais sobre as quais as crianças, 
possivelmente, nem devem ter sido con-
sultadas. Situações que provocam, inclu-
sive, a emergência de um repertório bá-
sico para a solução do convívio humano, 
das sociabilidades dessas famílias. 

Em sua nova experiência de mundo, 
foram agrupadas nesse território do Con-
domínio Venda da Cruz, que quase dupli-
cou a demografia do bairro em que está 
inserido. O condomínio possui 5 setores, 
com 9 blocos cada um, totalizando 1.240 
unidades de moradia, com média mínima 
de 4 pessoas por unidade. O condomínio 
possui aproximadamente 5.000 pessoas, 
enquanto, segundo os últimos dados do 
IBGE (2010), o bairro tinha um total de 
6.330 habitantes há menos de uma dé-
cada atrás. Além disso, parecem viver 
uma situação liminar entre o Estado e a 
violência do tráfico, ambos instalados e 
convivendo com uma antagônica relação 
dentro do condomínio, na qual a opacida-
de dessas relações tornam mais intensa a 
percepção da complexidade existente nas 
práticas e nos circuitos do tecido urbano, 
quando esse se torna produto da indus-

trialização em que as esferas públicas e 
privadas sofrem aproximações e são (res)
significadas pela regulação do capital. 
Dadas essas questões, compreendemos 
esse condomínio como território, espa-
ço em que suas disputas e tensões refle-
tem as relações de desigualdade urbana. 
Logo, complexificar com essas crianças 
sobre o “direito à cidade” (LEFEBVRE, 
2001), significa, para nós o direito à par-
ticipação em seus processos políticos de 
constituição como cidadãs.

Dessa forma, pensar a criança como 
“recém-chegada” (ARENDT, 1997, p. 191), 
aquela que é vista como a estrangeira, a 
imigrante, que chega a um mundo que a 
precede e que pelo nascimento tem a po-
tencialidade de agir no mundo; é também 
pensar a autoridade do/a adulto/a nessa 
relação: aquele/a que acolhe, introduz, as-
sumindo a responsabilidade de apresen-
tar o mundo, em um convite, para que a 
criança possa desenvolver um sentimento 
de pertença e posteriormente possa assu-
mi-lo na compreensão de sua continuida-
de e consequente renovação.

As crianças assim como os/as adultos/
as estão na cidade, mesmo que, ainda, 
para grande parte deles/as não estejam 
visíveis – elas estão dentro dos carros, nas 
ruas, nas escolas, nas praças, em casa, 

Luiz Adriano • UMEI Vinícius de Moraes
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nos diferentes equipamentos urbanos. 
Em seus usos e práticas no Condomínio 
Venda da Cruz, vimos buscando apren-
der com as crianças quais os sentidos que 
constroem sobre esse território em suas 
temporalidades e espacialidades, nas re-
lações que tecem entre si, entre setores, 
com os adultos e com as aparelhagens 
que as cercam. Isso porque, em nosso mo-
vimento investigativo, vimos percebendo 
na complexidade de seu contexto seu di-
reito à participação ainda muito suscetí-
vel à regulação dos adultos. Cada um dos 
cinco setores, nos parece, como isolados 
uns dos outros, tendo como principal in-
tersecção as escolas, a praça e o ginásio, 
no qual participam das atividades promo-
vidas pelo CRAS. Por esse motivo, fora 
dos setores, as crianças parecem ter suas 
interações ainda muito intermediadas 
pelos/as adultos/as e pelas instituições. 
Assim, até então a praça vem se mostran-
do como o lugar mais democrático dessas 
infâncias do condomínio, contudo em nos-
sa opinião, o menos utilizado em conse-
quência da violência material e simbólica 
vividas nas sutilezas estabelecidas nas 
relações de poder.

Na contemporaneidade o reconheci-
mento das infâncias não se mostrou sufi-
ciente para garantir a proteção, provisão 
e participação de que cuidam a Declara-
ção Universal dos Direitos das Crianças 
da qual muitos países, inclusive o Brasil, 
são signatários, bem como não sanaram 
as desigualdades antes mencionadas. 
Ainda, mesmo com a própria condição de 
atores sociais e sujeitos de direitos, não 
é garantida às crianças sua efetiva parti-
cipação em seus processos de apreensão 
do mundo. Isto é, a participação não lhes 
garante a agência.

Nesse sentido, pensar a relação das in-
fâncias e a cidade, refletindo sobre o di-
reito à cidade (LEFEBVRE, 2001), torna-

se uma experiência dialógica pela qual as 
crianças se percebem e participam desses 
territórios, enquanto se constituem nele 
ao mesmo tempo que o transformam, em 
um processo de conhecimento e apropria-
ção. Pensar caminhos outros de aproxi-
mação com os saberes das infâncias, pode 
ser uma experiência de reconhecimento 
e fruição de diferentes sentidos produ-
zidos na/da cidade, buscando compreen-
der como as crianças se constituem como 
sujeitos de direitos e produzem práticas 
cidadãs em sua relação com o território 
citadino.

(In)conclusões para continuar o diálogo
Defendemos que na cidade contempo-

rânea ainda é possível buscar a compre-
ensão da multiplicidade de relações com 
o território vivido, nas especificidades 
comunicativas que o abarcam e atraves-
sam. Investigar sobre a relação de crian-
ças, “recém-chegados” (ARENDT, 1997), 
na/com a cidade, procurando complexifi-
car seu acolhimento nesse espaço relacio-
nal e formativo, que é o urbano, auxilia a 
refletir sobre as relações tecidas no/com/
sobre o território citadino e sua potência 
na constituição de cidadãos/ãs mais cons-
cientes, evidenciando formas de intera-
ção e construção de pertencimento, pe-
las quais a cidade revela seus efeitos na 
(trans)formação de sujeitos mais huma-
nizados. Na aproximação com o “outro”, 
procurando conhecer as diferentes lógicas 
das infâncias, vem se tornando possível 
aprender com as crianças a potência de 
relacionar-se com o território (a rua, o 
bairro, a escola, a cidade) em que vivem 
de forma mais autônoma e ativa.

Pensar as crianças como sujeitos histó-
ricos de direitos com o intuito de construir 
com elas uma relação alternativa vem 
exigindo à entrada no campo outras for-
mas de promover encontros em que a ten-
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são entre a intencionalidade da pesquisa 
e a autoria das crianças possam revelar 
e reafirmar as produções e sentidos que 
dão ao território. Inicialmente buscamos 
a possibilidade de realizar junto com as 
crianças um diálogo sobre o lugar em que 
moram, sua percepção sobre os espaços 
que frequentam e o que gostariam de mu-
dar no seu bairro e em sua cidade. Pen-
sando juntos, pesquisadoras e crianças, 
uma cidade que seja acolhedora para os/
as seus/uas moradores/as, construindo, 
assim, na pesquisa com as crianças, uma 
prática cidadã que não encerre o diálogo 
em si, mas continue buscando nas miude-
zas os achados, que continuem promoven-
do práticas e experiências mais humani-
zadas e amorosas na (e da) cidade.

Para saber mais...
ARENDT, H. A condição humana. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1997.
ARIÈS, P. História social da criança e 
da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1986.
BARBIER, R. A escuta sensível em edu-
cação. Cadernos ANPEd nº5 – Trabalhos 
apresentados na 15ª reunião anual, Porto 
Alegre, 1993. 187-216.
BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. D. G. 
Projetos Pedagógicos na Educação Infan-
til. Porto Alegre: Artmed, 2008.
LEFEBVRE, H. O direiro à cidade. São 
Paulo: Centauro, 2001.
SANTOS, M. O espaço do cidadão. São 
Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2014.
SCHWOB, M. A cruzada das crianças / 
Vidas imaginárias. Tradução de Dorothée 
de Bruchard. São Paulo: Hedra, 2011.

Cintia Larangeira é mestranda em 
Educação no Programa Processos For-
mativos e Desigualdades Sociais da Fa-
culdade de Formação de Professores da 
Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro, bolsista Capes e integrante do grupo 
GIFORDIC/UERJ.
E-mail: cilarangeira@gmail.com

Elisanete Alves de Oliveira é graduan-
da do curso de Geografia da Faculdade de 
Formação de Professores da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro, bolsista 
de Iniciação Científica CNPq e integrante 
do grupo GIFORDIC/UERJ.
E-mail: elisanete.alves@hotmail.com

CURIOSIDADES:
1 – A palavra RUMO, segundo o dicioná-
rio Michaelis, significa cada uma das 32 
linhas ou espaços em que se divide a Rosa 
dos Ventos; caminho que se deve seguir 
para ir de um local a outro; itinerário; via; 
rota; modo ou ordem de proceder; método.
2 – No território do Condomínio Venda da 
Cruz estão instaladas instituições públi-
cas como o Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS), a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Social (SMDS), a 
base da Guarda Municipal de São Gonçalo, 
a Secretaria de Habitação, uma Unidade 
Municipal de Educação Infantil (UMEI) e 
uma escola de Ensino Fundamental.
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Literatura Infantil 
como arte de 
resistência:
o protagonismo das 
infâncias nas rodas 
literárias
• Naila de Figueiredo Portugal

• Patricia Gonçalves Bastos

E agora minha gente,
 uma história eu vou contar. 
É uma história bem bonita, que vocês vão 

adorar!
Hei, hei, hei, tralálá.
Hei, hei, hei tralálá, lá lá...

Enquanto cantavam a música de 
prenúncio ao momento da contação de 
histórias, as crianças se organizavam 
deitando-se ou sentando-se no chão, li-
vremente. O silêncio momentâneo du-
rante a apresentação do título e dos 
autores do livro, logo deu lugar a uma 
série atravessamentos provocados nas 
crianças e na professora. 

Euforia, tristeza, medo, surpresa, 
fantasia misturavam-se durante as lei-
turas literárias, que eram realizadas 
com duas turmas de crianças com fai-
xa etária entre quatro e cinco anos, em 
uma instituição de Educação Infantil. 
Esta instituição fica localizada próxima 
ao Morro do Estado, bairro que está si-
tuado no município de Niterói, RJ – en-
tre os bairros do Ingá, Icaraí e Centro. 
O Morro do Estado é considerado uma 

das maiores favelas da cidade, em nú-
mero de habitantes e em densidade de-
mográfica. As crianças que compunham 
as duas turmas eram majoritariamente 
oriundas deste território, que traz em 
seu cotidiano os saberes vivenciados e 
produzidos a partir das suas culturas, 
que muitas das vezes não são reconhe-
cidas no campo das instituições esco-
lares, como culturas, de fato. Ora, se a 
cultura é uma característica da huma-
nidade (CHAUÍ, 1992), que é produzida 
socialmente tanto em sua materialidade 
quanto no campo simbólico, rompendo 
com aquilo que é natural, por que pro-
duzir a invisibilidade das culturas dos 
territórios de favela, nas escolas? Faze-
mos um convite para o diálogo, a partir 
de algumas questões que temos enfren-
tado no trabalho literário com crianças 
pequenas: Por que, via de regra, algu-
mas culturas das classes populares não 
fazem parte das vivências cotidianas 
das escolas? E os corpos infantis, que 
além de consumidores também são pro-
dutores de cultura, tem seus processos 
formativos garantidos a partir da éti-
ca e do respeito? Essas e tantas ou-
tras questões têm provocado reflexões 
e práticas que buscam possibilitar às 
crianças o direito à infância, mas não 
qualquer infância ou aquela que pre-
tende ser comum a todas as crianças. 
Falamos da infância que se cria dentro 
do território no qual se vivem e se pro-
duzem (re)existências, e nesse convite 
para o diálogo, queremos destacar os 
territórios de favela, que são lugares 
com vasta produção cultural e que tra-
zem em seus cotidianos suas histórias 
e performances de luta pelo direito à 
cidade. Ademais é oportuno considerar 
as relações que as crianças constroem 
com os territórios em que vivem sejam 
pelos modos de vida, pelas artes, 
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pelos pensamentos e que transbordam 
pelo corpo. Portanto, pensar as infân-
cias nesta perspectiva traz a tona um 
olhar diverso sobre a potência cultural 
do corpo infante na construção de uma 
sociedade plural, que inclua os saberes 
e fazeres de todos os sujeitos: crianças 
e adultos. Para Fonseca e Faria (2012):

Em virtude dessas considerações, 
cabe pensar como as culturas dos terri-
tórios de favela se revelam nas escolas, a 
partir das crianças, e que efeitos produ-
zem. Para Paiva e Burgos (2009, p. 13), 
“o efeito da favela na atividade escolar, 
efeito esse que vai muito além daquilo 
que ordinariamente se considera como 
violência, e que é muito mais sutil do que 
se costuma perceber.” Diante disso, cabe 
pensar que efeitos se manifestavam na 
escola em que as crianças do Morro do 
Estado estudavam. Dentre tantos efei-
tos, podemos trazer aquele que buscava 
a liberdade do corpo, das linguagens que 
o corpo produz para anunciar a existên-
cia. Os gritos, as danças, as brincadei-
ras coletivas, o desejo de compartilhar, 
o conhecimento minucioso dos caminhos 
pelas vielas e becos até descer o morro 
e chegar na escola e o espanto ao ver, 

Sara Telles • UMEI Vinícius de Moraes

Sara Telles • UMEI Vinícius de Moraes

“novas concepções 
de criança, na 

contemporaneidade, 
reconhecem-na criativa 

e criadora, capaz de 
estabelecer múltiplas 

relações, cidadã de 
direitos, um ser produtor 
de cultura e nela inserido. 

O exercício de olhar o 
mundo pelos olhos da 

criança pode transformar a 
ação do educador. 

(FONSECA E FARIA,
2012, p. 285)
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por outros ângulos, por meio do Google 
Maps, o seu lugar e o planeta como um 
todo, e constatar: “– Poxa, a gente é tudo 
formiguinha!”

 Com base nessas reflexões, vale 
falar sobre a necessidade das infâncias 
serem um lugar em que as crianças pos-
sam ter a liberdade de expressar suas vi-
vências culturais e dialogar com as suas 
histórias, de modo que os saberes po-
tencializados no cotidiano escolar façam 
parte de uma proposta pedagógica que 
se reconheça intercultural, combaten-
do a invisibilidade dos saberes e fazeres 
que as classes populares produzem e que 
encontram dificuldades para serem reco-
nhecidos no campo escolar. É pertinen-
te a reflexão que Pérez e Borges fazem 
ao dizer que “a escola é o espaço onde 
podemos realizar diversas atividades a 
fim de ajudar as crianças a (re)conhece-
rem seus lugares cotidianos, provocan-
do, assim, maior contato e interação da 
escola com as experiências das crianças. 
Tais ações cotidianas produzem o envol-
vimento e o conhecimento do espaço. De-
senvolver uma relação de pertencimento 
entre as crianças e os seus espaços lhes 
permite reconhecer uma parte de suas 
histórias, como lugar de experiência e su-
porte da memória” (PÉREZ & BORGES, 
2018, p. 265).

É preciso apresentar, ainda que em 
traços largos, a urgência por mais de-
bates sobre as culturas das classes po-
pulares nos contextos escolares e suas 
contribuições nos processos de produção 
de conhecimentos das crianças, que na 
medida que reconhecem seus lugares no 
mundo, se reconhecem também como su-
jeitos das suas próprias histórias e com 
poder de transformação social.

Retomando as vivências com as crian-
ças, que moram no Morro do Estado, apre-
sentamos alguns dos acontecimentos sus-

citados nos momentos em que crianças e 
professora organizavam-se para aprecia-
ção da arte literária. Arte apresentada de 
maneira comprometida com as infâncias, 
entendendo-as como produtoras de cultu-
ra que são. Com base nesses argumentos, 
vale questionar as produções literárias 
para as infâncias, sobretudo, as infâncias 
das classes populares. Em tais livros há 
comprometimento ético e estético com as 
crianças? A literatura infantil destinada a 
esta faixa etária e grupo social contribui 
para formação de novos leitores? Ao olhar 
atentamente as prateleiras das sessões 
infantis das livrarias, podemos perceber 
que em sua maioria, os livros oferecidos 
possuem um caráter moralizante e disci-
plinador, sendo assim mais uma maneira 
de sujeitar os modos das crianças estarem 
no mundo.

Sara Telles • UMEI Vinícius de Moraes Camilly • UMEI Áurea T. P. de Menezes
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Também é possível perceber, que tais 
obras desconsideram as potencialidades 
das infâncias, compreendendo-as, em de-
terminadas situações, como fase de pre-
paração e consumo da vida adulta. Em 
cada página virada é perceptível a per-
manência do pensamento de não compre-
ensão das crianças como seres históricos 
e sociais, trazendo abordagens que ainda 
as considera como seres angelicais, inca-
pazes de intervir e compreender o mundo. 

A ausência de conflitos é algo que 
também configura tais obras. Crianças 
se interessam por temas polêmicos que 
atravessam a nossa humanidade, como: 
morte, separações, tristezas, amores, ale-
grias e medos. 

Por isso, todas as vezes em que a lei-
tura feita trazia tais temas, era possível 
perceber a atenção e encantamento que 
eram despertados nas crianças, que cos-
tumavam associar tais conflitos as suas 
trajetórias de vida. Cecília Meirelles 
(1984), uma das grandes percursoras na 
discussão sobre a formação de crianças 
leitoras fala sobre a importância da escu-
ta sensível às preferências infantis:

No entanto, é importante registrar 
que existe uma literatura infantil, que 
vem se fortalecendo e encontrando mais 
espaço nas escolas que têm crianças das 
classes populares matriculadas. Tratam-
se de livros que apresentam em suas 
histórias uma representatividade social 
diversa, plural. Temas como relações ét-
nico-raciais, questões de gênero, núcleos 
familiares são apresentados de modo co-
erente e crítico, que provocam a reflexão. 
Temas sobre as culturas de favela, como 
o carnaval, o futebol, as danças, o dia-a-
dia também são apresentados aos leitores 
infantis, que são rigorosos ao avaliar as 
narrativas que falam do seu lugar.

É oportuno ressaltar que criar as con-
dições para que os saberes populares se-
jam reconhecidos nas escolas será sem-
pre um ato revolucionário, que garantirá 
aos corpos infantis a condição territorial 
de si mesmos, de serem corpo-território. 
De acordo com a definição Sodré (2002, 
p. 135): “corpo-território: todo indivíduo 
percebe o mundo e suas coisas a partir de 
si mesmo, de um campo que lhe é próprio 
e que se resume, em última instância, a 
seu corpo. O corpo é lugar-zero do campo 
perceptivo, é um limite a partir do qual se 
define um outro, seja coisa ou pessoa. O 
corpo serve-nos de bússola, meio de orien-

Por isso, em lugar de se 
classificar e julgar o livro 

infantil como habitualmente 
sefaz, pelo critério comum 

da opinião dos adultos, mais 
acertado parece submetê-lo 
aouso – não estou dizendo 
a crítica – da criança, que, 

afinal, sendo a pessoa 
diretamente interessada por 

essa leitura, manifestará 
pela sua preferência, se ela 

satisfaz ou não. 
(MEIRELLES, 1984, p. 27).

Matheus Alcântara • UMEI Rosalina de A. Costa
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tação com referência aos outros. Quanto 
mais livre sente-se um corpo, maior o al-
cance desse poder de orientar-se por si 
mesmo, por seus próprios padrões”.

Nessa perspectiva, as linguagens que 
o corpo infantil produz, os diferentes mo-
dos como se manifesta, seus movimen-
tos, seus encontros com os outros corpos, 
suas relações no mundo reafirmam que a 
cultura é corporal e que reconhecer esse 
acontecimento poderá nos dar pistas de 
novas práticas pedagógicas com as crian-
ças pequenas, oriundas dos territórios 
de favela.

Por fim, acreditamos que os momentos de 
experiência e nutrição com a arte literária, 
bem como o respeito aos corpos das crianças 
das classes populares são fundamentais 
no cotidiano de uma escola que preten-
de ser cultural e humanamente crítica, 
plural, acolhedora das diferenças e que 
tenha como horizonte uma outra socieda-
de. Em tempos tão sombrios, acreditamos 
que a relação cultural entre escola, arte, 
território e crianças é extremamente im-
portante para transformação da nossa so-
ciedade. Escola é potência. Cultura é po-
tência. Crianças são potências. Seremos 
resistência.
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Ana Emanuely • UMEI Vinícius de Moraes
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Afinal, o que pensam 
as famílias das 
classes populares 
sobre a educação de 
suas crianças?
• Fabiana Nery de Lima Pessanha

• Carolina Silva de Alencar

Introdução: Um convite à leitura...
Este texto tem por objetivo colocar 

em diálogo algumas reflexões que per-
passam nosso cotidiano enquanto pro-
fessoras das infâncias. Em nossa praxis 
como professoras-pesquisadoras (GAR-
CIA, 2008) em creches e pré-escolas da 
rede pública, trazemos o tema emble-
mático da relação família-escola – que 
aqui usaremos ‘família-creche’ – como 
uma questão nodal que merece especial 
destaque.

Nesse sentido, o título: “Afinal, o que 
pensam as famílias das classes popula-
res sobre a educação de suas crianças?” 
nos convida a refletir sobre como nos 
disponibilizamos a escutar e a dialogar 
com as famílias, em especial, as famí-
lias das classes populares, no cotidia-
no de nossa atuação na educação das 
crianças pequenas em espaços institu-
cionais. E ainda, de tentar compreen-
der quais expectativas as famílias pos-
suem para a educação de suas crianças, 
quando procuram uma creche pública 
para matriculá-las.

Pesquisas recentes no campo da so-
ciologia da educação têm abordado a te-
mática da relação família-creche, com 
destaque na construção de diálogos com 
famílias das classes populares no con-
texto do direito à Educação Infantil, 
nos revelando sentidos construídos so-
bre a educação das crianças e os desdo-
bramentos desse processo no cotidiano 
das famílias.

Queremos reforçar nossa busca pelo 
reconhecimento de direitos e por polí-
ticas públicas específicas para a educa-

Clara Vitória • UMEI Vinícius de Moraes
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ção da infância das frações mais pobres 
da população, tendo em vista nossa reali-
dade brasileira, muito comum, de profun-
das desigualdades sociais. Defendemos a 
construção de políticas públicas educacio-
nais que, efetivamente, estejam em diá-
logo com as famílias que vivem nas peri-
ferias urbanas e favelas do estado do Rio 
de Janeiro.

A importância da relação família-
creche: um diálogo entre pesquisas
No desafio de colocarmos em diálogo 

nossas reflexões sobre os benefícios da 
educação das crianças de maneira com-
partilhada entre as instituições públicas 

educacionais e as famílias, convidamos 
o pensamento de Becchi (2012) que nos 
traz elementos para pensarmos a impor-
tância da relação família-creche como um 
aspecto fundamental para uma Educação 
Infantil de qualidade.

Entendemos que uma educação de 
qualidade para as crianças pequenas 
pressupõe uma atitude dialógica entre 
educadores e familiares a fim de forjar, 
na militância investigativa construída 
por essas duas esferas, espaços de diálo-
go que proporcionem um conhecimento 
compartilhado sobre as crianças, poten-
cializando um processo educacional que 
se dê, de fato, dentro de uma experiência 
coletiva entre família e instituição.

Neste sentindo, apontamos para o diá-
logo entre duas pesquisas de Mestrado em 
educação, realizadas por nós, no contexto 
da afirmação do direito das famílias das 
camadas populares à participação ativa 
na educação de suas crianças. Em parce-
ria com famílias de crianças das camadas 
populares matriculadas na Educação In-
fantil em instituições públicas municipais 
na região metropolitana do estado do Rio 
de Janeiro, nos propomos à uma escuta 
respeitosa que procurasse compreender 

Enzo Gabriel • UMEI Vinícius de Moraes

“A creche [...] tem a função 
de [tornar pública] a infân-
cia e o seu desenvolvimen-
to. [...]emancipa [a crian-
ça] da rotina de casa; [...] 

habitua-a ao encontro com 
muitas vozes heterogêneas 
[...]; faz com que ela tenha 
experiências de coletivida-

de, às quais a vida domésti-
ca, hoje, não a expõe” 
(BECCHI, 2012, p. 9).
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suas expectativas e opiniões sobre a esco-
larização de suas crianças.

O recorte de nossas pesquisas trazi-
do neste texto, revela de maneira ampla 
nosso tema de investigação que vem sen-
do desenhado a partir de nossas experi-
ências como professoras-pesquisadoras 
(GARCIA, 2008). Trabalhar em equipa-
mentos públicos de Educação Infantil nas 
periferias urbanas, nos revela grandes 
possibilidades de diálogo com as famílias 
moradoras de lugares tão segregados e 
marcados por estigmas sociais. Escutar 
essas famílias nos possibilita conhecer o 
que essa parcela subalternizada da socie-
dade tem a dizer sobre educação. E sim, 
elas têm muito a nos dizer!

O que pensam as famílias 
sobre a educação de suas crianças: 
as vozes das classes populares
Durante o processo das pesquisas nos 

propomos a dialogar com as famílias e 
analisar o material das entrevistas esta-
belecendo uma relação entre pesquisado 
e pesquisador, que pudesse efetivamen-
te instaurar uma relação ética e preocu-
pada com o respeito aos sujeitos de nos-
sas investigações. Porém, tão desafiador 
quanto se propor à escuta dessas vozes é 
realizar uma análise compreensível das 
mesmas. Uma análise que se propõe ao 
não julgamento, que respeite o ponto de 
vista de cada família, que considere cada 
entrevistado(a) como sujeito de direitos. 

Os diálogos construídos com os fami-
liares mostraram algumas expectativas e 
demandas das famílias sobre a educação 
de seus filhos, a partir do acesso destes ao 
direito à Educação Infantil. Para isso, se-
lecionamos duas questões que mais apa-
receram em nossas pesquisas a partir das 
falas dos(as) entrevistados(as).

Questão 1: A luta das classes popula-
res pelo direito à educação

Nesta primeira questão, apontamos 
para a expectativa que os(as) entrevista-
dos(as) mostraram em relação a educação 
de suas crianças. As entrevistas realiza-
das com as famílias, nos revelaram que as 
mesmas desejam uma continuidade para 
a escolarização das crianças. A maioria, 
vê a escola/creche como uma possibilida-
de para que sua criança tenha um futuro 
melhor. O que podemos perceber através 
de suas falas, é que as famílias se preo-
cupam e atribuem um sentido para a es-
colarização de suas crianças. A seguir, 
trazemos duas falas que exemplificam 
esta questão: 

“Eu faço de tudo pra eles 
poder ter a escolaridade 

deles. [...]Pra eles ter 
como se manter. Pra não 
precisar, como eu precisei 
das pessoas, de pedir as 

coisa[s] aos outros” (Liliane 
Siqueira, 2016, 27 anos).

“Eu tenho o segundo 
grau, tô com 47 anos, já 

não tenho mais pique pra 
estudar, minha esposa é 
formada, graças a Deus e 

a gente vai botar a menina 
pra seguir todos os passos 
do colégio. Primeiro grau, 

segundo grau, faculdade ... 
É o que eu penso, é o que a 
gente espera, mas a gente 

sabe que o dia de amanhã é 
complicado” (Roberto, 2018, 

47 anos).
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Compreendemos com essas falas, ex-
pressivamente, que a superação das difi-
culdades econômicas e escolares é o pivô 
das projeções de Liliane e Roberto para 
a escolarização de suas crianças, desmas-
carando o mito criado pelas ideologias do-
minantes que imputa conveniência e aco-
modação à população pobre em relação à 
educação de seus filhos. O inconformis-
mo dos entrevistados, expresso na luta 
pela garantia da escolaridade aos filhos, 
pode ser entendido como uma ação de re-
sistência necessária em uma sociedade 
de extremas desigualdades, onde a luta 
das populações mais pobres pela garan-
tia de seus direitos se impõe como uma 
condição diária.

Questão 2: A Educação Infantil 
como o início de uma trajetória es-
colar para as crianças das classes 
populares

Nesta segunda questão as falas das fa-
mílias nos revelam que as mesmas com-
preendem a entrada de suas crianças na 
Educação Infantil como uma etapa im-
portante para o início de uma trajetória 
escolar e, consequentemente, de um “su-
cesso” no futuro.

Jussara, analfabeta, enuncia repetida-
mente que considera importante a Edu-
cação Infantil de seu filho, de 4 anos: 

“Porque eles, [...], ficar 
sem educação, fica ruim. 
Fica feio. Ah, eu acho feio 

criança sem educação”. 
[Jussara deixa claro que 
não abre mão de educar o 
filho em casa.] “Eu ensino 

as coisa boa a ele em 
casa. Não pode tá falando 
palavrão. [...] Dei graças a 
Deus ter conseguido vaga 
aqui pra ele, porque ele 
ficava em casa, fazendo 

muita bagunça. Aí eu botei 
ele pro colégio”

(Jussara Mendonça, 
2016, 30 anos).

As palavras de Jussara, ao declarar 
seu constrangimento caso os filhos fi-
quem fora da escola/creche, rompem 
com a ideia de que as famílias pobres se 
omitem na educação de suas crianças.

Ana Julia Ferreira • UMEI Vinícius de Moraes
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Vera, moradora de uma favela carioca, 
revela o motivo por ter decidido matricu-
lar sua filha na creche:

...ela tem três anos... 
ela tem que tá na creche. 
Pra daqui pra frente, ela 
ter um futuro. É um iní-
cio pra ela ter um futuro 

bem melhor pra vida dela. 
Foi por isso mais que eu 
também coloquei ela na 
creche.” (Vera, 2018, 19 

anos).

Analisando as falas dos entrevista-
dos em nossas pesquisas, percebemos 
que a Educação Infantil é colocada 
como um espaço importante na vida das 
crianças, na visão de seus familiares. 
As famílias das classes populares, por-
tanto, compreendem o lugar da creche 
ou da escola das infâncias como crucial 
no processo de aprendizagem/desenvol-
vimento de suas crianças. Para elas, o 
acesso à Educação Infantil significa, 
dentre outros sentidos, o início de uma 
trajetória escolar de sucesso.

Este texto nos aponta para a neces-
sidade dos saberes das famílias das 
classes populares dialogarem dentro 
do contexto diário dos equipamentos de 
Educação Infantil – creches e pré-esco-
las. Assim, acreditamos ser necessária 
a valorização do conhecimento, cultura 
e participação das famílias. A escola, 
principalmente a das infâncias, preci-
sa sair do lugar daquela que se coloca 

estritamente para ensinar e se colocar 
no lugar daquela que pode aprender, e 
muito, no diálogo com as famílias.

Você sabia?...
Que as Diretrizes Curriculares Na-

cionais para a Educação Infantil (DC-
NEI) – Resolução CNE/CEB n. 5/09 
– abrangem o universo familiar, colo-
cando-o em lugar de destaque?

No art. 7º, inciso II, estabelecem que 
as instituições de Educação Infantil de-
vem cumprir plenamente sua função 
sociopolítica e pedagógica, assumindo 
o compromisso de compartilhar e com-
plementar, junto às famílias, a respon-
sabilidade pela educação e cuidado das 
crianças. 

No parágrafo 1º do art. 8º, determi-
nam que as propostas pedagógicas das 
instituições de Educação Infantil de-
vem prever condições para o trabalho 
coletivo que assegurem, conforme inci-
so III, a participação, o diálogo e a es-
cuta cotidiana das famílias, o respeito 
e a valorização de suas formas de orga-
nização. 
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A falta de 
representatividade 
na formação 
de professores 
e professoras 
antirracistas
• Adrielle Karolyne de Sousa Lisboa

• Érika de Santana Figueiredo

• Elane Neves da Matta Souza

A educação só pode ser libertadora quan-
do todos tomam posse do conhecimento 
como se este fosse uma plantação em que 
todos temos de trabalhar. 

(HOOKS, 2017, p. 26)

Do ponto de vista, étnico-racial a 
Educação Brasileira passou por mu-
danças em termos legislativos, após a 
promulgação em 2003 da Lei 10.639/03, 
que traz a obrigatoriedade da intro-
dução do ensino da História e Cultura 
Afro-brasileira e Africana no currículo 
escolar da Educação Infantil ao Ensi-
no Médio. Tal mudança foi feita com o 
intuito de produzir conhecimentos, bem 
como atitudes, posturas e valores que 
reconheça a importância destes sujei-
tos na construção desta nação, vindo 
colocar em cheque a ordem dos currí-
culos tradicionais, ao propor um novo 
rumo às práticas educacionais no que 
tange a cultura negra; assegurando o 
igual direito às histórias e cultura que 
compõem a nação brasileira, além do 
direito de acesso às diferentes fontes 

da cultura nacional a todos os brasi-
leiros (parecer nº CNE/CP003/2004). 
Com isso mostraria para os estudantes 
afro-brasileiros os processos históricos 
e de resistência da população negra 
na construção e formação da sociedade 
brasileira.

A população negra estatisticamen-
te se encontra como minoria dentro de 
universidades públicas, sendo apenas 
11% segundo o IBGE (2017). Em 2000, 
antes da adoção do sistema de cotas nas 
universidades, a porcentagem de in-
gressos era de 2,2%. Diante dos dados, 
apenas uma parcela ínfima de homens 
e mulheres negras criaram as suas pró-
prias táticas de sobrevivência, aliados, 
por vezes a algum movimento social e 
conseguiram ultrapassar as barreiras 
estruturais que impedem historica-
mente os negros/as de acessar espaços 
universitários. 

Entretanto, a maioria dos negros/as 
presente nos espaços acadêmicos, in-
felizmente, se encontra ocupando fun-
ções de zeladores, seguranças e ascen-
soristas, compartilhando esse espaço 
de outra forma, diferente dos demais. 
Ou seja, a maior parte deste grupo não 
está nas universidades lecionando ou 
estudando. O número de professores/
as negros/as nas faculdades públicas 
e privadas segundo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 
(2016) é de apenas 16%, isto é, no âmbi-
to das faculdades públicas esse número 
é ainda menor. Essa realidade acadê-
mica impossibilita que estudantes ne-
gros tenham referências efetiva de pro-
fessores/as negros/as. 

Pensamos que, a universidade se-
ria um ambiente crucial para se efeti-
var uma formação que o/a professor/a 
necessita para enfrentar desafios que 
estão latentes na educação básica e na 
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vida. Pois, “Não se discute as condições 
concretas enfrentadas pelos diferentes 
grupos de alunos, parte-se do pressupos-
to de que nossa sociedade é homogênea” 
(CANEN, 1997, p. 478).

Nesta conjuntura bem mais animado-
ra com advento da Lei 10639/03, é possí-
vel observarmos algumas movimentações 
dentro do ambiente acadêmico. Articula-
das, inclusive pelos movimentos sociais, 
como por exemplo, o Movimento Negro e 
o de mulheres negras que historicamente 
são envolvidos à luta pelo direito à edu-
cação e por um processo de escolarização 
e formação superior antirracista. Pois 
para os/as negros/as, o lecionar e o educar 
são ações fundamentalmente políticas. 
(HOOKS, 2017)

Como nos faz refletir, Angela Davis 
(2017) quando nos diz que em uma socie-
dade estruturalmente racista, não basta 
não sermos racista, é necessários que se-
jamos antirracistas. Que possamos cole-
tivamente criarmos estratégias pautadas 
no coletivo para que tenhamos uma edu-
cação empenhada a combater qualquer 
tipo de discriminação racial.

A autora Nilma Lino Gomes, nos con-
vida a pensar no lugar de esvaziamento 
desta discussão dentro dos centros de for-
mação de professores. Ela afirma que o 
lugar ocupado pela temática étnico-racial 
não tem conseguido fazer eco nos currí-
culos de graduação do país. Tal situação 
ganha sentido quando ela diz: “Esse lu-
gar secundário se expressa, inclusive, no 
texto legal das diretrizes específicas para 
a licenciatura e a pedagogia. Lamenta-
velmente, os cursos de formação docente 
ainda mantêm uma estrutura curricular 
de caráter disciplinar, gradeada e fecha-
da à introdução dessas e de outras ques-
tões tão caras aos movimentos sociais e 
tão presentes em nossa vida cotidiana” 
(GOMES, 2011, p. 42).

Exemplificando o dito acima, eviden-
ciamos uma experiência um tanto provo-
cadora vivenciada em uma disciplina de 
didática, quando uma professora trouxe 
como proposta, em seu plano de curso, 
a discussão sobre as relações raciais em 
sala de aula e a extrema necessidade des-
ses conhecimentos para nossa vida. Para 
surpresa, alguns olhares começaram a 
se cruzar e um silêncio perturbador in-
vadiu a sala por parte dos estudantes. E 
a batalha estava travada! O incômodo só 
não afetou a professora, que talvez já es-
perasse tal reação. Afinal, sabemos que 
existe uma dor envolvida no abandono 
das velhas formas de pensar. O aprendi-
zado proposto de outras formas e as mu-
danças de paradigmas podem nos causar 
desconfortos, como nos convida a pensar 
bell hooks (2017). A partir desse episó-
dio, começamos a mensurar o quanto te-
ríamos que lutar para ter uma educação 
antirracista. 

Outro olhar, outros diálogos
Dessa forma, entendemos que a uni-

versidade e seus cursos de Licenciaturas 
e de Formação de Professores tem um pa-
pel fundamental ao combate do racismo. 
Colocamo-nos a refletir o nosso percurso 
durante a graduação, e pudemos verifi-
car que poucas foram às disciplinas que 
tocaram no tema étnico-racial. Tivemos 

Felipe Lima • UMEI Vinícius de Moraes
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disciplinas que lançavam os nossos olha-
res para as crianças das camadas popu-
lares e toda uma discussão que emerge 
a partir dos textos que nos traziam como 
referencial para pensarmos em que con-
dições sociais estão essas crianças com as 
quais nos dedicaremos em nossas salas 
de aula. Provocavam interrogações sobre 
as muitas questões das desigualdades em 
que a nossa sociedade está mergulhada, 
no entanto, nada engajado. No total, ti-
vemos um ou dois professores/as negros/
as durante os quatro anos da graduação.

Como que em um curso de Educação 
poderíamos negar/fingir/ignorar que pre-
cisamos desconstruir a ideologia vigente, 
onde os currículos ainda se mantêm pau-
tados em um olhar histórico eurocêntri-
co? Como tentar silenciar uma discussão 
que nos levaria a transgredir em nossas 
práticas, com nossos pares neste contex-

to ainda de uma pedagogia racista e co-
lonial? Como não querer ter “munição” 
para intervir na interrupção do eco do 
silêncio? Tentar efetivar uma educação 
como prática da liberdade implica “ques-
tionar as parcialidades que reforçam os 
sistemas de dominação (como o racismo 
e o sexismo) e ao mesmo tempo propor-
cionam novas maneiras de dar aulas a 
grupos distintos de estudantes” (HOOKS, 
2017, p. 20).

Por fim, a partir da imagem abaixo, 
que ilustra um autorretrato coletivo fei-
to por crianças da Educação Infantil (de 
quatro anos de idade de uma escola públi-
ca), reavivamos nosso compromisso como 
professoras das infâncias que acreditam e 
lutam por uma educação pública de qua-
lidade, atrelada a luta por pedagogias en-
gajadas na luta pelo fim da discrimina-
ção racial nas escolas.

Mural do autorretratação do GREI-4A, construído a partir da leitura e discussão do livro Lápis cor de pele (BRITO, 2017).
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Entrelaçando 
histórias e 
buscando caminhos 
para a construção 
de práticas 
antirracistas no 
cotidiano escolar
• Mairce da Silva Araújo

• André dos Santos Souza Cavalcanti

• Roberta Dias de Sousa

Contando uma história
Um conto africano Yorubá, nos ensi-

na que Olodumaré, o criador, delegou 
aos seus enviados, Oduduá e Obatalá, 
a criação da terra, dos animais, dos 
mares, rios e lagos. Isto feito passou 
anos contemplando a criação. Percebia, 
contudo, que alguma coisa ainda falta-
va, porém, por mais que buscasse, não 
conseguia descobrir o que era. Após de-
moradas reflexões, chamou Ojisé, seu 
mensageiro, e determinou que convo-
casse com urgência todos os animais do 
planeta, pois tinha uma tarefa impor-
tantíssima para eles.

Com a chegada dos animais, mandou 
trazer um enorme balaio contendo inú-
meras sementes, de todas as formas, co-
res e tamanhos. E foi, então, distribuin-
do-as para os animais: aves, répteis, 
mamíferos, anfíbios, peixes... A cada 
animal atribuiu a tarefa de plantar 
uma semente pelo planeta, com a fina-
lidade de espalhar o verde pelo mundo 

como forma fundamental de manuten-
ção e proliferação da vida. Os animais 
partiram mundo afora, determinados a 
cumprir a nobre tarefa que receberam 
do Criador.

Com a partida dos animais, percebeu 
que restava uma semente. Perguntou: 
– Quem faltou? 

 Fez um enorme esforço para identifi-
car o animal que não havia respondido 
à convocação. Porém, em meio a milha-
res de bichos de todo o reino não havia 
como identificar o ausente. Até que viu 
surgir no horizonte uma silhueta: era 
o Babuíno. O macaco, muito conhecido 
por suas traquinagens, foi se aproxi-
mando meio envergonhado. Olodumaré 
entregou-lhe a última semente que so-
brara. Era a semente do Baobá. O Ba-
buíno se apressou em plantar sua se-
mente, mas ansioso para dar conta da 
tarefa e voltar às brincadeiras, se dis-
traiu e colocou a semente na terra de 
cabeça para baixo. 

Hoje o Baobá é um símbolo das lutas 
africanas e afro-brasileiras, mas devi-
do à distração do nosso amigo Babuíno, 
acabou germinando e crescendo com as 
raízes para o alto.

Foi assim que o verde foi espalhado 
pelo planeta, fruto do esforço coletivo. 
Como nos ensina o conto Yorubá, os 
esforços individuais somados possibili-
taram cumprir a gigantesca tarefa de 
tornar o planeta habitável.

Acreditamos que o mesmo esforço 
coletivo deva ser o ponto crucial para 
mudanças sociais significativas que ne-
cessitamos com uma urgência cada vez 
maior para garantir um mundo mais 
humano e igualitário para toda a popu-
lação do planeta.

Aprendemos com a ancestralidade 
africana que os batuques, que hoje eco-
am em nossas vidas, trazem ecos das 
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histórias de nossos antepassados, his-
tórias que trazemos vivas em nossos 
corpos. Como nos ensina Bâ, trata-se de 
uma tradição viva, passada de geração 
a geração, “pacientemente transmitida 
de boca a ouvido, de mestre a discípulo, 
ao longo dos séculos” (1982, p. 105). E 
mesmo diante das atrocidades – con-
sequências da afrodiáspora – as tra-
dições dos povos que para cá foram 
trazidos, se mantiveram como disposi-
tivo de luta por meio de resistências e 
transgressões. 

Na construção do Brasil como nação, 
nos deparamos com um ideal de socie-
dade, imposto pelas elites sociais da 
época, que pretendia apagar o negro. 
Significados sociais negativos foram 
atribuídos aos negros com base em um 
cientificismo que lhes atribuiu uma su-
posta inferioridade biológica e cultural. 

Estas suposições, aliadas a outros 
interesses, especialmente, de ordem 
econômica, serviram de justificativa 

para escravidão negra e a consequente 
marginalização dos povos afrodiáspóri-
cos e seus descendentes. As repercus-
sões dessas ideologias estão presentes 
até hoje, completados cento e oitenta e 
oito anos da assinatura da Lei que de-
terminou a abolição da escravatura no 
Brasil. Ideologias que, historicamente, 
alimentam formas de violências físicas 
e simbólicas que se manifestam como 
racismo. A premissa ideológica, disfar-
çada de conhecimento científico, predo-
minante nas teorias racialistas do sé-
culo XIX, que preconizava uma suposta 
inferioridade biológica e cultural do ne-
gro, ainda se coloca hoje como um fator 
dificultador para a formação de identi-
dades etnicorraciais negras positivas, 
apesar das lutas históricas que se tem 
empreendido ao longo dos tempos. 

As crianças negras, não por coinci-
dência, as mais pobres, das periferias, 
que estão nas escolas públicas são as 
mais afetadas por esse processo de su-
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balternização e discriminação articula-
dos a uma negação da própria imagem. 
As estatísticas vêm mostrando que 
“Para a maioria das crianças pobres, 
afro-descendentes, moradoras das pe-
riferias, o processo de alfabetização, 
de uma forma geral, tem representado 
uma forte desqualificação de seus sa-
beres, valores, linguagens. Na escola, 
além de aprender a ler e escrever, elas 
também são desafiadas a aprender ou-
tra variante linguística, outra lógica, 
outra relação com o corpo, novos valo-
res estéticos, outra religião, que não 
se identificam com o seu grupo socio-
cultural” (ARAÚJO, 2003, p. 68).

Buscar possibilidades emancipató-
rias a partir do contexto escolar, que 
historicamente não tem sido favorável 
a essas crianças, se converte, assim, 
em uma forma de luta. Compartilhando 
experiências pedagógicas que potencia-
lizem as crianças negras, acreditamos 
estar contribuindo para a construção de 
um caminho potente para fortalecer as 
lutas antirracistas. 

Contando histórias do cotidiano  
“Eu nunca vi uma diretora negra 
na minha vida”
A exclamação de surpresa de Isabel, 

uma criança negra no terceiro ano de 
escolaridade, estudante de uma escola 
pública em São Gonçalo, nos ajuda a 
refletir sobre a potencialidade do coti-
diano escolar para o rompimento com 
lógicas racistas e discriminatórias. 

A história foi contada para nós pela 
própria diretora, que era negra, em 
uma das escolas em que pesquisáva-
mos. Erica nos contou que a criança em 
questão era bastante ativa, considerada 
agitada, das que não param sentadas e 
circulam pela escola, entrando e saindo 
da sala de aula a todo instante. Em um 
desses dias em que Isabel estava, par-
ticularmente, mais agitada, a diretora 
resolveu chamá-la para conversar. 

Levou a menina para a sua sala e co-
meçou a conversa:

 – Olá, Isabel, você sabe quem eu sou? 
A criança não manifestou muito interesse. 

Erica insistiu: 
– Eu sou a diretora da escola e queria 

saber o que está acontecendo com você. 

Felipe Lima • UMEI Vinícius de Moraes Ana Clara Suvobida • UMEI Vinícius de Moraes
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Para surpresa da diretora, Isabel, co-
meçou a chorar e soluçava tanto que Eri-
ca começou a sentir-se constrangida:

 – Isabel, por que você chora dessa for-
ma, eu não fiz, nem disse nada de espe-
cial para você chorar assim... 

Soluçando alto, a criança explica: 
– É que eu nunca vi uma diretora ne-

gra na minha vida...
Histórias como as de Erica e Isabel, 

com as quais nos deparávamos no co-
tidiano escolar, foram nos ajudando a 
compreender a urgência de trazermos 
para os contextos escolares, desde a 
Educação Infantil, referências positi-
vas para o ser/sentir negro pelas crian-
ças pequenas. A necessidade de promo-
ver nas escolas práticas afirmativas 
antirracistas, desde os primeiros anos 
de escolaridade, que pudessem contri-
buir para que, tanto as crianças, como 
suas famílias, construíssem um outro 
olhar sobre suas histórias, suas ances-
tralidades e suas visões de mundo foi 
se colocando para nós como uma forma 
de luta e um compromisso político com 
a transformação da realidade social 
excludente.

Preocupações como essas nos leva-
ram ao encontro das microações afir-
mativas, que para Jesus (2011) são 
práticas pedagógicas cotidianas com-
prometidas com o rompimento do ra-
cismo e da discriminação racial ou seja, 
“ações, que decorrem da escuta e obser-
vação do(a) professor ao que este micro-
espaço tem a dizer por meio de seus su-
jeitos cotidianos e de comprometimento 
com a superação do racismo” (JESUS, 
2011, p. 4). 

Nesse sentido, a escuta sensível à 
fala de Isabel, “eu nunca vi uma dire-
tora negra na minha vida”, acendeu o 
sinal para o grupo da pesquisa: preci-

sávamos desenvolver projetos na escola 
que contribuíssem para ajudar Isabel 
e as outras crianças negras e não ne-
gras a se apropriarem de referenciais 
positivos sobre seu pertencimento étni-
co-racial. 

Como Jesus, Araújo e Silva (2015), 
também tínhamos clareza de que “as 
propostas pedagógicas, por si só, não 
têm o poder de provocar mudanças pro-
fundas na mentalidade na sociedade 
brasileira. Porém, confirmamos igual-
mente que no cotidiano, as pequenas 
ações podem provocar transformações, 
pois o microespaço cotidiano é fértil em 
experiências e estas ações “miúdas”, 
provenientes de práticas pedagógicas 
poderão fazer a diferença na vida de 
sujeitos historicamente subalterniza-
dos” (p. 123).

Uma segunda experiência que po-
demos destacar aqui, que confirma a 
potencialidade do cotidiano escolar na 
produção de ações miúdas, que podem 
contribuir para a construção de uma 
educação antirracista, aconteceu em 
um Centro Municipal de Educação In-
fantil (CEMEI), localizado na cidade de 
Itaboraí, no interior do estado do Rio de 
Janeiro. O ponto de partida para o de-
senvolvimento das microações afirma-
tivas foi a percepção da resistência das 
famílias em se autodeclarar ou de de-
clarar seus filhos como negros. Tal per-
cepção apontou para a equipe docente 
a necessidade de elaborar um projeto 
que explorando e vivenciando a histó-
ria e a cultura dos afrodescendentes, 
resgatasse as origens do povo africano 
e como viviam antes de serem trazidos 
como escravizados para o Brasil.

No desenvolvimento de um projeto 
que durou sete meses e exigiu muita 
pesquisa e dedicação por parte de toda a 
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equipe escolar, as crianças foram sendo 
apresentadas aos primeiros habitantes 
do Brasil, suas formas de viver naquele 
momento da chegada dos portugueses, 
os confrontos de culturas e como os po-
vos indígenas vivem nos dias de hoje. 
Depois fizeram um retorno à África, 
entendendo que os negros escravizados 
foram trazidos a força para o Brasil, as 
condições em que vinham e como pou-
cos conseguiam sobreviver à travessia e 
chegar ao Brasil. Conhecendo a África, 
elencaram alguns países para conhece-
rem e pesquisarem melhor, reconhecen-
do suas culturas, hábitos, culinárias e 
lendas. Nesse processo realizaram uma 
visita ao Instituto de Pesquisa dos Pre-
tos Novos, um museu no centro do Rio 
de Janeiro, onde eram “enterrados” os 
negros africanos escravizados que não 
sobreviviam à viagem, e foram também 
ao Museu Nacional visitar as múmias 
do Egito, país escolhido por algumas 
turmas. A culminância foi uma festa 
cultural com apresentações represen-
tando algumas culturas africanas, co-
midas de origem africana e exposição 
de trabalhos realizados e oficinas de 
artesanato e turbante.

O que foi percebido após a vivência 
de todo o processo foi uma diferença no 
olhar das crianças, umas sobre as ou-
tras e sobre elas mesmas. O reconhe-
cimento de sua etnia, a facilidade em 
falar sobre a cor de sua pele foi a pri-
meira mudança percebida. Outro fato 
relevante foi constatar como algumas 
famílias diante da exposição dos tra-
balhos produzidos pelas crianças, rela-
tavam sua ascendência negra com or-
gulho, resgatando histórias e saberes 
perdidos no tempo e no espaço.

A experiência confirmava para a 
equipe da escola o que Gomes (2014) 
afirma: 

Outras histórias do Baobá,
outras lições...
O Baobá tem sua origem na África, 

sendo uma das árvores mais antigas da 
terra, é considerada sagrada pelos po-
vos africanos. Pode viver até 6 mil anos 
e sua semente demora dez anos para 
germinar. Seu tronco, que chega a me-
dir vinte metros de largura, necessita 
de cem pessoas adultas, de mãos dadas 
para que possa ser abraçado. Seu tron-

“A escola tem um papel 
importante a cumprir nesse 
debate. Os (as) professores 

(as) não devem silenciar 
diante dos preconceitos 
e discriminação raciais. 

Antes, devem cumprir o seu 
papel de educadores (as) 
construindo práticas pe-

dagógicas e estratégias de 
promoção de igualdade ra-
cial no cotidiano da sala de 
aula. Para tal é importan-
te sabermos mais sobre a 

história e cultura afro-bra-
sileira e africana, superar 
opiniões preconceituosas 

sobre os negros, denunciar 
o racismo e a discriminação 
racial e implementar ações 
afirmativas voltadas para o 
povo negro, ou seja, é preci-
so superar e romper o mito 

da democracia racial.
(GOMES, 2014, p. 60).
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co além de largo, é oco e acumula água, 
podendo atingir até cento e vinte mil li-
tros. Isso é de extrema importância para 
os africanos nos períodos de estiagem, e 
também para os viajantes que abrem um 
buraco no caule, bebem a água, e depois 
o tampam com a própria casca da árvore. 
Quando a água seca, o interior da planta 
fica oco e passa a servir como casa para os 
bichos e até para pessoas, conforme rela-
tos contidos na literatura africana. 

Tais informações extraídas de várias 
fontes, em si, já nos dão pistas sobre as 
possíveis razões do caráter sagrado da 
planta para os povos de origem.

Talvez seja a combinação de todos 
esses dados, científicos e sagrados, que 
tornam essa árvore, ao mesmo tempo, 
tão fascinante e com tantas histórias 
para contar. 

Além da história, com a qual abrimos o 
presente artigo, trazemos mais uma, com 
intuito de aprender novas lições e con-
cluir nosso texto.

Sendo plantado de cabeça para baixo, 
o Baobá ficou com as raízes para cima e 
a cabeça enterrada na terra. Por isso, as 
pessoas até hoje ficam embaixo do Bao-
bá na África: para escutar os conselhos 
da árvore. A boca do Baobá está no chão. 
Assim, é possível conversar com a árvore. 
Além disso, sendo a árvore mais antiga, 
todas as histórias do mundo estão conti-
das no Baobá.

Que conselhos podemos aprender com 
essa árvore milenar? Como explicar para 
crianças como Isabel porque é tão raro 
uma diretora negra? Como fortalecer a 
luta contra o racismo e sonhar com um 
mundo onde todos e todas tenham os mes-
mos direitos assegurados, independente 
de raça, etnia, religião, gênero, local de 
moradia? 

Nossos ouvidos, colados à boca do Bao-
bá, sopra para nós que a escola, a uni-
versidade, os espaços culturais – como 
a Biblioteca Parque de Niterói, que se-
diou o Projeto A(s) Infância(s) em 
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Debate. Questões contemporâneas 
para se pensar a(s) infância(s), em 
parceria com a Faculdade de Forma-
ção de Professores, sob a coordenação 
das Professoras Maria Tereza Goudard 
Tavares, Heloisa Carreiro, e as demais 
pesquisadoras grupo de Estudos e Pes-
quisas da(s) Infância(s), Formação de 
Professores(as) e Diversidade Cultural 
da FFP/UERJ-GIFORDIC – têm muito 
a contribuir, sim, com essa luta!
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Vivenciando a 
construção
do currículo
com crianças e 
adultos da e na 
escola de educação 
infantil
• Fabiane Florido de Souza Lima

• Maria do Nascimento

Figura 1: Atividade de registro, com a câmera 

fotográfica, do lixo encontrado nos espaços da UMEI.

O convite à leitura deste relato surge 
da intenção de partilhar experiências vi-
venciadas por nós, duas professoras-pes-
quisadoras da Rede Municipal de Niterói, 
as quais cotidianamente vêm nos desa-
fiando a construir com os sujeitos prati-
cantes (CERTEAU, 2014) o currículo da 
Unidade Municipal de Educação Infantil 
(UMEI) Vinicius de Moraes onde atua-
mos atualmente. 

Um dos caminhos que encontramos e 
que tem nos ajudado na elaboração de um 
currículo com jeito de criança (FINCO, 
2015) é pensar práticas cotidianas com 
as crianças da UMEI partindo de uma 
escuta sensível (BARBIER, 1998). Escuta 
essa que vem a ultrapassar o simples ato 
“mecânico” e biológico de ouvir e decodi-
ficar palavras e a se desdobrar em ações 
pedagógicas no dia a dia, voltadas para 
compreender e atender de maneira sig-
nificativa e prazerosa as demandas das 
crianças pequenas. 

Entendemos como currículo com jeito 
de criança aquele que é pensado e prati-
cado a partir de propostas que surjam dos 
interesses das crianças e não apenas pro-
postas elaboradas pelas professoras. Não 
estamos querendo dizer que propostas 
apresentadas pelas professoras não sejam 
interessantes, mas sim que precisam ser 
significativas, prazerosas e que busquem 
contemplar as múltiplas linguagens das 
crianças. 

A professora-pesquisadora (ESTEBAN 
e ZACCUR, 2002) Maria do Nascimento 
relata sua experiência na construção do 
currículo com as crianças do Grupo de Re-
ferência de 5 anos (GREI 5). Já a perspec-
tiva da professora-pesquisadora Fabiane 
Florido, que está na direção da referida 
UMEI, considera esse processo de cons-
trução do currículo a partir da contri-
buição dos diferentes sujeitos, adultos e 
crianças, num movimento desafiador de 
constituir a gestão da escola de forma 
participativa e democrática.

Na UMEI Vinicius de Moraes nos desa-
fiamos cotidianamente a colocar em prá-
tica um projeto pedagógico que tem como 
princípio político a participação dos sujei-
tos que nela trabalham e aprendem jun-
tos. Dessa forma, vimos nos preocupan-
do com os modos de escutar os diferentes 
grupos, principalmente as crianças que 
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são as invisibilizadas teoricamente, pois 
são os sujeitos que ainda não são conside-
rados socialmente com voz e vez nas to-
madas de decisões. Os adultos, entende-
mos aqui, como os profissionais que estão 
diariamente nesse espaço, assim como as 
famílias. Esse movimento dialógico cor-
responde, na prática, à socialização do po-
der decisório entre esses sujeitos. Diante 
dessa proposta, estamos constantemente 
nos questionando sobre como possibilitar 
o direito à participação dessas crianças 
de 3 a 6 anos de idade nas tomadas de 
decisões na escola?

Dialogamos com Sarmento (2007) no 
sentido de que a escola que propomos é 
pensada a partir dos direitos das crianças 
à participação e corrobora com uma pro-
posta pedagógica voltada para a política 
do diálogo. Entendemos que um dos maio-
res desafios da escola pública popular de 
educação infantil é promover espaços 
educativos que as crianças possam legi-
timar e ter prazer de frequentar. Espaços 
nos quais as práticas pedagógicas sejam 
planejadas também a partir das decisões 
e das opiniões delas. Corroboramos com 
a ideia de que a participação efetiva das 
crianças na organização do seu dia, jun-
tamente com seus pares e com os adultos, 
gera um sentimento de identidade e per-
tença ao grupo.

Vivemos em uma sociedade com regras 
sociais e culturais muito rígidas e pouco 
flexíveis às lógicas infantis, uma socieda-
de atravessada por um modo de produção 
de conhecimento e relações que priorizam 
o adulto produtivo, eternamente jovem, 
branco e da classe social mais privilegia-
da. Logo, não é tarefa fácil concretizar, 
efetivamente, a participação infantil em 
uma sociedade adultocêntrica, que não 
considera a criança como o outro na re-
lação. Assim, questionamos podemos su-
perar cotidianamente na escola essa visão 

equivocada que não compreende a crian-
ça em sua totalidade e potencialidade, en-
quanto sujeito de direito e produtora de 
cultura? 

Dentre as tantas questões que nos 
inquietam, quando pensamos na cons-
trução coletiva do currículo nas escolas 
de educação infantil, nos perguntamos: 
como podemos promover a construção de 
um currículo com jeito de criança com a 
participação das crianças? Como poderí-
amos tornar a UMEI um ambiente cole-
tivo mais acolhedor e desafiador para as 
crianças? Como romper com a lógica da 
escola de educação infantil enquanto um 
espaço de preparação para o futuro? 

Buscando romper com essa afirma-
ção, a professora-pesquisadora Maria do 
Nascimento, vem se desafiando cotidia-
namente a construir um currículo prati-
cado (ALVES, 2004) com as crianças do 
GREI 5C. 

O modo como a comunidade no entorno 
da UMEI vem tratando a questão do lixo 
tem sido muito debatida na nossa escola e 
frequentemente temos desenvolvido pro-
jetos com as crianças sobre tal temática. 

No início do ano (2019), quando nós 
(duas professoras) iniciamos as ativi-
dades com as crianças do GREI 5C, dis-
cutimos na roda de conversas a questão 
do lixo que é depositado por pessoas da 
comunidade em frente ao portão que dá 
acesso à cozinha e a despensa da UMEI 
Tal atitude coloca em risco a saúde das 
crianças e demais profissionais que tra-
balham na escola, tendo em vista que o 
lixo depositado tão próximo à despensa 
atrai roedores e insetos. A partir de algu-
mas questões levantadas pelas crianças 
na roda de conversa, decidimos fotografar 
os espaços da UMEI, a fim de perceber se 
nós, crianças e adultos, estamos dando o 
devido tratamento ao lixo que “produzi-
mos” na escola. 
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Essa questão que envolveu as discus-
sões sobre o descarte do lixo se desmem-
brou em algumas atividades que des-
pertaram o interesse das crianças para 
assuntos que discutem sobre uma vida 
mais sustentável. Assim também, en-
tendemos que o fato delas poderem re-
gistrar, através da fotografia o que era 
significativo e o que quisessem as trans-
formavam nesse outro que se inventa, 
reinventa e se ressignifica cotidianamen-
te. Esse outro sujeito cotidiano que tem 
voz e vez e participa da organização do 
seu dia na UMEI. Nos fez compreender, 
assim, que na escola de educação infan-
til o currículo é vivido, praticado, pensa-
do cotidianamente com os elementos que 
os sujeitos trazem.

A professora-pesquisadora Fabiane 
Florido defende que o cotidiano é um es-
paço-tempo rico de invenções e reinven-
ções, onde são construídos com os sujei-
tos que o habitam, adultos e crianças, 
conhecimentos significativos; local em 
que se vivem experiências, presentes nas 
simples ações (nas brincadeiras, no con-
tar e ouvir histórias, no cuidar e educar 
etc.) que se contrapõem à noção hegemô-
nica de um espaço-tempo de repetições e 
mesmices, onde não se criam e não podem 
ser criados conhecimentos (OLIVEIRA, 
2013), onde nada se inventa nem renova. 

A UMEI que vimos construindo tem 
como eixos norteadores o desenvolvimen-
to do trabalho com as crianças voltado 
para a participação infantil, a ressigni-
ficação dos espaços, o trabalho com a di-
versidade e sustentabilidade, o cotidiano 
como construção curricular, pois entende-
mos o currículo nas intenções, nas ações 
e interações entre os sujeitos e presentes 
no dia a dia. Compreendemos que es-
ses eixos estão em concordância com os 
princípios éticos, políticos e estéticos, os 
quais, as Diretrizes Curriculares Nacio-

nais da Educação Infantil (DCNEI, 2010) 
se referem.

O cotidiano nos aponta situações que 
nos fazem refletir, dialogar e avaliar nos-
sas escolhas e nossas concepções de edu-
cação, conhecimento, infância e criança, 
dos espaços e tempos na educação infan-
til, nos permitindo outras possibilidades 
de práticas pedagógicas.

Percebemos essas questões quando no 
encontro do João Marcelo com a tia Ma-
ria no portão de entrada ele pergunta: 
– Tia Maria, o que vamos conversar hoje? 
Quando o pai de uma criança de 5 anos 
de idade nos diz que vai tirá-la da esco-
la porque ela não aprendeu ainda a ler 
e escrever; quando as famílias questio-
nam se as crianças só brincam na escola; 
quando a merendeira sugere o “Projeto de 
Alimentação Consciente” e indica sua im-
portância para escola; quando a auxiliar 
de serviços gerais orienta as professoras 
no momento do sono das crianças peque-
nas e participa no acolhimento e adapta-
ção dos menores na escola, etc.

Entendemos assim que, a educação 
infantil faz parte de um projeto políti-
co pedagógico da escola, implementado 
através das relações construídas entre os 
diferentes sujeitos. Um projeto de autoria 
coletiva, onde adultos e crianças fazem 
parte das ações cotidianas e da constru-
ção curricular.

Vimos nos desafiando na construção 
de um currículo que se contraponha a 
um modelo homogeneizador ainda tão 
presente nas escolas de educação infan-
til. Buscamos construir uma relação ho-
rizontal com as crianças tendo em vista, 
que elas estão inseridas em uma lógica 
adultocêntrica, e nós adultos, muitas ve-
zes, não estamos abertos às diferentes 
lógicas infantis. 

As experiências, trazidas aqui por nós 
e vivenciadas pelas crianças, contribuem 
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para um novo olhar com e sobre a infân-
cia, para suas necessidades e peculiarida-
des. As crianças pequenas nos colocam em 
um movimento constante, ajudando-nos a 
pensar nesse currículo com jeito de crian-
ça como sugere Finco (2015): num modo 
outro de fazer currículo. Um currículo em 
permanente construção, aberto, dialógi-
co, construído e vivido na intensidade das 
relações que produzimos cotidianamente 
na escola de educação infantil.
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O DIREITO DA(S) 
INFÂNCIA(S) À 
EDUCAÇÃO INFANTIL: 
TENSÕES ENTRE O 
DISCURSO LEGAL E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
EDUCACIONAIS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO / ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO
• Adriana Cabral Pereira de Araujo

• Mônica de Souza Motta

...a invisibilidade tem uma extensão 
correspondente na ausência da conside-
ração dos impactos das decisões políticas 
sobre as diferentes gerações, especial-
mente a infantil [...] as crianças são o 
grupo geracional mais afectado pela po-
breza, pelas desigualdades sociais e pe-
las carências das políticas públicas. 

(SARMENTO, 2007, p. 38)

Iniciamos essa conversa sobre a con-
quista do direito à educação da pequena 
infância, e do processo de exclusão e ma-
nutenção das desigualdades sociais no 
âmbito do atendimento destinado a(s) in-
fâncias(s) na Educação Infantil, buscando 
a partir das palavras do pesquisador Ma-

nuel Sarmento (2007) refletir sobre os de-
safios entre o discurso legal e as políticas 
públicas voltadas para a(s) infância(s).

Convidamos cada leitor(a) a refletir so-
bre a conquista desse direito como fruto 
de lutas intensas de vários segmentos da 
sociedade, tais como os movimentos de 
mulheres trabalhadoras, dos sindicatos, e 
das universidades. Numa sociedade mar-
cada pelas desigualdades sociais e por 
uma política pública que traz em si avan-
ços e retrocessos, a garantia desse direito 
a partir da Constituição Federal de 1988, 
conhecida como a constituição cidadã, foi 
aos poucos, sendo implementada e refor-
çada lentamente nas demais legislações 
surgidas nos últimos 30 anos.

Apesar dessas e outras legislações 
aprovadas nesse período, nos questiona-
mos se de fato, três décadas passadas, 
esse direito conquistado tem sido garan-
tido à pequena infância?

Nossa motivação nessa escrita implica 
investigar as políticas educacionais dire-
cionadas à Educação Infantil, nos contex-
tos dos Planos Municipais de Educação 
(PME) do município de São Gonçalo/RJ, 
utilizando como recorte temporal os anos 
de 2007 a 2018, período vigente dos PME 
aprovados em 2006 e 2015. Neste senti-
do, a análise proposta refere-se às metas 
2 (Lei n° 056/2006) e 1 (Lei n° 658/2015) 
do PME em consonância com os Planos 
Nacionais de Educação (PNE), e, a partir 
delas, busca discutir acerca das questões 
políticas e educacionais que dificultam a 
expansão da educação infantil na cidade, 
bem como o entendimento da criança como 
sujeito de direito, sobretudo, à educação. 

O direito à Educação Infantil
No Brasil, a convalidação do direi-

to à Educação Infantil é uma conquista 
recente, determinada pela Constituição 
Federal de 1988, definindo que as crian-
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ças na faixa etária do nascimento até os 
cinco anos de idade possuem a prerro-
gativa para o atendimento em creche e 
pré-escolas, apontando no art. 208, inciso 
IV como dever do Estado a garantia de 
“Educação Infantil, em creche e pré-esco-
la, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” 
(BRASIL, 1988). 

 O tema é regulamentado pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal – Lei nº 9.394/96, em seu artigo 21, 
inciso I, ao incluir a Educação Infantil, 
juntamente como o Ensino Fundamen-
tal e Médio, nas etapas da Educação Bá-
sica, reconhece que as crianças na faixa 
de atendimento das creches e pré-escolas, 
que vai de 0 a 5 anos de idade, passam 
a compor a primeira etapa da Educação 
Básica, devendo ser uma oferta obrigató-
ria e gratuita pelo Estado, determinando 
as responsabilidades dos entes federados 
para com os níveis da educação, confor-
me art. 11, inciso V apontando que: “os 
municípios têm por incumbência oferecer 
a Educação Infantil em creches e pré-es-
colas e, com prioridade, o Ensino Funda-
mental” (BRASIL, 1996).

Neste sentido, com a determinação da 
elaboração do Plano de Educação previsto 

na Constituição Federal (CF) de 1988 e 
na LDB nº9394/96, os municípios precisa-
ram enfrentar grandes desafios, perante 
o PNE 2001-2010, necessitando articular 
a participação da sociedade civil organi-
zada, com o objetivo de formularem os 
seus respectivos planos de acordo com as 
realidades e peculiaridades locais, consti-
tuindo os seus respectivos Planos Munici-
pais de Educação (BRASIL, 2001, art.2°). 

É pensando nestas questões que volta-
mos nosso olhar para a rede pública mu-
nicipal de ensino de São Gonçalo/RJ com o 
intuito de discutir acerca do papel político 
do Plano Municipal de Educação. Desta-
cando que o primeiro plano foi sancionado 
como Lei de nº 56/2006, para o decênio de 
2006/2015. Após o término de sua vigên-
cia, um novo Plano foi publicado por meio 
da Lei de nº 658/2015, com abrangência 
para o decênio 2015/2024. Daí se justifi-
ca a opção por historicizar os planos, afi-
nal, ao analisarmos o seu cumprimento é 
uma forma de refletirmos sobre as ações 
governamentais e sua “descontinuidade”, 
visto que os dois planos perpassam por 
diferentes gestões. 
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Mas, apesar de dispor de um contexto 
legal que os respaldem, conforme apon-
tamentos de Souza & Alcântara (2017) 
observamos que o campo da política edu-
cacional no Brasil é historicamente mar-
cado, pela descontinuidade das ações 
governamentais, não sendo uma tare-
fa fácil articular um sistema de ensi-
no a uma cultura de planejamento de 
longa duração. 

O PME em virtude de sua abrangên-
cia temporal e das mudanças de gestões 
ocorridas no período de sua vigência ne-
cessita avançar na perspectiva de uma 
política de Estado, e não de governo. 
Atentando para amplitude dos planos 
optamos para fins desta pesquisa in-
vestigar e analisar as seguintes metas: 
Meta 2 da Lei nº56/2006 e Meta 1 da Lei 
nº 658/2015, conforme tabela abaixo:
Os dados mostram o número reduzido 
de vagas ofertadas na rede pública mu-
nicipal de ensino e o crescimento signifi-
cativo do número de matrículas na rede 
privada. Demonstrando uma possível 
omissão do Estado para com a “educação 
dos pequenos”, o que pode ser constata-
do no fato de que a rede privada é maior 
que a rede pública municipal de ensino. 

Diante do exposto, o Estado corrobora 
com o processo de exclusão e desigual-
dade ao transferir sua responsabilidade 
para a sociedade civil, ignorando o prin-
cípio constitucional que define a edu-
cação como “direito de todos e dever do 
Estado”. Portanto, ao apresentar uma 
ação referendada numa política de Es-
tado mínimo, contribui para “acentuar a 
equação perversa que marca a política 
educacional brasileira atual, assim ca-
racterizada: filantropia + protelação + 
fragmentação + improvisação = precari-
zação geral do ensino no país”, conforme 
destacou Saviani (2013, p. 754).

Nessa trajetória destacamos que as me-
tas: Meta 2 da Lei nº56/2006 e Meta 1 
da Lei nº 658/2015, ambas determinam 
a ampliação do atendimento as crianças 
na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, 
ainda se apresentam distante da sua 
efetivação, cabendo apontar, que o direi-
to à educação está previsto em nossa le-
gislação, como no caso das metas acima 
referenciadas, mas o dever de garantia 
desse direito pelo Estado vem sendo pro-
telado ao longo dos anos. 

Notas Provisórias
O município de São Gonçalo, o segundo 

maior do Estado do Rio de Janeiro, confor-
me indicativos do IBGE possui o desafio 
de buscar um planejamento orgânico que 
efetive uma política de direito, realizando 
levantamento de dados e informações so-
bre a oferta e a demanda educacional em 
seu território. 
Percebemos nessa reflexão que a oferta de 
vagas em instituições públicas no municí-
pio, segundo os dados apresentados, sobre-
tudo, para a creche, está muito aquém das 
demandas da(s) infância(s) da 16ª cidade 
mais populosa do país, revelando o quanto 
ainda prevalece a invisibilidade e a preca-
riedade nas políticas públicas de atendi-
mento e no reconhecimento das crianças 
pequenas como sujeitos de direitos.
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