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4  PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CENA: SIGNIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

 

 

4.1 Os interlocutores-crianças: cenas em close 

 
Até aqui, com significativas palavras, a diretora, as professoras e as funcionárias da 

EMEI “Joaninha” já tiveram, inicialmente, voz em nosso processo investigativo. Agora é a 

vez das crianças. Quem sabe elas, em sua própria linguagem, possam esclarecer o que não nos 

foi fácil elucidar para as professoras: como elas são, isto é, corpo-movimento expressivo e 

significativo. 

Neste capítulo, relataremos algumas cenas de práticas pedagógicas que assistimos e 

outras que vivenciamos (por que conduzimos as atividades), as quais foram registradas em 

câmara fotográfica e/ou vídeo. Dentre tantas outras, selecionamos as situações que se seguem 

(denominada "cenas"), pelo fato de nelas estar bem claro como as crianças são insistentes, a 

seu modo, em demonstrar seus sentimentos, desejos e necessidades, ao passo que da parte das 

professoras fica aparente suas dificuldades em realizar as leituras sígnicas das crianças. Desse 

modo, foram cenas pedagógicas como as que serão relatadas que nos serviram de "porta de 

entrada" para as problematizações iniciais que desencadeamos com as professoras a respeito 

das práticas pedagógicas então correntes, bem como para nossa interpretação semiótica. 

 

4.1.1 Cena 1: “Caí de maduro!”  

 
No dia 15 de setembro de 2009, assistimos às crianças da turma da professora Letícia 

(maternal II, período vespertino) brincarem no parque, onde várias delas jogavam-se no chão 

(de areia), brincando de cair, e exclamavam: "caí de maduro!". Até então, a professora Letícia 

aparentemente aprovava as ações das crianças ao repetir a frase “caiu de maduro!”. A cada 

vez, as crianças mais se entusiasmavam e três meninos passaram a cair uns em cima dos 

outros. A professora, que observava outras crianças brincando no escorregador, ao ver a cena, 

ordenou que os meninos fossem se sentar embaixo da árvore próxima (local aparentemente 

destinado ao "castigo" das crianças). Como sentaram-se juntos e começaram a brincar, a 

professora levou um deles para sentar em local um pouco mais distante. Ele ficou por uns 

minutos sentado calado, olhando ao redor, mas logo ele retornou a se juntar com os outros 

dois e, como que se escondendo por detrás da árvore, recomeçou a brincar. 
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Logo depois, conversamos com professora Letícia sobre o acontecido. Ela nos contou 

que, certo dia, uma daquelas crianças caiu enquanto brincava, e como forma de consolo ela 

lhe disse: “caiu de maduro”. A partir dessa fala da professora, dessa “autorização” aos 

“tombos” das crianças, concluiu Letícia, elas sempre se jogavam no chão e diziam "caí de 

maduro”. 

Essa simples frase, pronunciada inicialmente pela professora, carregava um poder, um 

signo que autorizava e desencadeava nas crianças uma experiência multissensorial49. Se na 

linguagem verbal, tratava-se apenas de uma frase (“caí de maduro”), do ponto de vista 

semiótico as crianças já nos comunicavam, incessantemente, como gostariam de ser 

consideradas e valorizadas na prática pedagógica: elas queriam ser admiradas pelo que tanto 

sabem e gostam de fazer, isto é, de experienciar uma ação corporalmente, com total 

envolvimento. Além do mais, como as próprias crianças tentam nos dizer, na linguagem 

própria que lhes caracteriza, é que é nesse modo de experimentação sensível que elas 

adquirem o poder e condição de aprender/significar o que fazem. 

Diante da cena “caí de maduro”, o que nos ficou claro é como, infelizmente, nós 

adultos, muitas vezes enfraquecemos nossas possibilidades multissensoriais, mediante as 

quais seríamos capazes de entender o modo típico das crianças se comunicarem. Do mesmo 

modo, também se confirmou a tendência de esquecer que os sentidos das crianças não se 

estabelecem da mesma forma que se estabelecem para nós, adultos. O que estamos querendo 

dizer é que a relação adulto-criança é mais ampla e complexa do que uma relação puramente 

logocêntrica, quer dizer, com base na razão. 

Naquela situação, não julgamos prudente perguntar à professora Letícia se ela percebia 

que, naquela conduta, as crianças tentavam chamar-lhe a atenção. Pediam-lhe para serem 

admiradas, novamente aprovadas por “serem do jeito que são”: corpo-movimento 

significativo, logo, multissensorial. Também não comentamos com ela o fato de que, no nosso 

julgamento, não haveria necessidade de punir os três meninos, retirando-os do espaço, pois 

estavam apenas brincando de "cair de maduro", e, aparentemente, não havia riscos para sua 

integridade física. Em suma, consideramos que, naquele momento, não poderíamos julgar 

valorativamente as condutas da professora. 

 Pudemos ver nessa cena algo que também é destacado por Corsaro (apud GRAUE; 

WALSH, 2003 p. 29): que as crianças, embora sejam frequentemente postas em desafio de 

                                                
49 No uso dicionarizado, "multissensório" significa “próprio para o registro ou transmissão de múltiplas 
sensações” (HOUAISS, 2001). 
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desenvolverem competências em cenários sobre os quais parecem ter pouco controle, também 

são “capazes de inventar em contextos criados pelos adultos, os seus próprios subcontextos, 

que permanecem a maior parte das vezes invisíveis para os adultos, mas que são bem visíveis 

e notórios para as crianças”.  

 Nesse sentido, o que concluímos na análise dessa cena é que não se trata exatamente, 

na prática pedagógica e nas pesquisas, de concedermos vez e voz às crianças. Estas elas já os 

têm! A nossa dificuldade é conseguir lê-las e interpretá-las no instante mesmo em que elas se 

mostram. Tal dificuldade interpretativa, ou acontece por não sabermos ler os signos das 

crianças, ou por não estarmos atentos e disponíveis, o que exige um deslocamento constante 

do “lugar” perceptivo e interpretativo em que nos encontramos, assim como exige a renúncia 

de nossas representações apriorísticas. Portanto, mesmo quando se concede formal e 

explicitamente "voz" às crianças, tal não significa que elas serão de fato ouvidas, se as 

exigências que descrevemos não forem atendidas! 

Nesse aspecto é importante considerar o argumento de Possenti (2002) acerca da 

necessidade de, ao se tratar de prática pedagógica, indagarmos a quem se deve interpretar (às 

crianças) e não o que (um suposto conteúdo que por elas deve ser aprendido). Sendo assim, 

nos é indispensável entender melhor, do ponto de vista ontológico e epistemológico, a 

dinâmica da produção sígnica infantil – da semiose, em termos peircianos – nas práticas 

pedagógicas entendidas como processo comunicativo. Isto implica, pois, um entendimento 

sobre a dinâmica operativa do movimento significativo, já que é justamente ele que permite 

privilegiadamente perceber as crianças como autoras de seus próprios sentidos e significados 

no fazer pedagógico.   

Possibilitar que as crianças participem da prática pedagógica na condição de autoras 

exige do professor um certo esforço interpretativo. Para tal, é preciso iniciar exercitando a 

renúncia do velho hábito de interpretar as crianças recorrendo, unicamente, a 

conhecimentos/saberes provindos de seus próprios repertórios e experiências anteriores, pois 

desse ponto de vista colhe-se, apenas, a interpretação dos conteúdos propostos. 

É nesse exercício de renúncia, pois, que podemos encontrar a alternativa para 

entendermos que uma prática pedagógica na Educação Infantil não é um espaço-tempo de 

reprodução de conteúdos escolarizantes, mas é um espaço vívido, aberto à contingência, à 

criatividade, à multiplicidade de pontos de vistas e, por isso mesmo, às relações 

comunicativas, potencializadas pelo movimento.  
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Por isso, nossa preocupação, já anteriormente manifestada, com a primazia da língua 

(verbal e escrita) como procedimento interpretativo, já que as crianças articulam de modo 

indivisível e simultâneo uma diversidade de signos (táteis, verbais, visuais, sonoros, 

emocionais etc.). Dessa maneira, o processo de significação das crianças não pode se encerrar 

em tentativas de realizar traduções ou equivalências de seus multi-sentidos/multi-signos a 

estruturas linguísticas.  

Em Gomes-da-Silva (2007), afirmamos que não é condição do movimento – por ser 

significativo e não mecânico – transportar significações prontas e acabadas (por exemplo, 

conteúdos escolares), como se eles estivessem a priori determinados. A condição do 

movimento é de transformação e comunicação no momento mesmo de uma ação. Assim, é no 

desenrolar da própria prática pedagógica que nos cabe ler e interpretar as significações das 

crianças, as suas expressividades. Eis o nosso grande desafio: saber lê-las e interpretá-las no 

instante mesmo em que elas se mostram, no seu modo de ser criança: corpo-movimento e 

incondicionalmente entregue ao aqui-agora. É no espaço do aqui-agora, que as significações 

das crianças se corporificam. Vale ressaltar, contudo, que essa operação não é destituída de 

repertórios/de experiências passadas, pois, por ser operativo, o movimento carrega consigo 

significações anteriores, as quais são retomadas em novas significações na experiência vívida.  

Não podemos assim, ao ler e interpretar as significações que as crianças engendram 

nas várias situações que experienciam, tentar excluir significações e sentidos provenientes de 

processos sígnicos “não-verbais”, sob pena de encerrar o fluxo de produção desencadeado 

pelas próprias crianças. O que perderemos, com isso, é a oportunidade de compreendê-las no 

seu estar sendo, estar experienciando, estar produzindo expressividades, logo, participando da 

prática pedagógica compreendida como comunicativa. Ou seja, contraditoriamente, perdemo-

las na situação que tanto procuramos incluí-las: como partícipes e co-construturas do processo 

investigativo e pedagógico. Isto significa: perdemo-las na sua revelação como autoras de seus 

próprios sentidos e significados nas relações pedagógicas – na vida, melhor dizendo. 

Embora a professora Letícia tenha, de um lado, numa atitude muito feliz, autorizado as 

crianças a “caírem de maduro”, por outro, ela se irritou com a euforia com que elas se 

entregaram à brincadeira. Nós, naquele momento na condição de observadora, ficamos com 

nossa câmera na expectativa de assistir mais risadas, mais “tombos” diferentes, mais cenas de 

contatos, arrebatamentos e criações das crianças. Mas a professora, numa leitura eivada de um 

velho hábito, enquadrou a situação no código cultural de "maus comportamentos”. 
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Não estamos dizendo, evidentemente, que a professora não deveria se preocupar com a 

possibilidade de, caso os “tombos” se intensificassem, as crianças se machucassem. Na nossa 

análise, a professora, ao cessar a brincadeira das crianças, encerrou seu fluxo criativo (as 

semioses). É neste ponto, pois, que voltamos a afirmar que a tarefa de um professor deve 

partir do ato de admirar as crianças, as suas expressividades.   

Estar entregue ao aqui-agora, significa que as crianças não operam, necessariamente, 

com base em pressupostos ou linguagens codificadas, cristalizadas ou fixadas culturalmente. 

Elas são abertas a possibilidades de criação. Por isso sempre nos surpreendem, como os 

artistas e os “loucos”. E reconhecemos, também há professores disponíveis e atentos à prática 

educativa como acontecimento contingente (no qual há espaço para conflitos, confrontos, 

incertezas, dúvidas, imprevisibilidades) – e são também mais criativos, e por isso, são 

também um pouco artistas e “loucos”... 

Talvez, nós, professores, gestores e pesquisadores, insistamos em ignorar a sabedoria 

das crianças por não termos paciência para compreendê-las, ansiosos que somos por 

apresentar nossas interpretações, muitas vezes superficiais. Precisamos, então, nos 

desvencilhar da suposição de que sabemos mais que as crianças e, desse modo, conceder-lhes 

espaço na participação pedagógica.  

Isto posto, e antes de prosseguir com os relatos de cenas vivenciadas em campo, temos 

ainda a dizer que nossas ações de caráter interventivo levaram em consideração alguns 

aspectos didáticos que, a partir das falas da diretora, das professoras e das próprias crianças 

em suas linguagens/produções sígnicas, percebemos como deficientes na dinâmica 

pedagógica da EMEI "Joaninha".  É o caso da presença do jogo/brincadeira, bem como das 

dificuldades de percepções rítmicas e multissensoriais das crianças. Nessa direção, nossa 

estratégia principal foi tentar desestruturar a rotina pedagógica da instituição, no intuito de 

perceber em que medida o hábito como conduta em constante evolução, como defende Peirce 

(1975), poderia ser incorporado de maneira tranquila, ou penosa, na ação docente.  

Como vimos no Capítulo 3, reside no entendimento de rotina como hábito de avaliar-

se, aprofundar-se e, portanto, evoluir e generalizar conhecimentos, a possibilidade de  um 

professor assumir-se como investigador da própria prática. Assim, a nossa esperança foi que, 

ao mexer na rotina, as professoras da EMEI “Joaninha” se obrigassem a ler e perceber, além 

da reação/comunicação das crianças, as suas próprias reações.    
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4.1.2 Cena 2: “Papapa, pepepe: Movimentando rotinas” 

 Após o período de observação inicial, concluímos que a melhor alternativa para  nossa  

intervenção junto às turmas do vespertino – as crianças das professoras Flávia e Letícia –  

seria reuni-las em um só grupo, de modo a facilitar e otimizar a apresentação de nossa 

proposta didática às professoras, e considerando também a pouca experiência dessas 

professoras com crianças daquela idade.  

 Assim, por alguns encontros pedagógicos consecutivos, exploramos a bandinha50 da 

EMEI com as crianças, assim como lhes apresentamos algumas obras musicais infantis que 

naquela instituição eram desconhecidas, como, por exemplo, as músicas do grupo musical 

“Palavra Cantada”, do CD “Pandalelê” 51 e “Lenga la lenga”52. Vale ressaltar que a nossa 

intenção foi provocar ao máximo a multissensorialidade das crianças, incentivando-as a 

tocarem, ouvirem - enfim, perceberem a atividade, os instrumentos, os colegas e professoras 

por meio de todos os seus sentidos. 

Nessa direção, desenvolvemos53, em uma tarde do mês de outubro, uma sequência de 

atividades rítmicas, na qual utilizamos chocalhos, paus de chuva, instrumentos alternativos de 

percussão e outros.  É interessante relatar que apesar da euforia e agitação das crianças com as 

atividades desenvolvidas foi muito satisfatório perceber como todas se dispuseram a 

participar, inclusive o menino Pedro54, que de modo muito surpreendente, integrou-se ao 

grupo e se permitiu experimentar os instrumentos, realizar as mímicas sugeridas, bem como 

brincar de tomar banho na chuva e, até mesmo, cantar e dançar. 

Desse feito, tivemos como gratificação ouvir das professoras que as crianças, ao se 

encontrarem nos dias seguintes, repetiam sucessivamente: "papapa, pepepe, papapa, 

pepepe...”. Essa era uma sequência ritmada que havíamos criado para facilitar o 

acompanhamento das crianças ao ritmo dos instrumentos alternativos que utilizamos nas 

atividades desenvolvidas. Esse fato nos indicou que as crianças puderam significar e dar 

sentido às atividades.   

                                                
50 Estamos nos referindo a instrumentos de plásticos e madeiras que toda EMEI da rede municipal de Bauru 
recebe como material pedagógico.  
51 CD com músicas e brincadeiras cantadas coordenado por Eugênio Tadeu da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
52 “Lenga la lenga – jogos de mãos e copos”, de Viviane Beineke e Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas  
53  Essas atividades foram desenvolvidas em uma sala relativamente grande para comportar as duas turmas.  
54 O menino Pedro, cujo nome é fictício, sempre se isolava da turma, preferindo a solidão periférica dos espaços 
pedagógicos - como na caixa de areia onde ele construía sua própria "ilha" para isolar-se – ou o aconchego da 
professora, em quem ele confiava e preferia sua proximidade ao invés de brincar com as crianças do grupo. 
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Estimulados pela reação das crianças, e com intuito de provocar a reação das 

professoras, programamos, como decorrência daquelas atividades, um conjunto de ações a 

serem desenvolvidas três dias após a tarde do "papapa, pepepe". Caracterizadas pela 

simultaneidade sígnica, utilizamos, além dos processos rítmicos com uso dos instrumentos 

alternativos, palmas e percussão com os sons do próprio corpo, outras brincadeiras 

multissensoriais em grupo, tais como “massagem no trenzinho”, “a dança do barquinho” e 

outras do mesmo gênero, que foram acompanhadas de músicas diversas55. As fotografias 48 e 

49 ilustram algumas dessas brincadeiras, nas quais se pode perceber a satisfação e efetiva 

participação das crianças. 

 

     
Fotografia 48 - Cena 2: “Papapa, pepepe: Movimentando rotinas” 

 
 

                                                
55 Vale esclarecer, que embora tenhamos nomeado algumas atividades por multissensórias e outras por rítmicas e 
perceptivas, no limiar, temos clareza de que elas não se diferem no que diz respeito aos seus potenciais para 
despertar o desenvolvimento sensível e integral das crianças/do ser humano. As ações multissensórias são 
também rítmicas e perceptivas, haja vista o fato de o ritmo, permitido pelo movimento significativo, constituir-se 
como base de toda atividade humana. Do mesmo modo, toda ação rítmica é também compreendida como 
multissensória ou de múltiplas sensações, as quais são relativas à totalidade de nossos cinco sentidos. A 
separação nominal aqui estabelecida fica por conta, de um lado, da nossa estruturação didática estratégica e, de 
outro, para oportunizar às professoras a percepção de caminhos/aspectos pedagógicos a seguir.  
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Fotografia 49 “Papapa, pepepe: Movimentando rotinas” 

 

 Nesse mesmo dia, também apresentamos às crianças algumas possibilidades de pular 

corda, como “pular cobrinha”, “pular fio elétrico”, “passar por baixo da corda” e outras 

formas que, embora sejam atividades simples, nunca tinham sido vivenciadas pelas crianças 

na instituição. 

 No fim do turno, após as atividades, as crianças, embora cansadas em decorrência do 

grande envolvimento nas atividades, expressaram sua satisfação, conforme nos mostra a 

fotografia 50, a seguir.  

 

 
Fotografia 50 - Cena 2: “Papapa, pepepe: Movimentando rotinas” 

 
O que ocorreu naquela tarde foi uma quebra nos hábitos pedagógicos de professoras e 

crianças daquela turma. Nossa interpretação é que as atividades, embora numerosas, foram 

oportunas e prazerosas para as crianças. Pudemos percebê-las na ação, na 

indivisibilidade/totalidade de sua  existência. 
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Pudemos, posteriormente, em diálogo com as professoras e a diretora, colher suas 

interpretações. Transcrição parcial da conversa que mantivemos com elas é apresentada a 

seguir.  

 

Eliane: Então, Flávia e Letícia, vim aqui hoje porque fiquei preocupada com vocês 

ontem. Eu já tinha feito esse processo de intervenção na turma da manhã, mais vezes 

do que com vocês, e as professoras ficaram muito cansadas. Uma professora até 

brincou: “você só apareça daqui a uma semana, pelo amor de Deus!”, porque elas 

ficaram muito cansadas. E vocês? A gente muda a rotina e percebemos fisicamente a 

diferença. Mexendo com a rotina, dá um cansaço no professor que é natural, que é 

normal, ele é humano, que tem outros trabalhos, outras coisas. A rotina é necessária, 

porque não conseguimos fazer o trabalho se ela não existir, mas eu queria saber o que 

vocês sentiram; que vocês acharam, especialmente em relação às crianças? 

Letícia: Eu acho que se saíram bem. A atividade se desenvolveu; eu achei que 

gostaram. 

Flávia: Eu gostei. Achei que tem bastante coisa diferente daquilo que a gente está 

acostumado a fazer, então acredito que isso acrescenta. E com relação à atividade de 

ontem – que foi mais longa, porque ficamos bastante tempo –, no final da atividade, 

achei que eles já estavam cansados, mas na sala de aula não, estavam participando 

bastante, e bem interessados, pela carinha deles a gente vê. 

Eliane: É. Depois vamos pegar os vídeos para ver qual a reação deles. Mas eu até 

chamei a Celeida pelo seguinte: claro que a gente precisa ter uma rotina. O que eu fiz 

ontem de manhã foi uma bateria de coisas, excedeu, ultrapassou o horário, foi uma 

coisa a mais do que normalmente o professor faz num dia e que ele aguenta. Não 

aguenta mesmo, eu sei que vocês trabalham dois períodos. Mas eu fiz aquela grande 

bateria porque eu estava mais testando as crianças e vendo como elas reagem. Fui 

cutucando para ver até onde seria possível ir. Mas a idéia é que isso seja distribuído 

em um outro percurso, em uma outra rotina. Eu chamei a Celeida para conversar com 

vocês sobre o que acham da possibilidade de acrescentarmos esse tipo de atividades 

nas rotinas. Da gente modificar rotinas e criar rotinas. O que for bom dessas rotinas 

a gente mantém, e veremos como podemos acrescentar coisas novas. Porque as vezes 

a gente entra na rotina, e ela engessa a gente. Então, como vocês pensam que 

podemos acrescentar coisas diferentes, novas atividades na rotina? 
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Flávia: Hoje, na minha turma, eu acho que a atividade do quiosque é apropriada. 

Porque é lá que trabalhamos mais movimento. E essas atividades, tem muitas coisa 

que não conhecíamos, então podíamos ir trabalhando. 

Letícia: E para mim tudo é novo, porque eu não tinha nenhuma experiência na 

Educação Infantil. Antes deste ano, trabalhei só 2 meses com o maternal [..]. Então, 

tudo o que as pessoas falam, eu vou pegando uma coisa aqui, outra coisa ali. Tudo 

dos outros eu vou agregando e dando um jeito de encaixar o que eu acho bom. 

Eliane: Porque na verdade até o que você [Letícia] falava, eu me reorganizava. Na 

atividade do barquinho, por exemplo, eu falei “vamos mexer assim”, e você falou 

“vamos remar”. Então você já tem um estilo próprio do professor de Educação 

Infantil, não é mesmo? Porque a idéia não é eu dar aula para vocês. Por alguns 

motivos: o primeiro é que eles já estão acostumados com vocês. E a gente tem que 

valorizar isso. Então, eu teria que fazer um processo de familiarização, de eles me 

verem como a professora deles. Eu entraria de vez em quando para mostrar umas 

coisas, mas vocês são as professoras; vocês já sabem lidar com eles, conhecem cada 

um. 

Celeida: É, eu vejo aqui o quanto é bom ter alguém que pode nos ensinar. Porque o 

que vemos sempre, ou é na teoria, nas revistas que falam bastante da parte prática, 

mas você está novamente lendo como na teoria, e aí quando nós conversamos com 

uma amiga para trocar experiência, nós também trocamos através das informações 

que elas passam. Aí não estamos lendo, mas estamos através da oralidade, trocando. 

Mas é diferente, porque às vezes a pessoa que está ouvindo pode passar para a gente 

a imagem de alguém que está entendendo tudo, e aí quando você vai utilizar-se 

daquela experiência, você pode acabar fazendo totalmente diferente, porque foi a sua 

interpretação. Então é diferente ver a Eliane propondo e realizando. Eu vejo que não 

há problema de você [Eliane] não ser a professora. Por tudo o que vi ontem, e pelo 

que já vi nos outros dias, eu não vi problema. Exceto por um ou outro, mas isso 

sempre vai existir. E a partir desta proposta dela, de fato podemos ir modificando a 

rotina. Porque como a Eliane falou, a rotina não pode ser engessada. E não pode 

mesmo. [...] E tem pessoas que nem se percebem, mas elas estão engessadas. Você 

fala para fazer alguma coisa, e ela nunca pode. Ela tem uma rotina para seguir, e dá 

a impressão de que se ela não seguir, não vai chegar a hora de ir embora. Então nós 

podemos sim substituir atividades. E neste primeiro momento, que é um momento de 



 119 

contato, eu vejo que enquanto as crianças aguentam não há problema nenhum nós 

alterarmos.  

Eliane: A mobilidade, né? 

Celeida: É. Porque cada um é de um jeito, as palavras que cada uma usa para 

interagir com as crianças é de um jeito. Então ali você está colocando o eu, cada uma 

vai se doar, vai se colocar naquela ação, naquela atividade proposta. E a gente vê o 

quanto às crianças gostam. Então, de fato, com a criança pequena o que mais atrai é 

o movimento, é a música. O ficar sentado, atento e concentrado tem que ficar para 

depois. Esse é o momento que nós temos para trabalhar mais essas coisas com eles. 

Sempre atentas para fazer as intervenções necessárias. Porque se não fica um “eu 

trabalhei isso, isso e isso”, mas e aí? Como você trabalhou? Você atingiu a maioria? 

Houve um crescimento dessas crianças? Então nós temos que estar o tempo todo nos 

perguntando, para ir atrás, para modificar essa nossa prática. 

Eliane: Achei interessante a preocupação de uma professora da manhã sobre a minha 

intervenção, sobre eu intervir o tempo todo e isso não ser testado por vocês mesmas e, 

amanhã ou ano que vem vocês vão para outra escola, ou eu mudo a pesquisa e não 

continuo mais aqui, e, aí retorna à rotina, a rotina imóvel. Essa não é a minha 

intenção. A intenção é ver o que nós podemos aprender daqui, para que isso seja 

incorporado, para que seja um processo sempre. Por que, o que é a rotina? Eu vejo a 

rotina como a própria vida, que flui e temos que acrescentar maneiras novas de fazer 

as coisas, senão a vida passa, as coisas do mundo passam e nós não acompanhamos, 

ficamos estagnados. Então, como vocês sugerem? Acho que vocês três, a Celeida 

como diretora, e vocês que estão lá na prática podem dizer “isso aqui funciona” ou 

“isso aqui não dá”. Vocês é quem tem que dizer “olha Eliane, isso aqui deu. Já isso 

aqui não vai ser legal. 

Celeida: Mas eu acho que o importante é essa fala, essa reflexão. Porque a reflexão 

já começou a partir do momento em que terminaram as atividades de ontem até hoje. 

Mas é importante esse momento de falar, que é o que não tem acontecido comigo [no 

papel de diretora], porque no fim a gente fica tão envolvida com tanta coisa, que essa 

parte acaba ficando. E é importante. Mas é importante também que as pessoas falem, 

porque se não falam, como é que pode haver mudança? 

Eliane: E também como vou saber se estou cansando, se estou indo demais. Até vim 

aqui porque uma professora da manhã falou que achou muito cansativo essa 

intervenção com baterias de ações. E foi um dia que a gente puxou mesmo, e foi 
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genial. As crianças foram de um não saber pular corda a pular corda grande! Então, 

olha, por muitas fases nós passamos. Eles aprenderam muita coisa e, de fato, foi 

puxado. Mas ela falou “opa, cuidado! Se não eu não aguento!”. Então eu queria que 

vocês também falassem. 

Letícia: Aqui, por mais que a gente trabalhe, é totalmente diferente do fundamental. 

Lá, eu não sei se por ser mais cobrado, por ser mais puxado, me cansa mais do que 

aqui. E aqui, por mais que eu faça as coisas e tudo, eu não saio cansada! [...]. Ontem 

ela [Eliane] me falou: “você está cansada?”, e eu falei: “eu não”. “Mas você não 

está cansada?” E eu não estava cansada de fazer a atividade! Porque aqui também 

varia muito a atividade. Lá [no ensino fundamental onde leciona no período matutino] 

é sempre dentro da sala, as crianças sentadas, você falando, falando. É maçante. 

Então, chega aqui, por mais que faça um monte de atividades, não saio  cansada.  

Flávia:  Eu achei que deu certo. Só bem no finalzinho mesmo daquela atividade da 

corda. Mas no começo não, eles foram para cima. Porque era novidade, né?  

Letícia: Eles gostaram muito, mas eles também ficaram cansados. [...] Na hora que 

acabou a atividade, passamos no banheiro, passamos para beber água, “nós não 

vamos no parque? E a areia?”. Então, foi nessa hora que eles se deram conta de que 

tinha acabado e estava na hora de ir embora. 

Eliane: Mas vocês acham que eles falaram “mas nós não vamos no parque?”, foi 

porque sentiram falta da rotina ou foi porque estão tão condicionados à rotina que 

“ué, o que aconteceu?” 

Flávia: Eu acho que é porque eles gostam tanto de ir. Porque quando eles chegam, 

eles já perguntam se vão para o parque. Sabem que não é a hora de ir para o parque 

ainda, mas, “que horas nós vamos no parque?”. Porque eu sempre falo que depois 

nós vamos, “mais tarde a gente vai”. Eles sabem. Mas a hora que chega, eles já 

querem ir para o parque, porque é uma coisa que eles gostam muito.  

Letícia: Eles estão condicionados mesmo à rotina, né? Porque mudou a atividade, 

eles gostaram e tudo. Na hora que eles se viram indo embora sem ter ido no parque, 

aí eles “ô professora, a gente não vai no parque?” 

Eliane: Eu queria que vocês tentassem perguntar para eles, porque eles meio que 

respondem, talvez eles respondam de qualquer jeito: “é”, “sim”, “não”. Mas tentem 

prestar atenção na expressão deles, na face, no sorriso, em alguma expressão mais 

corporal para perguntar “vocês gostaram de pular corda?”, “vocês gostaram do som 

do galo? De acordar? De brincar de dormir?”. 
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Celeida: Eu achei uma belezinha essa brincadeira! 

Flávia: Nossa, a parte dos animais foi a que eles mais gostaram! 

 
 Naquela ocasião, de modo bastante otimista, tivemos a esperança de que as 

significações engendradas pelas professoras e pelas crianças teriam como consequência 

inevitável mudanças nas rotinas pedagógicas, porque as professoras, já exercitando o papel de 

investigadoras das próprias práticas, conseguiram "ler" as crianças, assim como as crianças 

puderam expressar-se com intensidade, dado às características das atividades, que envolviam 

ritmo e movimento. Em suma, esperávamos que a dinâmica pedagógica da EMEI "Joaninha" 

passasse a incorporar novos hábitos e construir outras rotinas.  

No entendimento de Guerreiro, Frezatti e Casado (2004), rotinas são hábitos 

formalizados e institucionalizados, que incorporam comportamentos e modos de pensar de 

sujeitos que participam de uma determinada instituição56. São formas de pensar e de agir 

habitualmente adotadas pelos sujeitos, de forma que, embora elas sejam vitais para o 

funcionamento de uma instituição, também funcionam tão e somente pela formação dos 

hábitos que dão sentido a essas pessoas. Desse modo, uma rotina que daí se estabelece – da 

formação de determinado grupo de pessoas – pode ser por esse mesmo grupo aceito de forma 

ampla e inquestionável, dificultando, assim, mobilizações de pensamentos e mudanças 

estratégicas e inovadoras. Como entendem aqueles autores, são os hábitos rotineiros que 

conduzem as ações de pessoas em uma certa instituição, e esses hábitos não são conscientes, 

nem racionais, assim como são difíceis de serem modificados. 

 Cabe aqui observar que no pensamento peirciano, uma análise de pesquisa deve ser, 

justamente, descrita por meio da relação crença-dúvida-hábito (COSTA; SILVA, 2011). Esse 

é, pois, o esforço que estamos tentando empreender nas análises e compreensões das cenas 

que selecionamos para relatar neste trabalho. Em Peirce (1990), a crença não é um modo 

momentâneo da consciência; é um hábito da mente que, essencialmente, dura por algum 

tempo e que é em parte inconsciente; e, tal como outros hábitos, é auto-satisfatório, até que se 

depare com alguma surpresa que principia sua dissolução. 

O argumento apresentado por Guerreiro, Frezatti e Casado (2004), face ao aspecto 

inconsciente dos hábitos, é em favor da necessidade de se conscientizar as pessoas que 

participam de uma instituição, como a educativa, por exemplo, acerca dos conceitos que são  

                                                
56 Guerreiro, Frezatti e Casado (2004) desenvolvem seus estudos no campo da contabilidade gerencial, nos quais 
se dedicam à compreensão dos hábitos e rotinas, pautando-se, para tal, em uma abordagem de cunho sociológico 
das instituições. 
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mobilizados em suas ações profissionais – as pedagógicas no nosso caso. Tal processo de 

conscientização e entendimento deve ocorrer, como também propõe a pesquisa-ação, num 

procedimento coletivo de reflexão e crítica, único modo de re-habituarem as pessoas a agirem 

profissional/pedagogicamente de modo crítico e reflexivo. Caso contrário, sem 

conscientização e entendimento conceitual, bem como sem reflexão e crítica, inevitavelmente 

uma instituição inteira rende-se ao condicionamento e ao automatismo na execução de antigas 

rotinas.  

No caso da rotina pedagógica do maternal II da EMEI “Joaninha”, como vimos na fala 

da professora Letícia, também as crianças não estão isentas das consequências de uma rotina 

estática e consolidada. As crianças, que dependem de uma viabilização espacial e pedagógica 

para agirem de modo compatível com seu modo de ser – qual seja, corpo-movimento 

significativo, portanto criativo - não recriam suas rotinas porque não lhes são dadas as 

oportunidade e espaços para tal. 

 As crianças da EMEI “Joaninha” não eram provocadas, como disse a diretora. 

Evidentemente, por esta mesma razão, ou seja, pelo comodismo das rotinas pedagógicas 

vigentes, elas gostavam tanto do momento do parque. Pois, pelo menos em alguma medida, 

tinham mais liberdade para agir transgressivamente em relação à rotina estabelecida, do que 

em outros espaços e situações, como, por exemplo, em sala de aula, no quiosque ou na caixa 

de areia.  

Foi interessante perceber, principalmente pela fala da professora Letícia, que ela 

conseguia, sim, ler as crianças: percebeu que elas não simplesmente gostavam do parque, mas 

por ser condicionadas à rotina imposta, não tinham alternativa para expressar prazer por 

outras atividades. Também a mesma professora percebeu o significado para as crianças de 

uma ação envolvente e intensa: “foi nessa hora [ao final da atividade, quando foram tomar 

água] que eles se deram conta de que tinha acabado e estava na hora de ir embora”. 

Certamente a professora compreendeu que as crianças aprenderam algo (foi significativo), 

pois foi realizado na dimensão do sensível, e por isso não foi “maçante”, como ela mesma 

qualificou a rotina do ensino fundamental.  

Entretanto, é verdade, foi essa mesma professora que, por ocasião de nossa 

observação, intempestivamente colocou as crianças que brincavam de “cair de maduro” de 

“castigo” embaixo de uma árvore - por sinal na hora do parque, momento em que elas 

percebiam como propício para transgredir as regras e as rotinas. 
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Ousamos aqui especular que talvez a professora Letícia, diante da “cena” aqui 

relatada, tenha apurado seu olhar para ler as expressividades das crianças. Nossa esperança 

justifica-se ainda mais porque se trata de uma professora jovem, sensível e disponível para 

novas aprendizagens. A fotografia 51, a seguir, retrata um dos vários momentos em que 

presenciamos a professora dedicando proteção e afago às crianças. 

 

 
Fotografia 51 - Professora Letícia com criança 

 
Outro ponto que merece nossa atenção e análise é a postura da diretora Celeida frente 

à nossa sugestão de que a rotina da EMEI passasse por modificações, por desestabilizações, 

melhor dizendo. Foi particularmente significativo notar como a diretora entendia a 

importância pedagógica de uma experiência vivida visceralmente, para que novas condutas 

sejam incorporadas no repertório didático das professoras. Por exemplo, ela valorizou a nossa 

proposta e intervenção junto às professoras, porque requeriam esforço e reação bem diferentes 

de apenas ler ou ouvir as experiências de outros professores.  

A esse respeito, vale lembrar que experiência, para Peirce (1974), é justamente 

relações de alteridades. Ou seja, o que precisamos entender é que a verdadeira experiência é 

incorporada naquilo que se vive diretamente, no confronto com a realidade  (que por sua vez 

é plena de alteridades) e não naquilo que ilusoriamente “experienciamos” a partir do filtro 

interpretativo de outrem – do que já foi teorizado, das mídias, dos professores “tradicionais” 

que omitem outros pontos de vista etc. 
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O que estamos querendo demonstrar, evocando esse aspecto fundamental do 

pensamento peirciano – o da experiência – é a argúcia com a qual Celeida nos expôs, em 

simples palavras, que experienciar é experienciar junto! Junto a outro, alter, que nos mostra 

como é possível fazer diferente; junto ao outro criança, que expressa o que gosta, o que pode 

e o que quer fazer na relação pedagógica; e junto ao outro colega, diretor, pesquisador que se 

dispõe a ouvir uma elaboração reflexiva de um professor.  

As observações de Celeida na reunião, também nos chamaram a atenção por ela 

demonstrar compreensão de que uma ação, quando vivida corporalmente, desencadeia 

reflexões imediatas: “a reflexão já começou à partir do momento em que terminou as 

atividades”. Na nossa interpretação, o que a diretora tentou dizer é que quem vive uma 

experiência de desestabilização de condutas pedagógicas, seja ela satisfatória ou 

decepcionante, é inelutavelmente tomado por sentimentos reflexivos, os quais, embora no 

início possam ser desordenados e desconexos, também são potencialmente signos das 

produções reflexivas posteriores, ou seja, para a compreensão e significação do que foi 

realizado na prática.  

 A partir da noção de “crença” trazida por Peirce (1972), podemos dizer que Celeida, 

caso não tivesse o hábito de revisar sua conduta e valorizar devidamente o diálogo como 

promotor de melhorias didático-pedagógicas, fatalmente agiria em conformidade com o 

método da autoridade, o qual, como já vimos, leva os sujeitos a atuarem pela imposição e 

arbitrariedade de crenças, cujas determinações são externas às relações originárias de sujeitos 

participantes de uma  instituição. 

 O método da autoridade de fixação de crenças pode levar, estamos repetindo, ao 

exercício brutal do poder (PEIRCE, 1972), o qual é capaz de validar, assegurar e conformar 

um jeito de agir (descompromissado com a reflexão) de sujeitos que desempenham ações 

específicas, como as pedagógicas, por exemplo. Isso significa, no caso das condutas 

pedagógicas, que além dos interesses repertoriais, que por sua vez qualificam um professor 

inclinado/interessado a aprendizagens e à modificação de sua prática, é preciso também contar 

com o apoio e incentivo para que mudanças efetivamente aconteçam. Em outras palavras, é 

importante que o diretor de uma instituição de Educação Infantil, não obstante sua 

subordinação às esferas administrativas superiores da gestão, exercite sua autonomia 

profissional, de base emancipatória, para gerenciar e impulsionar mudanças em hábitos 

rotineiros que já se encontram consolidados e são indesejáveis quando se almejam 

transformações pedagógicas. 
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 Assim, como afirma Contreras Domingo (1994, p. 10, tradução nossa), não podemos 

pensar o processo educativo sem levar em conta o quadro institucional que regula esse 

processo, bem como a cultura que ali se estabelece e as suas conseqüências sociais:  “Propor a 

transformação ou a melhora das práticas educativas supõe tanto uma compreensão destes 

aspectos, como uma forma de se enfrentar as limitações que estes impõem nas intenções de 

mudança”.57 

 Contreras Domingo (1994), ao interpretar a perspectiva de pesquisa-ação defendida 

por Richard Winter, também estudioso desse procedimento metodológico, demonstra como 

esse autor nos auxilia a entender melhor o ponto de vista que estamos tentando aqui defender, 

qual seja, da importância dialógica, coletiva e reflexiva entre pesquisador e participantes – no 

caso, professores, gestores e crianças de uma instituição de Educação Infantil. Para Winter 

(apud CONTRERAS DOMINGO, 1994), a investigação-ação representa o ideal político de 

uma comunidade que educa a si mesma. Desse modo, são os sujeitos de uma instituição 

educativa responsáveis pela prática que devem assumir o protagonismo de sua própria 

transformação. 

 O que ainda precisamos dizer sobre a importância da desestabilização das rotinas – 

torná-las móveis – na transformação de condutas pedagógicas, é que o indício fundamental 

encontra-se nas expressividades das crianças. Lembremos que elas têm, sim, voz.  Muitas 

delas nos gritam na “voz” do silêncio, nos sinais de cansaço pelo trabalho árduo, nos sinais de 

violência, nos sinais de excesso, nos sinais de prazer... As crianças têm sentimentos diversos 

e, portanto, possuem um ponto de vista a respeito de como organizamos os tempos-espaços 

pedagógicos a elas destinados. Nós é que precisamos aprender a ouvi-las. 

 

  4.1.3 Cena 3: “Xuxa” versus “Palavra Cantada” 

 
 A partir da necessidade de estimular a percepção rítmica e a multissensorialidade das 

crianças, planejamos algumas intervenções com uso das músicas e imagens (DVD) do grupo 

musical “Palavra Cantada”. A nossa intenção foi que as crianças pudessem apreciar um estilo 

musical e artístico que, como confirmaram as professoras, não fazia parte de seus repertórios 

e era muito diferente dos produtos artísticos típicos do mercado musical infantil, que se 

                                                
57 No original: “Plantearse la transformación o la mejora de las prácticas educativas supone tanto una 
comprensión de estos aspectos, como una forma de enfrentarse a las limitaciones que éstos imponen em los 
intentos de cambio” (CONTRERAS DOMINGO, 1994, p. 10). 
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caracterizam pela pouca complexidade em termos de elementos rítmicos, ao contrário da obra 

musical do grupo “Palavra Cantada". 

 Em uma dessas intervenções, levamos para as turmas do período da manhã, da 

professora Marisa e da professora Carina (nesta ocasião, optamos por juntar as duas turmas) 

os DVDs intitulados “Clipes” e o “10 anos” do grupo “Palavra Cantada” para apresentar às 

crianças. Essa atividade foi desenvolvida em uma sala de aula, onde primeiramente 

apresentamos o DVD “Clipes”, por se valer de muitas imagens relativas às letras das músicas. 

Na nossa leitura, as crianças ficaram encantadas com o que assistiam. Na sala, podia-se 

perceber, sob uma aparente e surpreendente tranquilidade58, uma diversidade de reações 

expressivas que as crianças manifestavam ao assistirem o DVD. Algumas balançavam o corpo 

suavemente, acompanhando a música, outras ficaram deslumbradas. Mal se mexiam, abriam a 

boca e os olhos brilhavam em “vários tons”. Outras se permitiam deitar no chão ou no colo de 

um colega. Quando a música era um pouco mais intensa, algumas se levantavam e 

acompanhavam livremente a música com gestos, sem se preocupar em seguir algum modelo. 

Outras moviam o corpo ao som da música, sem se levantar do chão. 

 Finalizada a segunda música, a professora Carina manifestou-se, sugerindo que as 

crianças não estavam gostando, pois “não se expressaram” tal como costumavam fazer 

quando ela apresentava o DVD da Xuxa. Discordamos dela, e travou-se então um longo 

debate, parcialmente reproduzido a seguir: 

  

Carina: A Xuxa ela pode ser o que for, filha! Mas as expressões corporais dela são 

10! 

Eliane: Ah! Mas é a expressão corporal DELA [ênfase na palavra]. A expressão 

corporal das crianças é muito mais interessante! 

Carina: Eu colocava lá e dançava a sequência com eles, entendeu? 

Eliane: Você vai ver uma expressão corporal! Vou te mostrar! E, olha, a expressão 

corporal deles é muito mais bonita do que a da Xuxa.  

Carina: Eu tô falando em ritmo e expressão... 

                                                
58 Dizemos "surpreendente" porque as crianças dificilmente ficavam tão tranquilas quando, reunidas em duas 
turmas, assistiam a um vídeo. Muitas vezes pudemos presenciar – e registrar - como elas ficavam irrequietas ao 
assistir a desenho animado sentadas no chão frio e sujo, sem nenhum tapete, almofadas, ou alguma coisa que 
lhes dessem conforto.   
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Eliane: Ritmo e expressão o melhor que tem são essas crianças aqui! Eu vou mostrar 

para vocês. [chama a atenção para as expressões das crianças do vídeo da “palavra 

cantada”]. Vou te mostrar uma expressão, tá professora? 

Carina: Pode falar o que for, mas igual a ela [a Xuxa] eu nunca vi! 

Marisa: O sucesso dela é mantido há 30 anos, quase. 

Eliane: Não é ela que mantém, é a Globo! 

Carina: Ah, mas ela faz a parte dela! 

Eliane: Não, mas isso aqui é arte! Isso aqui é arte. 

Marisa: Então, isso aí é arte... Xuxa não é arte... mas é uma reprodução... 

Eliane: Não! Xuxa é uma reprodução, é enlatado! 

Carina: Todos gostam! 

Marisa: Contagia! 

Eliane: Vamos ouvir arte! [inicia a exibição do vídeo] 

[As crianças ouvem várias músicas do show da “Palavra Cantada”] 

Carina: Mas isso aí não aguça mais nem o ouvido das pessoas... 

Marisa: Não, sabe por quê? Isso aí que você está falando da Xuxa, é muito mais fácil. 

Já tem a reprodução ali [aponta TV], a gente só tem que reproduzir aqui. Agora, isso 

aí [Palavra Cantada], a gente já teria que mexer nos instrumentos, eu, por exemplo, 

teria que aprender um violão, cantar algumas coisas com as crianças... Eu adoraria 

saber... 

Eliane: Não precisa tocar instrumento nenhum! Só tem que apreciar! Apreciar! Está 

no RCN isso! 

Carina: É apreciar... Eu não aprecio isso aí, não! Eu sou sincera. 

Eliane: Não aprecia porque tem que aprender a apreciar! 

Carina: Se você colocar esse vídeo para mim, para eu passar para eles, e o outro que 

eu falei lá [da Xuxa], eu prefiro o que eu falei. Me motiva mais! 

Eliane: E por que você acha que a Xuxa te motiva?  

Carina: Tudo. Corporal, é criativa, a Globo investe muito nela na parte de imagem. E 

isso para as crianças é fundamental, chama a atenção. Esse vídeo, você pediu pra eles 

dançarem... Eles dançaram? 

Eliane: Mas tem que aprender a apreciar... 
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Carina: Mas eu não aprecio. Eu tenho que aprender a apreciar primeiro! 

Eliane: Então vamos aprender juntas! 

Carina: Os pequenininhos do maternal, você consegue isso que você está falando. 

Com os maiores tem que ter um trabalho desde pequenininho. 

Eliane: Vejam só uma coisa: quando coloco uma música da Xuxa, em que ela traz 

pronta a sua expressão, montada pelos coreógrafos da Globo; porque quando ela 

chega já está tudo pronto, aí os coreógrafos vão até empurrando a mão dela,  para 

ela fazer do jeito que está pronto. Aí coloca uma roupa que também já está pronta. O 

outro a maquia. Ela é montada. Veja, aqui [DVD Palavra Cantada] são instrumentos 

de verdade, e são músicos mesmo tocando. Lá atrás [no caso da Xuxa] eles colocam 

som de computador, e quando ela começa a cantar e as crianças a dançarem, prestem 

atenção na expressão das crianças! O que você enxerga? Você vai enxergar uma 

massa de expressão. Uma coisa bonita de ver de longe, todos fazendo igualzinho, não 

é isso, professora? Pois bem, é uma expressão de massa, onde você não sabe quem é 

quem. Você vê reproduções de Xuxinhas. Agora veja isto aqui e veja estas expressões! 

[exibe imagens do Palavra Cantada] 

Eliane: Essas crianças estão reproduzindo alguém? 

Carina: Mas aí [no DVD Palavra Cantada], se você olhar o conjunto de crianças, 

quantas estão com essa expressão? Uma! 

Eliane: Com qual expressão? 

Carina: O que está dançando lá [no vídeo palavra cantada]. Põe no vídeo e olha. O 

do ladinho dele [menino que dança extasiado a música “Pomar” do DVD "10 anos"] 

está quieto. Igual aqui. Coloca uma música dessas pra eles dançarem! 

Eliane: Tá, vou colocar uma. 

Carina: Vamos fazer uma experiência? [risos]. Vamos? Você pega um CD seu, e eu 

vou pegar um dela [Xuxa]. 

Eliane: Vamos fazer agora! Vamos fazer uma experiência. 

Eliane: [para crianças]: Agora nós vamos tirar essas cadeiras, e eu vou voltar essa 

música ["Pomar"] para vocês dançarem. 

Marisa: Eliane deixa só eu falar uma coisa? Ela está batendo na tecla da Xuxa 

porque a Xuxa vem há muitos anos, e a gente só conhece o repertório da Xuxa. Mas se 
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esse ["Palavra Cantada"] for aplicado no dia-a-dia [...], por que a criançada não gosta 

muito, não dança, não faz as coisas? Porque não é mostrado! 

Eliane: Não é mostrado!  

[Eliane coloca o DVD do Palavra Cantada para as crianças dançarem] 

Eliane: Olha a expressão... 

Carina: Mas para mim eles não estão com expressão, eles estão tudo sem ritmo aí. 

Carina: [para crianças]: Agora eu vou colocar um CD que vocês não conhecem... É a 

Xuxaaaa!!! 

[crianças comemoram] 

[Após crianças dançarem e cantarem junto, com muita euforia, 3 músicas da Xuxa, 

Eliane coloca mais uma música do Palavra Cantada, e diz:] 

Eliane: Marisa, Carina, pra nós conversarmos depois sobre a expressividade, olhem 

a expressão das crianças! A expressão. O olhar, entendam o corpo como olhar, como 

suavidade, como o tônus da pele... 

Carina: Isso tudo vem do ambiente em que eles estão. 

Eliane: Isso se é educado para. 

[Finalizada a aula, Marisa, Carina e Eliane sentam para conversar] 

Eliane: Achei interessante a sugestão de trabalhar com as duas perspectivas, para a 

gente ver e analisar. A hora em que eu mostro um DVD como o “Palavra Cantada”, 

que são professores, que são músicos, que tocam instrumentos de verdade mesmo, e a 

Xuxa que... 

Marisa: Uma mera reprodução. 

Eliane: E a Xuxa que a gente chama da famosa indústria cultural. O que você acha, 

Carina? Foi bonito ver as crianças gritando, cantando, pedindo Xuxa. Imediatamente 

foi bonito de ver... 

Marisa: A euforia, né? 

Carina: Não é questão disso. Eu vejo assim: se eu trabalhasse o “Palavra Cantada” 

desde o começo do ano com os meus alunos, hoje eles poderiam ter essa concepção 

que eles têm da Xuxa, entendeu? É que eu não desenvolvi isso neles, então eles não 

são culpados. 

Eliane: Não, não são culpados. Exatamente. 
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Marisa: Não, porque isso está na mídia, está no dia a dia. 

Carina: Agora, chama mais atenção! Porque imagem é tudo! A “Palavra Cantada” 

não tem imagem, ela tem gestos. Gesto é uma coisa, imagem é outra. 

Eliane: Como que é a imagem? 

Carina: Imagem é o que você vê! Vamos pôr aí a Xuxa, que estamos falando dela. 

Vamos por a Globo. O cenário, isso chama muito a atenção das crianças pequenas... 

Marisa: O colorido. 

Carina: O colorido! Na “Palavra Cantada” eles se preocupam mais com o cantar 

mesmo, com a harmonia da música, entendeu? E eu acho que a outra é mais atrativa. 

Não sei, posso estar errada. Na minha concepção. 

Eliane: E aí se a gente aproveita isso que você falou que poderia ser positivo... A 

Xuxa está no mercado há mais de 20 anos, a Educação está cada vez mais indo 

abaixo, e a gente vê os sentimentos das pessoas cada vez mais confusos. Amanhã – 

depois de terem tido esse momento aqui – o que isso fez de diferença na vida de cada 

um? 

Carina: Eu não vejo como “a Xuxa”, eu vejo como a maneira de eu trabalhar com as 

crianças. Porque tem a Eliana, a Eliana não é como a Xuxa. Nós vivemos uma vida de 

consumismo, de individualismo, entendeu? A gente precisa trabalhar a expressão da 

criança, lógico. A maneira dela se enxergar, de ela se ver. Às vezes, a gente mesmo, 

com a correria, não chega nem perto de um espelho, porque não dá tempo. Tem que 

ser trabalhado isso. Mas, o que chama a atenção para os pequenininhos é a fantasia, 

é o ideal. Entendeu? 

Eliane: E você acha que nesse mundo “louco”, corrido, quem está no comando dele? 

Quem faz parte desse mundo: a Xuxa ou o DVD da Palavra Cantada? Se você fosse 

pensar nos dois, qual fomenta esse mundo? 

Carina: Lógico que é a Xuxa. Lógico que é a Xuxa. Não tem nem comparação. 

Eliane: Então qual é o nosso papel? O nosso papel é entrar no sistema ou... 

Carina: Não é o nosso papel, é da escola! Precisa abrir os olhos primeiro lá de cima! 

Eliane: É que a escola somos nós, né? É nosso. Eu, você. Desde o presidente Lula até 

as faxineiras. A escola somos nós. 

Marisa: Eu acho que o professor pode fazer pequenas transformações, né? Não 

precisamos ficar só presos à Xuxa. Nós temos “n” tipos de repertório, não temos só 



 131 

“Palavra Cantada”, não tem só Xuxa. Nós temos outros tipos. Se você às vezes 

colocar um pagode aqui eles vão adorar. Então, nós temos outros tipos, e eu entendo, 

a questão da Palavra Cantada... 

Eliane: E são explorados os outros tipos?  

Carina: Eu falei: “Celeida, não aguento mais ver essa caixa amarelinha! Tô cansada 

de pegar esse CD”. Eu fui atrás de pegar outra coisa? Não fui. A culpa é minha. 

Marisa: Então, é isso que eu estou dizendo. A transformação vem do professor. Não 

vá esperar que alguém mande uma caixa da “Palavra Cantada”, agora vocês vão 

usar só “Palavra Cantada”. Porque se a Secretaria [de Educação] mandar uma caixa 

da “Palavra Cantada”, vai chegar uma hora que vai cansar de usar isso. 

Carina: Não, tem que ser sortido. 

Marisa: O professor tem que ter um repertório.  

Marisa: E no Palavra Cantada você percebe que é para apreciar, né? Não é uma 

música de pular, gesticular. E a gente só vê as crianças pularem, se atarracarem, e a 

Xuxa favorece isso um pouco também. 

Eliane: Então apreciar é uma coisa a ser aprendida? 

Carina: Isso. Precisa ser aprendida! Eu, enquanto professora, preciso aprender a 

apreciar. Não adianta querer passar uma coisa para os meus alunos sendo que eu não 

a aprecio. 

Marisa: E ter gosto, né? Porque não adianta o professor desenvolver algo se ele 

também não tem gosto por aquilo.  

Eliane: Mas o gosto é desenvolvido, né? O gosto é educado. Nós começamos com a 

Palavra Cantada. Mas nós vamos chegar em Bach. Vamos chegar em Mozart.  

Marisa: Mas é isso que eu falo, Eliane. A Xuxa está aí. Ela está aí, as crianças estão 

ouvindo toda hora. Enquanto que a Palavra Cantada está num lugar chamado escola, 

fechado, onde ele vai conhecer só aqui dentro. Enquanto que a Xuxa não, ela está na 

casa dele, está dentro do carro, está na rua, está numa festa. E o Palavra Cantada 

nem em festa você ouve. Então, cabe a nós, realmente, nos estruturarmos e 

aprendermos a desenvolver este trabalho. 

 

O conteúdo desse diálogo contém uma enorme riqueza de temas a serem explorados, 

mas destacamos inicialmente a eficácia das “armadilhas” da indústria cultural, as crenças 
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consolidadas que pouco espaço abrem para a dúvida, a dificuldade em dinamizar recursos 

pedagógicos diferentes, bem como fazer a leitura das expressividades das crianças sem pré-

conceitos. 

A cena 3 retrata concepções e condutas muito frequentes entre os professores. 

Primeiro, a existência de uma confusão conceitual – percebida principalmente pela fala da 

professora Carina – em relação a concepções que envolvem aspectos fundamentais no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas com crianças: ritmo, expressão/expressividade, 

imagem, gestos, fantasia, papel da escola e papel do professor. 

O domínio desses conceitos por um professor que lida com crianças – que possuem 

um modo curiosamente múltiplo e indissociável de se expressar/comunicar – é 

imprescindível, sem dúvida. Mas o que mais nos inquieta na análise dessa cena é certificar 

que a professora não apenas tinha dificuldades para ler e interpretar as expressividades das 

crianças, como  algumas vezes sequer as enxergava, como constatamos diante de sua 

desvalorização do teor estético do DVD “Palavra Cantada”. Na opinião da professora, as 

crianças não se expressavam enquanto o assistiam, ao contrário do que acontecia quando 

apreciavam o DVD da Xuxa. 

Contudo, apesar dos argumentos confusos da professora Carina, também é justo 

apontar como ela admite, corroborando a professora Marisa, que lhes falta um repertório mais 

rico, em especial na dimensão do estético/sensível para, a partir daí, oferecer outras 

possibilidades pedagógicas às crianças. A professora Carina foi muito honesta, também, ao 

admitir que as crianças não têm culpa por “apreciarem” produtos da indústria cultural, como 

os  representado pelos  DVDs da Xuxa. 

Também foi louvável por parte das professoras o reconhecimento de que as 

transformações no processo educativo dependem, em grande medida, da ação dos professores. 

De nada adianta, como bem frisou Carina, estar saturada de um recurso pedagógico (de um 

CD ou DVD) por exemplo, se não se parte em busca de outros recursos e formas 

metodológicas. 

 Neste ponto, foi surpreendente a observação da professora Carina, ao reconhecer que 

frequentemente o poder do mercado é responsabilizado pelo repertório simplista consumido 

por professores e crianças. Mas, em nosso entendimento, o professor, ao ter clareza dos 

fundamentos da prática pedagógica, pode, ou não, apropriar-se de modo didático e coerente 

dos produtos oferecidos. 
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Por outro lado, a própria Carina teceu a ressalva a seguir, ao final daquele nosso 

diálogo:    

Carina: Mas isso aí não é da Xuxa, isso é do mundo. O mundo vive assim. É igual à 

moda. Você usa a moda se você quiser, se você não quiser, você não usa. Mas para 

ficar dentro de um padrão, e não ser tão diferente, você acaba introduzindo dentro de 

você a moda.  

 

Não é nos termos da alternância de opinião que precisamos analisar a conduta da 

professora, mas pelo viés peirciano da relação crença-dúvida-hábito. De fato, o que 

observamos nas condutas docentes relatada na cena 3 é um apego a determinadas crenças, as 

quais, por sua vez, são assumidas em forma de hábitos inveterados, como demonstra Ibri 

(1992, p. 96): 

 
não raras vezes, o ser humano, dotado de alguma capacidade virtual para 
certo tipo de conduta, assiste ao apagar de tal potencialidade, pelo fluxo do 
tempo, sem concretizá-la de algum modo. [...] Parece, realmente, que se 
requer algum teatro de reações, onde a aprendizagem e o crescimento 
evolutivo adquirem suas condições de possibilidade, onde a potencialidade 
como primeira se exercite na alteridade do outro, para engendrar sua forma 
de realização inteligente.  
    

Neste trecho, o autor nos alerta para o fato de que, subjacente à noção de hábito-

crença-conduta, reside o entendimento de método – o método geral que subjaz todos os outros 

– sobre o qual já nos referimos, ou seja,  a produção de signos, com indica Peirce (1990, p. 

45) “por uma inteligência capaz de aprender através da experiência”. 

Para Peirce (1972, 1974, 1990), para que realmente haja uma aprendizagem, uma 

mudança em nossos hábitos de condutas, é preciso vivencia/experienciar um acontecimento/ 

fenômeno que transite por três categorias da experiência: primeiro (Primeiridade/”Firstness”), 

segundo (Secundidade/”Secondness”) e terceiro (Terceiridade”/Thirdness”). Tal trânsito é 

relativo a três faculdades.    

 
[a primeira, relativa à primeiridade] é a qualidade rara de ver o que está 
diante dos olhos, como se apresenta, não substituído por outra interpretação; 
[...] esta é a faculdade do artista que vê cores aparentes da natureza como 
elas realmente são. A segunda faculdade [relativa à secundidade] com que 
devemos armar-nos é uma discriminação resoluta que se pendura como um 
bulldog daquela característica que estamos estudando. A terceira faculdade 
[relativa à terceiridade] de que necessitamos é o poder generalizador do 
matemático que gera a fórmula abstrata que compreende a verdadeira 
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essência da característica em estudo, purificada de toda mistura adventícia 
(PEIRCE, 1974, p. 23). 

 

Sumariamente, assim Peirce (1974, p. 31) define as categorias de primeiridade, 

secundidade e terceiridade: 

 
A Categoria-Primeiro é a Idéia daquilo que é independente de algo mais [não 
há o outro, a alteridade]. Quer dizer, é uma Qualidade de Sensação. 
Categoria de segundo é a idéia daquilo que é, como segundo para algum 
primeiro, independente de algo mais, em particular independente de Lei, 
embora podendo ser conforme uma Lei. O que é dizer, é Reação como um 
elemento do fenômeno [aqui reside a idéia de o outro, a alteridade, bem 
como, as idéias de presentidade, imediatidade, resistência, choque, conflito e 
dúvidas]. Categoria-Terceiro é a idéia daquilo que faz de Terceiro, ou um 
Médium, entre um Segundo e seu Primeiro. Quer dizer, é a Representação 
como um elemento do Fenômeno. 
 
  

A nossa intenção, ao aqui apresentar as categorias da experiência delimitadas por 

Peirce é justificar o motivo pelo qual muitas vezes estagnamos na terceiridade, e assim nos 

fechamos para a possibilidade de viver novos fenômenos/experiências de vida, fenômenos 

estes que só são apreendidos se vivenciarmos primeiramente uma qualidade de sensação, 

sucedida da experiência de confronto com o outro (alteridade), e por isso mesmo com a 

dúvida, a qual, é a única responsável por desestabilizar crenças e promover modificações nos 

nossos hábitos de condutas. Em outras palavras, os conflitos59, e sobretudo a dúvida, são os 

únicos capazes de nos remover do apego a situações confortantes de terceiridade – daquilo 

que já está categorizado, sistematizado, codificado, enfim, que já tem um significado 

estabelecido – e conduzir-nos a mudanças criativas no nosso modo de ser e relacionar, no 

mundo e na condição docente. 

Mudar de condutas, porém, significa o estabelecimento de outros terceiros, pois, 

conforme Peirce (1974, p. 100), qualquer tipo de processo desemboca nessa categoria, uma 

vez que sua “natureza consiste em conceder uma qualidade às reações no futuro60”. Para o 

autor, todos temos forte inclinação para duvidar da existência de um significado real ou lei 

entre as coisas. Isso porque nossos hábitos são leis, logo, terceiridade, e também são passíveis 

de serem modificados por meio de nosso autocontrole e reflexão crítica.  

                                                
59 Por conflito, Peirce (1974,  p. 96), entende “a ação mútua de duas coisas sem relação com um terceiro, ou um 
médium, e sem levar em conta qualquer lei da ação”. 
60 É importante reforçar, como o faz Peirce (1974, p. 103), que a “categoria do primeiro pode ser prescindida do 
segundo e terceiro, e o segundo prescindido do terceiro. Mas o segundo não pode ser prescindido do primeiro, 
nem o terceiro do segundo”. 
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Contudo, a ação de lidar com um conflito ou uma dúvida que nos incomoda e arranca-

nos da comodidade e do conforto no qual estamos vivendo, demanda mobilização de esforços 

extras e, consequentemente, o enfrentamento de resistências. Como elucida Peirce (1974, p. 

24), “não há esforço sem resistência equivalente, e a resistência implica o esforço ao qual 

resiste”. Isto quer dizer que realmente não é fácil  sair de uma situação conflitante e duvidosa. 

Por isso, então, muitas vezes apegamo-nos àquilo que cremos, tapando nossos olhos para não 

perceber outras situações, as quais, por sua vez, nos levariam a duvidar do comodismo de 

nossas crenças (PEIRCE, 1972). 

Na nossa interpretação da cena 3, o que ficou evidente, principalmente pela conduta da 

professora Carina, não obstante alguns reconhecimentos episódicos61 sobre a importância do 

que lhe estava sendo evidenciado, é um apego tenaz à sua crença de que a “Xuxa é 10”, ao 

passo que a complexidade musical do grupo “Palavra Cantada” era para ela inexpressiva e 

desnecessária à vida real/concreta das crianças.  

Com efeito, como vimos no capítulo 2, uma crença é um estado de tranquilidade e 

satisfação ao qual nos apegamos, de modo que, em certas ocasiões, quando exigidas, agimos 

conforme cremos, uma vez que conservamos uma crença através de nossos hábitos. O hábito 

nos leva a agir pela “posição de que o que verdadeiramente conhecemos é aquilo que nos 

afeta de tal modo que só podemos agir e defender algo dessa ou daquela forma em específico” 

(COSTA; SILVA, 2011, p.26).  

A professora Carina, por força de seu hábito, privou-se da percepção da dúvida que, 

potencialmente, poderia ser reconhecida por ela no acontecimento “Xuxa” versus “Palavra 

Cantada”. Ora, a dúvida é um estado desagradável e incômodo do qual deveríamos lutar para 

nos libertar e passar novamente a outro estado de crença, a outro hábito, a outra terceiridade, 

no caso, a uma nova significação da prática pedagógica. Nesse sentido, duvidar é atitude 

indispensável, pois é o que torna possível o rompimento de um hábito de conduta, de 

pensamento, de comportamento rigidamente ajustado.  

Contudo, tal tarefa – de enfrentamento da dúvida – também não é conduta fácil, uma 

vez que requer esforços intensos. Como diz Peirce (1972), é a dúvida que nos estimula e nos 

leva ao esforço para atingir outro estado de crença. Esse esforço é justamente a investigação, 

ou melhor, inquirição, como prefere denominar Peirce. 

                                                
61 No uso dicionarizado, episódico quer dizer: “que não é fundamental à ação principal; acessório, secundário, 
fortuito” e o que acontece de forma eventual ou inesperada; acidental, ocasional (HOUAISS, 2001). 
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 Peirce diferencia investigação de inquirição sob o argumento de que a investigação 

“pressupõe uma busca determinada por algum vestígio, a inquirição é uma atividade aberta, 

que não pressupõe uma busca por algo definido; é um perguntar a fundo” (RODRIGUES, 

apud COSTA; SILVA, 2011, p. 21-22). Esse “perguntar a fundo” solicita a mobilização de 

três faculdades essenciais: ver, atentar para e generalizar (PEIRCE, 1972, 1974, 1990). 

Pois bem, para saber ver, faculdade relativa à primeiridade, atentar para, relativa à 

secundidade e generalizar na criação de terceiridades – perquirir, portanto –, é preciso um 

professor com base repertorial, pois uma dúvida é sempre repertorial, isto é, só pode ser 

manifestada em quem domina determinados (e diversificados) repertórios. Por este motivo, o 

que não é nenhuma novidade nas pesquisas e nem na opinião pública brasileira, é que um 

professor, como agente construtor do processo educativo, deveria não só ter acesso62, mas 

também ser capaz de ter o hábito de usufruir e incorporar na sua vida e na sua prática docente 

conhecimentos de ordem científica, ética e estética. 

É nesse aspecto que Peirce defende que o processo de significação, relacionado a  

mudança de conduta, só ocorre se transitarmos, ao conhecer algo, pelas três categorias já 

descritas: estética-primeiridade e a abdução como método de conhecer; ética-secundidade e a 

indução como método; generalização-lógica-terceiridade, e a dedução como método. Eis, 

novamente, o método geral de conhecimento de um fenômeno proposto por Peirce (1972; 

1974; 1990). 

Ora, de nada adianta achar que se conhece/aprende, se não há desapego das 

terceiridades já cristalizadas por crenças em forma de hábito. De nada adianta olhar um 

fenômeno, se não se aprecia/percebe seus elementos estéticos63. De nada adianta achar que se 

tem dúvida, se não se possui repertório suficiente para com ela lidar - quer dizer, para 

problematizar a dúvida numa situação corrente (uma situação pedagógica, por exemplo) e 

assim conquistar e assumir novos saberes/conhecimentos que fomentem a prática docente. 

Por isso é imprescindível a um professor a posse de uma diversidade repertorial, desde 

os elementos estéticos até os científicos que envolvem os saberes específicos do processo de 

ensino e aprendizagem. Com efeito, se um professor não se repertoriar, inviabiliza-se a sua 

obrigação e necessidade de problematizar os acontecimentos de sua prática.  

                                                
62 Estamos aqui chamando atenção para o fato de que muitas vezes os professores têm, sim, oportunidades de 
acessos para melhor qualificação repertorial.  
63 Adentraremos mais detalhadamente ao tema da estética no capítulo 5. 
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Esta é a razão pela qual fizemos questão de apresentar a diferenciação entre 

“perquirição” e “investigação” trazida por Peirce (embora estejamos usando 

predominantemente o termo investigação em nossa tese), pois um professor, no seu papel 

docente, deve ser suscetível aos conhecimentos variados, inclusive inusitados. 

Na nossa concepção, o modo como Peirce define perquirição não é distinto da 

perspectiva de investigação-ação/pesquisa-ação que nos ampara na construção deste trabalho, 

e que por sua vez demonstra, pela interpretação de Contreras Domingo (1994)64, que  

professores agem de acordo com costume, rotina, coerção e ideologia. Desse modo, existe 

apenas uma forma de compreensão da prática pedagógica, qual seja, o hábito da reflexão 

sistemática sobre a ação,  “a partir do estudo teórico das formas em que fatores estruturais 

condicionam as relações e distorcem ideologicamente as formas de consciência. Este processo 

de compreensão converte a prática não reflexiva e acrítica em praxis, em ação comprometida 

e teoricamente informada” (CONTRERAS DOMINGO, 1994, p. 11, tradução nossa)65.  

Tal processo reflexivo, a exemplo do pensamento peirciano, só ocorre mediante 

relacionamentos com outros (alteridades), os quais, a propósito, do mesmo modo que podem 

nos levar a viver crises – instituir-nos dúvidas, ou não –, são também imbuídos do poder da 

partilha, da interlocução e do auxílio na busca de encontrarmos soluções para nossas dúvidas. 

A importância do outro/alter no processo reflexivo é fundamental, exatamente porque 

a nossa percepção analítica das coisas é fortemente marcada pelo nosso repertório, de modo 

que é preciso clivá-lo com outras percepções e entendimentos, para só então, admitir um 

conhecimento novo.  

Ainda na cena 3, a professora Marisa, em proveito dos esclarecimentos oferecidos por 

estudos que, no processo de pesquisa-ação, empreendíamos sobre jogos, brincadeiras e 

multissensorialidade – e que serão integralmente apresentadas no capítulo 5 – continuou a 

conversa anterior, e sintetizou as implicações que a mobilização pedagógica desencadeada 

pela cena 3 trouxe para sua vida docente, assim como evidenciou as obrigações de um 

investigador-acadêmico diante dos dados gerados em campo. Reproduzimos tal diálogo a 

seguir: 

                                                
64 O esclarecimento disponibilizado por Contreras Domingo (1994) é fruto de sua interpretação ao trabalho de S. 
J Grundy e W. Carr e S. Kemmis, os quais apresentam três modelos básicos de investigação-ação: o técnico, o 
prático e o crítico ou emancipátório. No trecho citado,  Contreras Domingo refere-se justamente a este último. 
65 No original: “a partir del estúdio teórico de las formas en que factores estruturales condicionan las relaciones y 
distorsionan ideológicamente las formas de consciência. Este proceso de comprensión  convierte la práctica no 
reflexiva y acrítica en praxis65, en acción comprometida y teóricamente informada” (CONTRERAS DOMINGO, 
1994, p. 11). 
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Marisa: Eu acho que nós temos que começar a mudar o professor. Não adianta você 

chegar aqui e falar “não, nós vamos começar a mudar, eu vou apresentar para vocês 

o Palavra Cantada...”. Então, tudo bem, nós vamos começar a trabalhar tudo o que se 

fala no Palavra cantada, a bandinha. O dia que você parar o seu trabalho,  ou alguém 

que venha aqui, se o professor não tiver um bom embasamento, uma nova 

estruturação, ele vai parar com esse trabalho. Ao longo do tempo ele acaba com o 

trabalho. Então eu acho que isso tem que ser inovado. Vem de dentro do professor, ele 

vai passar por uma parte teórica, eu acho que tem que conciliar teoria e prática. Ele 

tem que compreender porque ele está fazendo aquilo. Porque é fácil você trazer 

alguém para mim, como a Carina acabou de citar, “queria que mostrasse pra mim 

como é que faz”... Tudo bem, ele pode mostrar. Mas se eu não investir em novos 

conhecimentos e não ampliar estes conhecimentos, logo cai por terra. Tudo é um 

momento de empolgação. Na Educação muita coisa acontece por empolgação, né? 

Ah, agora a moda é essa, então nós vamos apresentar isso. Então você vê que volta 

numa mesmice, o professor acaba voltando naquilo que ele sabe desenvolver. “Ah 

não, agora cansou”.  

Eliane: E por que você acha que volta na mesmice? 

Marisa: Volta na mesmice porque ele não tem uma estrutura de manter aquilo.  

Eliane: De ser provocado? 

Marisa: Então, agora estamos sendo provocados. Muitas vezes ele vai estar sozinho, 

ele tem que buscar material, tem que buscar, né? Enquanto ele sozinho, muitas vezes 

ele se adapta ao meio, ao grupo. Eu acho que a mudança tem que ser uma escola que 

quer, para um trabalho diferente tem que ter um entrosamento de grupo. Mudar a 

cabeça, a estrutura do trabalho, a metodologia do trabalho, né, Eliane? 

Eliane: E o que você acha que você pode fazer? 

Marisa: O que eu posso fazer é agora adiante [...]. O que eu posso fazer a partir de 

agora? Pra compreender este trabalho, estou buscando através de leituras. Porque eu 

não quero só fazer, não quero reproduzir. Porque se não, vem um aqui e ensina, “é 

assim”. Daqui a um tempo, vou parar. Porque se não fica só aquilo e não vai nada 

mais além daquilo. Tem que mudar muito também a concepção dos professores, 

Eliane. De tudo que você tem trazido, passa a ser quase que um novo, né? E não é! Se 

você for ver, não é um “novo”. Mas para nós, que estávamos naquela rotina do 
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“olha, eu sei fazer isso, então eu vou fazer. Isso eu já não sei, então eu não gosto 

disso e não vou fazer”. Agora quando você chegou e falou “não gente, passa a olhar 

para isso, tem um referencial”... 

Eliane: Provocou, né?  

Marisa: Provocou. Então eu quero saber de onde vem tudo isso. Para que eu me sinta 

até melhor, capaz de fazer realmente aquilo que você está colocando para a gente. 

Porque fazer por fazer, tem muitas que estão aí fazendo por fazer. Estão cumprindo o 

seu horário de trabalho e estão fazendo. Então eu acho que essas provocações que 

você tem lançado, você vai ter que mostrar o porquê.  

 Chamamos atenção para as últimas palavras da professora Marisa, quanto às 

"provocações" que nós, como investigadora "lançamos": "você vai ter que mostrar o porquê". 

Com grande discernimento, a professora Marisa nos chamou à responsabilidade acadêmica: 

nós precisamos explicar, justificar, enfim, teorizar, em interlocução com as professoras e as 

práticas pedagógicas. Assim, a "teoria" adquire outro sentido, não se separa da "prática" e não 

é uma "receita" imposta pelos acadêmicos. 

 

 4.1.4 Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 
 Na mesma direção das cenas anteriores, considerando a necessidade de estimular a 

capacidade rítmica e multissensorial das crianças, e atenta às palavras anteriormente 

proferidas pela professora Marisa, de que “as cordas não são utilizadas”, sugerimos às 

professoras do período da manhã que experimentassem utilizar cordas como recurso 

pedagógico, na intenção de desvelar ritmicidades e multissensorialidades próprias de cada 

criança. 

Ao ouvir a proposta, a professora Carina reagiu, desacreditando na capacidade das 

crianças, dizendo que elas não conseguiriam pular as cordas, e que não entendia a relação 

desta atividade  com desenvolvimento rítmico: 

  
Rejane: Eles [as crianças] nem conseguem pular. E o que é que pular corda tem a ver 

com ritmo, Eliane? Você não disse que temos que desenvolver a percepção rítmica 

deles?Para desenvolver ritmos nas crianças nós temos que utilizar as bandinhas. 
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A professora Marisa nos informou, face a possibilidade de as crianças pularem cordas, 

que há muito tempo elas (as cordas) não eram vistas e, portanto, deveriam estar emboladas 

entre uma grande quantidade de materiais inutilizados que se encontravam no almoxarifado. 

 Diante disso, pedimos ajuda às serventes para procurar as cordas. De fato, elas se 

encontravam misturadas a outros materiais, mas conseguimos separar 25 delas, quantidade 

suficiente para que cada criança pudesse ter a sua própria corda.  Também separamos cordas 

mais compridas, com o intuito de oportunizar saltos em duplas, grupos, enfim, de várias 

formas de pular e vivenciar possibilidades de criação rítmica.  

 Para desenvolver a atividade, agrupamos no espaço do quiosque as duas turmas do 

período da manhã, as crianças da professora Marisa e as da professora Carina e iniciamos 

retomando algumas situações vividas em intervenções anteriores: atividades com palmas, 

auto-massagem, massagens em duplas e atividades em grupos com marcações rítmicas usando 

mãos, pernas e pés. As fotografias 52 a 54 retratam algumas das situações vividas. 

 

      
  Fotografia 52 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 
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Fotografia 53 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 

  
 Fotografia 54 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 
Com essa estratégia, nossa intenção foi que as crianças percebessem a si próprias, suas 

condições vitais – respiratória, circulatória, térmica etc. –,  a partir das quais poderiam 

também  perceber e otimizar suas potencialidades rítmicas e multissensoriais. 

 Feito isso, ainda no espaço do quiosque, distribuímos as cordas individuais às crianças 

e pedimos que elas tentassem pular, sugerindo a elas, inicialmente, uma forma de pular. A 

princípio, realmente, a maioria das crianças demonstrou dificuldades para pular. Na verdade, 

a dificuldade era anterior, elas não conseguiam estabelecer relação de sentido com a corda – 

objeto estranho – e lançá-la por cima da cabeça para arriscar o pulo. Tal dificuldade só veio 

confirmar a necessidade de recorrer a práticas pedagógicas que estimulassem suas 

capacidades perceptivas e multissensoriais, em especial a percepção de si próprias, como 

condição prévia para perceber o outro e o mundo. 
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Apostando, então, nas potencialidades das crianças, convidamo-las para um novo 

encontro de brincar/pular com a corda em um espaço mais amplo: o refeitório. Com ajuda das 

professoras, serventes e auxiliar, afastamos as mesas e deixamos o espaço mais convidativo 

para as crianças experienciarem o movimento. 

 

 
Fotografia 55 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 

Afetadas pelas brincadeiras e pelas dificuldades de algumas crianças, as serventes e a 

auxiliar, sem pedir autorização, tomaram a iniciativa de colaborar com as crianças, girando 

(batendo) a corda para que elas pudessem pular. A participação e envolvimento foi tão intenso 

que algumas das funcionárias não resistiram e, aproveitando o momento e clima lúdico66, 

também pularam corda com as crianças.     

 

 
Fotografia 56 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 

                                                
66 O lúdico, os jogos e brincadeiras são temas que serão enfocados no capítulo 5. 
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  Lúdico, foi esse o “clima” do ambiente que se instituiu naquele espaço que antes era 

um simples, desconfortável e sujo67 refeitório. Tão verdade, que as professoras de outras 

turmas, que não eram participantes da pesquisa, optaram por sair de suas salas e levar as 

crianças para apreciarem a euforia provocada pelas crianças que pulavam cordas naquele 

espaço agora transformado, e algumas outras crianças também se integraram à atividade. 

Contrariando as expectativas levantadas pelas professoras, as crianças, incentivadas 

pelas funcionárias e por nós, e afetadas pelo clima de ludicidade instalado, paulatinamente 

criaram outras possibilidades para realizar pequenos pulos, e na medida em que eram bem 

sucedidas, arriscavam saltos mais desafiadores, como podemos verificar nas fotografias 57 e 

58:  

 

 
Fotografia 57 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 

   
  Fotografia 58 - Cena 4:  “Acordando Ritmos”  

 
                                                
67 Frequentemente o refeitório estava sujo de poeira ou lama, pois era um espaço aberto, desprotegido e exposto 
a ventos e chuvas. 



 144 

É oportuno, aqui, chamar a atenção para duas crianças em especial, Alex e Gustavo68 

(marcado pela seta nas fotografia 59). Os dois, frequentemente, eram apontados pela 

professora Carina, como preocupantes no que diz respeito à participação em atividades que 

requeriam maiores esforços e combinação de habilidades motoras. O primeiro, um menino de 

5 anos, de estatura mais elevada para a média da sua faixa etária, apesar de muito disposto e 

esforçado, tinha muitas dificuldades perceptivo-motoras, a ponto de não conseguir, por 

exemplo, amarrar os próprios cadarços dos tênis, passar por dentro de um arco ou correr na 

direção correta na brincadeira de “corre-cotia”. No caso de Gustavo, a preocupação ficava por 

conta de seu problema de saúde – um tumor na cabeça – o qual, compreensivelmente, levava 

a professora a pouco incentivar, ou mesmo inibir, sua participação em brincadeiras que 

exigiam esforços físicos. 

 

 

Fotografia 59 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 

Observe-se, na análise inicial dessa cena, como no caso do menino Gustavo, a própria 

professora Carina, envolvida na ludicidade, cede à sua crença – de impossibilidade de o 

menino pular corda – e, cheia de entusiasmo, ajuda a auxiliar a bater a corda para que ele 

possa pular. 

Várias estações foram organizadas pelo espaço do refeitório, com duas pessoas 

batendo as cordas – professoras, auxiliar e funcionárias. As crianças formavam filas 

aguardando com ansiedade a sua vez, como podemos notar na fotografia 60, na qual, 

inclusive, o menino Gustavo (marcado pela seta) aguarda para novamente pular. 

 

                                                
68 Nomes fictícios. 
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Fotografia 60 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 

A entrega do menino à atividade nos mostra como, não obstante sua doença, ele podia 

pular. Mais do que isso, podia participar e se envolver, juntamente com seus colegas, em 

atividades lúdicas que, por ventura, fossem organizadas e pedagogicamente tratadas. Não 

podemos, então, negar que Gustavo, embora parecesse um menino quieto, introvertido, 

gozava de sua perfeita capacidade multissensorial. Como qualquer criança, ele não seria 

insensível – como podemos certificar na fotografia a seguir – a um convite lúdico de se 

expressar/aprender, mostrar quem ele é, a partir de sua própria linguagem: corpo-movimento 

significativo. 

 

 
Fotografia 61 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 
 Quanto ao menino Alex, o seu envolvimento na brincadeira não foi diferente. Ele 

também surpreendeu a todos, inclusive aos colegas, os quais aplaudiam, num gesto de apoio, 

toda vez que ele obtinha sucesso na tentativa de pular a corda. Todos expressavam alegria ao 
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conseguir efetuar os saltos, contudo, no caso do Alex, dado a sua grande limitação motora, a 

euforia era mais intensa. Ele gritava muito, gesticulava e falava rápido e de modo 

incompreensível, aliás, ele também tinha dificuldade na articulação da fala, fato que, aliado ao 

seu jeito carismático, levava todos na EMEI a tratá-lo como um grande “bebezão”.  

 Todos se dispunham a protegê-lo e ajudá-lo quando ele apresentava qualquer tipo de 

dificuldade. As fotografias 62 e 63 retratam a felicidade do Alex, o como ele era objeto de 

atenção e, principalmente, nos mostra como a sua dificuldade não era, de modo algum, uma 

impossibilidade motora, mas possivelmente, uma carência de experiências sensíveis, que 

fossem capazes de fazer manifestar seu potencial multissensorial, e, consequentemente o seu 

modo próprio de ser: corpo-movimento significativo. 

 

 
Fotografia 62- Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 

  
Fotografia 63 - Cena 4:  “Acordando Ritmos” 

 
 Encerrada a atividade, conversamos com todas as professoras e funcionárias que, de 

algum modo, contribuíram com a brincadeira, transformando-a numa grande experiência 
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lúdica, participativa e envolvente. De uma forma ou de outra, todas concordaram que as 

crianças mereciam ter mais momentos como aquele na EMEI. Uma das funcionárias, 

inclusive, declarou, sem se importar com a aparente desarrumação do refeitório, que nem 

tinha percebido as horas passarem e como foi gostoso e saudoso (relembraram sua infância), 

ficar brincando com as crianças. 

 Apenas a professora Carina, embora também dissesse ter apreciado aquela situação, 

afirmou que foi uma experiência muito cansativa, e que as crianças não suportariam esse tipo 

de prática todos os dias. 

Carina: “Esse tipo de atividade é bom num dia de festa, na semana das crianças por 

exemplo. Oh, na semana das crianças você [Eliane] tem que vir ajudar a gente”.    

 No dia seguinte, retomamos a conversa com a professora Marisa e a professora Carina 

para saber o que elas tinham a dizer sobre as situações vividas pelas crianças na brincadeira 

de pular corda. Uma fala da professora Carina foi marcante, quando ela afirmou que não 

tínhamos como saber se as crianças gostaram ou não das experiências: “eu acho que não foi 

fácil pra todo mundo e que nem todas gostaram”.  

 Pedimos, então, que ela entrasse em sala e, sem influenciar as crianças, pedisse que 

elas desenhassem a experiência de pular corda. Depois, com seus desenhos em mãos, 

perguntasse uma a uma o que ela tinha desenhado. 

 Desses desenhos, selecionamos três para ilustrar esta cena (Figuras 6 a 8), uma vez 

que neles pudemos perceber situações temáticas recorrentes em todos os outros desenhos: a 

valorização e prazer do contato com amigos, bem como, a percepção e proveito da amplitude 

do espaço69. 

 

                                                
69 Vale esclarecer que não temos a intenção de adentrar à uma análise específica dos desenhos das crianças, mas 
de  valorizá-los como dados descritivos que dialogam no contexto da cena “Acordando Ritmos”. 
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Figura 6  - Desenho elaborado por criança 
 

 

 

Figura 7  - Desenho elaborado por criança 

 
Além destes, consideramos necessário apresentar, a seguir, outro desenho que, apesar 

de a professora escrever nele que a criança não tinha desenhado o que lhe foi solicitado 

(talvez a criança tenha lhe dito isso), o que nele podemos perceber é o traço da representação 

de uma corda, bem como a presença de alguém – colegas, professores, auxiliar ou servente – 
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que a segura, e outra figura humana que assiste à brincadeira ou aguarda até chegar a sua vez 

de pular a corda. 

 

 

Figura 8 - Desenho elaborado por criança 

 
Infelizmente não presenciamos com quais palavras, exatamente, ou de que modo (a 

sua expressividade corporal), a criança expressou à professora não ter feito o que lhe foi 

solicitado. Entretanto, o que nos intrigou foi o fato de a professora deixar passar despercebido 

– apenas escreveu o que a criança lhe disse – os traços presentes no desenho e que 

nitidamente expressavam algum significado a respeito da atividade desenvolvida. Estaria a 

professora insistindo em não reparar na experiência plural que a cena “Acordando Ritmos” 

propiciou às crianças da sua turma?  

De qualquer modo, consideramos lamentável que a professora tenha desperdiçado a 

oportunidade de aprender com a aquela cena/experiência. Pois, conforme ensina Peirce (1974, 

p. 27): 
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A experiência é a nossa única mestra [...]. Mas precisamente como ocorre a 
ação da experiência? Através de uma série de surpresas. [...] ninguém realiza 
um experimento sem estar mais ou menos convencido de obter um resultado 
interessante, por que os experimentos exigem muita energia física e 
psicológica para serem levados a cabo ao acaso e sem objetivo. E 
naturalmente é possível que nada possa ser aprendido de um experimento 
que mostra ser como já esperávamos.  

 

 A professora Carina não acreditava na possibilidade de as crianças obterem sucesso 

com a utilização das cordas, assim como julgou a atividade um tanto cansativa. Isto é, 

demandou muito esforço físico e psicológico. No entanto, o que nos pareceu é que para a 

professora aquela experiência foi em vão, uma vez que, pela sua reação, a cena não foi mais 

que um mero acaso, destituído de valores e objetivos pedagógicos. A propósito, valem os 

parênteses, os objetivos (hipotéticos) que traçamos para aquela prática foram, no nosso 

entendimento, alcançados, favorecidos que foram pelo desejo das crianças de aprender a pular 

corda. Com efeito, elas reencontraram seus ritmos e aguçaram suas multissensorialidades, 

mas muito mais graças a seus próprios interesses, desejos e esforços, fomentado, é claro, pelo 

espaço e pelo caráter lúdico que brotou na brincadeira.     

 É nesse sentido que questionamos a reação da professora Carina, pois, insistimos com 

Peirce (1974), as surpresas manifestadas numa experiência são altamente instrutivas. Todavia, 

do mesmo modo como ocorreu na cena “Xuxa versus Palavra Cantada”, a professora não foi, 

cabe a ressalva, inteiramente indiferente a tudo que aconteceu. Na nossa interpretação, ela 

percebeu aquele fenômeno – as crianças conseguindo pular corda – como uma ameaça à sua 

rotina docente. Mas foi esta uma percepção repentina, e não, como deveria ser, uma 

percepção prosseguida por um indagar acerca dos motivos que a levaram a crer na 

incapacidade das crianças, mesmo porque, provavelmente, nunca havia proposto àquela turma 

a atividade de pular corda, já que o material há muito tempo não era utilizado.   

Acreditamos que, de algum modo, a cena “Acordando Ritmos” questionou as crenças 

da professora Carina. Mas ela reagiu com base no método da tenacidade, ao negar-se a ver as 

expressividades das crianças e, assim, eximir-se de qualquer dúvida, logo, de qualquer 

responsabilidade investigativa.  

Para finalizar a análise da cena 4, aproveitamos a brilhante fala de Luíza Lameirão70 

no documentário sobre o “Projeto Território do Brincar: um encontro com a criança 

                                                
70 Luíza Helena Tannuri Lameirão é educadora, escritora e uma das responsáveis pelo Centro de Formação de 
professores da pedagogia Waldorf, em São Paulo.  
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brasileira”71, no qual ela argumenta como os adultos/professores se sentem ameaçados diante 

da capacidade das crianças (que brincam, quando as deixamos brincar) de perceberem 

inusitadamente o mundo, e por isso, atrapalham a nossa característica um tanto prosaica de 

buscar o comodismo de um mesmo lugar, e de um certo modo de atuar, acrescentamos.  

 

4.1.5 Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 
  Na tentativa de pôr em prática a concepção de movimento significativo que vínhamos 

estudando, discutindo e planejando no processo de pesquisa-ação, a professora Marisa, do 

período da manhã, por sua própria iniciativa, organizou uma aula utilizando um conhecido 

jogo infantil, tal como encontrou apresentado em um livro didático: “coelhinho na toca”. 

Inicialmente, vamos apresentar a professora Marisa relatando e avaliando, com suas própria 

palavras, a cena e o diálogo que com ela mantivemos após a atividade desenvolvida no 

quiosque com as crianças. Ao longo do seu relato, incluímos os registros fotográficos que 

fizemos da atividade. 

 

Cheguei cedo à EMEI, selecionei os arcos (que seriam as tocas), o som portátil e as 

músicas que eu usaria para mobilizar a atividade.  No total, havia 25 crianças. 

Organizei, então, 25 tocas que, inicialmente, cada criança (coelhinho) teria a sua 

para ficar. Primeiramente, pedi que os “coelhinhos” ficassem fora da toca e 

dançassem livremente ao som da música. Assim que esta parasse de tocar, cada um 

deveria correr para descansar dentro da toca. Em seguida, os avisei que retiraria 

uma toca e que, por isso, o coelhinho que não “prestasse atenção” e ficasse sem toca, 

sairia do jogo, como propunha uma das regras que bem conhecemos e que reforçava 

o livro didático. Expliquei ainda que quem saísse do jogo deveria ficar sentado 

próximo à parede do quiosque onde brincávamos, até o seu término e, só então, 

partiríamos para outra atividade. Nesse dia, Eliane, a acadêmica-investigadora, 

apenas registrava a aula com filmagem,  fotos e anotações em diário de campo. 

 

                                                
71 Projeto desenvolvido a partir deste ano de 2012 pela educadora Renata Meirelles e o documentarista David 
Reeks com crianças de diversas regiões brasileiras, os quais priorizam a escuta ao que dizem as crianças do 
Brasil, “dando-lhes voz aos seus gestos, saberes e fazeres, principalmente através de sua linguagem mais 
genuína: o brincar”. Tal documentário  pode ser integralmente acessado em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=NtX-lOAdvRM&feature=share>. 
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Fotografia 64 - Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 

 
    Fotografia 65 - Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 
Finalizei a atividade acreditando que tudo tinha corrido bem, afinal, as crianças que 

demoraram para perder a toca, as mais “espertinhas” que não foram rapidamente 

excluídas, demonstraram prazer, e as que saíram, mantiveram-se sentadas quietinhas 

(sem sair correndo pela escola, como às vezes acontece) esperando o fim do jogo 

para, novamente, terem a oportunidade de brincar em outra atividade.  
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Fotografia 66 - Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 

 
Fotografia 67 - Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 
 Ao final da aula, conversamos, Eliane e eu, sobre a atividade desenvolvida. 

Perguntei-lhe o que tinha achado. Ela me respondeu com uma pergunta: “o que você 

acha que todas as crianças acharam?” Respondi que as de sempre – as mais 

“espertinhas” – com certeza tinham gostado, mas que, quanto às outras – também 

“as de sempre” – seria mais difícil saber, pois constantemente ficavam desligadas da 

aula e que, independente do tipo de atividades, apresentavam dificuldades para 

realizá-las; além de serem as mesmas que, às vezes, choravam no portão para não 

entrar na EMEI, e, normalmente, crianças com sérios problemas familiares.  

Eliane me convidou para, naquele mesmo momento, dar uma olhada nas fotos da 

câmera. Com o recurso do zoom, foi possível atentar mais detidamente às 

expressividades das crianças que foram primeiramente excluídas, assim como 

daquelas que ficaram na brincadeira até o final: sem dúvidas eram expressividades 
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completamente opostas. Mas o que mais me afetou foi a percepção das 

expressividades das crianças que ficaram de fora. Com mais tempo e cuidado, 

despreocupada com a obrigação de fazer o jogo e suas regras darem certos, pude 

perceber, sentir, melhor dizendo, o que aquelas crianças estavam sentindo, 

expressando, tentando me dizer. 

 

 
Fotografia 68 - Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 

 

Fotografia 69 - Cena 5: “Coelhinho na toca” 
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Fotografia 70 - Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 

     
Fotografia 71-  Cena 5: “Coelhinho na toca” 

 

Digo que pude sentir, em complemento ao perceber, por que, naquele dia, fui 

embora abalada emocionalmente. Não conseguia tirar da cabeça aqueles olhares de, 

talvez, tristeza, rejeição, ansiedade, medo...! Olhar detalhadamente aquelas 

expressões me fez sentir o que aquelas crianças sentiam e foi aí que, precisamente, 

questionei o meu dever pedagógico. Qual era o meu papel ali diante daquelas 

expressões? Era o jogo que eu deveria focar e fazer acontecer a qualquer custo, 

respeitando as suas regras, ou era àqueles apelos expressivos que eu deveria dar 

atenção e buscar estratégias ali mesmo, naquele momento, para permitir que eles se 

transformassem até alcançar as expressividades daqueles que, ao jogar, sorriam, 

alegravam-se, enfim, brincavam e aprendiam de modo prazeroso e significativo? 
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Essa aula aconteceu numa quinta-feira e, nessa mesma semana, precisei 

procurar a Eliane duas vezes, via telefone, para conversar sobre o ocorrido e sobre 

meus sentimentos. Uma das ligações aconteceu no sábado à noite e durou por volta de 

duas horas de conversa! Eu estava aflita e precisava conversar, me entender, me 

perdoar e revisar o “erro” que parecia ter cometido. Eu precisava de oportunidades 

para também dar oportunidades às crianças de transformarem aquelas expressões.  

 

A análise inicial realizada pela professora Marisa nos permite reafirmar que o grande 

desafio de ser professor está em conseguir ler e interpretar as expressividades das crianças, os 

seus movimentos significativos, e não os conteúdos por elas supostamente aprendidos, como 

já vimos. Sem isso, não é possível pensar a construção de uma prática pedagógica entendida 

como relações comunicativas. 

O trabalho focalizado nas crianças e não nos conteúdos ou atividades 

aprioristicamente determinados e selecionados para serem "ensinados", possibilita perceber 

que todo Se-Movimentar é expressividade de sentimentos, mesmo no aparente silêncio, na 

falta de reação, na passividade.  

No jogo “coelhinho na toca”, as expressividades das crianças foram determinantes 

para que a professora Marisa percebesse, pela tristeza nos seus olhares, que as várias crianças 

excluídas logo no início do jogo também leram e interpretaram aquela aula. Elas não 

aceitaram a sua exclusão, mas a professora só se deu conta disso após observar os registros 

fotográficos daquele momento.  

É possível assim inferir que, de um lado, a professora estava presa à suposta eficiência 

das propostas técnicas, de regras padronizadas, tais como as indicadas por muitos livros, 

ignorando as expressividades das crianças. De outro, ocupava-se em protegê-las de acidentes, 

bem como promover “ordem” e “harmonia” nas atividades.  

Mas, como as expressividades das crianças são dinâmicas, exigem a reconstrução 

constante de uma atividade de jogo ou brincadeira. Não podem, pois, residir na abstração dos 

livros os subsídios mais qualificados para orientar a prática pedagógica com as crianças, vivas 

que são em suas histórias, que expressam de modos diversos seus desejos, necessidades e 

possibilidades de aprendizagem. 

Compreender isso é assumir o fato de que professores e crianças na Educação Infantil 

são leitores e intérpretes que, imersos em relações comunicativas, concretizam uma prática 

pedagógica viva, dinâmica, que não se desvincula do seu contexto e de seus autores.  E 
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assumir que crianças e professores são leitores e intérpretes numa prática pedagógica é 

aspecto essencial, se pretendemos pensar em métodos pedagógicos realmente significativos e 

comunicativos – o que é o contrário de buscar bases apenas na abstração e/ou em referências 

externas às nossas experiências.  

Mas isso também implica reconhecer que uma prática pedagógica concreta não se 

produz previsível e linearmente, mas, parafraseando Sant’Agostino (1995), produz-se 

simultaneamente com fatos/signos concretos, superpostos, que se transformam no espaço e no 

tempo, que se chocam e conflituam. E, tal característica produz variedades, diferenças que 

geram imprevistas possibilidades significativas. O que estamos reforçando é a necessidade de 

os adultos/professores praticarem leituras e interpretações de modo sensível, que abram 

diversas possibilidades significativas, sem medo de experienciar conflitos e dúvidas. 

Contudo, vale a ressalva, não se trata de ser simplesmente sensível, condição que é 

própria do humano, aliás. A diferença, como nos demonstrou a professora Marisa, é ser 

sensível com inclinação ao enfrentamento dos conflitos e das dúvidas, que são prováveis 

quando atentamos/admiramos o outro/o alter – as crianças. O que estamos querendo dizer é 

que a professora Marisa permitiu-se, quando colocada diante dos signos que a ela 

apresentamos, ser afetada pelas histórias e sentimentos das crianças, e, portanto entendê-las a 

partir delas próprias, de suas expressividades.  

 Observemos o e-mail abaixo, enviado pela professora após lhe encaminharmos as 

fotografias registradas na cena “coelhinho na toca”. 

 
From: Marisa Saccon  
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Sunday, March 07, 2010 4:41 PM 
Subject: FOTOS DE FATO!!!!!!!!! 
 

Oi Eliane!! Realmente as fotos mostram  a reação das cças... fico atordoada c/  as imagens, 
olhando p/ os rostinhos... me dá um dózinhooooo..... realmente é p/ refletir e mudar. O seu trabalho 
tem sido valioso p/ mim. Obrigada!!! BJS. 

 

Eis a diferença que faz a sensibilidade de uma professora como Marisa. A condição de 

“sensível” não deve ser confundida com a condição de “bonzinho” ou “legal”, pois há muitos 

professores “bonzinhos e legais” que não percebem as singularidades e diversidades de pontos 

de vistas de suas crianças/alunos, pois, para percebê-las, é preciso ser bom leitor e intérprete 

dos signos que se apresentam. É preciso também ter coragem e condições propícias de se 

desvencilhar das velhas crenças, dos velhos hábitos e das representações apriorísticas, se há 
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pretensão de ampliar o repertório para alcançar uma pedagogia comunicativa na educação 

infantil. Como afirma Ibri (1992, p. 100):  

Parece lícito inferir que a vivacidade da mente está em sua capacidade de 
romper com hábitos, reconhecendo, na novidade da experiência seu 
elemento de mutabilidade que se faz sujeito de uma nova crença. Aí está, 
novamente, o âmago da concepção de aprendizagem, traduzido na sua 
plasticidade e provisoriedade do hábito adquirido pela mente, cujo traço 
evolutivo será sua capacidade viva de alterar a própria conduta.  

Com efeito, as situações de conflitos, se procedidas pela dúvida, constituem-se como 

experiência produtiva na vida de um professor. O caso da professora Marisa é exemplar, uma 

vez que, como já podemos aqui adiantar, nele pudemos reconhecer que nosso trabalho 

interlocutivo de pesquisa-ação foi frutífero e permitiu evidenciar como a professora agiu 

ativamente, enfrentou seus conflitos, suas dúvidas e seus cansaços de maneira muito singular. 

Assim nos confessou a professora através de um e-mail: “Tenho sentido mto cansaço, sinto 

fraqueza e choro mto... o meu emocional não está bom.  Nunca me senti assim...”. 

Ao se levar em conta que a professora viveu, sim, uma experiência de conflito, não 

recebemos com surpresa o seu estado de consumição. Como esclarece Larrosa Bondía (2002, 

p. 25), um sujeito que vive intensamente uma experiência, é também “um sujeito sofredor, 

padecente, receptivo, aceitante, interpelado, submetido”; já o contrário, o sujeito incapaz de 

experiência, “seria um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, 

apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade”. Ainda 

para o autor, um sujeito que se entrega a uma experiência perde completamente seus poderes, 

uma vez que a experiência, dele – do sujeito – se apodera. De toda sorte, é a potência/o vetor 

dessa experiência que municia um sujeito a ir em busca de sua própria formação e 

transformação.  

Sendo assim, não obstante a experiência conflitante e interpeladora vivida por Marisa, 

sobretudo porque avivadas pelas nossas discussões acerca da cena “coelhinho na toca”, ela 

surpreendentemente intensificou seus estudos e, por conta própria, decidiu encaminhar 

trabalhos para congressos, dos quais, um deles materializou-se como parte do relato da cena 5. 

Atentemos ao e-mail enviado pela professora: 

 

From: Marisa Saccon  
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Thursday, January 28, 2010 8:53 PM 
Subject: RE: Aproveitando as férias!!!! 
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Oi Eliane!! Td bem? Estou bem, embora mto ansiosa p/ falar c/ vc. 
Espero que tenha acontecido só coisas boas, tenho rezado por vc, p/ que encontre força e harmonia 
em td que está fazendo. Relaxe e contemple mto a natureza, assim voltará cheia de energia. 
Até o final dessa semana, a aposentadoria da Celeida será publicada, c/ isso a nova diretora será a 
Elza!!!! 
Estou tentando escrever um resumo sobre o trabalho que realizamos c/ as cças, quero enviar p/ o 
congresso da USP. verifiquei no site e a data é até dia 05/02  p/ enviar o resumo. Vou tentar, 
estou empenhada em fazer alguns trabalhos. Espero contar c/ vc!!!!  Divirta-se!!! Conversamos 
depois, temos mto papo p/ colocar em dia!!! BJS 
 
 

Como esclarece Peirce (1974), um sujeito que enfrenta situações de conflito e cujo 

esforço é bem sucedido, é denominado de agente, ao passo que aquele que falha denomina-se                                                                                                                                                                                                                                                    

paciente. No entanto, com relação à experiência do conflito propriamente dito, não existe 

diferença entre ser agente ou paciente. A diferença está, pois, no esforço que se empreende 

para suceder-se aos conflitos, isto é, na agência – na excitação, nas palavras de Peirce – de um 

sujeito que busca superá-los.  

Assim, a sensibilidade do saber ver e enxergar – ler e interpretar – necessariamente 

implica fazeres conflitantes e/ou movidos pela dúvida: onde errei? Por que errei? Como 

refazer essa prática? O que sentem as crianças? Como permitir que elas vivam outras 

experiências de ser e estar no mundo no momento mesmo de nossa relação pedagógica? Onde 

e com quem posso encontrar ajuda? 

Os e-mails a seguir evidenciam o empenho da professora Marisa: 

 
From: Marisa Saccon  
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Friday, January 15, 2010 5:31 PM 
Subject: Saudades! 

Oi Eliane!! Td bem? estou lendo  alguns textos interessantes sobre reflexão pedagógica, cuidar e 
educar... textos que vc me enviou. As teorias estão ao monte na minha cabeça, estou confusa no 
momento de pensar o foco que quero observar nos alunos. São tantas coisas que trabalhamos que não 
consigo enxergar o ponto X... Estou ansiosa p/ sentarmos juntas e comentarmos os trabalhos p/ esse 
ano.  Relaxe bastante pois esse ano vc terá mto trabalho!!!!!KKKK Saudades Bjs-Marisa 

 

 
From: Marisa Saccon   
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Tuesday, March 09, 2010 9:14 PM 
Subject: ATIVIDADES EM AÇÃO!!!!! 
 
Oi Eliane!!! Td bem?!!  Hj desenvolvi uma atividade mto legal c/ as cças. Vc precisava ver a 
expressão de cada uma!!!  Elas demonstraram alegria, vibração.... td o que  estamos discutindo. 
Estou empolgada c/ o grupo e o trabalho. Coloquei vários colchões e orientei p/ que rolassem nele. 
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Em seguida, uma cça rolou sobre os outros... Foi mto legal. Vou escrever td no relatório e depois te 
envio. Com isso já tenho duas atividades marcantes p/ registrar. Estou estudando e procurando fazer 
o trabalho. Realmente os boatos qto as apostilas na Ed. Infantil estão correndo.... parece que a 
secretária quer adotar. ACHEI HORRÍVEL...DETESTO ESSE TIPO DE TRABALHO CONDUZIDO 
POR LIVROS.  O grupo na escola está achando bom.....  não sabemos mta coisa ainda. E vc já voltou 
p/ a Facol?! Manda um bj pra Celeida. Vou preparar os relatórios e te envio por email.  Bom retorno 
ao trabalho!!! BJSSSS 

 

Vale chamar atenção para este último e-mail, no qual, com muita segurança, a 

professora Marisa tece críticas ao trabalho “apostilado”, demonstrando, dessa forma, ter 

incorporado o aprendizado vivido a partir da cena “Coelhinho na toca”. 

Por fim, reportamo-nos a Fiorentini, Souza e Melo (1998), que afirmam ser mesmo 

uma prática pedagógica impregnada de elementos sociais, ético-políticos, culturais, afetivos e 

emocionais. Nesse sentido, a atividade docente – os saberes do professor como preferem os 

autores – não reside “em saber aplicar o conhecimento teórico ou científico, mas sim, saber 

negá-lo, isto é, não é aplicar pura e simplesmente este conhecimento, mas transformá-lo em 

saber complexo e articulado ao contexto onde ele é trabalhado/produzido” (FIORENTINI; 

SOUZA Jr.; MELO, 1998, p. 319). Mas, para negar algo, prosseguem os autores, é preciso 

conhecê-lo profundamente. 

Esse foi o aspecto que procuramos destacar. A sensibilidade leitora e interpretativa da 

professora Marisa residiu, de um lado, na sua capacidade de perceber movimentos 

significativos das crianças, bem como os seus próprios; e, de outro, no seu interesse e 

dedicação em realizar estudos capazes de fundamentar e ampliar seu repertório crítico, 

reflexivo e, por isso mesmo, interpretativo. Podemos assim dizer que a professora percebeu, 

sim, a riqueza de uma fazer pedagógico concreto, que conta com a participação das crianças, 

em detrimento – pois ela expressou tal rejeição – de reproduções abstratas. Tal capacidade 

perceptiva, associada ao processo interlocutivo que manteve conosco aguçou-se com os 

intensos estudos realizados acerca do jogo e/ou brincadeira e da multisenssorialidade 

desenvolvidos com base no entendimento da teoria do Se-Movimentar significativo, enfoques 

priorizados no capítulo a seguir.  

 
4.2 Os desdobramentos  
 

Como já havíamos relatado no Capítulo 3, por uma série de razões, das quatro 

professoras participantes da investigação, apenas uma, Marisa, dedicou-se intensamente até o 

final da pesquisa.   
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Assim, em 2010, já tendo sido encerrada a investigação de campo, continuamos os 

encontros semanais com a participação apenas da professora Marisa, reuniões nas quais 

avaliávamos, planejávamos e re-avaliávamos as atividades que ela desenvolvia com as 

crianças. 

Foi a professora Marisa, pois, que, de modo muito intenso, persistiu no processo 

investigativo, realizando as leituras dos textos previamente selecionados72, bem como, 

assumindo a câmera filmadora para registrar suas aulas, registros estes que serviram de base  

para nossa interlocução. Juntamente com as fotografias que foram feitas com o apoio das 

funcionárias da EMEI73.  

Os e-mails a seguir exemplificam o envolvimento da professora Marisa, em suas 

próprias palavras: 

 
From: Marisa Saccon 
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Monday, March 22, 2010 10:26 PM 
Subject: MARCAR ENCONTRO 

Oi Eliane!! Td bem? 
Estou continuando a todo vapor c/ as atividades e os relatórios. Algumas me levam a refletir... outras 
me dão inteiro prazer em perceber nas cças as reações de felicidade. Este ano estou c/ um grupo mto 
diferente, em relação ao grupo do ano anterior.São cças agitadas, querem brincar o tempo 
todo!!!!Aos poucos vou conduzindo o grupo a se acostumar comigo e com as minhas regras... são 
desobedientes..... acredito que um bom trabalho de ano p/ o outro faz a diferença. Bom isso são 
assuntos e dúvidas que estou no momento. Outra coisa, são pequenas atitudes das cças,que me 
conduzem a outro olhar(que tenho hj)...TANTO TEMPO EM SALA DE AULA, e parece que estou 
começando agora. Nunca tive interesse em explorar o espelho na sala de aula, acreditava que apenas 
poderiam se olhar... hj estou explorando alguns momentos c/ eles, está sendo mtooo legal. 
Precisamos, mesmo colocar os assuntos em dia. Levo o meu caderno p/ podermos conversar.  Um gde 
e forte abraço. Marisa 
Te ligo p/ confirmar o nosso encontro.... 4ªf. que tal?!!! 

 
From: Marisa Saccon  
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Sunday, March 28, 2010 7:15 PM 
Subject: marcar novamente encontro 
  

Oi ELIANE!! Td Bem!!! Recebi os textos e os achei mto interessante, estou começando a ler. 
Ligo p/ vc amanhã, p/ saber se poderemos nos ver na 4ªf, pois na quinta f, estarei viajando. 
Tenho uma observação interessante p/ comentar c/ vc, sobre a minha reunião de pais....tem cada 
coisa que acontece...Ouvi de uma avó (avó do Pedro- o menorzinho que vc conhece), ELA me disse 
diante de todos os pais presentes...VIDA DE PROFESSOR É UMA DESGRAÇA!!!!!  Aquilo me 
                                                
72 Textos sobre jogo, brincadeira, atividades rítmicas, concepção de infância, criança e seu modo de ser.  
73 A professora Marisa nos relatou que muitas vezes as funcionárias contribuíram com o registro das aulas, 
ocupando-se da filmadora e/ou câmera fotográfica. Segundo Marisa, as funcionárias manifestaram satisfação na 
execução de tal tarefa.  
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surpreendeu e comecei a rir c/ o grupo. Depois te conto os detalhes. Nessa frase ela quis realçar as 
dificuldades dos professores e começamos um diálogo interessante.  
Te ligo....  BJS Marisa 

 

From: Marisa Saccon 
Sent: Monday, September 28, 2009 9:09:38 PM
To:  nanibetti@hotmail.com 
 

Oi Eliane!!! 
Td bem? Como foi a viagem? Curtiu bastante? Torci p/ que td fosse bem tranquilo. 
Amanhã estarei na escola o dia todo. Estou mto empolgada, c/ o trabalho que venho realizando. Hj 
trabalhei com uma série de materiais, com vários obstáculos, todos gostaram mto(as cças). Tenho 
algumas idéias p/ expor a vc. Estou associando o movimento às aulas de ciências, está ficando ótimo. 
Precisamos conversar. Tenho mta coisa anotado p/ dialogarmos. Tirei várias fotos da atividade. 
Estou c/ idéia de arrumarmos pneus ... converso sobre isso depois... 
Espero vc na EMEI. Beijoooss 

 

 
From: Marisa Saccon  
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Sunday, March 14, 2010 8:45 PM 
Subject: mta coisa p/ conversamos!!!!! 

Oi Eliane!!! Que bom que vc já está voltando p/ a rotina, a correria.....Resolvi fazer a pós na USC, 
acredito que ali terei mais segurança, embora  o conteúdo a ser estudado não apresenta nenhuma 
novidade,são temas que estudamos diariamente, principalmente nos cursos que a Rede oferece. Farei 
a matrícula na 4ªf. Não passei bem durante a semana, talvez o calor excessivo tenha colaborado, não 
consegui sentar p/ dar continuidade ao nosso trabalho. Estou vendo a maneira de redigir o pedido p/ 
a prefeitura me reembolsar no congresso. Fez bem em não ter ido à escola essa semana, pois estava 
mtoooo calor, ali parece mais quente. Também estavam cortando a grama, tinha mto pó, vc não 
imagina como a escola estava suja. Ela já não é um lugar bonito, imagina c/ tanta sujeira. Estamos 
cada vez mais ansiosas p/ voltarmos p/ a nossa escola. Homens trabalhando na escola c/ maquinas 
ligada não foi possível fazer mta coisa desde 4ª até 6ªf. No mês de abril vou começar um curso 
oferecido pela Rede, "novas perspectivas p/ a educação física infantil e fundamental das escolas 
municipais de Bauru"(alunos do curso de pós-graduação em ciências da motricidade). Espero que 
seja bom!!!!  Li o artigo da revista que me enviou. Essa semana darei continuidade ao trabalho, que 
está sendo mto bom. Espero que cada dia vc esteja melhor. Estou rezando por vc!!!! Um forte 
abraço!!!! MARISA  

 
 

From: Marisa Saccon  
To: nani.gomes@terra.com.br  
Sent: Tuesday, September 28, 2010 9:32 PM 
Subject: saudades dos nossos diálogos 
 
Oi Eliane!!  
Td  bem c/vcs?! Espero  que sim... 
Sabe...qto ao meu trabalho, tenho mtos resultados bons... e o ano letivo nem terminou!!!! Mas posso 
fazer uma rápida avaliação até aqui. 
-a frequencia dos alunos tem sido mto boa( as funcionárias dão risada dizendo que a maior grupo é o 
meu... todos os dias)!!!! 
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-as brincadeiras e os jogos são constantes no dia a dia (AS CÇAS pedem mto p/ irmos p/ o quiosque 
brincar), acredito que isso conduz a boa frequência. 
-modifiquei naturalmente meu olhar em relação a ansiedade de prepará-los p/ a próxima etapa. Com  
o primeiro ano no fundamental, deixo p/ elas pensarem o que fazerem c/ a alfabetização. 
-no grupo de jd II, tornou-se um pré, uma pena... pois estão mais preocupadas c/ a preparação p/ o 
fundamental... o que  irá  dizer a profª DO FUNDAMENTAL SE NÃO SOUBEREM O NOME?! é o 
que algumas do nosso grupo de professoras dizem.... perceba que nada por ali mudou...não é?!! 
-tenho trabalhado uma sequência interessante do desenho infantil...o desenho livre com diferentes 
meios e suportes.O resultado é lento, mas dá p/ perceber ...é lindo... 
Bom vou parar por aqui, se não vamos longe... Vc nem imagina o qto os nossos diálogos foram 
importantes p/ mim. Pena que naõ encontramos pessoas que nos ajudam a construir dias bons de 
trabalho.Pena que ali não se esforçam... grupo que não é grupo... interesses próprios.. só isso... vai 
cansando... 
Boa noite e gde abraço c/ saudades!!! 
Bjs Marisa 

 
 

From: Marisa Saccon  
To: nanibetti@hotmail.com 
Subject: saudades!!!! 
Date: Fri, 13 May 2011 18:04:12 -0300 
 
Oi Eliane!!! Td bem com vcs!!!  
Qto tempo!!!! A correria é tanta, estou com mtos compromissos na escola (extra-classe noturno de 
3ªf.)e mais o restante dos compromissos com cursos, casa, etc.. 
Iniciei o curso de pós-graduação  em Educação Infantil, foi necessário e não tive mto o que pensar, 
pois a pontuação na nova escala da carreira terá início  em março de 2012, sendo assim precisei me 
mexer...rsrsrsrsr.  O curso é fraco, professores do fundamental sem nenhuma experiência com ed. inf., 
claro que há exceção, temos alguns que trabalham na área, é uma fábrica de dinheiro , pois mtos 
professores da rede municipal estão cursando e ninguém está preocupado c/ isso. Mesmo em meio a 
tanto corre corre, estou escrevendo um relato de experiência p/ uma revista, vou tentar fazer esse 
trabalho. 
Estou c/ a turma de mini maternal, vc nem imagina o qto está difícil o trabalho.... são pequenos 
demais... há dias que não me sinto professora, É HORRÍVEL.... trabalho ao lado de uma auxiliar que 
não sabe nada do pedagógico, é uma verdadeira militar.Ela é uma cuidadora bem diferente da visão 
de educador. Espero que o ano passe rápido...contudo está valendo a experiência. Nossa nova 
diretora é uma pessoa mto atenta e tem me dado apoio. 
E vc como está?! A tese?!!! O seu tempo tbém está cheio, né!!!rsrsrssr 
Assim que der, te ligo p/ combinar uma visita. 
Um gde abraço,bjs p/ a Sofia!!! 
Bom final de semana!!! 
Marisa 
 
 

Acreditamos que é possível perceber nestas considerações e reflexões da professora 

Marisa sobre seu próprio trabalho, sobre a escola em que atua e outras dimensões mais amplas 

do sistema educativo em que está inserida, seu crescente desenvolvimento profissional rumo à 

emancipação crítica, como pregam e esperam tantos teóricos da pesquisa-ação. Nesse 

processo, conviveram momentos do prazer da descoberta (e re-descoberta) das crianças e de si 

mesma como professora, mas também de sofrimento e revolta com o "sistema" e com a 

acomodação das colegas professoras. 
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A diretora Celeida também prosseguiu a interlocução no ano de 2010, mesmo já 

estando aposentada. Observemos, por exemplo, o e-mail que a diretora nos enviou em 

24/4/2011, quatro meses após o encerramento do trabalho de campo: 

  
From: "Profa. Celeida Paredes Francisco" <celeida@facol.br> 
To: "Eliane Gomes" <nani.gomes@terra.com.br> 
Sent: Saturday, April 24, 2010 7:08 PM 
Subject: lembranças 
 
Oi Eliane, 
Estou há dias envolvida em muita leitura, especialmente de Educação Infantil de 0 a 3 anos. Nossa 
que delícia, que livros!!! Tenho lembrado muito de você, mas em especial o que agora leio - Por amor 
e por força - Rotinas na Educação Infantil - Maria Carmen Silveira Barbosa - Artmed 
...A rotina cotidiana da creche e da pré-escola está invadida pela conformação subjetiva, de acordo 
com os discursos hegemônicos, e nela procuram-se banir a transgressão, o desejo e a alegria. É muito 
verdadeiro. 
Estou empolgada, leio e estou atrasada com a escrita do que preciso. 
Ah! sempre o tempo a nos apressar. 

um abraço 

Celeida 
 

Como se vê, ex-diretora Celeida não foi indiferente ao nosso trabalho, cujo ideal ela 

compartilha e apoia plenamente, inclusive porque, após o encerramento de seu exercício na 

diretoria da EMEI “Joaninha”, ela assumiu a coordenação de um curso superior de Pedagogia, 

no qual, comungando conosco a esperança de que os cursos de formação de professores 

passem a atentar às reais necessidades e particularidades das crianças pequenas, incluiu no 

currículo a disciplina “Metodologia da Educação Infantil”, para que nela fosse tratada tal 

temática.  

 No decorrer de 2009, a professora Carina, embora com pouca presença nas reuniões 

periódicas semanais, conforme também já informamos no Capítulo 3, buscou interagir 

conosco dentro das suas possibilidades, realizando com seus alunos atividades relativas ao 

movimento, as quais foram relatadas em seu caderno semanário74. Contudo, absteve-se de 

emitir opiniões sobre nosso trabalho e/ou interpretar as ações das crianças com base nas 

discussões desenvolvidas no processo investigativo. Vale acrescentar, todavia, que na última 

entrevista que com ela realizamos, em dezembro de 2009, emitiu um parecer sobre nosso 

processo investigativo:  

 

                                                
74 Planejamento feito semanalmente pelas professoras com subsequente relatório das atividades desenvolvidas. 
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Carina: É muito bom ter uma pessoa especializada na área como foi o caso da Eliane 

na área de movimento, por que ela nos incentivou e orientou, e, hoje eu me sinto mais 

confortada e segura com a professora [Eliane] na nossa escola. Admito que no início 

de sua chegada, me causou pânico. Pois o novo é um desafio para todo mundo. E a 

vontade de querer a mudar depende somente da gente.Tenho agora me preocupado 

qual é o objetivo da aula de movimento.[..] Uma pessoa [Eliane] que eu não conheço. 

Nova na minha vida e principalmente no profissional. E eu tive de retomar os meus 

objetivos, as minhas aulas. Retomar os meus conteúdos [...] repensar nos meus 

procedimentos, coisa que ate então eu não tinha tido. Porque a correria do dia-a-dia, 

a nossa vida muitas vezes se torna simultânea. E de vez em quando nós precisamos de 

pessoas de fora para nos motivar, nos capacitar, isso falta muito na rede de educação. 

 
 Contudo, apesar de a professora reconhecer a importância da interlocução com o outro 

– especialista, investigador – para que haja melhorias na atuação docente, demonstrou não ter 

incorporado/compreendido a idéia de que o movimento é o fundamento do fazer pedagógico 

na Educação Infantil. Isto quer dizer que, para a professora, não ficou claro que o movimento 

é o único elemento capaz de integrar linguagens/signos nesse âmbito pedagógico, desde que 

se compreenda que o movimento não é um produto/conteúdo cristalizado, e sim elemento que 

viabiliza a capacidade expressiva e significativa das crianças. É por isso, como já visto, que o 

movimento é substrato vivo, logo, fluxo contínuo e criativo, o qual é definido, em termos 

peircianos, por semioses. 

  Como é possível notar, não obstante nossa presença, intervenção e disponibilidade 

comunicativa na EMEI “Joaninha”, a professora Carina continuou presa a uma concepção 

fragmentada de movimento, baseada em aglomeração de linguagens/signos, conforme propõe 

o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998). 

A professora Flávia, como já esclarecido, no ano de 2010, buscou dar continuidade ao 

trabalho que havíamos começado em 2009, com auxílio da professora Marisa. Entretanto, no 

tocante à professora Flávia, sua participação no processo investigativo pareceu-nos um tanto 

reticente, o que nos dificulta empreender uma análise sobre sua conduta docente a partir de 

nosso único e exclusivo ponto de vista. Já a professora Letícia, conforme esclarecemos no 

capítulo 3, encerrou suas atividades na EMEI “Joaninha” e  assumiu outra unidade escolar no 

ano de 2010. 

 


