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Ao meu pai Erno, que dizia que teria uma filha “doutora” e que eu tenho certeza 

que, de onde estiver, está muito feliz com essa “nossa” conquista. 

À minha mãe Goretti, meu maior exemplo de amor e de força. 

À minha irmã Elisandra – a Ada – que com seu exemplo e apoio, foi quem me 

encorajou a continuar quando pensei em desistir. 
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Quanto à frase para as professoras de crianças... Quem sou 

eu. Pensei que o Mestre dos mestres tem uma ótima sugestão. 

Aos apóstolos, que ele preparava para serem mensageiros da 

boa nova, e educadores da Humanidade, ele só aconselhou: 

"Tornai-vos pequeninos como as crianças" (Mateus, 18, 4). 

(BALDUINO ANTONIO ANDREOLA, EM CARTA/E-MAIL 

ESCRITA À PESQUISADORA, EM NOVEMBRO DE 2020). 
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Esta Tese vincula-se à Linha de Pesquisa 1: Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (PPGE/UFSM) e trata-se de uma pesquisa 

dialógica desenvolvida com professoras que atuaram, de 2008 a 2018, nas turmas multi-idades da Unidade de 

Educação Infantil Ipê Amarelo (UEIIA), Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Santa Maria. A pesquisa teve como objetivo geral compreender quais são os possíveis desafios que a escuta 

sensível e o olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo 

provocam para os processos auto(trans)formativos permanentes com as professoras. E como objetivos específicos: 

conhecer, com as professoras coautoras da pesquisa, suas experiências de vida e formação (JOSSO, 2010b), e a 

possível relação destas com a constituição de suas docências, a fim de buscar compreender, também a partir desse 

olhar sobre suas trajetórias, suas atuais concepções acerca da docência com as turmas multi-idades; conhecer as 

concepções de algumas bolsistas que atuam na UEIIA, e de estagiárias que realizaram o estágio curricular do Curso 

de Pedagogia na UEIIA, sobre a docência com as turmas multi-idades, através da interlocução de uma ou duas 

Cartas Pedagógicas, a fim de construir problematizações de onde emergirão algumas temáticas geradoras para a 

elaboração das Cartas Pedagógicas e para a realização dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos 

com as professoras coautoras da pesquisa; construir um diálogo reflexivo com as professoras coautoras da 

pesquisa, através da interlocução por Cartas Pedagógicas e da realização de Círculos Dialógicos Investigativo-
auto(trans)formativos, acerca dos possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nas turmas 

multi-idades da UEIIA provocam para as auto(trans)formações na constituição de suas docências; compreender os 

possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades da UEIIA provocam 

para os processos auto(trans)formativos com as professoras em formação permanente na UEIIA, e com as 

professoras que já atuaram nessas turmas na UEIIA, mas que hoje atuam em outras 

instituições/etapas/níveis/modalidades da educação. A pesquisa teve uma Abordagem Qualitativa, do Tipo Estudo 

de Caso (CHIZZOTTI, 2009) e Pesquisa-auto(trans)formação, tipo de pesquisa que vem sendo construída pelo 

Grupo Dialogus, fundamentada nos pressupostos jossonianos e freireanos. A dinâmica metodológica da pesquisa 

esteve ancorada nas Cartas Pedagógicas (FREIRE, 2011c, 2014, 2015; CAMINI, 2012; LACERDA, 2016) e nos 

Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos (HENZ, 2015; FREITAS, 2015; HENZ E FREITAS, 

2015), e a interpretação dos constructos foi realizada a partir da perspectiva hermenêutica (GADAMER, 1977; 
RICOEUR, 1988; HENZ, 2003). Os constructos da pesquisa revelam que a escuta sensível e o olhar aguçado às 

crianças nas turmas multi-idades da UEIIA provocou desafios significativos nos processos auto(trans)formativos 

permanentes com as professoras coautoras da pesquisa no que tange: à escuta sensível e ao olhar aguçado às 

singularidades das crianças; à reelaboração do olhar acerca da criança e da (re)aprendizagem da do-discência 

(FREIRE, 1995) com elas; à escuta sensível e ao olhar aguçado às relações entre as crianças; ao planejamento e 

ao papel da professora de educação infantil. Não obstante, os constructos revelam também a compreensão do grupo 

de coautoras de que tais auto(trans)formações vividas não teriam sido possíveis sem o processo de reflexão crítica 

na e sobre a prática realizado pelo coletivo de professoras atuantes nessas turmas, ao qual o grupo era desafiado 

constantemente na Unidade. A UEIIA, então, despontou como um espaço potente e provocador de 

auto(trans)formações permanentes, o que nos leva a defender a necessidade e importância de (com)vivências na 

escuta sensível e no olhar aguçado com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses ao longo da formação inicial e 
permanente para que as professoras e as futuras professoras tenham a possibilidade de aprender a do-discência 

com as crianças, e de se tornarem, assim, bambinas permanentes (KOHAN, 2020).  
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This Dissertation is linked to the Research Line 1: Training, Knowledge and Professional Development, of the 

Graduate Program in Education at the Federal University of Santa Maria (PPGE/UFSM). It consists of a dialogical 

research developed with teachers who worked, from 2008 to 2018, in the multi-age classes of the Child Education 

Unit Ipê Amarelo (UEIIA), Teaching, Research and Extension Unit of the Federal University of Santa Maria. The 

main objective of this work is the comprehension of the challenges that the sensitive listening and keen eyes on 

children in the multi-age classes, particularly with the children of the Ipê Amarelo Infant Education Unit, brings 
to the permanent self-(trans)formative processes with teachers. The specific objectives consist of: to know, 

together with the co-authored teachers, their life and education experiences (JOSSO, 2010b), finding the relation 

of them with the constitution of teaching, in order to understand, also from this view on their trajectories, their 

current conceptions about teaching with multi-age groups; to understand the concepts of some fellows, and interns, 

who work or have worked at UEIIA, about the teaching of multi-age classes, through the interlocution of 

Pedagogical Letters, in order to raise problematizations, which will provoke generating themes for the elaboration 

of Pedagogical Letters and for the realization of the Investigative self-(trans)formative Dialog Circles with co-

authored teachers; to build a dialogue with the co-authoring teachers, through the interlocution of Pedagogical 

Letters and realization of Investigative self-(trans)formative Dialog Circles, about the challenges that the sensitive 

listening and the keen eye to children in the multi-age groups might incite for self-(trans)formation in the 

constitution of their teaching; to understand the challenges that sensitive listening and keen eyes on children in 
UEIIA multi-age classes might inspire for self-(trans)formative processes with teachers that are or were in 

permanent training/formation in UEIIA. This work follows a qualitative approach of the Case Study Type 

(CHIZZOTTI, 2009) and Research-Self(trans)formation, a type of research that has been built by the Dialogus 

Group, based on the assumptions of both José and Freire. The research methodological dynamics were anchored 

in the Pedagogical Letters (FREIRE, 2011c, 2014, 2015; CAMINI, 2012; LACERDA, 2016) and in the 

Investigative-Self(trans)formative Dialogic Circles (HENZ, 2015; FREITAS, 2015; HENZ E FREITAS , 2015), 

and the interpretation of constructs was carried out from the hermeneutic perspective (GADAMER, 1977; 

RICOEUR, 1988; HENZ, 2003). The constructs of the research reveal that the acting in multi-age groups have 

imposed significant challenges in the permanent self-(trans)formative processes, performed with the co-authored 

teachers of the research. The raised challenges are related to the sensitive listening and the keen eye to the children's 

singularities and the relationships among themselves; to the re-elaboration of the look about the child and the 

(re)learning of teaching/learning (FREIRE, 1995) with them; and to the planning and role of the Early-Childhood-
Education teacher. Nevertheless, the constructs also reveal that such (trans)-formations are not possible without 

the process of critical reflection on the practice carried out by the teachers working in those classes. Thus, the 

UEIIA emerged as a powerful space that provokes permanent self-(trans)formations, which leads us to defend the 

need and importance of (with) experiences in sensitive listening and keen eyes with children aged 0 to 5 years and 

11 months throughout the initial and permanent training so that teachers and future teachers have the opportunity 

to possibility of learning/teaching with children, and thus becoming permanent bambinas (KOHAN, 2020). 

 

Keywords: Child education. Multi-age classes. Sensitive listening and keen eyes. Permanent self-(trans)formation 

with teachers. 
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1 PRIMEIRA CARTA: ÀS LEITORAS E AOS LEITORES DESTA TESE 

 

É com imensa alegria que escrevo esta Primeira Carta a vocês, leitoras e leitores desta 

tese. É uma honra recebê-las/os aqui, com suas orelhas verdes (RODARI, 1997), pois se aqui 

estão, certamente o fazem por uma curiosidade e um interesse pelas temáticas desta pesquisa. 

Oxalá esta tese possa inspirá-las/os em suas pesquisas, em seus quefazeres (FREIRE, 2011a), 

em suas vidas.  

Sou uma mulher de muita fé e, em minhas orações, ao longo de todo esse período em 

que estive cursando o doutorado, pedia sempre que eu conseguisse fazer uma pesquisa e 

escrever uma tese que possibilitasse a mim e a outras pessoas ser mais (FREIRE, 1995) e que 

me ajudasse a fazer desse mundo, um mundo mais bonito1, especialmente para as nossas 

crianças, razão primeira desta pesquisa. Coloco-me, então, aberta ao diálogo com vocês. 

Foram cinco anos e meio de doutorado. Entrei uma Ju e saí outra Ju, completamente 

diferente. Mais humana, com certeza. O atraso na conclusão do curso deve-se a questões da 

vida que me inundaram, que me aconteceram, que me tocaram (LARROSA, 2002) em meio a 

todo o processo, causando em mim a necessidade de parar; parar para refletir, para dar atenção 

ao que mais importava/importa na minha vida: a minha família. Iniciei, parei, voltei à pesquisa 

e aqui estou, apresentando a vocês a tese construída em meio a tantos, tantos processos vividos, 

processos alegres e bastante dolorosos, dentro e fora do meio acadêmico. 

Quero dizer a vocês que esta tese tem origem em muitos lugares, em muitos diálogos, 

em muitas experiências (LARROSA, 2002). Mas nasceu, talvez primeiramente, da minha 

preocupação com as crianças que, em nosso país e em diversos lugares desse nosso mundo, por 

muitas vezes feio, violento e excludente, estão sendo oprimidas, como bem lembrou meu 

querido amigo, professor Balduino Antonio Andreola, na primeira carta que compartilhou 

comigo nesse processo da pesquisa2. Sim, infelizmente minha constatação primeira, que deu 

início a essa investigação, foi essa: o silenciamento a que, muitas vezes, as crianças estão 

submetidas em suas famílias, escolas e sociedade em geral. Crianças que precisam, merecem e 

têm o direito de serem escutadas de forma sensível e olhadas de modo aguçado.  

                                                
1 Uso a expressão “mundo mais bonito” baseada na perspectiva freireana, que defende como “mundo mais bonito” 

um mundo sem violência, sem preconceitos, não excludente, não opressor. Ao longo do texto, escrevo mais sobre 

o significado dessa expressão, partindo de Paulo Freire e reinventando-o. 
2 Ao longo da pesquisa compartilhei duas cartas com o professor Balduino Antonio Andreola, uma no início e 

outra no final do processo de investigação (uma impressa, que foi enviada pelo correio, e outra por e-mail devido 

à situação pandêmica), acerca da relação entre Paulo Freire e as crianças. Em alguns momentos vou trazer trechos 

dessas duas cartas para o texto.  
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 Mas aqui preocupamo-nos, sobretudo, com aquelas que acompanham as primeiras 

experiências dessas crianças, que acompanham uma trajetória muito importante (talvez a mais?) 

de suas vidas: suas professoras3. Acreditamos profundamente, por isso, na importância do 

diálogo com elas, que de muitas formas também vêm sendo historicamente oprimidas. E vim 

aprendendo, ao longo dos últimos anos, especialmente junto ao Grupo Dialogus4 e ao coletivo 

da Ipê Amarelo, que para alcançarmos esse mundo mais bonito, processos de 

auto(trans)formação permanente com professoras são muito mais do que importantes: são 

necessários. 

Acreditamos que o lugar que escolhemos para realizar esta pesquisa, as turmas multi-

idades da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo (UEIIA) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), nos provocaria a olhar para a docência com a educação infantil5 com outras 

lentes, o que nos instigaria, consequentemente, a olhar com outras lentes também para os 

processos auto(trans)formativos das professoras e para as experiências que proporcionamos (ou 

não) às crianças. E assim aconteceu, com muitas surpresas boas pelo caminho.  

Nesta pesquisa buscamos por uma outra pedagogia, por uma pedagogia centrada na 

escuta sensível e no olhar aguçado, no respeito às diferenças, às singularidades de todos e todas. 

Por uma pedagogia que possibilite crianças e professoras viverem e se expressarem em suas 

inteirezas (HENZ, 2003), buscando sempre a possibilidade de ser mais.  

Escrevo esta tese em forma de cartas, em primeiro lugar pelo meu apreço por elas, pela 

amorosidade que sinto presente nessa forma de comunicação; em segundo lugar, porque era 

uma das formas de escrita preferidas de uma das referências mais importantes na minha vida 

nos últimos anos: Paulo Freire. E, em terceiro, porque a mim faz mais sentido escrever uma 

tese dialogando com pessoas a quem eu acho que esse texto poderá tocar.   

Então, vou contar agora a vocês como foi que organizei as cartas.  

Esta Primeira Carta eu escrevo a todas/os vocês, leitoras/es, para que compreendam 

como a tese está estruturada, bem como para compartilhar algumas dicas que, creio eu, poderão 

auxiliá-los no processo de leitura e compreensão do texto.  

                                                
3 Nesta pesquisa vamos sempre nos referir às professoras no gênero feminino pois, em minha trajetória, a grande 
maioria das professoras que tive eram mulheres, e minha experiência na docência também é essa. Tive professores 

homens e tenho colegas homens, os quais respeito e admiro muito, mas em respeito à grande maioria das mulheres 

que estão na profissão, vamos nos referir sempre a elas, às professoras, dando-lhes o devido reconhecimento e 

também lutando contra a dominação de gênero. 
4 Grupo de Estudos e Pesquisa Dialogus: Educação, Auto(trans)formação e Humanização com Paulo Freire, 

registrado junto à base do CNPq em 2011 e coordenado pelo Professor Dr. Celso Ilgo Henz (UFSM). 
5 Vamos sempre nos referir à docência utilizando a preposição “com”, pois compreendemos que a docência se faz 

sempre “com” as crianças, “com” a educação infantil, não se constituindo em algo que simplesmente acontece 

“na” educação infantil. 
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A Segunda Carta eu escrevo ao meu pai, contando a ele sobre aqueles que 

compartilharam essa caminhada comigo; sinto o desejo e a necessidade de escrever essa carta 

porque, infelizmente, há quase dois anos meu pai partiu para outro plano, não conseguindo me 

acompanhar fisicamente até o final desse processo, como eu sei que ele gostaria. 

A Terceira Carta eu escrevo às “mulheres da minha vida ou... talvez a mim mesma”, 

compartilhando com elas, ao mesmo tempo em que caminho para mim (JOSSO, 2010a), a re-

significação6 da minha história de vida, buscando nela as razões que me movem por esses 

caminhos que decidi trilhar e, principalmente, que justificam as razões dessas temáticas de 

pesquisa. Ah, e sobre quem são as “mulheres da minha vida”? Descubra! 

A Quarta Carta eu dedico à “família Ipê Amarelo”, na qual conto a essa grande família 

a história de luta da nossa Unidade e a história das turmas multi-idades, desde o seu surgimento 

até os dias atuais.  

A Quinta Carta eu escrevo às/aos que trilharam por essas temáticas antes de mim e 

às/aos que a elas darão continuidade. Nessa carta, conto a elas/es sobre a pesquisa de inserção 

temática realizada, a partir da qual descobri o que já vinha sendo produzido academicamente 

com relação às temáticas que eu havia escolhido, para a partir desse movimento definir o 

problema de pesquisa e os objetivos, os quais apresento ao final da carta.  

A Sexta Carta é dedicada às coautoras da pesquisa, onze professoras das turmas multi-

idades da Ipê Amarelo que atuaram no período compreendido entre 2008 e 2018 e que 

constituíram o grupo que desenvolveu essa pesquisa7. Conto a elas como foi o processo da 

pesquisa até eu chegar no nome delas, e como foram os bastidores da investigação, pois muito 

embora elas sejam coautoras, não conseguiram acompanhar tudo, especialmente os dois 

primeiros anos de elaboração do projeto e de pesquisa documental, e o processo de elaboração 

das cartas e de planejamento dos círculos. 

A Sétima Carta é escrita para as professoras das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, na 

qual eu compartilho os desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nas turmas 

multi-idades da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo provocaram para os processos 

auto(trans)formativos permanentes das professoras coautoras desta pesquisa. 

A Oitava Carta é escrita às futuras professoras das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses; 

compartilho com elas as reflexões realizadas pelo grupo da pesquisa com relação aos principais 

                                                
6 Na página 143 justifico essa forma de escrita.  
7 Na nota de rodapé 59, página 121, justifico a escolha pelo termo coautoras em vez de qualquer outra 

nomenclatura, tais como sujeitos ou participantes da pesquisa.  
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aspectos da UEIIA que fizeram/fazem com que ela se tornasse/se torne um espaço 

auto(trans)formativo na trajetória das professoras coautoras.  

E a Nona Carta, finalmente, é escrita para as crianças e para a/s minha/s filha/s e/ou 

meu/s filho/s que ainda vai/vão nascer, na qual eu sistematizo os principais constructos da 

pesquisa, justificando minha preocupação constante com as crianças. 

Importante compartilhar com vocês, já neste momento, algumas dicas importantes para 

a realização da leitura. A contar pelo título da tese, vocês já compreenderam que as temáticas 

centrais da pesquisa são as turmas multi-idades, a escuta sensível e o olhar aguçado e a 

auto(trans)formação permanente com professoras. Essas temáticas vão se imbricando e sendo 

desenvolvidas ao longo dos capítulos, mas caso vocês queiram compreender, desde já, de onde 

partimos para falar sobre tais temáticas, sigam as dicas: com relação às turmas multi-idades, 

vocês conseguirão compreender melhor no que elas consistem na Quarta Carta, a partir da 

página 89, e na Sétima Carta, a partir da página 207. A temática escuta sensível e olhar aguçado 

está conceituada na Sétima Carta, a partir da página 191; e a auto(trans)formação permanente 

com professoras, na Oitava Carta, a partir da página 307.  

A partir da Quarta Carta, inicio os capítulos com trechos de uma proposta para a 

educação infantil escrita pela Maria Eduarda, minha sobrinha e afilhada, que na época da escrita 

da proposta tinha 8 anos de idade. Opto, ao longo de todo o texto, manter a escrita original dela 

por compreender, com Manoel de Barros (2006, in ALBUQUERQUE, 2013), que as crianças 

erram na gramática, mas acertam na poesia. Considero importante respeitar a forma de escrita 

de uma criança em processo de alfabetização.  

Do mesmo modo, vocês verão que as escritas e falas minhas e das coautoras, ao longo 

do processo de interpretação dos constructos, também aparecerão em suas formas originais 

(linguagem coloquial) para me manter fiel a elas, sem quaisquer correções de minha parte 

(assim como de meu orientador e coorientadora) ou de parte da revisora. Em respeito ao grupo 

da pesquisa, as falas e escritas das coautoras foram encaminhadas a cada uma delas para que, 

caso desejassem, elas próprias fizessem os ajustes de ortografia que considerassem necessários. 

Esta forma de tratamento com as falas e escritas de nossas/os coautoras/es é uma perspectiva 

defendida pelo Grupo Dialogus na realização de suas pesquisas.  

Acho que por ora era isso. Após essa acolhida inicial, o desejo que fica é o de que esta 

tese possa suscitar reflexões, diálogos, auto(trans)formações, e que possa fazer crianças, 

professoras e demais pessoas grandes (GOELZER, 2014) rirem (LACERDA, 2016), na 

construção desse mundo mais bonito.



 

2 SEGUNDA CARTA: AO MEU PAI 

 

Escolhi abrir esta Segunda Carta da minha tese de doutoramento falando a você, pai. 

Penso que nada mais justo, pois, ao longo dos últimos meses, foi principalmente a você que 

pedi forças para que conseguisse escrever e defender esta tese. Você sabe tudo o que eu, a mãe, 

a Ada, a Duda e o Emerson temos enfrentado desde que você mudou de plano, e sei também 

que daí, de onde está, você acompanhou os nossos passos em cada uma das nossas jornadas. 

Contudo, penso que talvez você não tenha conseguido acompanhar alguns detalhes importantes 

dessa minha caminhada, e que eu sei que deixariam você feliz. Quero muito lhe dar essa alegria. 

Eu chegar em casa carregada de livros não era algo que você via com muita alegria, 

apesar de dizer com orgulho aos seus amigos que eu não parava nunca de estudar, e que agora 

eu seria doutora. Você não entendia o porquê de eu fazer o doutorado, mesmo “já tendo passado 

em um bom concurso”. Eu sei, pai, que muitas vezes você me pediu, ainda que não com 

palavras, que eu procurasse dar mais atenção a vocês e menos ao estudo e ao trabalho... Nesse 

sentido talvez eu não tenha sido a melhor filha, mas saiba, pai, que a escolha por esse caminho 

acadêmico foi para, também, orgulhar vocês, que sempre me apoiaram e acreditaram tanto em 

mim. Eu sempre pensava que depois de concluir o doutorado, conseguiria estar mais pertinho 

de vocês... Infelizmente não tive mais esse tempo contigo. Por sorte, no último ano de tua vida 

resolvi, creio que por inspiração divina ou intuição, dedicar-me mais a vocês e estive mais ao 

teu lado ouvindo tuas histórias e “proseando” contigo... Parece que eu estava adivinhando...  

Eu imagino que ao longo do último ano você tenha se preocupado muito com a nossa 

família, com cada um de nós, e por isso eu faço questão de te contar um pouquinho sobre as 

pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, que me ajudaram a me tornar “doutora em 

educação”... Você sempre disse que os meus amigos eram seus amigos, e no dia em que o Grupo 

Dialogus esteve lá em casa você não cabia em si de alegria e dizia a eles que seriam sempre 

muito bem-vindos porque eram amigos da sua filha... Uma memória para ficar guardada no 

coração. Às vezes não sabemos o quanto, para a nossa família, essas pessoas que nos cercam e 

as quais chamamos de “amigos”, são tão importantes... Meses depois você ainda me perguntava 

nomes, profissões, e quando que o grupo voltaria para assarmos aquele “churrasco de ovelha”...  

Bom, pai, o Celso você sabe que continuou sendo meu “pai de Santa Maria”, e na 

verdade, desde que você mudou de plano, mais ainda. Eu sei que você não tem ciúmes quando 

eu o chamo assim, porque você gosta muito dele e tinha orgulho de contar com a amizade de 
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um “professor da universidade”. Ele foi, ao longo dos últimos 14 anos da minha vida, um 

verdadeiro pai, amigo e orientador... Sorte a minha, não é? 

No meio do caminho, pai, eu encontrei a professora Dóris. Eu já a conhecia, mas nunca 

havia sido tão próxima dela até o Celso ir para a Espanha e ela se tornar minha coorientadora. 

Infelizmente pela minha falta de tempo – que você conhece melhor do que ninguém – não pude 

estar muitas vezes com ela; mas tê-la perto de mim, ainda que não fisicamente, foi um grande 

presente, pois a Dóris é uma pessoa que passei a admirar e a gostar muito, e que foi incrível nos 

momentos em que precisei. Foi muito importante pra mim saber que ela estava ali. 

 A propósito, isso vale também para o Celso. Acho que orientadores/as e 

coorientadores/as não têm ideia do quanto o simples fato de sabermos que eles estão ali, ao 

nosso lado, tem um significado enorme e torna tão mais tranquila a nossa caminhada. Eles 

permitiram que eu caminhasse com autonomia, foram solidários, amigos e grandes parceiros 

nessa jornada. O tanto que tenho a agradecê-los por tudo, é imensurável.  

Bom, o Grupo Dialogus continuou também sendo uma grande família pra mim. Uma 

pena que nos últimos dois anos praticamente não consegui estar fisicamente com ele pelas 

razões que você conhece bem – e este ano por causa da pandemia do COVID-19 –, mas mesmo 

distantes fisicamente, sempre continuei recebendo o carinho e o apoio desse grupo lindo. Foi 

por causa das construções realizadas com esse grupo que eu cheguei até aqui... Um grupo 

estudioso, dedicado, rigoroso, sério, alegre e que vem construindo pesquisas 

auto(trans)formativas consistentes e muito bonitas.  

E desse grupo, o melhor presente que recebi foram as amizades das minhas queridas 

Larissa, Nisi, Melissa e Carol, das quais você muito ouviu falar e, quando eu não comentava, 

você perguntava por elas. Essas são amigas de fé, que me apoiaram muito, sempre que eu 

precisei. Amigas do coração, cujos abraços estão me fazendo muita falta agora. (A Nisi vai 

voltar, pai, e eu serei dinda da Talita!) E a Larissa e a Carol, quero te dizer que foram pessoas 

muito importantes também na construção desta pesquisa, com quem compartilhei muitas 

dúvidas e reflexões ao longo de todo o processo! 

E já que eu estou falando das pessoas realmente “muito importantes”, quero te dizer que 

a Karla, que foi algumas vezes lá em casa e de quem você também gostava bastante, foi alguém 

que me ajudou muito nas reflexões sobre as temáticas da pesquisa, porque nós duas 

conversamos muito, muito, muito sobre educação infantil. Mas pai, não posso deixar de te 

contar que nos últimos dias da escrita, quando comecei a me preocupar por achar que talvez 

não fosse dar tempo de defender no prazo, a Karla praticamente se mudou aqui pra casa durante 

cinco dias. Trouxe todos os equipamentos dela, passava os dias, as noites e as madrugadas me 



33 

 

ajudando a formatar o texto, a ler, a me acordar quando eu já não aguentava mais o 

esgotamento... Foram cinco dias em que praticamente não dormimos... (Sim, sim, eu sei que 

isso não é bom para a saúde, mas prometo que daqui pra frente vou me cuidar melhor.) Sabe, 

pai, eu acho que ninguém compreende, melhor do que a Karla, as coisas que são “muito 

importantes” pra mim.... 

Agora preciso te dizer do super apoio que tive também da minha “mãe de Santa Maria” 

(e a mãe eu sei que também não fica com ciúmes, mas feliz por eu ter com quem contar de 

verdade): a Vivi. Minha companheira incansável madrugadas a dentro, que me indicava muitas 

leituras e ajudava a procurar material quando, às 4h da manhã, eu lembrava que não tinha... A 

Vivi, pai, desde que você foi embora (não que ela não tenha sido antes, pois sempre foi, mas 

agora ainda mais), tem sido um ombro muito acolhedor, alguém que me entende, me acolhe, 

me apoia e “puxa a minha orelha” sempre que eu preciso.  

E aí chegamos na Ipê, não é? Minha segunda família, minha escola do coração, onde eu 

tanto sonhei estar e hoje estou... As colegas e amigas da Ipê também, pai, foram muito 

importantes nessa minha caminhada, e com paciência compreenderam minhas falhas, meus 

estresses, minhas angústias e preocupações, de um modo muito especial a querida Ana Carla, 

minha eterna dupla de turma... Estou com muita saudade de estar fisicamente na Ipê com elas 

e com as crianças! 

E por falar na Ipê, a pesquisa eu realizei com professoras das turmas multi-idades dos 

anos de 2008 a 2018. Eu tinha tanto medo, pai, de que as professoras selecionadas a partir dos 

critérios não aceitassem participar... Mas, muito pelo contrário: elas de imediato aceitaram, 

ficaram felizes com a proposta e iam aos sábados de manhã participar dos encontros, você 

acredita? (Sim, até a Gabi!). E teve quem viajava uma hora e quem pegava mais de um ônibus 

para estar conosco nos encontros... Sem elas, pai, nada disso teria sido possível. Como é bom 

ter com quem contar! 

E desde que você partiu, conheci algumas pessoas de muita luz que me acolheram, 

tornaram-se verdadeiras amigas e iluminaram a minha caminhada, tornando possível eu chegar 

até aqui: a Juliane, a Andra e a Eloi. Você sabe bem quem elas são, e com certeza sabe também 

a importância de cada uma delas na minha vida e na vida da nossa família, especialmente nesse 

último ano. 

Eu também não posso deixar de te dizer que a Andiara (minha “fisio amiga”) continuou 

“salvando a pátria” sempre que meus ombros, minha região lombar e meu nervo ciático já não 

aguentavam mais as horas a fio digitando, cada dia mais tensa. Querida, cansou de vir aqui em 

casa após às 21h para me atender... Tornou-se uma amiga do coração! 
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A Cláudia e o Gustavo também foram pessoas que conheci este ano e que, especialmente 

nessa última fase da escrita, me ajudaram a não sentir tanta dor, além de vibrarem comigo, 

assim como a Andi, a cada conquista nesse processo.  

E pai, não sei se cheguei a te contar, mas as teses precisam passar pela avaliação de uma 

banca composta por professoras e professores que avaliam se o trabalho está ou não está bom, 

se pode ser considerado uma tese ou não. No meu caso, nessa reta final, foi bastante difícil pedir 

que a banca aceitasse ler uma tese de mais de 400 páginas (porque eu nunca consigo ser 

objetiva, né?) com defesa agendada para a véspera da véspera do Natal... Mas anjos existem, 

pai! O querido professor Balduino, um ser humano de luz, que sempre me passa uma energia 

tão boa, me disse que muito embora ele tivesse outras bancas naquela semana, ele não poderia 

negar o meu pedido... Veja quanta honra, pai! Sempre sonhei vê-lo na minha banca! Além dele, 

aceitaram participar da banca os queridos – e tão marcantes na minha trajetória acadêmica e 

profissional – professores Luiz Gilberto, Marta, Viviane, Kelly e Fabiana. Uma banca muito 

qualificada, de uma humanidade profunda! Sem eles, não haveria defesa! 

Bom, muitas outras pessoas estiveram comigo nesse percurso do doutorado, mas não de 

uma forma tão próxima como essas pessoas que cito aqui. Mas eu recebi, ao longo desse 

processo, muito carinho e apoio de tantas e tantas pessoas que estavam torcendo por mim! Isso 

me deixou muito feliz, pai, e me impulsionou nessa caminhada! 

E agora, preciso te dizer da força inabalável da mãe – que sim, você conhece melhor do 

que ninguém, mas preciso reiterar –, que mesmo enfrentando as batalhas mais duras da vida 

dela, me dizia sempre: “Ju, faz o que você precisa fazer, aqui a gente se vira. Conta com a 

gente!”. Claro, pai, que eu sempre estive por perto ajudando eles em tudo, mas receber esse 

apoio da mãe foi fundamental para que eu me esforçasse nessa continuidade. A mãe é tudo pra 

mim! 

 A Ada, pai, eu acho que não sabe – e sim, eu vou dizer a ela tão logo a reencontre –, 

mas foi a minha maior inspiração para que eu concluísse essa jornada. Nunca vou me esquecer 

do dia em que ela estava deitada, sofrendo bastante com as dores, e eu – sem noção – comentei 

com alguém que eu achava que talvez não fosse conseguir concluir a tese... Bom pai, te digo 

que ela escutou, sentou, olhou pra mim com uma expressão séria e me disse “Ah, tu vais sim! 

E se não terminar, passa essa tese pra cá que a gente termina pra ti!”.  

Sabe, pai, ouvir aquilo da Ada me mostrou que a tese era algo tão pequeno perto de tudo 

o que ela estava passando... O que significava a minha luta para concluir a escrita, perto da luta 

dela pela vida? Naquele dia eu voltei para Santa Maria determinada a concluir – e sim, bastante 

envergonhada. Se estou aqui, é porque teve aquele empurrãozinho dela. A Ada é aquela 
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companheira de vida sem igual. Aquela que não pôde estudar, que luta há 18 anos contra uma 

depressão e há 2 anos contra um câncer, com uma força inabalável – tal como a mãe –, e 

acreditando sempre, sempre, que o melhor está por vir. Meu exemplo, meu orgulho! 

 O Emerson, pai, foi um grande companheiro também nessa jornada... Ele foi e é o irmão 

que eu não tive, você sabe. Juntos nós conseguimos “segurar as pontas” em casa e fomos nos 

apoiando, ele me apoiando nos estudos, e eu o apoiando na lavoura. Não fosse ele também... 

não sei como teria sido.  

O Dudi, pai, esteve comigo durante quatro anos e meio do doutorado e foi um apoio 

super importante ao longo de quase toda a pesquisa! Ainda há poucos dias ele me perguntava 

da tese e me dizia que acreditava em mim, que tudo daria certo. O Dudi foi um anjo na minha 

vida, alguém que ficou comigo durante 13 anos para que nós evoluíssemos juntos, eu não tenho 

dúvidas, e a ele também eu agradeço muito por chegar até aqui. 

Teve também o Gilberto, pai, que entrou há pouco menos de um ano na minha vida, mas 

que também fez toda a diferença nessa reta final. Foi alguém que me ajudou a me sentir mais 

forte, amparada e que trazia alegria para os meus dias, apesar de estar fisicamente tão longe o 

ano inteiro... 

E a Duda... a minha, a nossa flor linda, uma das minhas maiores inspirações nessa 

pesquisa... A Duda foi aquele afago, aquele carinho, aquela alegria, aquela que me fez sorrir 

nos momentos mais difíceis e que ouviu, infinitas vezes: “Só espera eu terminar a tese!”. Não 

sei o que seria da minha, da nossa vida sem ela. Ela vai vibrar quando souber que, finalmente, 

a tese está pronta. (Ela e um monte de gente, né?! Inclusive você!) 

Por fim, os mais importantes, que estiveram ao meu lado dia após dia, ouvindo minhas 

orações – e meus tantos pedidos de ajuda – me inspirando, guiando, abençoando e protegendo 

(meu pedido de todos os dias, depois do agradecimento): Deus; Jesus Cristo; Santo Expedito; 

Nossa Senhora Aparecida; Nossa Senhora das Dores; Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt; Nossa Senhora Medianeira; e Amora. No momento mais duro da 

minha vida, em que tive que aprender a morar sozinha (e ficar literalmente sozinha por três 

meses por causa da pandemia), a lidar com a tua perda, a lutar pela vida da Ada e a escrever 

esta tese, eles foram meu porto seguro. 

Pai, não foi nada, nada fácil chegar até aqui, mas sou muito grata por isso, pois eu nunca 

imaginei ir tão longe. Eu saí de casa para fazer o magistério e voltar, e agora estou aqui, 

finalizando o doutorado. Acho sim que temos motivos para nos alegrar e orgulhar.  

Pai, você faz muita, muita falta aqui. Obrigada por ouvir, todos os dias, o meu pedido 

de força. Eu te amo por toda a vida. E sim, agora você tem uma filha doutora. 
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3 TERCEIRA CARTA: ÀS “MULHERES DA MINHA VIDA”... TALVEZ A MIM 

MESMA 

 

 “Mulheres da minha vida”... Vocês se reconheceram aqui, não é mesmo, mãe, Ada e 

Duda? De vez em quando eu costumo dizer isso a vocês, que são as “mulheres da minha vida”, 

porque de fato o são. As três mulheres que eu mais amo nessa vida. E por isso esta carta é 

dedicada a vocês. 

Ao longo desta pesquisa, em muitos momentos me veio em mente a frase de Brandão: 

“Paulo Freire não foi ninguém sozinho”8. E aí eu pensava muito no quanto eu também não sou 

ninguém sozinha, e no quanto as coautoras e os tantos autores com quem aqui dialogamos me 

acompanham e tornam possível a construção desta tese.  

Mas, aqui, faço uma parada para retomar as minhas raízes, o meu terreno, o que me 

constitui e veio me constituindo antes e durante o processo de me tornar uma professora 

pesquisadora. E são vocês e o pai que me constituem de forma fundamental. Como para o pai 

eu já escrevi – e penso que ele está alegre em ter me escutado – agora é a vocês e a mim mesma 

que me reporto, pois somos em comunhão, porque a minha história é parte fundamental da 

história de vocês, e vocês, constituem a minha história. 

Escrevo aqui, caminhando para mim9, porque o movimento auto(trans)formativo 

acontece conosco desde que viemos ao mundo, queiramos nós ou não. E as reflexões desse 

caminhar para mim, hoje, justificam minhas escolhas, ideias, opiniões, minhas formas de estar 

sendo (FREIRE, 2011a) no mundo e, por isso, na perspectiva freireana e jossoniana em que me 

situo, não consigo não (re)conhecer a minha, a nossa própria história, para de novo me achar e 

daqui prosseguir a caminhada. 

Mãe, eu te disse recentemente que “eu te amo mais do que você” porque você começou 

a me amar com 30 anos, e eu comecei a te amar desde que nasci10. O mesmo com você, Ada, 

que eu também amo desde que nasci, quando você tinha seus 7 anos de idade... E você, Duda, 

eu te amo desde que você nasceu na nossa vida, quando eu estava iniciando a Graduação em 

Pedagogia. Você foi e é – embora hoje já seja adolescente –, de forma muito especial, a criança 

com quem aprendi e venho aprendendo mais sobre a vida.  

                                                
8 Frase proferida por ele em uma videoaula da primeira série das Jornadas ‘Centenário Paulo 

Freire’ (2020). 
9 Parafraseando Josso (2010b). 
10 Inspirada na frase de uma criança de 7 anos, divulgada na página “Frases de crianças” da rede social Facebook 

(https://www.facebook.com/frasesdecriancas/) 
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Portanto, a vocês, assim como para o pai, falo de amor e com amor, porque nossas vidas 

estão entrelaçadas e eu desejo muito que vocês compreendam o modo como vejo, conto, 

compreendo e reconstruo a minha história, a minha trajetória, que é a nossa história, a nossa 

trajetória, e que aconteça o que acontecer nessa vida, jamais vai se perder; e esse é um dos 

motivos pelos quais, agora mais do que nunca, é muito importante para mim rememorar, 

(re)significar e registrar a minha e a nossa história.  

Para vocês, com vocês, com todo o meu amor.  

 

3.1 SOBRE AS BAGAGENS, AS IDAS E VINDAS, E OS ENCONTROS QUE SE 

TORNARAM POSSÍVEIS: SOBRE AS AUTO(TRANS)FORMAÇÕES QUE VÊM ME 

CONSTITUINDO GENTE/MULHER/PROFESSORA/DINDA 

 

3.1.1 Então vamos começar com as crianças11: a dinda da Maria Eduarda e as bagagens 

que guardam uma história 

 

Figura 1- Desenho da Maria Eduarda: “A dinda” 

 

 

 
Fonte: Maria Eduarda Rech – acervo pessoal da autora 

                                                
11 Ao estudar a abordagem italiana para a educação infantil e escutar Loris Malaguzzi (1999), compreendi que uma 

pedagogia da escuta, das diferenças e das relações na Educação Infantil, requer sempre “começar com as crianças”. 
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Esta sou eu, Juliana, a dinda da Maria Eduarda, filha do Erno e da Maria Goretti, irmã 

da Elisandra, a criança querida e “pouco arteira”, a “aluna dedicada” do ensino fundamental, 

do curso normal, da graduação. E junto a mim, minhas bagagens (aquelas pintadas com as cores 

rosa e roxo). Você lembra desse desenho, Duda? Em 2012, com 5 anos, você teve a iniciativa 

de me desenhar, mas devo confessar que não foi de imediato que eu consegui escutar o que 

você queria me dizer com este desenho... 

Quando você nasceu, Duda, em abril de 2007, eu estava recém concluindo o primeiro 

semestre do Curso de Pedagogia na UFSM, e a mudança estava sendo muito dolorosa pra mim 

– e a mãe e a Ada com certeza lembram muito bem disso –, pois eu sempre fui (e continuo 

sendo) muito apegada a vocês; por isso, ficar longe de casa sempre foi muito difícil.  

Depois que você nasceu, as despedidas se tornaram muito mais difíceis, pois eu estava 

deixando também você. Mas eu imaginava que, ao longo do tempo, tudo iria melhorar, que 

iríamos nos acostumar, e que, quando você crescesse, não seria mais tão difícil me despedir. 

Quanta ilusão! Você foi crescendo e, muito inteligente e capaz, entendeu rapidamente minhas 

idas e vindas. Antes mesmo de começar a falar, já demonstrava tristeza ao me ver guardando 

minhas coisas nas sacolas que eu usava para viajar. Olhava-me com um olhar curioso e atento 

aos meus passos e, sem demora, assim que começou a falar, passou a me perguntar para aonde 

eu estava indo, por que e quando eu iria voltar...  

Aos poucos Duda, você foi demonstrando com mais intensidade a sua tristeza com as 

minhas partidas, e por muitos anos chorou pedindo que eu ficasse – como você por vezes faz 

até hoje, não é mesmo? –, dizendo que eu poderia estudar em um lugar mais perto, que eu não 

precisaria vir à Santa Maria. Que difícil que foi pra mim, além de sofrer com a partida, ver o 

sofrimento de vocês três (quatro, na verdade, pois apesar de não demonstrar como vocês, sei 

que o pai também sofria muito a cada despedida). 

Quando comecei a trabalhar na Ipê (então Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo, 

hoje Unidade da UFSM), você, com 3 anos, me dizia que eu poderia ser professora na escola 

que ficava ao lado da nossa casa, na “minha”, e hoje “nossa” escola12 Jacob Scheidt, que não 

era preciso eu ficar tão longe. Passaram-se mais de 10 anos, e faz tempo que compreendemos 

que o melhor é chorar depois que eu já parti; então hoje a gente se despede, quase sempre 

                                                
12 Em minha monografia de Especialização em Gestão Educacional (GOELZER, 2012), resultado de uma pesquisa 

realizada nessa escola, a Escola Municipal Jacob Scheidt, me refiro a ela como “minha escola” pelo grande carinho 

que sinto por ela. Hoje Maria Eduarda já passou por essa escola e carrega consigo o mesmo sentimento que eu, e 

por isso escrevo que hoje, além de minha, ela é “nossa escola”.  
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“combinando” – ao segurar o choro – que vamos chorar depois, para que nenhuma veja a tristeza 

da outra. 

Sim, eu sou uma mulher de 33 anos que às vezes ainda chora quando se despede da 

família para passar uma semana ou um mês fora de casa. Choro porque queria estar sempre ao 

lado de vocês, mas me consola saber que essa decisão também é importante pra vocês, assim 

como também foi para o pai.  

Sempre me coloquei o compromisso de mostrar, especialmente para você, Duda, aquilo 

que Paulo Freire há muito tempo vem me ensinando sobre a coerência entre o que digo e o que 

faço (FREIRE, 1995). Ou seja, preciso mostrar a você que sou tão forte e corajosa quanto digo 

que você precisa ser (para enfrentar, por exemplo, o medo do escuro, a viagem sem a mãe, a 

necessidade de arrancar o dente) e preciso provar que não devemos desistir dos nossos sonhos. 

E sim, você veio compreendendo isso muito bem e hoje sabe da importância do meu estudo, do 

meu trabalho, do quanto precisei ser corajosa para estar mais feliz, e isso tem impulsionado 

também os seus sonhos, que inclusive hoje incluem vir morar comigo e estudar na UFSM, não 

é mesmo? 

Na época desse desenho eu roía minhas unhas, e quem me conhece sabe que eu nunca 

gostei muito de usar colares, pulseiras, anéis e brincos grandes, que nunca pensei em pintar o 

cabelo, que maquiagem uso apenas em dias de festa e que não tenho o hábito de usar saias 

curtas (tudo isso, salvo exceções). Mas aos poucos compreendi que você quis representar, com 

aquilo que apreciava, que mais gostava, o amor que sentia por mim. Esta era a sua escuta 

sensível e o seu olhar aguçado a mim.  

Sabe que olhar para nós mesmos a partir da escuta e do olhar de uma criança é uma 

experiência incrível, pois nos faz pensar em muitas questões. As bagagens que aparecem ao 

meu lado foram pintadas com força – talvez por que isso lhe causasse raiva? – mas você tinha 

que desenhá-las, pois devia ser difícil representar a dinda sem mostrar a necessidade dela de ir 

e vir, mesmo que isso lhe causasse sofrimento. Era parte significativa da nossa convivência. E 

realmente, minha trajetória é marcada por esses momentos-charneira (JOSSO, 2010b), ou seja, 

momentos de rupturas que mudaram completamente a direção da minha vida. 

Essa parte que vou contar agora, conto especialmente para você, Duda. Como disse 

anteriormente, você “começou a me amar” quando eu já tinha 20 anos, e por isso vou retomar 

um pouco da minha história desde que nasci para que você possa conhecê-la de um jeito que 

talvez ainda não conheça, e para que vocês, mãe e Ada, possam conhecer a minha história a 

partir das minhas lentes. E enquanto (re)significo minha própria história, narro-a também para 

aquelas e aqueles que desejarem me conhecer melhor... 



41 

 

 

Menina da roça, nasci e cresci no município de Candelária/RS, na localidade de 

Roncador, uma pequena localidade que fica a 25km da cidade, cujo percurso é de longas e 

perigosas curvas e de bastante “estrada de chão”13. Candelária é um município pequeno, que 

fica localizado a 190km de Porto Alegre e que tem em torno de trinta e cinco mil habitantes.  

Até meus 7 anos, o pai e mãe trabalhavam cultivando tabaco (“fumo”, como 

costumamos chamar), e a mãe sempre conta que, quando eu era bebê, ela não tinha outra 

alternativa a não ser deixar a Ada cuidando de mim. Ela lamenta, diz que não queria tomar o 

tempo de brincadeira da Ada, mas que tinha que ajudar o pai na lida da lavoura, e para isso 

deixava tudo organizado – mamadeiras, fraldas, roupas – para que a Ada tomasse conta de mim. 

Eu imagino, mãe, como não devia ser fácil ir para as lavouras – que não ficavam tão perto de 

casa – sabendo que estávamos sozinhas... E Ada, eu “tiro o meu chapéu” pra você, que nunca 

deixou que nada de ruim me acontecesse...  

A Ada diz que lembra pouco dessa época, mas diz que gostava muito de estar e de 

brincar comigo, mas lembra também de que tinha muito medo de que alguém me “roubasse” 

dela e, por isso, sempre que ficava sozinha comigo, se trancava dentro de casa e não saía por 

nada. Obrigada pelo teu amor, minha irmã! A mãe conta muito orgulhosa que você cuidou 

muito bem de mim, que jamais me deixou em qualquer situação de perigo, atendeu muito bem 

as minhas necessidades e sempre foi muito carinhosa. Incrível como hoje não consigo imaginar 

a Duda, mesmo com 13 anos, cuidando de um bebê durante um dia, ou até mesmo durante um 

turno! Hoje, estudando sobre encontros multietários, percebo o quanto essa característica faz e 

ainda faz parte de muitas culturas. 

Depois de alguns anos, passamos a ir com o pai e a mãe para a lavoura. Eu, a Ada e 

minhas bonecas estávamos sempre a postos, e eu adorava aquela bagunça. Chegávamos lá e 

montávamos a casa das bonecas em uma sombra de eucaliptos, que ficava ao lado de uma sanga. 

Lembra disso, Ada? Foi quando eu completei 7 anos que o pai e mãe construíram nosso pequeno 

mercado, ali mesmo ao lado de nossa casa, para tentar melhorar a vida. Plantar fumo não era e 

não é nada fácil; o pai e mãe trabalhavam muito o ano todo para fazer uma boa safra e, ao final 

do ano, toda vez que o céu ficava escuro, corríamos para rezar com a mãe – lembra, mãe? –, 

pedindo que não caísse granizo, o que não raro acontecia. Teve um ano que perdemos quase 

todo o fumo na lavoura por causa do granizo e, não bastasse, nossa casa ficou bastante 

danificada... Nunca esqueci! O dinheiro era contado, pois nunca podíamos contar certo com a 

produção da safra...  

                                                
13 Aqui me refiro a estradas de terra, não asfaltadas. 
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Minha relação com a Ada – forma carinhosa com que passei a chamá-la tão logo 

comecei a falar, e que se tornou seu apelido até hoje – sempre foi muito boa; cuidávamos uma 

da outra e nos respeitávamos. O período mais difícil da nossa relação foi quando ela entrou na 

adolescência e passou a achar “um mico” ter uma irmã que, às vezes, fazia umas coisas meio  

“desnecessárias”, como por exemplo, esperá-la com cartazes de boas-vindas na parada do 

ônibus escolar... Ada, desculpe! Hoje entendo a vergonha que você sntia, e entendo também o 

motivo pelo qual você passava por mim fazendo de conta que nem me conhecia...  

As nossas brincadeiras aconteciam na rua e entre nós duas ou com nossos primos que 

vinham brincar conosco. Eu gostava de brincar dentro das matas que rodeavam a casa – onde 

hoje você quase não brinca por medo das cobras, não é, Duda? –, delimitando os espaços da 

casinha com pedras, brincando de fazer comida com barro (ou com batatinhas de verdade 

misturadas com sal, que eu fazia escondida da mãe para brincar “fazendo comida de verdade” 

– o que depois você descobriu, né mãe?), pulando amarelinha na brita, brincando com bola ou 

de peteca com sabugo e penas. O dia era curto para tantas brincadeiras. A televisão nunca me 

chamou a atenção. Eu ficava dentro de casa só mesmo quando adoecia. E isso me chateava 

muito.  

O bom mesmo daquela época era isso: encontrar-se diariamente com os primos, amigos 

e vizinhos, esperar o vô e a vó que, às vezes, vinham passar uns dias com a gente, ou então ir 

até a casa deles para comer as balas maravilhosas de chocolate que o vovô Jacob guardava 

especialmente para os netos (que por sinal eram muitos/as) e tocar gaita de boca com ele... Bom 

mesmo, também, era brincar com o Maurício (meu primo), um ano mais novo que eu, que quase 

todos os dias ia lá em casa. Brincávamos juntos de bolita, carrinho, casinha e boneca. Também 

aprendemos juntos a não brincar com fogo, e eu aprendi com ele que nos sentimos péssimos 

depois de empurrar alguém para dentro de um açude cheio de lama... 

O pai e a mãe sempre foram pessoas com autoridade, jamais autoritárias. Nunca levei 

chineladas, palmadas ou qualquer tipo de castigo de nenhum deles, ao contrário do que 

acontecia com a grande maioria dos meus amigos. Eles conversavam muito conosco e eram 

firmes quando necessário. Eu sempre os amei muito e, quando os chateava, ficava muito triste. 

O pai e a mãe são o nosso maior exemplo, não é, Ada? Lembro do pai dizer, sempre: 

“conversando a gente se entende”, em uma atitude de repulsa a qualquer menção que alguém 

fizesse sobre bater nos filhos. E é assim que ele e nós todos vimos tentando te educar, Duda... 

O ano de 1994, ano em que completei sete anos, marcou o início de minha vida escolar. 

Nesse momento, um lugar passou a se tornar muito significativo em minha vida: a Escola 

Municipal Jacob Scheidt, uma escola multisseriada, de 1ª a 4ª série, a “nossa escola”, não é, 
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Ada e Duda? A educação infantil, até pouco tempo, não era uma realidade para quem vive no 

Roncador – e você, Duda, infelizmente sabe muito bem disso – e nas outras localidades mais 

distantes da zona urbana, pois essa etapa era oferecida somente na cidade e localidades mais 

próximas a ela, e não havia (e ainda não há) transporte disponível para levar as crianças do 

interior até a cidade, e nem vagas suficientes, pois há pouca oferta no município.  

Finalmente, em 2016 o município passou a ofertar educação infantil para as crianças de 

4 anos a 5 anos e 11 meses em uma localidade central da nossa região, que fica próxima do 

Roncador, em função da obrigatoriedade escolar para essa faixa etária, determinada pela Lei 

12.796/201314. Hoje, então, as crianças a partir de 4 anos já frequentam a educação infantil, 

mas as menores não, pois nenhuma escola na nossa região atende essa faixa etária (0 a 3 anos), 

e no município como um todo, muitas crianças ainda não frequentam a escola porque não há 

lugar para elas. Uma triste realidade para as crianças, que estão perdendo a chance incrível de 

brincar e interagir com outras crianças, e também para as famílias, que muitas vezes necessitam 

e/ou desejam esse espaço para elas.  

Dessa forma, até pouco tempo a maioria das crianças da localidade do Roncador e de 

muitas outras próximas a ela acabavam tendo suas primeiras experiências escolares apenas na 

1ª série do ensino fundamental, agora 1º ano. Foi o meu caso. E a entrada na escola foi um 

momento muito difícil pra mim, pois eu não queria ficar longe da minha família, nem um turno 

- isso que a escola ficava a 500m da minha casa. Do portão da escola eu conseguia ver a mãe 

estendendo roupa no varal, e no recreio a Ada ficava no trilho da entrada de casa acenando para 

mim. Até hoje fico pensando como pode ter sido tão difícil me acostumar a ficar um turno na 

escola, pois eu conhecia todas as crianças e a professora era minha tia, a tia Erení, que também 

era minha vizinha. O problema é que eu gostava muito de ficar em casa e sentia muito, por 

menos tempo que fosse, o fato de ficar longe da minha família.  

Nos primeiros dias eu olhava para a minha casa e chorava.... Dizia para a professora que 

estava com saudade da mãe. Sabem que a coautora Gianna15 revelou ter vivido uma experiência 

muito semelhante... Ela escreveu, em sua primeira carta, que  

 

Meu primeiro dia na escola não foi fácil, chorei muito, e como poderia não chorar, afinal 

teria que ficar toda a tarde em uma sala, com pessoas que não conhecia muito bem, a não 

ser a minha vizinha. Acredito que ficar longe da minha família, deixar a minha mãe, meus 

                                                
14 A Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013, ajusta a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) à Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que torna obrigatória 

a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos de idade. 
15 A descrição das coautoras desta tese está detalhada no capítulo 6, na página 135. 



44 

 

 

irmãos, meus vizinhos e as várias brincadeiras que fazíamos durante a tarde tenha sido o 

mais difícil. 

 

Sim, foi isso que eu também senti. Depois, comecei a chorar sempre que não conseguia 

fazer algum tema. Ficava insegura e chorava. A professora Erení, sempre muito calma, sentava 

perto de mim, conversava, tentava me ajudar a compreender o que eu não compreendia e me 

tranquilizava. Isso que eu ingressei na escola lendo e escrevendo. Sim, parafraseando Freire 

(FREIRE, 2002), foi “à sombra de cinamomos” que eu aprendi a ler e a escrever, e essa parte 

eu preciso frisar aqui, pois sabe quem foi que me ensinou a ler e a escrever, Duda? A tua mãe!  

Quando eu tinha 6 anos, ela gostava de sentar à sombra dos cinamomos para fazer os 

temas dela, e depois se dedicava a me ensinar a ler e escrever. Foi um aprendizado natural, eu 

adorava aquele momento, e hoje nem sei dizer em que momento da minha vida descobrimos 

que eu estava alfabetizada. Simplesmente aprendi, antes de ingressar na 1ª série. Ada, você tem 

ideia do quanto você marcou a minha vida por isso? Você foi a minha primeira professora... 

Na escola, tudo relacionado às práticas de leitura e escrita eu fazia com facilidade, mas 

chorava cada vez que me pediam para desenhar ou criar algo, porque naquela época – e ainda 

hoje – eu detestava desenhar ou “criar coisas”, pois achava que eu não fazia nada “certo”, muito 

menos bonito. Então, cada vez que a professora dizia que teríamos aula de Educação Artística, 

eu já chorava antes de saber qual seria a proposta. Ou então chorava porque pintava fora da 

linha. E chorei por dois anos consecutivos, diferente da Gianna, que chorou só no primeiro dia... 

Até hoje pergunto para minha tia como ela teve paciência de aguentar meus choros diários 

durante dois anos consecutivos.... Sim, chorei ao longo da 1ª e da 2ª série, quase que 

diariamente... E você, mãe, foi a pessoa mais compreensiva do mundo para lidar com essa 

minha insegurança durante esses dois primeiros anos inteirinhos... Pouco se importava com os 

comentários dos meus colegas ou das famílias deles... Ah, mãe, quanto amor! 

Sabem que a coautora Maria Talita, de forma semelhante, escreveu na sua primeira carta 

que também não se sentia segura para inventar e criar, assim como eu: “Fui alfabetizada com 

cartilha, aprendi a copiar, decorar, memorizar, mas não me sentia segura para escrever, criar e 

inventar. Nunca reprovei, e o que aprendi precisei (re)aprender, para não reproduzir.” Você 

também, Duda, criava e inventava muito até ingressar na escola... Depois, por algum motivo, 

não se sentia mais capaz... Uma triste realidade para muitas crianças... 

Ainda, preciso destacar aqui o quanto, nessa época, eu me sentia entediada com as 

propostas relacionadas à aprendizagem da leitura e da escrita, não tanto porque as propostas 

fossem, em si, entediantes, mas porque eu já sabia ler e escrever, enquanto meus colegas não. 
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Obviamente que o fato de serem práticas de cópia, reprodução, memorização do alfabeto, 

distantes da minha/nossa leitura de mundo (FREIRE, 2011a), contribuía para a minha falta de 

motivação, mas lembro bem de que eu achava tudo muito fácil, e cada vez que a professora 

passava algum tema, eu terminava rapidamente e ficava esperando os colegas concluírem. Mas 

também não culpo a professora, de forma alguma, por ela não ter “cartas na manga” para quem 

concluísse primeiro (e vejam que interessante: mais adiante a coautora Gabriela vai mencionar 

que na formação inicial para ser professora, hoje, ao invés de pensarmos propostas 

diferenciadas para todas as crianças, pensamos apenas para aquelas que terminam os temas 

primeiro). Não culpo porque ela tinha quatro séries para dar conta ao mesmo tempo...  

Lembro-me de que quando a professora pedia que lêssemos algo em conjunto, em voz 

alta, eu não lia em voz alta porque se não acabava lendo tudo sozinha, desrespeitando o espaço 

e o tempo dos meus colegas. Eu tentava seguir a voz deles para que eles não se sentissem 

envergonhados pelo fato de eu já saber ler e eles não. No fundo, quem se sentia envergonhada 

era eu.... Ter vivido essa experiência é um dos motivos que me leva, hoje, a ser tão contrária à 

realização de práticas de leitura e escrita que são dos anos iniciais – e que continuam 

acontecendo com cópias, reproduções, memorizações e sem significado no contexto das 

crianças – como objetivo final na educação infantil, o que ainda acontece em muitas 

instituições, mesmo que tenhamos uma normativa que diga o contrário (BRASIL, 2010)16. 

Na 3ª série a professora Erení se aposentou e recebemos na escola a professora Odete. 

Ela também era do Roncador e andava uns dois quilômetros todos os dias até chegar na escola, 

e eu adorava ficar esperando-a no portão da minha casa. Quando ela despontava na curva, eu 

descia e ia até a escola com ela. Lembra disso, mãe? A professora Odete também era muito 

carinhosa, atenciosa, preocupada conosco, e ela não teve tanto trabalho quanto a professora 

Erení. A essas alturas eu já tinha me acostumado que errar ou não saber fazer algo fazia parte. 

Havia aprendido com a professora Erení.  

O carinho e acolhimento que senti dessas duas professoras foi algo que marcou muito a 

minha vida, e acredito que o sonho de me tornar uma professora, que iniciou nesse momento, 

teve também sua origem nessa minha admiração por elas, o que parece ter sido a mesma 

situação vivida pela coautora Viviane: 

 

                                                
16 Aqui me refiro às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), que definem as 

interações e as brincadeiras como eixos norteadores das práticas pedagógicas, e a leitura e a escrita como uma das 

linguagens a serem desenvolvidas, frisando a não antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino 

fundamental.  
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Eu adorava minha professora, pois ela era muito pacienciosa e querida conosco. Lembro-

me que ela organizava alguns brinquedos e brincadeiras para que pudéssemos interagir com 

todos. Recordo-me que em frente a minha casa, havia uma árvore que tinha várias flores 
coloridas (Hibiscos) e diariamente eu pedia aos meus pais para arrancar as flores para 

presentear a minha professora. Algumas vezes eu chorava porque eu queria sempre dar um 

presente a minha professora, meus pais me incentivavam a fazer cartas, cartões, desenhos 

e nada era suficiente, eu sempre achava que ela merecia muito mais (Primeira carta). 

 

Acredito que todas nós tenhamos marcas importantes de nossas professoras... Você, 

Duda, tem muitas, não é mesmo? Até você, não é mãe? Lembro de ouvir você falar sobre a sua 

primeira professora... Sabem que também outras colegas coautoras da pesquisa revelaram que 

as marcas das suas professoras – infelizmente nem sempre tão positivas, como foi no meu caso 

e no de Viviane – guardam alguma relação com a constituição de suas docências...  

            As coautoras Maricota, Gabriela e Karla mencionam que vivem a docência desde 

crianças porque suas mães e outras pessoas da família eram professoras e, de uma forma ou de 

outra, elas acabavam se envolvendo com as atividades da profissão. Mas ao passo que Karla 

menciona que essa vivência foi um dos impulsos para que se tornasse professora, Gabriela, que 

acabou cursando magistério porque a mãe não via outra opção para ela, não queria ser 

professora: “Apesar de admirar muito a escolha da minha mãe, essa não era a minha escolha 

primeira, porque eu também via o quanto ela trabalhava fora de hora, o pouco reconhecimento 

financeiro e os grandes desafios desta carreira” (Primeira carta). E provavelmente essa vivência 

da sua infância é o que a leva, hoje, a lutar muito por maior reconhecimento profissional para 

todas as professoras, o que ela mencionou várias vezes ao longo da pesquisa.  

Maricota, assim como Gabriela, apesar de admirar o trabalho da mãe, também conta que 

não queria ser professora, mas no caso dela foi devido às suas vivências na escola com a sua 

primeira professora, o que me lembrou muito o livro “Pinóquio às avessas” (ALVES; SOUSA, 

2010). Vejamos o relato de Maricota:  

 

Minha trajetória escolar começou muito cedo, como já disse, minha mãe era professora da 

rede estadual [...]. Livros, cadernos, provas, sempre fizeram parte do meu dia a dia, tanto 

por minha mãe ser professora, ou por minhas irmãs estarem estudando. Com 4 anos já 

estava alfabetizada e escrevia de tudo, pois para não atrapalhar os estudos de minha mana 
mais velha, ela me punha a copiar os livrinhos de estórias infantis, adorava brincar de 

escolinha, fazia das paredes da casa e dos galpões de quadro, escrevia com giz ou carvão e 

ensinava meus amiguinhos as letras e a fazer continhas [...] Porém, essas habilidades 
estimuladas precocemente foram um pequeno problema quando iniciei minha vida escolar 

pois, minha mãe ao perceber que eu já fazia e questionava sobre assuntos que não seriam 

para minha idade, sempre me dava a mesma resposta, ‘-na escola você vai aprender!’, 
porém, quando iniciei no prezinho, eu não queria pintar, recortar ou colar bolinha de papel 

crepon (tenho trauma com isso até hoje, me recuso a usar crepon em atividades, kkkk) 

queria as respostas para minhas perguntas, queria ler e escrever mais, porém a professora 
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não deixava, hoje entendo os motivos, e meus colegas não sabiam nem escrever o próprio 

nome. Foi muito complicado esse início para mim, não via sentido ir à escola, então, como 

morava perto, fugia e ia para casa (Maricota – Primeira carta). 

 

 E na sequência ela contou que já adulta, quando entrou em contato com as crianças pela 

primeira vez para ser auxiliar de educação infantil, ela descobriu sua paixão pela educação, 

contudo “[...] não queria ser aquela professora que tive no início da minha vida escolar, queria 

algo mais, em que eu pudesse explorar as potencialidades de cada um, auxiliar individualmente 

cada ser em suas particularidades, foi então que conheci e me apaixonei pelo Curso de Educação 

Especial” (Maricota – Primeira carta), o que muito provavelmente tenha uma forte ligação com 

a sua defesa pelas turmas multi-idades, como veremos mais adiante... 

 Já a coautora Maria Talita viveu uma relação muito particular entre família e docência:  

 

Minha opção foi pela habilitação Magistério porque eu sempre desejei ser professora, 

gostava de estar com as crianças, de encontrar alternativas para a educação coletiva; e 
quando criança eu desejava que minha mãe fosse professora, que tivesse uma profissão, 

para não sofrer com a dependência econômica. Todas minhas tias, irmãs de meu pai, foram 

professoras, da educação básica e superior, e meu pai não permitiu que minha mãe 
continuasse seus estudos “primários” (Maria Talita – Primeira carta). 

  

Ouvir o relato da Gabriela me lembrou do seu, Duda, quando você me disse um dia que 

não queria ser professora porque, baseando-se pela convivência comigo, você percebia que 

“dava muito trabalho”... Lembra disso? Mas voltando à minha escola Jacob Scheidt, dos meus 

quatro anos nessa escola, onde eu compreendo que iniciou a constituição da minha docência, 

também lembro das merendas muito boas, como massa com sardinha e leite com chocolate; 

mas também lembro da “sopa com pés de galinha” que a professora Odete fazia – e eu nunca 

entendi porque colocar os pés – logo os pés – da galinha na sopa, e do leite puro com bolacha 

Maria. Lembro-me de tomar todo o copo em dois únicos goles para não sentir o gosto do leite 

puro...  

Recordo-me ainda das interações, dos afetos... Uma das lembranças mais bonitas que 

tenho foi a comemoração de um dos meus aniversários (de 9 ou 10 anos). Mãe e Ada, com 

certeza vocês vão lembrar desse dia! Recordo-me de que estava esperando a professora Odete 

despontar na curva quando uma colega veio, bem cedinho, me dizer que a professora já havia 

“subido”, e que eu estava atrasada. Não entendi, porque eu estava ali esperando-a a algum 

tempo.... Mas fui com a minha colega para a escola, preocupada com o meu atraso. Quando 

entrei no portão da escola, todos os meus colegas, de 1ª a 4ª série, estavam parados na frente da 

escola e começaram a cantar “Parabéns a você”. Aquela foi uma das maiores emoções que eu 
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tive na vida, e hoje fico pensando o quão legal foi meus próprios colegas terem se organizado 

– e muito bem, por sinal – para me fazerem uma surpresa.... As crianças têm mesmo muita 

sensibilidade! Essas foram experiências que realmente me marcaram. 

Tanto a professora Erení quanto a professora Odete tinham uma formação muito 

limitada, e hoje eu percebo que muitas de suas práticas eram tradicionais, justificadamente. Eu 

lembro pouco dos conteúdos, não tenho nenhuma recordação de qualquer pergunta delas que 

fizesse menção a algo que gostaríamos de aprender, e lembro bem que trabalhávamos muito 

com livros didáticos, folhas mimeografadas, e que copiávamos bastante do quadro. Mas quando 

alguém não entendia algo, era bem comum elas se sentarem conosco nas classes, que eram bem 

grandes, para explicar aquele conteúdo até conseguirmos compreender. Elas também 

chamavam a nossa atenção de forma firme quando necessário, e nos incentivavam muito a 

estudar.   

Paulo Freire, na obra dialogada com Sérgio Guimarães, “Partir da Infância: diálogos 

sobre educação” (2011)17, conta que também estudou, nos anos iniciais de sua escolarização, 

em uma escola pública multisseriada, e revela uma compreensão muito semelhante ao refletir 

sobre a prática de suas professoras. Eu sinto o mesmo com relação às minhas professoras, uma 

vez que elas  

 

[...] eram professoras que se desdobravam, mulheres que assumiam o magistério como 

um sacerdócio! Pode ser que não fossem a maioria, mas as que conheci e por quem 

passei eram professoras muito dedicadas! Podiam talvez não ser superpreparadas em 
termos de formação pedagógica [...]. Elas talvez não tivessem isso, mas tinham, por 

exemplo, uma afetividade, um amor com as crianças [...] (FREIRE; GUIMARÃES, 

2011, p. 48). 

 

Posso afirmar que, da escola Jacob Scheidt, da “minha escola”, como sempre me refiro 

a ela, trago as lembranças mais belas do meu tempo de estudante, e sei que vocês, Ada e Duda, 

também guardam lembranças lindas dela. Inclusive, a professora/tia Erení também foi sua 

professora, não é, Ada? Éramos um grupo unido, feliz, trabalhávamos ajudando uns aos outros, 

e nossas duas professoras sempre foram bastante amorosas e comprometidas conosco. A escola 

era multisseriada e nós convivíamos, na mesma sala, com colegas de diferentes idades, de 7 a 

10 anos ou mais (pois também havia reprovações...). Além da sala de aula, havia uma cozinha 

                                                
17 Esta obra foi a primeira de três obras dialogadas em que Freire narra sua história, da infância até o retorno ao 

Brasil, após o exílio. As outras duas obras são “Aprendendo com a própria história” (1987) e “Dialogando com a 

própria história” (1993). Nesta obra, especificamente, ele conta fatos de sua infância, o que me motivou a trazê-la 

para dentro deste texto. Freire, em todas essas obras, destaca o quanto aprendemos com a nossa história, o que 

Josso (2010b) também destaca, e isso é o que me motiva e faz acreditar na importância dessa retomada de minha 

trajetória de vida para justificar o tema escolhido para esta pesquisa.  
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e dois banheiros (um feminino e um masculino), e uma pequena área coberta na frente e em 

uma das laterais da escola, onde brincávamos nos dias de chuva.  

Na escola, a professora era responsável pelas aulas, pela merenda e pela limpeza. Para 

dar conta de tudo, todos ajudávamos: a professora organizava conosco grupos de trabalho e um 

grupo ajudava a fazer o lanche, outro grupo a lavar a louça, e outro grupo ajudava a limpar a 

sala no final do dia. E nós adorávamos ajudar. Convivíamos muito bem e aprendíamos 

diariamente com todos os colegas, e cada um de nós sabia que era muito importante no grupo. 

Fazíamos mutirão para limpar o pátio e, quando tinha que aparar a grama, geralmente um pai 

ou uma mãe se responsabilizava por isso. Nós cuidávamos muito para que a escola ficasse 

sempre organizada e limpa. Ela era nossa segunda casa.    

Quando você ingressou nessa escola, Duda, ela já havia sido ampliada; foi organizado 

um refeitório e espaço de convivência mais fechado, e ela já contava com uma merendeira, ou 

seja, vocês já não realizavam essas tarefas na cozinha como nós... Mas eu lembro com muito 

carinho dessas vivências! 

Lembro-me de que, quando ingressei na 1ª série, eu tinha mais quatro colegas de série, 

que foram mudando de cidade ao longo do ano, até eu ficar completamente sozinha na minha 

série. Com os conhecimentos que tinham na época, minhas professoras optavam por dividir o 

quadro e passar temas para cada série separadamente, e essa imagem do quadro dividido eu 

tenho na memória até hoje. Mas dentre as experiências mais significativas que tive nesse 

período, e que hoje percebo que me auto(trans)formaram, estão aquelas relacionadas à interação 

com os colegas maiores e menores.  

Quando eu fiquei sozinha na 1ª série, as duas colegas da 4ª série passaram a me chamar 

para sentar junto delas e foram me ajudando a fazer os temas, como se fossem professoras. 

Depois, quando eu estava na 3ª série, entrou na escola um grupo grande de colegas para a 1ª 

série, e a professora me pedia para ajudá-los nos temas. Recordo-me nitidamente de que eu 

sentava ao lado deles, da mesma forma que elas sentavam ao meu lado no momento em que eu 

precisava, e ajudava-os na aprendizagem da leitura e da escrita e a fazer cálculos. Assim, eu 

ajudava os colegas menores, e os colegas maiores me ajudavam, relação semelhante a que vejo 

hoje nas turmas multi-idades da Ipê Amarelo. 

Uma experiência semelhante a minha foi vivida por Maricota, que “[...] durante as aulas 

era monitora dos professores, auxiliava meus colegas [...]. Assim foi durante todo o ensino 

fundamental e 1º ano do ensino médio” (Maricota – Primeira carta). Que bom que Maricota 

também encontrou professoras sensíveis mais tarde, que potencializaram suas capacidades ao 

invés de pedir que ela esperasse para aprender depois... E além dessa, outra experiência de vida 
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que possivelmente tenha relação com a sua defesa pelas turmas multi-idades, seja o fato dela 

própria ter convivido, ao longo de sua infância, com outras crianças de diferentes idades, 

inclusive dentro da sua casa:  

 
[...] sou filha caçula de uma família de três filhas com diferença de 6 anos entre cada uma, ou seja, 

minha irmã mais velha tem 12 anos a mais que eu. [...] tive minha primeira infância marcada pelo 

contato com a natureza, banho em arroios, açudes e rios, pescaria, contato com animais, muitos 

amigos, de diversas idades, muitas artes, muita bagunça e pouca tecnologia (Maricota – Primeira 
carta – grifos nossos). 

 

Hoje, quando retomo essas experiências, fico pensando em como são carregadas de 

sentido as palavras de Freire (1995, p. 42): “[...] às vezes, mal se imagina o que pode passar a 

representar na vida de um aluno o simples gesto do professor. O que pode um gesto 

aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição a do educando 

por si mesmo”. Hoje, a professora Juliana tem muito da professora Erení, da professora Odete 

e dos colegas com os quais conviveu na escola multisseriada. As experiências que eu vivi nessa 

escola foram marcantes no meu processo formativo e, hoje, mais do que nunca, percebo isso. 

Freire, em seu diálogo com Guimarães (FREIRE; GUIMARÃES, 2011), relata perceber 

o quanto essa realidade das escolas multisseriadas – que, segundo ele, se explica em função das 

condições difíceis que possa ter um município, um estado, um país – é difícil para as 

professoras, mas, por outro lado, faz uma reflexão muito interessante: “[...] acho que a 

negatividade disso tem também a sua positividade. A situação não é exclusivamente negativa, 

porque proporciona, de um lado à própria educadora, e de outro aos educandos, uma riqueza 

bastante maior, que resulta da própria disparidade dos níveis” (ibid., p. 40) e, na sequência, 

explica:  

 

Se a educadora tem sensibilidade social, histórica, política, e boa – relativa, pelo 

menos – formação pedagógica; se ela é capaz de compreender bem a sua própria 

prática, refletir sobre a sua prática diária, a impressão que tenho é a de que, sem 

prejuízo dos alunos de diferentes níveis, ela pode aproveitar essa diferença e, em certo 

sentido, explorar a falta de conhecimento sistematizado de alguns num certo nível e o 

maior conhecimento sistematizado de outros num outro nível, fazendo uma espécie 

de intercâmbio, por exemplo, dentro da própria experiência global da classe (ibid, p. 

40). 

 

As professoras da “minha escola” multisseriada tinham pouca formação, e não posso 

dizer se realizavam o exercício de refletir sobre a sua prática diária, mas elas tinham, sim, pelo 

menos em alguma medida, sensibilidade social, histórica e política. Fico aqui a imaginar como 

teria sido minha experiência nessa escola se elas tivessem tido uma formação que as ajudasse a 

compreender as potencialidades das turmas multisseriadas... Por outro lado, apesar dos tantos 
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avanços teóricos na área, ainda vejo em muitas dessas escolas o trabalho acontecer da mesma 

forma que acontecia na minha época, com o quadro dividido – agora em cinco partes – e talvez 

até com menos “intercâmbio” entre os estudantes se comparado à minha época...  

 Pensar no contexto das escolas multisseriadas me leva de imediato a pensar no contexto 

das turmas multi-idades da nossa Unidade, compostas por crianças de 2 anos a 5 anos e 11 

meses, aproximadamente, que inclusive vocês três já conhecem muito bem de tanto me ouvir 

falar sobre, né? Inclusive, mãe, eu fiquei imensamente feliz no dia em que a vi lendo o livro da 

nossa Unidade (CANCIAN; GOELZER; BELING, 2019), no qual contamos sobre essa 

experiência...  

  O princípio apontado por Paulo Freire, das possiblidades de aprendizagem que existem 

no “intercâmbio” entre as crianças de diferentes “níveis” – palavra essa que não usamos, ou 

usamos com muita cautela – é uma das minhas defesas no trabalho com as turmas multi-idades, 

defesa que também faço com relação às turmas multisseriadas. Aprendi muito com colegas 

maiores e menores nos primeiros anos do ensino fundamental, e as crianças na educação infantil 

têm suas aprendizagens visivelmente potencializadas nesse encontro. Mas aqui também me 

pergunto: quando as professoras que atuam com as crianças na educação infantil defendem que 

esse trabalho multietário não é viável, será que falta-lhes sensibilidade social, histórica e 

política? Ou formação pedagógica e reflexão sobre a prática? Ou os dois? Ou de fato não é 

viável e em nada favorece as crianças? Pois, para mim, é! Viável e potencializador! 

 Minha vivência escolar, a partir de 1997, quando saí da escola multisseriada e fui para 

uma escola do Estado – a escola em que você está hoje, Duda, onde sua mãe e seu pai também 

estudaram – que atende a todo o ensino fundamental, passou a ser completamente diferente. No 

final daquele ano (1996), lembro como se fosse hoje, nós todos no pátio esperando a professora 

chamar para pegarmos o boletim. Uma ansiedade para ver se havíamos passado de ano ou não... 

De repente, chegou meu boletim, e nele estava escrito: “Parabéns, você foi aprovada para a 5ª 

série”. Primeiro, a alegria: passei de ano! Depois, a tristeza: era hora de sair dessa escola. E a 

tristeza foi muito grande. Agora eu teria que pegar ônibus, o mesmo ônibus com o qual a Ada 

ia para a escola nos anos anteriores, aquele que eu esperava com cartazes na parada.... Por sinal, 

a essa altura você já havia saído dessa escola, Ada, mas infelizmente acabou não continuando 

seus estudos, apesar de querer muito... Não havia transporte para você cursar o ensino médio 

na cidade, e o pai e a mãe não tinham recursos financeiros para sustentá-la fora de casa, além 

de não sentirem segurança para isso. E mãe, hoje eu sei o quanto você sente por isso...  

Essa mudança de escola foi a minha primeira saída de casa, sozinha, para um lugar mais 

longe. E, também, foi muito sofrido. A Escola Estadual Cristo Rei, minha nova escola, ficava 
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a 3km da minha casa. No início, gostei da ideia de andar de ônibus, mas quando chegava lá a 

saudade apertava... E o que complicou mais foi o fato dessa nova escola ser muito diferente da 

“minha escola”. Não sei se contei, mas da 1ª até a 3ª série eu sempre fui a única aluna na série, 

e na 4ª série ganhei uma colega, a Silvana. Em 1998, nós fomos as únicas que saímos dessa 

escola e fomos para a “escola da Vila”, como costumamos chamar a Escola Cristo Rei – que 

fica em uma localidade chamada Vila União. Lá, acabamos ficando em turmas separadas, e, no 

início, foi novamente tudo difícil pra mim, pois eu não conhecia ninguém. Isso aos poucos fui 

resolvendo, fazendo amigos, apresentando-me às pessoas.... Mas eu não conseguia era me 

acostumar com a rotina de ter vários professores e apenas 50 minutos para cada aula. Parece 

que eu escuto até hoje aquela sineta tocando seis vezes por dia. Quando eu estava conseguindo 

me aproximar um pouco da professora, tocava a sineta e vinha outra. Tudo se tornou muito 

diferente do que era. Ainda bem (ou não?) que a gente vai crescendo e se acostumando...  

As professoras dessa escola eram muito legais, mas não dava tempo delas nos darem 

tanta atenção como as professoras da “minha escola” nos davam. Penso que elas consideravam 

o tempo muito curto para conteúdos tão extensos, e tinham pressa porque eram bastante 

cobradas em relação a isso. Das professoras, hoje não lembro muito, tampouco dos conteúdos, 

mas recordo bem das amizades que fiz, do quarteto formado por mim, pela Catiele, Simone e 

Liliane... Lembro-me das festas, dos jogos interséries....   

Mas durante os quatro anos seguintes, não deixei de ir até a “minha escola”. Durante a 

tarde, de vez em quando eu ia até lá e ficava olhando pela janela, na ponta dos pés ou, se algum 

adulto estivesse comigo, pedia que me levantasse para que eu conseguisse olhar a nossa sala de 

aula. Era como se todas as lembranças viessem à tona. Foi naquele pátio que depois eu aprendi 

a andar de bicicleta e continuei brincando de casinha, pois na minha nova escola, minhas 

colegas riam se eu as convidava para brincar de casinha ou de boneca na hora do recreio...  

E assim se passaram quatro anos. Concluído o ensino fundamental, a diretora da escola 

onde estudei de 5ª a 8ª série disse para o pai que eu deveria continuar estudando. Agora com 

mais recursos financeiros, já não tão preocupado com o fato de deixar uma filha sair de casa e 

mais convencido da importância dos estudos, ele disse que eu poderia sim continuar estudando 

e me perguntou o que eu queria fazer. Nem pensei duas vezes e respondi a ele que eu queria ser 

professora. Mãe, você lembra do que ele me disse nessa hora? “Mas professora???” com uma 

expressão de decepção. E você, Ada, também sempre me disse que se tem algo que você não 

seria, era professora... Sim, eu queria ser professora, e mais do que isso, queria ser professora 

na “minha escola”. Ele me disse “Então tá, tudo bem!”. Em 2002, então, ingressei no Curso 

Normal. Imagine, Duda, o que foi eu juntando, pela primeira vez, minhas bagagens para ir 
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morar em outra casa, na cidade.... Agradeço muito a você, Ada, e ao Emerson18 que me 

ajudaram nesse processo de mudança. Esse momento foi tão difícil pra mim que até o ano 

passado eu o considerava o momento mais difícil de toda a minha vida. Mãe e Ada, certamente 

vocês lembram bem do quanto choramos juntas ao longo de todo esse primeiro ano... 

O primeiro ano do Curso Normal não foi fácil pra mim; eu não conseguia me adaptar 

ao colégio, era tudo muito diferente de todas as outras experiências que eu já tinha vivido. A 

rotina, as pessoas, os espaços... Eu não conseguia me sentir pertencente àquele lugar. Na 

verdade, me sentia “uma menina da roça” no meio de “meninos e meninas da cidade”. Em casa, 

lembro-me de que, quando nos arrumávamos para uma festa, o pai costumava dizer que 

parecíamos “meninas da cidade” – você também lembra, não é, Ada? Na época, essa fala era 

bastante comum entre as pessoas da nossa convivência, pois havia a compreensão de que as 

pessoas da cidade eram mais bonitas, mais bem cuidadas, arrumavam-se melhor do que as 

pessoas do campo. Veja só como nós, do campo, nos diminuíamos, sem nos darmos conta de 

que éramos tão ou mais bonitos e cuidadosos conosco do que quaisquer outras pessoas, de 

qualquer lugar!19  

E quando cheguei nesse colégio, cheirosa, com o cabelo bem arrumado, com a minha 

“roupa de ir pra cidade”, fui tomada de olhares “tortos”; os meninos e as meninas que 

frequentavam aquela escola se vestiam com roupas que, pra mim, eram “roupas de festa”, mas 

não foi com isso que eu me importei; eu me importei mesmo foi com as pessoas que me olhavam 

dos pés à cabeça com olhares debochados. Eu passei a me sentir cada vez pior e, de repente, eu 

não saía mais da minha sala. E nesse momento vi que era hora de partir.   

Foi quando tentei e consegui uma bolsa em um colégio particular e passei a frequentar 

o curso lá. Ali, usávamos uniforme, e eu passei a “ser igual” – fisicamente, é claro – a todos. 

Sinto que precisei me “uniformizar” para ser aceita em um grupo... Aliás, talvez não para ser 

aceita exatamente, mas para conseguir minimamente me sentir bem, depois da experiência 

vivida na primeira escola. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu defenda com tanta 

força uma pedagogia das relações, das diferenças, da escuta... Talvez seja também por isso que 

eu defenda uma educação infantil na qual as crianças tenham um convívio mais intenso com os 

outros, diferentes quanto a gênero, classe social, etnia, cor, raça, e também idade! Defendo sim 

                                                
18 Marido de minha irmã. 
19 Não posso deixar de mencionar, aqui, que muitas festas juninas hoje realizadas nas instituições fazem 

exatamente isso: reduzem o homem do campo a alguém descuidado, que não sabe se vestir, que tem os dentes 

escuros, as roupas remendadas, que não sabe falar português corretamente. Essa é a visão que as crianças acabam 

construindo com relação ao homem do campo, que, como eu disse, é tão cuidadoso consigo mesmo quanto 

qualquer outra pessoa, de qualquer lugar. 
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que as crianças também tenham a oportunidade de aprender na convivência com o outro que 

tem outra idade, totalmente diferente, e por isso mesmo outros jeitos de se comunicar, de 

brincar, de se relacionar. Defendo, com Freire, um mundo mais bonito20, no qual as pessoas 

sejam escutadas e respeitadas nas suas diferenças21.  

Gianna, em sua primeira carta, emocionou-me com seu relato: 

 

Ser uma criança negra, vinda de uma família simples, não foi muito fácil para mim, pois a 

cor da minha pele era motivo para um preconceito que vinha carregado de palavras de ódio. 
Estas, por sua vez, me atravessavam não o corpo, mas a alma, como flechas, causando uma 

dor que não era visível aos olhos, mas sentida profundamente pelo coração. Ser negra e 

chegar à escola de chinelos de dedo e um saco de arroz como mochila era definitivamente 
complicado. E o pior de tudo isso não era o frio, a fome e a falta de uma mochila bonita, 

mas os olhares com que meus colegas e, às vezes, os próprios professores me olhavam; 

estes penetravam em mim como se estivesse sendo fuzilada. Entretanto, tudo isso me levou 
a não desistir dos sonhos possíveis, os quais, fui buscando a cada dia. 

 

Aqui ela nos mostra a importância do olhar... E na minha experiência no Curso Normal, 

também foi o olhar das pessoas o que mais me impactou... Fico a pensar no quanto a forma 

como nos escutam e nos olham ao longo de nossa vida – talvez principalmente quando crianças 

–, também constitui a nossa forma de escutar e olhar as crianças ao longo da nossa docência... 

Essas marcas da trajetória da Gianna provavelmente são o que a fazem, hoje, revelar tanta 

preocupação com escutar e olhar as crianças de forma sensível e aguçada, como veremos nas 

próximas cartas... Em outra passagem, ela revela outras experiências que viveu em sua vida que 

também marcaram profundamente a sua docência: 

 

Nesse período, trabalhava como empregada doméstica em uma casa de família, com 
pessoas com as quais aprendi muito. Às vezes fico pensando que só conseguimos 

compreender algumas coisas, passando por algumas situações que nos levam a refletir. E 

ficar oito anos trabalhando como empregada doméstica me levou a pensar ainda mais no 
outro, a respeitá-lo e a vê-lo de forma diferente. Todo esse processo foi fundamental para 

minha constituição. 

Tudo isso mudou muito minha forma de ver o mundo e as pessoas. Esta parte da minha 

caminhada me leva a refletir, toda vez que preciso de alguém para me auxiliar na limpeza 
da minha sala, quando faço sujeira na sala e preciso de alguém que me ajude. [...] As 

meninas da limpeza continuam sendo bem tratadas na minha sala, pelas minhas crianças, 

sei como isso faz a diferença, elas não são nenhum bicho papão com seus sacos pretos, mas 
sim gentes que gostam de ser bem tratadas... [...] Agora, refletindo sobre essas experiências, 

vejo o quanto é importante se colocar no lugar do outro, e o quanto podemos ser mais em 

                                                
 
21 Destaco que muitas das minhas experiências de vida que venho citando, como por exemplo esta última, eu 

sequer havia comentado com outras pessoas, até este momento da minha vida. Está sendo neste momento de 

retomada de minha trajetória que venho me dando conta do quanto essas experiências marcaram meu processo 

formativo e de muitas formas me levaram à temática que hoje escolho para esta pesquisa. Como disse no início, é 

realmente retomando a nossa história que fatos se tornam experiências de vida e formação (JOSSO, 2010b). 
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todos os aspectos do humano, buscando não só a nossa emancipação, mas a de todos que 

caminham conosco (Gianna – Primeira carta). 

 

Neste colégio onde iniciei o segundo ano do Curso Normal, havia educação infantil e 

nós tínhamos acesso a ela para realizar observações, inserções, estágios. E sempre que tinha a 

oportunidade, eu estava lá dentro. No colégio anterior também tinha, mas era tão afastado das 

outras etapas que eu sequer via as crianças. Gostei mais desse curso, porque ele não tinha as 

disciplinas do ensino médio que tive no primeiro ano. A partir do segundo ano do Curso Normal 

eu não tive mais disciplinas como Física, Química, Geografia, História, Literatura... Apenas 

Português e Matemática, e o restante era Didática. Nos envolvíamos muito construindo jogos, 

cartazes, trilhas.... Certamente vocês lembram de eu confeccionar esses materiais, não é mesmo, 

Ada e mãe? Tanto material que tenho até hoje guardado em casa, e que foi usado apenas no 

estágio!  

Hoje percebo que não foi nada bom não ter essas disciplinas – do ensino médio – no 

Curso Normal. Eu ingressei no curso achando que devia mesmo era aprender a como ensinar 

as crianças a partir das diferentes áreas do conhecimento, mas só agora, na prática, me dou 

conta do quanto me faz falta conhecimentos sobre Química, Física, Geografia, História..., pois 

agora tenho outra concepção do que significa “ensinar”... Nós precisamos ter muito 

conhecimento sobre as crianças, e muitos conhecimentos sobre o mundo para dialogar e para 

sermos uma importante fonte de recursos para elas (MALAGUZZI, 1999) que têm muitas 

curiosidades e outros conhecimentos sobre o mundo. Todas essas disciplinas estão aí no nosso 

dia a dia, e também no nosso cotidiano com as crianças... E elas questionam, querem descobrir 

tudo sobre o mundo; e se eu, professora, não tenho esses conhecimentos básicos, como vou 

alimentar essa curiosidade, desafiá-las, instigá-las ao desejo de saber mais sobre tudo o que nos 

cerca? Como serei uma referência para elas? 

De vez em quando fazíamos pequenas inserções nas escolas e eu me sentia muito feliz 

no lugar de professora. Hoje percebo que o Curso Normal sempre foi muito voltado à prática 

da escola e pouco articulamos tais práticas às teorias. Durante o curso, construí todos os cartazes 

possíveis: cartaz do tempo, da chamada, do ajudante do dia, do alfabeto, do comportamento... 

Tudo “para” as crianças... Construímos muitos jogos, materiais de pesquisa para as crianças, 

como se já soubéssemos, de antemão, quem seriam as crianças que encontraríamos e do que 

elas necessitariam... Tempos mais tarde comecei a me perguntar o porquê de tantos cartazes, o 

porquê de discutir diariamente o tempo e o comportamento com cartazes... O porquê do 
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alfabeto... Percebi que tudo estava voltado a uma forte perspectiva de aplicabilidade, 

desconsiderando as crianças, que não são robôs e, por isso, programadas, mas que são gente! 

Passaram-se os três anos do curso e realizei meu estágio com uma turma de crianças de 

5 anos. Todas as minhas práticas foram sempre voltadas à idade das crianças. Se eu fosse fazer 

uma inserção na Turma de Maternal, por exemplo, buscava nos meus materiais tudo o que havia 

feito pensando em Maternal, e planejava olhando para os materiais, para aquilo que eu 

considerava que as crianças necessitavam. Antes mesmo de conhecer as crianças, estava tudo 

planejado. Hoje olho pra trás e vejo o quanto poderia ter feito tudo tão melhor, pensando, de 

fato, nas crianças... Bom, mas eu escutava e olhava do jeito que eu sabia escutar e olhar naquele 

momento... 

No estágio, a orientação tinha foco na alfabetização e eu trabalhava cada semana uma 

letra. O meu trabalho foi elogiadíssimo por todos e hoje meus alunos daquela época são meus 

amigos nas redes sociais. Mas meu trabalho não foi pautado naquilo em que acredito hoje. 

Naquela época, preocupei-me muito mais com a alfabetização – que era uma necessidade 

imposta pela escola e pela professora – com os projetos centrados nas datas comemorativas, 

nos modelos prontos, do que com qualquer outra coisa... E algo me diz que hoje esses adultos 

falam como eu, que não sabem desenhar e que não têm criatividade...  

Concluí o curso e percebi que o Curso Normal estava sendo bastante questionado e 

começaram os rumores de que, até 2007, todos os professores deveriam ter o Curso de 

Pedagogia para poderem atuar. Então, decidi continuar a luta, e logo. Foi aí que te assustei, não 

é, mãe? Você achou que finalmente eu voltaria para casa e trabalharia ali na nossa localidade 

ou nos arredores, mas acabei decidindo prestar vestibular para Pedagogia em 2006 na UFSM. 

E quando ouvimos juntas na rádio o famoso “listão dos aprovados”, lembro que você me 

perguntou: “Mas tu vais mesmo?”. Oh, minha mãe.... Somente anos depois a senhora revelou o 

tamanho do seu sofrimento na época, com todas essas minhas idas e vindas...  

Em outubro daquele ano, então, fiz novamente minhas bagagens – e finalmente comprei 

uma mala para não mais ficar carregando minhas coisas em sacolas – e entrei nesse novo 

cenário, que também se tornou muito significativo em minha vida, no qual, até hoje, grande 

parte da minha vida acontece: a Universidade Federal de Santa Maria. Saí de casa para morar 

em Santa Maria exatamente quando descobrimos que uma criança viria completar a nossa 

família... Você, Duda! A Ada soube que estava grávida quando eu estava fazendo as malas para 

morar em Santa Maria. Foi muito bom isso ter acontecido, pois, ao mesmo tempo em que vocês, 

Ada e mãe, estavam tristes com o fato de eu ir morar em outra cidade – e agora já não seria 
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mais tão perto – vocês estavam vivendo, pela primeira vez, a alegria de ser mãe e avó. E isso 

me deixou mais feliz.  

 

3.1.2 Sobre “essa tal de Santa Maria” e a cidade onde, mesmo sem ninguém querer, as 

bagagens da dinda foram se acomodando  

 

“Essa tal de Santa Maria” foi uma expressão que passou a ser utilizada com frequência 

por você, Duda, não sei se você lembra, tão logo começou a verbalizar frases. Aos finais de 

semana, cada vez que eu começava a organizar minha mala, lá vinha você, expressando-se 

corporalmente com muito descontentamento, me perguntar se eu já iria de novo para “essa tal 

de Santa Maria”. Na época, não me passava pela cabeça que, para você, essa “tal de Santa 

Maria” pudesse ser qualquer coisa, e que, inclusive, poderia nem passar pela sua cabeça que 

fosse uma cidade, afinal de contas, vocês, crianças, têm suas próprias interpretações sobre o 

mundo (RINALDI, 2014). Puxa vida, eu não me dei conta de tentar entender o que “Santa 

Maria” significava para você.  

Lembro-me de uma amiga que me contou que um dia seu sobrinho de 3 anos a 

acompanhou até a rodoviária e perguntou a ela se ali era Santa Maria e se era ali que ela ficava 

toda a semana.... Na época em que vim para Santa Maria, o pai e você, Duda, me levavam até 

a parada que ficava no asfalto – nem era até a rodoviária, porque esta ficava muito distante – e 

ali vocês esperavam eu embarcar no ônibus, lembra? E era nessa mesma parada que vocês me 

buscavam ao final de uma ou de duas semanas. Como será que você interpretava essas idas e 

vindas? 

Chegar em Santa Maria, em 2007, sem conhecer ninguém, morar na União Universitária 

e ir “apenas” nos finais de semana pra casa, foi mais uma prova pra mim. Por que tudo tinha 

que ser assim, difícil? (Sim, porque nessa época, o “difícil” da vida, pra mim, era isso... Ah, 

quem dera as dificuldades hoje ainda fossem essas...) Comecei o Curso de Pedagogia e, aos 

poucos, fui me adaptando à nova rotina. Ao longo dos quatro anos de curso, fui aprendendo a 

pedagogia no entrelaçar das diferentes vivências que tive, tanto em sala de aula, junto a cada 

uma das professoras e colegas, quanto fora dela, junto a meus colegas de curso, em diferentes 

momentos de estudo, junto ao meu grupo de pesquisa e junto às demais pessoas que, em algum 

momento, compartilharam comigo suas reflexões. A cada novo semestre, parecia que todas as 

experiências que tive ao longo do Curso Normal, especialmente aquelas vividas no estágio, 

finalmente faziam algum sentido. Várias oportunidades que antes eu não tive, principalmente 

aquelas relacionadas a estudos mais teóricos, naquele momento eu pude usufruir, e tenho a dizer 
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que a articulação entre esses dois momentos da minha formação (Curso Normal e Curso de 

Pedagogia) foi fundamental.  

Quando ingressei no curso eu tinha um único objetivo, que era o mesmo de quando 

iniciei o Curso Normal: tornar-me uma professora para atuar na “minha escola”. Eu sempre tive 

em mente que teria uma passagem breve por Santa Maria, que assim que eu concluísse meus 

estudos, voltaria para casa. E é por esse motivo que no subtítulo dessa seção, escrevo “[...] e a 

cidade onde, mesmo sem ninguém querer, as bagagens da dinda foram se acomodando”. Assim 

que cheguei em Santa Maria, novamente vocês começaram a contagem regressiva para o meu 

retorno. E eu também. Os planos já estavam bem organizados na minha cabeça e eu até já sabia 

onde construiria minha casa: entre a nossa casa e a escola, ou seja, moraria praticamente no 

pátio da escola. O que mais seria da minha vida era outra história, mas eu iria ser professora na 

“minha escola”. E hoje, quatorze anos depois, eu continuo por aqui, nessa “tal de Santa Maria”... 

Mas agora todos já estamos mais acostumados, não é mesmo? 

Naquela época, cheguei em Santa Maria sem conhecer nada do contexto universitário. 

Fui uma das primeiras pessoas da nossa família – que é imensa – a sair de casa para fazer 

faculdade, e a primeira de todos os meus colegas do ensino fundamental a cursar o ensino 

superior, dos poucos que acabaram cursando. Em casa, nós compreendíamos que a graduação, 

que chamávamos de “faculdade”, constituía-se no ponto mais alto de formação que eu poderia 

alcançar, o que significa que eu não sabia que existia a pós-graduação, ou seja, cursos de 

especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado... Eu não fazia ideia desse mar de 

possibilidades, e pra vocês até hoje isso tudo ainda é um pouco confuso, não é? Lembro, 

inclusive, que nas primeiras vezes que meus colegas falaram em “bolsa” eu tinha certeza que 

se tratava de bolsa de usar, e não bolsa de trabalho ou bolsa de estudo... Foi muito aos poucos 

que fui compreendendo todo esse novo contexto. 

Lembro-me de que, no dia em que você, mãe, me trouxe para ficar na União 

Universitária, assim que passei do arco de entrada do campus, olhei para o lado direito e vi que 

ali havia uma escola (o Ipê Amarelo22), e nesse momento comentei com você que ali, quem 

sabe, eu poderia realizar o meu estágio. Mas não passava pela minha cabeça que essa escola 

pudesse ter algum vínculo com a universidade; eu achava que coincidentemente ela estava ali, 

ao lado do campus – eu não percebia que ela era parte do campus. Referi-me ao estágio por 

desconhecer, também, a possibilidade de realizar estágios extracurriculares. Eu sequer 

imaginava que poderia, ao longo do curso, atuar em escolas, pois até então o que eu sabia era 

                                                
22 Em alguns momentos vou me referir a “o” Ipê Amarelo porque “ele” ainda era “Núcleo”, e em outros vou me 

referir a “a” Ipê Amarelo, porque nesse momento “ela” já havia se tornado “Unidade”. 
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que as escolas abriam espaço apenas para os estágios. E eu demorei para conseguir compreender 

tudo isso. 

Aos poucos fui conseguindo entrar no ritmo das aulas e dos estudos do curso e a entender 

tudo o que se passava. Eu não costumava participar de muitas atividades extracurriculares, 

primeiro porque queria aproveitar todo o meu tempo disponível para estudar em casa; e 

segundo, porque eu não compreendia muito bem o que eram essas diferentes atividades que o 

curso promovia, como seminários e outros eventos. Uma pena. Eu também não procurei 

nenhuma escola para atuar ao longo da primeira metade do curso, uma vez que eu não 

imaginava que isso fosse possível. Os espaços nos quais realizava atividades de inserção e 

intervenção – geralmente espaços que minhas colegas que eram da cidade já conheciam e me 

levavam para conhecer – eram escolas que não contavam com bolsistas, monitores...  

Pela necessidade de uma renda, acabei trabalhando em outros lugares da universidade 

que me exigiam poucas horas de trabalho. Eu não queria sair de dentro do campus porque não 

queria me afastar da universidade e, ao mesmo tempo, não poderia dedicar muito tempo para o 

trabalho, visto que queria dedicar-me aos estudos. Chama-me a atenção o fato de ter descoberto 

que o então Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo (NEIIA) estava vinculado ao Centro de 

Educação (CE) apenas nos semestres finais do curso, quando algumas colegas, em algumas 

disciplinas, passaram a relatar suas atividades como bolsistas. Digo que me chama a atenção 

esse fato em razão de que a Ipê Amarelo é um espaço importante para o Curso de Pedagogia, 

no qual as atuais acadêmicas vêm constituindo-se professoras de crianças pequenas; e, na época, 

na nossa turma pelo menos, não se falava sobre ela. Foi apenas na segunda metade do curso 

que passei a ouvir esses relatos e descobri que ali estava uma oportunidade de adentrar o 

contexto prático, e sem me afastar da universidade, o que para mim era fundamental pela 

questão de tempo, que tanto me preocupava. 

            Nos processos da pesquisa, algumas coautoras também revelaram que, assim como eu, 

desconheciam a Ipê Amarelo até boa parte do curso de graduação, como Maricota, que em 2007 

estava quase finalizando o curso de Educação Especial: “Em 2007, descobri que havia seleção 

para bolsista na Creche da Universidade, até então desconhecida para mim [...]” (Primeira 

carta). E o que dizer da fala de Bruna: “Não sei te dizer como, mas eu não fazia ideia que existia 

a Ipê naquela época (2002 a 2007)” (Primeira carta). Foi possível identificar, nessa pesquisa, 

que a Ipê Amarelo passou a se tornar mais conhecida entre as acadêmicas somente nos últimos 

anos... 

Ainda no segundo semestre do curso, conheci o professor Celso, que logo me convidou 

para trabalhar com ele em alguns projetos de pesquisa. Até o momento eu também não sabia 
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que poderia me inserir em um grupo de pesquisa, ser uma “pesquisadora”. Fiquei muito feliz 

ao descobrir isso! E imagina quando descobri que eu poderia receber bolsa para isso! Bolsa 

para qualificar meus estudos! Nesse momento me realizei, pois poderia conseguir a renda que 

eu tanto precisava, estudando, sem me afastar do curso. Somente mais tarde é que descobri que 

tais atividades poderiam me abrir portas para futuramente ingressar em uma pós-graduação.   

Já na segunda metade do curso, quando descobri as oportunidades de estágios 

extracurriculares, inclusive no Ipê Amarelo, já estava com uma carga horária com muitas 

atividades do grupo de pesquisa, e se optasse por trabalhar no então Núcleo, não teria mais 

tempo para todas as pesquisas, que eram realizadas especialmente com professoras de educação 

básica em suas escolas de atuação. Esse trabalho de extensão me exigia bastante disponibilidade 

de tempo, e realmente fiquei sem saber o que fazer, pois o Ipê também me requereria tal 

disponibilidade23, e eu havia assumido um compromisso junto ao meu grupo de pesquisa. Mas 

além desses motivos relacionados à questão de tempo, estava minha insegurança de entrar no 

espaço escolar, pois sabia que não bastava simplesmente entrar neste espaço; eu teria que 

investir muito mais nos meus estudos sobre as crianças pequenas, e será que teria tempo para 

me dedicar o quanto deveria? Além disso, o estágio do Curso Normal mostrou-me “um 

pouquinho” do tamanho de nossa responsabilidade nesse espaço, o que me fez ir devagar.  

           Hoje lamento muito ter descoberto tão tarde tudo isso; se soubesse antes, teria 

equilibrado meu tempo de modo a estar no espaço da pesquisa e no contexto prático, sem 

assumir tantas atividades na pesquisa e na extensão. Lamento ainda minha falta de coragem em 

assumir mais essa atividade, mesmo que já ao final do curso. Hoje percebo o quanto poderia ter 

avançado em minhas reflexões e construções. Já Lígia, por exemplo, encorajou-se:  

 

Quando eu estava no 5º semestre comecei a repensar o curso e decidi ir para a prática para 

ver se era mesmo o que eu queria para minha vida. Logo fiquei sabendo que a Ipê 
necessitava de bolsistas e eu me candidatei. Falei com a professora (nome) que era 

coordenadora pedagógica na época (2008). Ela me contratou e fui convidada a trabalhar na 

“Turma Integração”. [...] aprendi a ser prof. na prática, contextualizando com as teorias que 
aprendia também (Primeira carta). 

 

Ouvindo os relatos das bolsistas24 da Ipê Amarelo, sinto muita alegria ao perceber que 

hoje elas já têm conhecimento desse espaço desde o início do curso e coragem de se desafiarem 

                                                
23 Nesse período e até maio de 2012, as bolsistas trabalhavam 30h semanais, das 7h às 13h ou das 13h às 19h. 

Hoje, elas têm uma carga horária de 20h semanais. 
24 À semelhança do termo “professoras”, que nesta pesquisa será escrito sempre no gênero feminino, o termo 

“bolsistas” e “estagiárias” também o será, em respeito e consideração à quase totalidade de mulheres bolsistas e 

estagiárias que atuaram/atuam na Unidade. Hoje o número de homens bolsistas e estagiários atuando na Unidade 
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nele. Também percebo o quanto esse contexto prático tem contribuído na formação delas. Há, 

inclusive, um trabalho de monografia escrito por uma das professoras bolsistas da Unidade – 

que atuou como bolsista de 2008 a 2012 - que revela exatamente a importância do estágio 

extracurricular na formação docente (WINTERHALTER, 2012).  

É por isso que hoje afirmo que essa fase de minha vida gostaria de reconstruir. Quanto 

melhor eu teria me constituído professora! A Juliana de hoje é muito diferente da Juliana de 

outrora.... Aprendeu com a experiência. Mas apesar de tudo, tive a oportunidade de relacionar 

muitos conhecimentos teóricos que vínhamos construindo, com o contexto prático que eu já 

havia vivenciado no período anterior, no estágio do Curso Normal, assim como com os relatos 

das professoras com quem atuávamos no grupo de pesquisa e extensão. Entretanto, hoje me 

questiono: e meus colegas que não vivenciaram, nem antes e nem durante o curso, nenhuma 

experiência com crianças, de que modo eles realizaram essa articulação? Conseguiram realizá-

la?  

Muito embora o Curso de Pedagogia da UFSM seja estruturado de modo que, a cada 

semestre, haja inserções das acadêmicas no contexto prático, eu senti falta de nos possibilitarem 

uma maior permanência nesses espaços, a fim de realmente compreendermos sua constituição 

e, principalmente, a fim de realmente conhecermos as crianças, afinal, elas eram – ou melhor, 

deveriam ser – a centralidade do curso. Realizar observações ou intervenções em curtos 

períodos de tempo, embora sejam importantes, pouco nos mostram sobre o que é, de fato, esse 

espaço. Construí no curso muitas das bases das quais sentia falta; aprendi um pouco sobre o 

desenvolvimento das crianças, muito sobre metodologias e práticas, e busquei refletir muito a 

partir das teorias que estudávamos. Mas senti que o curso poderia ter nos proporcionado muito 

mais em termos de entrelaçamento desses conhecimentos com o contexto prático, sentimento 

este também revelado por todas as coautoras. Para além disso, poderia e deveria nos ter 

proporcionado reflexões mais profundas acerca da escola e das “gentes” que a constituem.  

Além disso, nossa formação foi muito limitada no que diz respeito ao processo de 

educação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, e especialmente hoje, estando no espaço da 

Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, é que percebo isso. Mas, durante esse período, para 

além das salas de aula da universidade, em outras salas de aula, outras vivências marcantes em 

minha trajetória me foram sendo proporcionadas. Ao longo do curso, participar das pesquisas 

que eu e meu grupo de pesquisa realizamos, nas quais dialogamos com professores e 

professoras de escolas de educação básica do município de Santa Maria, em suas escolas, em 

                                                
é maior do que em qualquer outro momento de sua história – e manifesto, aqui, meu total respeito e admiração ao 

trabalho que eles realizam - mas ainda é bastante menor do que o número de mulheres. 
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seus contextos, mostrou-me uma outra dimensão do que é ser professora, uma dimensão que, 

aos poucos, fui percebendo que era pouco discutida nas disciplinas do curso.  

Já no início de minha atuação no grupo de pesquisa e extensão, sem demora, fui 

apresentada, pelo professor Celso, a Paulo Freire. A partir do que fui conhecendo desse grande 

educador, a partir dos diálogos e das leituras que fazíamos com as professoras e no nosso grupo 

de pesquisa, fui aprendendo um pouco mais sobre a educação dialógica, afetiva, amorosa, sobre 

essas dimensões que permeiam tanto as relações em sala de aula quanto as relações em todo o 

espaço escolar. Logo percebi o quanto essas dimensões são pouco valorizadas ou, pelo menos, 

pouco discutidas nos espaços de formação, da sala de aula à universidade. Isso me inquietou 

muito, pois bem sei, enquanto estudante, da importância dessas relações, pois vivi isso em 

minhas experiências. 

Por esse motivo realizamos25 uma pesquisa, ao final da Graduação, na qual dialogamos 

com acadêmicas de Cursos de Pedagogia acerca dessa temática, sobre a importância das práticas 

educativas humanizadoras no contexto da sala de aula, ouvindo o que elas tinham a nos dizer 

também sobre a formação inicial. Dentre meus objetivos estava compreender se elas se sentiam 

preparadas para atuar com as crianças, considerando essas dimensões, ou não. Ouvimos dessas 

acadêmicas, especialmente das que já atuavam com as crianças, o quanto atribuíam importância 

a essas dimensões e, ao mesmo tempo, o quanto também sentiam que elas ainda estavam 

distantes da academia. Interessante que, mais tarde, como constatei em pesquisas posteriores 

(GOELZER, 2014), algumas acadêmicas continuam relatando essa mesma falta...  

Mas, naquele momento, eu imaginava que sairíamos do curso “preparadas” para a 

atuação com as crianças, e fiquei muito indignada quando percebi que eu e minhas colegas não 

nos sentíamos assim... Eu tinha a compreensão de que sim, seria possível descobrir tudo sobre 

as crianças no decorrer do curso! Hoje, estudando a perspectiva freireana de formação 

permanente e aprendendo diariamente com as crianças, sinto vergonha por ter pensado, em 

algum momento da minha vida, que eu poderia, em quatro anos, aprender tudo sobre a 

pedagogia e sobre as crianças, a ponto de sair “preparada” para atuar com elas26. Eu saí do curso 

sem compreender que esta era apenas uma base inicial, e que eu aprenderia, ao longo de toda a 

minha vida, sobre as crianças e sobre a pedagogia, com as próprias crianças.... Terá sido por 

                                                
25 Vou sempre me referir, em relação às pesquisas – assim como a esta pesquisa –, no plural, pois sempre realizei-

as junto ao meu orientador e outros colegas e participantes/coautoras/es das pesquisas. 
26 Aqui me refiro apenas às crianças porque a minha atuação na Pedagogia é com elas e esta tese se refere a elas, 

mas também não quero deixar de salientar que, naquele momento de minha vida, ao final do curso de graduação, 

eu pensava na minha atuação somente com crianças de 0 a 10 anos, desconsiderando (ou desconhecendo?) que eu 

poderia atuar também com adolescentes, jovens e adultos.  
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desconhecer as crianças? Hoje, aprendi que trabalhar com as crianças é trabalhar menos com 

certezas e mais com incertezas e inovações (MALAGUZZI, 1999, p. 100).  

Meu estágio no final da graduação foi, na educação infantil, com uma turma de crianças 

de 5 a 6 anos e, no ensino fundamental, com uma turma de 3º ano. E foi justamente pela 

limitação que senti, ao longo do curso, de discussões mais profundas acerca da educação da 

criança pequena, que optei por realizar o estágio com uma turma de crianças maiores, inclusive 

por já ter vivido uma experiência com essa faixa etária. Realizei o estágio na mesma escola 

municipal em que vim realizando, desde o início do curso, observações e intervenções.  

Hoje, ao ouvir quase que diariamente das bolsistas e das estagiárias que estão conosco 

na Unidade, do mesmo modo que ouvi de muitas outras durante a minha pesquisa de Mestrado 

(GOELZER, 2014) o quanto estão aprendendo no convívio diário com as crianças, com a 

professora referência e com toda a equipe da escola, penso sobre o quanto teria sido importante 

se eu tivesse vivido, naquele momento de estágio, essa experiência junto às crianças menores, 

e mais do que isso, do quanto teria sido fundamental na minha prática ter me inserido na Ipê 

Amarelo ainda durante a graduação... O problema é que eu encarava – e muitas acadêmicas 

ainda hoje encaram – o estágio como o momento de colocar em prática todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, ao invés de considerá-lo mais um importante momento de 

construção de conhecimento no processo formativo.  

Muito embora em outros momentos, como no texto da minha Dissertação de Mestrado 

(GOELZER, 2014), eu tenha avaliado o meu estágio curricular da Pedagogia como “[...] muito 

mais qualificado do que o anterior, com práticas agora sim fundamentadas [...]” (ibid, p. 39) e 

tivesse compreendido que “[...] a cada dia pude ir [re]significando minhas práticas através das 

atividades que envolviam registros e reflexões” (ibid, p. 39), hoje eu já não compreendo meu 

estágio curricular dessa forma. Já não compreendo mais que ele tenha sido qualificado, porque 

hoje olho para a “qualidade na educação infantil” com outras lentes, e avalio que meus registros 

e reflexões não representavam a minha escuta das crianças, mas a escuta da minha prática, quase 

que independente das crianças. Uma visão completamente adultocêntrica que me acompanhou 

ao longo de grande parte da minha trajetória, e ainda acompanha em muitos momentos, mesmo 

sem ter a intenção e sem perceber de imediato. Difícil cortar essas raízes!  

E aqui, “mulheres da minha vida”, volto à Josso (2010b), porque retomar esses 

momentos de minha trajetória têm me possibilitado viver novas experiências. Hoje encaro essa 

trajetória de um modo completamente diferente porque venho me auto(trans)formando a partir 

das experiências que tenho vivido na escola e ao rememorar a trajetória de meu processo 

formativo (auto(trans)formações sobre as quais vou refletir mais tarde, no momento em que, de 
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fato, elas começaram a acontecer com mais intensidade nesse sentido). Gianna, ao rememorar 

suas experiências de vida e formação na primeira carta, realiza um movimento semelhante: 

 

Todo o percurso vivido demonstra como fui me auto(trans)formando. Esses momentos e 

ensinamentos me atravessaram, de modo que hoje eles me mostram um caminho possível, 

que me leva a pensar todos os dias em ser mais (FREIRE, 2011) humana, em ouvir mais a 
palavra do outro para depois dizer a minha palavra.  

 

 Em 2010, finalmente me formei. Eu já poderia voltar para casa, mas neste momento eu 

já compreendia a dinâmica da pós-graduação e me sentia tão inquieta com os resultados do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que eu decidi que ficaria mais um pouco na 

Universidade, visto que gostaria de estudar mais, a fim de me sentir mais “preparada” para atuar 

com as crianças. Sim, eu sei que vocês, mãe, Ada e Duda, ao mesmo tempo em que sentiram 

orgulho, também ficaram tristes porque eu continuaria longe... Mas eu desejava muito continuar 

estudando esses pontos que considerava frágeis na formação.  

Em 2010, então, ingressei no Curso de Especialização em Gestão Educacional, também 

na Universidade Federal de Santa Maria, para tentar compreender um pouco mais sobre esse 

contexto escolar e sobre essas dimensões que despontaram com tanta força no meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, como dimensões que não são discutidas nos cursos de formação.  

No início, apesar de manifestar desde logo que gostaria de trabalhar com essas 

dimensões, agora na gestão escolar, tive certa dificuldade para visualizar onde realizaria minha 

pesquisa, até que, de repente, “caiu a ficha”: por que não fazer essa pesquisa na “minha escola”?  

Com muita alegria então voltei à minha escola para realizar a pesquisa, que resultou em um 

trabalho monográfico (GOELZER, 2012) que apontou para a importância dessas dimensões 

dialógicas e afetivas na gestão de uma escola, e o quanto essa escola, a “minha escola”, era 

permeada por essas relações, o que fazia com que as famílias, as crianças e a professora se 

empenhassem tanto pelo seu progresso e não quisessem sair de lá de modo algum... Eu, as 

crianças e as famílias da minha pesquisa somos prova disso...  

Algumas falas que surgiram ao longo desta pesquisa me tocaram muito, e de certa forma 

me impulsionaram para a pesquisa que realizei posteriormente no Mestrado em Educação. Uma 

dessas falas foi a de uma mãe que, quando questionada sobre a importância do diálogo e da 

afetividade no processo de gestão, respondeu: “Em primeiro lugar os alunos estão aprendendo 

mais do que podemos ensinar em casa. Eles aprendem tendo essa vivência na escola. É na 

prática”.  
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Senti-me feliz, naquele momento, por realizar uma pesquisa que mostrou um pouco 

daquilo que torna essa escola tão especial. Até hoje, e vocês bem sabem disso, muitas vezes 

que vou para o Roncador, não deixo de dar uma espiadinha na “minha escola”. Hoje já não 

preciso mais pedir que ninguém me levante na janela para olhar para dentro; já cresci o 

suficiente para conseguir alcançar a janela, mas não o bastante para sentir menos saudade... 

Minha maior felicidade foi quando, em 2013, levei você, Duda, para iniciar sua 

caminhada nessa mesma escola. E uma das maiores tristezas da minha vida, e sei que da sua 

também, foi quando ela foi fechada, no início de 2016, devido a um processo de “nucleação” 

das escolas, organizado pelo município, justificando necessidade de “corte de gastos”. Tal 

necessidade estava à frente de todas as outras; creio que os responsáveis por isso em nenhum 

momento levaram em conta – ou sequer pensaram – no significado dessa escola para as 

crianças, famílias e toda a comunidade. A comunidade sempre teve a igreja e essa escola como 

pontos de referência, e a cultura local estava ali preservada. Arrancaram assim uma parte 

fundamental da história e da cultura do Roncador. Lutamos por ela, mas não fomos escutados.  

Nesse momento de minha vida eu já estava atuando junto às crianças no então NEIIA27. 

Finalmente nesse momento eu já havia descoberto esse como um importante espaço formativo 

dentro da nossa Universidade. Minha formatura foi em agosto de 2010 e, em setembro, já no 

primeiro semestre do Curso de Especialização, senti a necessidade e, principalmente, a coragem 

de viver algumas experiências mais sólidas, permanentes, em escolas; e agora, sim, gostaria de 

realizá-las com as crianças pequenas. Foi então que descobri que estava aberta uma seleção 

para professor no Núcleo. Encorajei-me a entrar neste universo da educação infantil, mesmo 

com pouca experiência, e fiz a inscrição. Lembro-me de que, na primeira vez que entrei na Ipê, 

tudo parecia mágico: aquelas crianças circulando pelo espaço, muita vida, muita cor, muita 

energia boa. Deixei, então, meu currículo com a Tia Maria28 – e ouvi dela “Nossa, tu já és a 

30ª!”. Um tanto desanimada, saí, mas com a esperança de em breve voltar. 

Em seguida, chamaram-me para realizar uma entrevista. Nesse momento eu soube que 

a vaga era para o turno da manhã, logo, eu não poderia assumir porque minhas aulas também 

eram nesse turno. Fiquei triste, mas, ao mesmo tempo, a essa altura eu já estava com medo de 

                                                
27 Logo em seguida, em dezembro de 2011, o então Núcleo de Educação Infantil foi aprovado como Unidade de 

Educação Infantil, pelo Conselho Universitário. Falarei mais sobre esse processo na Quarta Carta.  
28 A Tia Maria era uma servidora da Universidade que trabalhava na portaria da Unidade desde sua fundação, uma 

pessoa muito conhecida e querida na Unidade, mas que, para nossa tristeza, veio a falecer em 2019. 
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assumir uma turma como professora referência29 sem antes viver um pouco essa experiência 

como bolsista. 

Nesse momento, culpei-me muito por não ter buscado essas vivências junto à educação 

infantil naquele momento em que descobri essa possibilidade. Na verdade, conforme comentei 

anteriormente, nunca me senti preparada para viver uma experiência na educação infantil; eu 

pensava que seria bom concluir o curso primeiro, construir melhor as bases, pensando que eu 

não daria conta, pois sempre imaginei (e imaginei certo) que trabalhar com crianças de 0 a 5 

anos e 11 meses seria um desafio muito grande. Hoje percebo como minha visão sobre o 

processo de formação era limitada; se eu soubesse antes como era a Ipê Amarelo, há muito 

tempo teria ido atuar nesse espaço.  

Mesmo assim, perguntaram-me se eu não queria realizar uma inserção e, dessa forma, 

continuar no processo de seleção, para quem sabe conseguir uma vaga no futuro. Aceitei e logo 

realizei uma inserção em uma turma com crianças de 2 anos30. Esse momento foi bastante 

difícil, uma vez que eu tinha estudado pouco sobre a educação infantil no curso, e meu estágio 

havia sido com crianças de 5 e 6 anos. Foi difícil planejar e adentrar em uma sala de convivência 

de crianças – que naquele momento eu chamava de sala de aula31 – para trabalhar com crianças 

de 2 anos... Mas deu tudo certo, apesar de eu ter considerado minha atuação muito ruim. Como 

sempre.  

Logo depois de encerrar o processo de seleção, chamaram-me para saber se eu tinha 

interesse em trabalhar como bolsista. Imediatamente disse que aceitava e fiquei muito feliz por 

poder recuperar essa chance que havia perdido na graduação. Iniciei então minha atuação no 

Ipê Amarelo como bolsista no dia 23 de setembro de 2010, ou seja, completei 10 anos de “casa” 

recentemente. Minha turma era a Turma 2, a mesma turma na qual eu havia realizado a inserção.  

Neste lugar, aos poucos, fui aprendendo a planejar, a registrar, a elaborar uma proposta 

pedagógica, a trabalhar em equipe junto à professora referência da turma e à outra bolsista, a 

dialogar com os pais, mas, mais do que tudo, eu fui conhecendo e me encantando a cada dia 

mais com as crianças. Quão encantador e cheio de responsabilidades é este trabalho! Nesse 

espaço, aos poucos, fui me constituindo uma bolsista. A professora referência da turma era 

                                                
29 Conforme ficará claro mais adiante, na UEIIA denominamos “professora referência” a professora responsável 

pela turma. Sentimos a necessidade de identificar a professora responsável porque há muitas adultas atuando junto 

às turmas.  
30 Esta, assim como as demais turmas que existiam no Núcleo naquele momento, à exceção da Turma Integração, 

era composta por crianças da mesma faixa etária.  
31 No capítulo 4 procuro esclarecer porque hoje procuramos não utilizar mais o termo “sala de aula” para nos 

referirmos ao contexto da educação infantil.  
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muito competente e comprometida com o seu trabalho, com a turma, conosco, e isso ela foi me 

ensinando pelo seu exemplo.  

No início, lembro muito bem de uma conversa que tivemos em que ela deixou muito 

claro qual era a função dela como professora referência e a minha função e a da minha colega 

como bolsistas. Essa foi uma das primeiras aprendizagens que tive neste espaço: a de que a 

professora referência é a responsável pela turma, e de que às bolsistas, independente de já serem 

pedagogas formadas ou não, cabe o acompanhamento de todas as propostas desenvolvidas.  

Com o tempo fui percebendo que o espectro dessas atividades era imenso, e foi por aí 

que vislumbrei as melhores oportunidades de aprendizagem que eu havia tido até então: eu 

poderia e deveria participar das reuniões de planejamento, dos encontros de formação, da 

discussão em torno da Proposta Pedagógica do então Núcleo – que naquele momento estava 

sendo reconstruída – e que eu deveria ter um caderno de reflexões diárias acerca da prática 

pedagógica desenvolvida com a turma, caderno este que era entregue quinzenalmente à 

coordenação, que lia e pontuava algumas questões. Foi aí que comecei a montar minha pequena 

biblioteca de livros com temáticas que envolviam a educação infantil, pois, a cada novo registro, 

buscava fundamentação teórica para aprofundar minhas reflexões. Hoje, contudo, percebo que 

essas reflexões diziam da minha prática, da prática da professora, e da turma como um todo, e 

não das singularidades das crianças...  

A cada dia de planejamento e formação eu estava lá. Meu caderno de reflexões estava 

sempre em dia. Aproximei-me dos pais, com os quais fui construindo uma relação de confiança, 

o que percebi que também era fundamental em nosso trabalho. Buscava estar na escola em 

todos os momentos importantes, e aprendi a elaborar um relatório de avaliação. Em cinco meses 

aprendi bastante sobre a escola, sobre a educação infantil, e aos poucos fui conseguindo realizar 

algumas aproximações entre as teorias aprendidas no curso e o contexto prático.  

Cinco meses depois, no dia 21 de fevereiro de 2011, minha história pessoal e 

profissional ganha um novo sentido. Nesse dia eu fui convidada a assumir uma turma como 

professora referência no Ipê Amarelo. Eu não cabia em mim de felicidade, pois isso indicava 

que eu realmente estava conseguindo realizar um bom trabalho, a ponto de me confiarem um 

grupo de crianças. E ao lado de tanta alegria, senti novamente aquela insegurança: a partir 

daquele momento eu teria a educação de um grupo de crianças sob minha responsabilidade! E 

no dia seguinte – sim, no dia seguinte! – assumi, com toda a responsabilidade e amor do mundo, 
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a Turma Integração 2, com crianças de 1 ano e 2 meses a 3 anos e 5 meses32. Sim, era chegada 

a hora de assumir uma Turma Integração.  

Realizar este trabalho junto às crianças foi, para mim, um presente. A rotina, que pensei 

que se tornaria mais pesada em função das aulas da Especialização, acabou se tornando mais 

leve. Sempre digo que estar na Ipê renova minhas energias, pois as crianças são fantásticas. 

Essas crianças foram me mostrando, no dia a dia, a importância do meu trabalho como 

professora referência, e cada vez mais eu refletia sobre a amplitude da minha responsabilidade 

com aquelas crianças. E isso me assustava. 

Todas as aprendizagens construídas nos meus cinco meses de atuação como bolsista 

foram servindo de base para novas aprendizagens. Fui percebendo que a diferença fundamental 

entre ser uma professora referência e uma bolsista estava justamente na responsabilidade da 

professora referência, tanto com o grupo de crianças quanto com as bolsistas. A partir daquele 

momento caberia a mim pesquisar muito mais para conseguir organizar para a turma um 

planejamento que desse conta de seus interesses e de suas necessidades.  

Por isso mesmo as atividades de planejamento e registro/reflexão eram atividades sobre 

as quais me debruçava durante muito tempo. A cada dia, assim que eu chegava em casa, sentia 

a necessidade de sentar e escrever sobre o trabalho desenvolvido. Hoje, contudo, percebo que, 

na realidade, o meu foco não estava nas crianças, mas no projeto que realizávamos. Na verdade, 

naquele ano nós havíamos recebido da coordenação uma tabela que deveríamos preencher com 

as perguntas e hipóteses das crianças sobre um determinado tema – que deveria partir do 

interesse da maioria – e também com os meus objetivos e propostas que realizaria para atingi-

los. Então, minhas reflexões tinham esse projeto como horizonte, e com isso eu acabava não 

escutando tanto as crianças em suas singularidades, mas apenas o que acontecia com relação ao 

projeto... 

À medida que iam ocorrendo os encontros formativos com o grande grupo, e que 

buscava cada vez mais fundamentação teórica para minhas práticas, buscava também qualificar 

essas práticas. E, como ressaltei anteriormente, eu sempre soube da responsabilidade que tinha 

na formação das bolsistas – o que aprendi com a professora referência da turma na qual eu fui 

bolsista; por isso buscava sempre envolvê-las com as crianças nos diferentes momentos diários, 

nos planejamentos, nos registros coletivos, bem como incentivá-las a estar com o grupo em 

todos os momentos de formação.  

                                                
32 Nesse ano quase todas as turmas foram organizadas em Turmas Integração, mas a maioria delas com uma 

diferença pequena entre as idades. 
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Ao final do primeiro semestre, tive um dos maiores desafios daquele “começo” como 

professora referência: escrever os relatórios de avaliação das crianças. Graças aos registros 

diários eu consegui descrever a trajetória de cada criança ao longo do semestre. Nesse momento 

compreendi mais ainda a importância da atenção constante a cada criança, e ficava mais claro 

ainda o meu papel como responsável por tais trajetórias.   

Estar com as crianças foi tornando-se, cada vez mais, um presente, e naquele ano, além 

do desafio de estar iniciando minha caminhada como professora referência, eu tinha o desafio 

de trabalhar com uma turma multi-idade. No texto da minha Dissertação de Mestrado 

(GOELZER, 2014), conto sobre essa experiência, afirmando que ali aprendi a escutar as 

crianças e as diferenças. Hoje, a partir do que passei a compreender como “escuta”, considero 

que eu as escutava pouco, mas escutava com as ferramentas que eu dispunha naquele momento, 

e hoje considero que eu planejava sendo indiferente às idades delas33...  

No início de 2012 senti muito o fato de não poder acompanhar as crianças, pois a cada 

início de ano, professoras e crianças geralmente trocam de turmas. Criei um vínculo de 

afetividade muito grande com as crianças, mas não apenas no sentido de ouvir, dar um colinho, 

atenção, pois a afetividade, conforme aprendi com Freire (1995), requer compromisso, 

responsabilidade, ternura, respeito, carinho, rigorosidade, humildade.... Em 2012, esse desafio 

eu passaria a ter com crianças maiores, de 4 e 5 anos, na Turma 5.  

O ano de 2012 foi um ano cheio de conquistas e novidades para mim e para a Ipê 

Amarelo. Para mim, porque, naquele ano, como havia decidido ficar mais um pouco na “tal de 

Santa Maria” – para a sua tristeza, não é, Duda? – para aproveitar ao máximo a oportunidade 

de estar em um espaço tão rico quanto o Ipê Amarelo, atuando como professora, aproveitei 

para aprofundar um pouco mais os meus estudos e me aventurei na seleção do Mestrado em 

Educação. E fui selecionada. Naquele momento, meu interesse estava em olhar um pouco mais 

para os processos formativos das professoras já que eu continuava bastante inquieta com o 

curso. Eu queria, antes de voltar para casa, aprender um pouco mais na Ipê Amarelo e no 

Mestrado.  

Para a Ipê Amarelo aquele ano foi muito importante porque, em dezembro de 2011, nos 

tornamos uma Unidade Federal de Educação Infantil – ou seja, a partir daquele momento, “o” 

Ipê Amarelo se transformou em “a” Ipê Amarelo, pois deixávamos de ser Núcleo para nos 

tornarmos Unidade. E ao longo do ano que se seguiu, muitas mudanças aconteceram na já 

então Unidade. Dentre as principais mudanças estava a entrada de algumas professoras novas 

                                                
33 Detalho mais sobre essas (des)construções mais adiante, quando escrevo sobre aquilo que me impulsionou à 

essas auto(trans)formações.  
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e uma alteração na composição da equipe gestora que atuava na coordenação da Unidade, que 

a partir de então passaria a contar também com duas professoras desempenhando a função de 

apoio pedagógico. Foi exatamente aí, em maio de 2012, que muita coisa mudou na minha vida.  

Eu recebi o convite da então coordenadora da Unidade para ser uma das professoras 

que atuariam no apoio pedagógico. Para exercer esta função, eu não trabalharia mais como 

professora referência de uma turma específica, mas atuaria junto de todas as turmas. Fiquei por 

um bom tempo pensando na proposta, considerando que a essa altura eu já estava encerrando 

o primeiro semestre do mestrado e concluindo a especialização.  

Desafiei-me então. No dia 9 de maio de 2012 assumi a função de apoio pedagógico na 

Unidade. Assumi porque desde o início imaginei que este trabalho me ajudaria a compreender 

de uma forma muito mais ampla em que consiste a educação das crianças na educação infantil, 

além de me dar a oportunidade de olhar para a Unidade como um todo, a partir de um novo 

ângulo. Mas o melhor de tudo seria poder estar junto de todas as crianças. 

Minha função consistiria em acompanhar e apoiar o trabalho que estava sendo 

desenvolvido com as turmas, acompanhar os planejamentos, os registros, organizar reuniões, 

estar junto das famílias e, acima de tudo, das crianças.  

Desde o momento em que assumi esse lugar na Unidade, tive a certeza de que seria um 

desafio muito grande, pois o trabalho pedagógico realizado junto às crianças é o centro de todo 

o processo, e caberia a mim e a minha colega apoiarmos esse trabalho junto à coordenação, 

ajudando a orientá-lo, identificando dificuldades e possibilidades. 

Passei, então, a conhecer mais de perto todas as crianças – e as especificidades do 

trabalho com as diferentes faixas etárias –, as educadoras, as bolsistas, as servidoras, as 

funcionárias terceirizadas responsáveis pela limpeza, cozinha, lactário, recepção...; enfim, pude 

conhecer bem mais de perto as diferentes pessoas grandes que fazem o trabalho acontecer 

dentro da instituição. Aos poucos fui conhecendo melhor essas pessoas, os diferentes espaços 

da Unidade com sua organização e funcionamento e, ainda, aquilo que mais me chamou a 

atenção: as relações que iam sendo tecidas entre todos esses profissionais que atuavam na 

instituição.  

Como bolsista e professora referência, estive de certa forma sempre próxima a essas 

diferentes pessoas, mas meu foco estava no trabalho pedagógico que eu e minhas colegas 

desenvolvíamos junto às crianças, e assim eu acabava focando tanto a atenção no meu trabalho 

com a turma que não percebia o todo, a complexidade das relações que permeavam esse espaço, 

a complexidade desse trabalho que não é, e que não pode ser realizado somente entre professora 

e turma.  
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Acompanhar as relações entre as pessoas da Unidade que trabalhavam nos diferentes 

setores e o modo como essas relações repercutiam na educação das crianças passou a se tornar 

um objetivo central para mim, que fiz dessa inquietação minha pesquisa de mestrado. Inquietou-

me muito perceber que algumas pessoas, por vezes, pareciam “invisíveis” diante de outros 

adultos e das crianças e, do mesmo modo, muito me inquietou perceber que os adultos agiam, 

muitas vezes, acreditando que as crianças não percebiam ou não entendiam o que acontecia à 

sua volta. Discuti então, em minha dissertação, o nosso papel enquanto professoras na 

organização de uma proposta pedagógica que oriente as demais pessoas adultas, que não são da 

área, a reconhecerem as capacidades das crianças e o quanto cada um de nós que atua na 

Unidade, de alguma forma, com nossas atitudes, educa as crianças e oferece a elas exemplos a 

serem seguidos. Foi muito importante, nessa pesquisa, dialogar com essas pessoas grandes para 

tentar mostrar esse outro lado do trabalho pedagógico, centrado em todos os espaços da Unidade 

e que conta com todos os adultos, mostrando a nossa responsabilidade, enquanto professoras, 

nesse contexto. Algumas das coautoras desta pesquisa participaram também da minha pesquisa 

de mestrado! 

Estar neste lugar de apoio pedagógico à coordenação ensinou-me exatamente isso: que 

as relações afetivas e dialógicas, que tanto eu vinha pesquisando, perpassam os diferentes 

espaços e ultrapassam as relações entre professoras e crianças. Aprendi que essas relações 

precisam ser vivenciadas em todo o espaço escolar.  

Estar no apoio pedagógico sem dúvida me ajudou a conhecer a amplitude do trabalho 

que é realizado em uma instituição, as singularidades das crianças, a aprender muito sobre 

planejamento, sobre a importância dos registros e a construir um vínculo com todas as crianças. 

Não é nada fácil organizar uma instituição que, para atender as necessidades e os direitos de 

todas as crianças, precisa contar com muitos setores e trabalhar verdadeiramente em equipe. 

Acompanhar esse ritmo nos ensina que, realmente, a escola é um lugar de gente (FREIRE, 

2002), que a escola é muito mais do que a nossa turma... 

E assim compreendo que me constituí uma profissional muito melhor ao perceber os 

desafios diários e, cada vez mais, a necessidade de formação permanente, pois ver a instituição 

deste ângulo, para além das paredes das salas, nos permite compreender o quanto a educação é 

mais e maior. Posso dizer que me constituí mais gente (FREIRE, 2011a) a cada passo dentro 

da Ipê Amarelo. Constituí-me mais gente porque aprendi a estar com as crianças e com as 

pessoas grandes, aprendi a me responsabilizar por eles, aprendi o meu papel de auxiliá-los na 

constituição das suas genteidades (HENZ, 2003).  
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Após um intenso período de pesquisa, no ano de 2014 defendi a minha dissertação de 

mestrado e, naquele ano, vi uma grande oportunidade bater à minha porta: a Ipê Amarelo 

recebeu seis vagas de Professoras/es da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT), e abriria concurso para o preenchimento dessas vagas. Seriam as/os primeiras/os 

professoras/es efetivas/os lotados na Unidade. Assim que a Unidade recebeu a notícia, afastei-

me, como apoio pedagógico, desse processo específico de realização do concurso, concentrei-

me em minhas demais tarefas e iniciei meus estudos. Foram meses intensos de estudos para o 

concurso que aconteceria de abril a maio de 2014. E foi durante esse concurso que um tema 

muito específico me tocou (LARROSA, 2002) e se tornou muito importante em minha 

trajetória.  

 

3.1.3 Enfim, um concurso para professora efetiva na Ipê Amarelo e o impulso para uma 

nova pesquisa: e a dinda vai ficar nessa “tal de Santa Maria” porque a educação infantil 

é mesmo “uma coisa magica” 

 

A essa altura, em 2014, já com 7 anos e no 2º ano do ensino fundamental, você já havia 

descoberto o que e onde era “essa tal de Santa Maria”, Duda, porque a partir dos seus 5 anos 

você começou a vir passar alguns dias comigo durante minhas férias, e já tinha entendido que 

provavelmente eu não retornaria tão cedo para o Roncador. Mas isso em nada diminuiu o choro 

e a tristeza a cada despedida, mas pelo contrário: só aumentou. 

Mas também a essa altura você já tinha entendido o meu amor pelas crianças – o que 

até lhe causava certo ciúme – e pela educação infantil, e já não me pedia mais para trabalhar na 

“nossa escola”, já que ali não havia educação infantil e você respeitava a minha escolha. 

Assim que começou a escrever, você passou a representar de modo bastante intenso 

alguns de meus comportamentos – obviamente que você já fazia isso desde muito pequena, 

assim que entrou no mundo simbólico, mas aqui dou destaque às ações relacionadas à escrita – 

e seguidamente ia para a mesa, pegava folhas e canetas, colocava as mãos na cabeça, abaixando-

a, e nos dizia, com expressão de preocupação: “Ai, preciso terminar esse relatório ainda hoje!”, 

e lá começava a escrever.  

Durante uma semana, no ano de 2013, você veio a Santa Maria nas suas primeiras férias 

de julho passar uns dias comigo, mas aquela era justamente a semana de entrega de relatórios 

das crianças na Unidade. Não sei se vais lembrar, mas eu passava um tempo com você e depois 

sentava em frente ao computador e seguia escrevendo os relatórios das crianças. Eu geralmente 

escrevo, lendo em voz alta, e você ficava no quarto comigo, brincando. Em um desses dias, 

enquanto eu estava no computador, você pegou umas folhas de ofício, canetas, sentou-se na 



73 

 

 

cama, escreveu nas folhas e, depois, adormeceu. Quando você adormeceu, fui arrumá-la na 

cama e guardar as folhas que haviam ficado sob seu corpo, e para minha surpresa, quando li o 

que você havia escrito, deparei-me com um relatório de cinco páginas, no qual você escreveu 

sobre uma criança, utilizando exatamente as palavras que eu usava na escrita dos relatórios. 

Você escreveu sobre a “Mariana” – nome que acredito que você tenha inventado – e contou do 

que a “Mariana” brincava, como ela brincava, como era a alimentação dela, sobre como eram 

seus desenhos, suas pinturas, sobre quem eram seus amigos. Aquilo me tocou profundamente 

e eu me dei conta do quanto você me observava e se espelhava em mim. Duda, você realmente 

é uma criança incrível e rapidamente compreendeu a importância da educação infantil na minha 

vida e na de todas as crianças.  

Anos depois, em janeiro de 2016, após ter participado comigo de uma semana de estudos 

com a equipe da UEIIA e, posteriormente, de ter circulado pela escola observando as 

brincadeiras das crianças, você, naquele momento com 8 anos, resolveu, espontaneamente, 

escrever outro texto, mas dessa vez um texto que você nomeou de “Propósta na Educação 

Imfantil”34. Como os estudos aconteciam no período da manhã, em alguns momentos você 

ficava com sono e dormia em um colchonete que havia à disposição na sala de estudos, e em 

outros momentos, ficava conosco pela sala desenhando ou, até mesmo, participando do nosso 

diálogo. Você lembra? 

Nesse texto, ao longo de cinco páginas você escreveu – em tom de defesa – sobre o 

direito das crianças à educação infantil e sobre muito do que elas vivem ou deveriam viver 

nesse espaço. E para quem aqui nos lê, cabe salientar que a vivência de educação infantil da 

Maria Eduarda foi a educação infantil da/na UEIIA, vivência essa que ela tinha apenas alguns 

dias por ano, quando vinha passar suas férias comigo e algumas vezes me acompanhava até a 

Unidade, onde circulava observando as brincadeiras e as interações das crianças. Infelizmente 

ela não teve acesso à educação infantil, e compreendo que sua escrita revele muito dessa falta 

sentida por ela.  

Nesse texto, Duda, você questiona o porquê de as crianças não poderem ir à escola sem 

que seus pais precisem pagar por ela, faz a proposta de “[...] um ano que as crianças estudem, 

brinquem, se divirtam, e explorem as coisas ao seu redor, sem que seu pais precisem pagar a 

escola”, e ainda afirma que “Esse tipo de proposta que eu digo que vale a pena criar”35. 

                                                
34 Este texto da Maria Eduarda (Duda), apresentado ao longo da tese, será mantido em sua escrita original em 
respeito à escrita de uma criança em processo de alfabetização, e também por concordar com Manoel de Barros 

que as crianças erram na gramática mas acertam na poesia. 
35 A UEIIA, conforme apresentaremos na próxima carta, é uma Unidade pública, ou seja, as famílias não pagam 

para que as crianças possam frequentá-la, e a Maria Eduarda sempre teve conhecimento disso. Tendo isso em vista, 
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Finalizando o texto, você escreve que, por isso tudo que vivem na escola, as crianças “não vão 

esquecer-se da ‘imfância’, da sua escola, e de como ‘evoluio’ cada vez mais, dos seus amigos, 

das suas ‘brimcadeiras’, das suas artes, ‘emfim’”. 

Escolhi esse texto que você elaborou, e que está na íntegra no Anexo 1, para permear o 

texto desta tese, pois ele é de uma riqueza muito grande, e como com Malaguzzi (1999) aprendi 

a começar sempre pelas crianças, apresento um trecho da sua proposta no início de cada uma 

das próximas cartas. 

Acompanhando a minha trajetória, rapidamente você, Duda, percebeu a importância da 

educação infantil para as crianças, mesmo não tendo a vivenciado. Esse texto, em que você 

também escreve que “[...] a educação ‘imfantil’ ‘e’ uma coisa ‘magica’”, eu sinto que sela as 

nossas pazes, e agora você faz questão de ir até a Ipê Amarelo ver como estão as crianças cada 

vez que vem a essa “tal de Santa Maria”. 

E porque eu acredito na educação infantil, amo-a e concordo que ela seja mágica, é que 

me dediquei muito ao concurso para professora efetiva no ano de 2014, e tenho certeza de que 

vocês três lembram disso, pois nas minhas férias eu me tranquei no quarto da Duda para estudar 

e só saía de lá para comer... Lembram? Mas em meio a esse movimento intenso de estudos, 

algo realmente importante aconteceu e mexeu com as minhas reflexões, com a minha prática, 

com o rumo da minha história. Uma carta.  

 

Bom amigo Malaguzzi, 

Menino eterno, pede-me, antes de eu retornar ao Brasil, que escreva algumas palavras 

dedicadas às meninas e aos meninos italianos. Não sei se saberia dizer algo de novo a 

um tal pedido. O que poderia dizer ainda aos meninos e às meninas deste final de 

século? Primeira coisa, aquilo que posso dizer em função de minha longa experiência 

nesse mundo, é que devemos fazê-lo sempre mais bonito. E baseando-me em minha 
experiência que torno a dizer, não deixemos morrer a voz dos meninos e das meninas 

que estão crescendo.  

Paulo Freire, abril, 1990. (FREIRE, apud FARIA; SILVA; [s.d.]). 

  

Esta carta foi escrita por Paulo Freire no ano de 1990, após um grande e importante 

Congresso Internacional que ocorreu em Reggio Emilia – região do norte da Itália onde existem 

instituições de educação infantil que são referências importantes na área e conhecidas no mundo 

todo. Na ocasião, Loris Malaguzzi, idealizador da proposta para a educação infantil de Reggio 

Emilia e autor da teoria das cem linguagens da criança, que admirava e estimava nosso educador 

                                                
acredito que a intenção dela nesse texto tenha sido defender o fato de que todas as crianças deveriam ter direito a 

frequentar uma escola como a Ipê Amarelo, em que pudessem ter todas essas vivências garantidas sem que seus 

pais precisassem pagar por ela, fato este que ela acompanha em relação a muitas famílias/crianças que conhece. 
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brasileiro, pediu a Paulo Freire que lhe escrevesse uma carta dedicada às meninas e aos meninos 

italianos (FARIA; SILVA, [s.d.]).  

Esta carta tem um significado muito especial na minha vida. Eu a descobri no dia 06 de 

abril de 2014, domingo à noite, um dia antes – sim, um dia antes – de realizar a prova escrita 

do concurso para professor/a efetivo/a da nossa Unidade. Tenho a impressão de que foi um 

presente que recebi naquele dia, pois a revista, na qual encontrei a carta, por algum motivo eu 

havia retirado de onde estava com as demais, colocando-a sobre a estante; naquela noite, já sem 

tempo de ler algo novo, eu resolvi folheá-la, mas sem grandes pretensões. Tratava-se da Edição 

Especial “Cultura e Sociologia da Infância” da Revista Educação (Editora Segmento), que 

apresentava pesquisas dos mais conceituados especialistas da cultura e sociologia da infância 

do mundo. Havia, ali, uma seção dedicada a Loris Malaguzzi, intitulada “Por uma nova cultura 

da infância”, escrita por Ana Lúcia Goulart de Faria e Adriana Alves Silva, e foi nesta seção da 

revista que a carta foi apresentada e discutida pelas autoras.  

Paulo Freire, educador brasileiro que tem toda a minha admiração e o meu respeito por 

tudo o que fez e faz pela nossa educação, com o qual venho dialogando e aprendendo muito 

sobre a docência há 14 anos, escreveu essa carta à Loris Malaguzzi, educador italiano que 

inspira o meu, o nosso trabalho na educação infantil, e com o qual eu tenho aprendido muitas 

coisas sérias e bonitas sobre as crianças e sobre o meu papel como professora desde que passei 

a exercer a profissão. Sim, eu tive meu primeiro contato com a pedagogia de Reggio Emilia na 

Ipê Amarelo. Vocês já me ouviram falar muito sobre esses autores, não é mesmo? 

No dia da prova dissertativa do concurso, o ponto sorteado foi “As múltiplas linguagens 

como eixos norteadores do trabalho pedagógico na educação infantil” e, sem demora, eu iniciei 

o meu texto apresentando um trecho da carta, justificando que nós jamais conseguiremos apoiar 

as crianças no desenvolvimento de suas múltiplas linguagens se não conseguirmos escutá-las. 

Foi a primeira vez que escrevi sobre “escutar as crianças”. 

 A partir daquele momento, “escutar as crianças” se tornou algo realmente importante 

para mim. Quando comecei a reler as obras de Freire, olhando com atenção para a escuta 

sensível e o olhar aguçado (conceitos que vêm sendo construídos pelo nosso Grupo de Estudos 

e Pesquisas Dialogus ao longo dos nossos estudos sobre a auto(trans)formação) e também 

outros autores, especialmente os italianos, que falam especificamente sobre a escuta, como 

Rinaldi (2014) e Malaguzzi (1999), comecei a viver um processo forte de problematização das 

minhas práticas. Passei a retomar e a refletir de forma mais intensa sobre o meu estágio 

curricular do Curso de Pedagogia e sobre a minha atuação com as crianças na nossa Unidade 

desde o meu primeiro encontro com elas, pensando de que modo a escuta esteve ou não presente 
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nessas práticas e qual seria a importância da escuta sensível e do olhar aguçado na educação 

infantil. Porque Paulo Freire disse que era preciso escutar as crianças – “não deixar morrer a 

voz dos meninos e das meninas que estão crescendo” – para fazer desse mundo um lugar sempre 

mais bonito. E sim, eu quero fazer desse mundo um lugar mais bonito e quero que as crianças 

sejam escutadas. Quero aprender a fazê-lo.  

Desde então, a pergunta “tenho conseguido escutar as crianças?” passou a ser constante 

em meu cotidiano, e tenho me preocupado muito em estudar e saber mais sobre essa escuta, que 

hoje compreendo que, com as crianças, é fundamental que se constitua em escuta sensível e 

olhar aguçado. Nesse processo também comecei a refletir com mais intensidade sobre as minhas 

vivências nas turmas multi-idades, desde que iniciei minha atuação como professora, em 2011, 

até hoje, e agora elas começam a ganhar um novo sentido. Se em escritas anteriores, como em 

minha dissertação de mestrado (GOELZER, 2014), eu defendia que escutava as crianças desde 

o início de minha atuação, agora minha compreensão já não é mais essa, pois agora estou 

começando a compreender a escuta de um outro modo. Aos poucos, a minha atuação nas turmas 

multi-idades passou a se tornar um marco importante que veio intensificando minhas reflexões 

em torno da escuta sensível e do olhar aguçado, e que me fez retomar também as minhas 

vivências no Curso de Pedagogia para (re)significá-las.    

Naquele meu primeiro ano de docência com a educação infantil, junto à Turma 

Integração 2, apesar do esforço empreendido pela coordenação da escola para organizar 

formações no início do ano, buscando refletir conosco acerca de como pensar o trabalho 

pedagógico em uma turma multietária, hoje percebo que não consegui compreender a amplitude 

desse trabalho. Mas busquei, naquele ano, com aquela turma, referências no trabalho que a 

professora havia realizado no ano anterior com a turma de 2 anos, e naquilo que eu havia 

aprendido no curso, ou seja, eu planejava organizando espaços de acolhida para as crianças, 

que eram desmontados na hora do lanche porque, depois desse momento, aconteceria uma 

proposta única para todas as crianças, da qual todas teriam que participar.  

Naquela época o trabalho era voltado ao desenvolvimento de projetos; era desenvolvido 

um projeto por turma – por tempo indeterminado, podendo inclusive acontecer ao longo de todo 

o semestre – e eu, professora, deveria ter clareza dos objetivos e dos conteúdos que seriam 

trabalhados durante o projeto. E foi nisso que concentrei a minha atenção. Hoje vejo o quanto, 

por isso, eu deixei de dar a atenção que seria necessária a tudo o que agora considero 

fundamental no dia a dia das crianças, especialmente as interações e as brincadeiras. Eu 

planejava “atividades” que seriam importantes para o desenvolvimento do projeto e esperava 
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as mesmas respostas das crianças de 2 a 4 anos. É lógico que me frustrava porque elas tinham 

interesses, necessidades e tempos bem diferentes. E eu não conseguia enxergar.  

Mas já naquela época algumas situações do cotidiano chamavam a minha atenção, das 

quais até hoje tenho registros guardados: lembro-me de ver as crianças maiores ajudando as 

menores a fazer o que elas não conseguiam, como a subir escadas, vestir o calçado, dobrar 

papéis, pegar algo que não alcançavam... Via as menores espelhando-se muito nas maiores e 

estas tentando se fazer entender para as menores. Aquilo me encantava, mas eu não tinha muito 

tempo para acompanhar estes momentos, pois precisava dar conta do meu planejamento, dos 

meus objetivos. Na verdade, comecei a me dar conta desses detalhes tão importantes e que 

foram fazendo tanta diferença em minha vida e na vida das crianças, quando retomava as fotos 

e filmagens da turma e observava situações dessa natureza. Se não fossem os meus registros...  

Depois passei a atuar no apoio à coordenação e, ao longo dos últimos anos, vimos, 

enquanto coletivo da UEIIA, trabalhando na construção da nossa proposta multietária. Estando 

nesse lugar de coordenação, pude acompanhar mais de perto os desafios e as possibilidades da 

atuação em uma turma multietária, e vim apostando muito na riqueza dessa experiência. 

Estudamos muito, e esses estudos foram nos dando suporte para amadurecer a proposta e 

acreditar ainda mais na multi-idade.  

Nesse meio tempo, em meio a tantas reflexões, algo muito importante e feliz aconteceu: 

fui aprovada no concurso da Unidade. Mãe, Ada e Duda, eu tenho certeza de que vocês lembram 

bem do dia em que cheguei contando essa novidade, e da alegria minha e de vocês! Quando 

assumi o cargo de Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em janeiro de 2015, 

fui convidada pela direção a continuar atuando na coordenação (mas nesse momento como 

Diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unidade), mas também voltei a 

exercer a docência, o que eu não fazia desde maio de 2012.  

No momento em que passamos a contar com um grupo de professoras efetivas, 

conseguimos nos debruçar mais, enquanto grupo, sobre o estudo da proposta multietária e, 

desde o ano de 2016, temos o auge dessa proposta, pois quase todas as turmas são multi-idades, 

com exceção dos berçários. E esse tempo de atuação em turmas multi-idades, especialmente 

minha experiência nesses últimos quatro anos, tem me mostrado coisas lindas das crianças que 

antes eu não conseguia escutar sensivelmente e olhar aguçadamente. 

Eu, professora Juliana, acredito que venho aprendendo a escutar mais e melhor (a 

escutar sensivelmente e a olhar aguçadamente) nas turmas multi-idades. Nessas turmas, creio 

que mais do que em quaisquer outras, está em jogo a aprendizagem do respeito, da tolerância, 

da escuta, da sensibilidade para com o outro. Vou compartilhar com vocês três um episódio que 
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aconteceu um dia, em uma de minhas turmas, para vocês compreenderem melhor a que me 

refiro.  

Um dia, estávamos sentados nas cadeiras em volta da mesa, e uma criança se 

desequilibrou e caiu. A maioria dos colegas começou a rir e eu chamei-os para ajudarem a 

colega a levantar e saber se ela estava bem. Uma das meninas de 5 anos disse “eu não vou 

ajudar” e virou de costas para ela. A turma nessa hora parou de rir e uma das crianças de 2 anos 

levantou e disse “eu te ajudo” e ajudou a colega de 4 anos a se levantar. O que dizer da menina 

que se negou a ajudar? O que dizer da criança de 4 que precisou da ajuda da de 2? E o que dizer 

da pequenininha que foi lá ajudar? O que elas aprenderam nesse dia?  

Sabem, “mulheres da minha vida”, Paulo Freire escreve que precisamos fazer desse 

mundo, um mundo sempre mais bonito. E na carta a Malaguzzi ele escreveu que, para fazer 

esse mundo mais bonito, é preciso “não deixar morrer a voz dos meninos e das meninas que 

estão crescendo”. Por isso, fazer desse mundo um lugar mais bonito exige de nós, professoras 

das crianças, preocuparmo-nos com os conteúdos do sujeito muito mais do que com os 

conteúdos da matéria, como nos desafia Madalena Freire (2017).  

Compreendo que, na educação infantil, as turmas multi-idades possibilitam 

imensamente essa construção, muito mais do que uma turma da mesma faixa etária. A corrida, 

na escola, tem sido para ver quem chega primeiro, quem é o melhor, quem aprendeu primeiro, 

e na multi-idade não há isso... Há uns que se esforçam muito para ajudar os que não conseguem, 

e outros que, mesmo não se disponibilizando a ajudar, respeitam o tempo dos outros e não 

entram em clima de competição. Que aprendizagem é essa? Que mundo nós queremos 

construir? Maturana (2004), nesse sentido, nos lembra que toda competição é maléfica... E que 

somos seres cooperativos por natureza, mas aprendemos a ser competitivos dentro de uma 

sociedade individualista, consumista e “produtivista” comercial, econômica e 

academicamente...  

Todas essas reflexões e (des)construções, que geraram em mim importantes 

auto(trans)formações e que foram impulsionadas pela carta e pelo meu estudo acerca da escuta 

sensível e do olhar aguçado na educação infantil, impulsionaram-me para uma nova pesquisa: 

para uma tese de doutoramento. 

Após ter sido aprovada no concurso da Ipê e ter decidido ficar em Santa Maria – 

momento esse em que vocês já vibravam comigo compreendendo a importância dessas minhas 

conquistas –, decidi participar da seleção para o Curso de Doutorado em Educação, que 

aconteceria no primeiro semestre de 2015. A essa altura, eu tinha clareza de que gostaria de 

pesquisar sobre a escuta das crianças e de que seria fundamental pensar em um processo 
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auto(trans)formativo com as professoras da Unidade. Fui aprovada na seleção e iniciei o curso, 

e ao longo dos estudos que vim realizando sobre formação de professores, minha linha de 

pesquisa no curso, atrelada a essas tantas reflexões que vim realizando sobre a escuta e sobre 

as turmas multietárias, decidi que era hora de me dedicar a uma pesquisa com essas temáticas 

centrais. 

A nossa Unidade de Educação Infantil, como falarei na próxima carta, por estar dentro 

da Universidade Federal de Santa Maria, é uma Unidade que tem um importante papel 

formativo dentro desse espaço no que tange à educação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. 

E eu compreendo que nesse espaço que ocupamos36, nos cabe problematizar isso que 

historicamente fazemos – mesmo sem saber o porquê – e nos perguntar muito, refletir sobre as 

nossas práticas diariamente. Nós participamos de processos de formação inicial e permanente 

de professoras e, por isso, temos a chance – e muito mais do que isso, temos o dever! – de 

colaborar nesse processo, proporcionando experiências que tornem esse processo, de fato, 

formativo. 

Assim, por compreender que a atuação nas turmas multi-idades tem me possibilitado 

problematizar e refletir sobre as minhas práticas, especialmente com relação à escuta sensível 

e ao olhar aguçado no trabalho pedagógico com as crianças, mobilizei-me para investigar esse 

processo formativo com algumas colegas professoras das turmas multi-idades da Ipê Amarelo.   

Então, mãe, Ada e Duda, meu desejo, ao realizar esta pesquisa, foi discutir a escuta 

sensível e o olhar aguçado na educação infantil, caminhando em busca da construção de uma 

docência na qual se valorize a auto(trans)formação permanente com as professoras e, 

consequentemente, com as crianças, desejando esse mundo mais bonito em que as 

singularidades, as bonitezas das crianças sejam vistas e escutadas, para que possamos iniciar a 

construção de um mundo onde as singularidades e as bonitezas de todas as pessoas também o 

sejam! 

Portanto, foram por esses motivos que durante tantos, tantos e tantos dias eu precisei 

ficar longe de vocês, para que esta pesquisa e tese enfim tomassem forma. Espero aqui, nesta 

carta, além de ter mostrado a importância de cada uma de vocês na minha trajetória, ter as 

ajudado a compreender um pouco mais acerca do que me move, hoje, nesse contexto da 

Universidade e da Ipê Amarelo. Eu as amo muito e agradeço imensamente a compreensão e o 

apoio de vocês com relação a cada uma das minhas escolhas! 

 

                                                
36 Na próxima Carta explico detalhadamente minha compreensão acerca disso.  
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4 QUARTA CARTA: À “FAMÍLIA IPÊ AMARELO” 

 

a pro em que eu falo é de dar um ano para os pais e para as criamças [...] um ano que 

as crianças estudem, brimque, se divirtam, e esplorem as coisas ao seu redor, sem que 

os pais presizem pagar a escola. esse tipo de proposta que eu digo que vale a pena 

criar (MARIA EDUARDA RECH, PROPÓSTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

2016) 

 

 A Ipê Amarelo veio se constituindo, ao longo de sua história, um espaço-tempo de luta. 

Luta para ser inaugurada, luta para não deixar de existir, luta por uma proposta de organização 

de turmas diferenciada, luta para se tornar uma Unidade, luta para acolher as crianças de toda a 

comunidade, luta pelas professoras, luta pela garantia de um espaço de qualidade e, acima de 

tudo, luta pelos direitos das crianças. E é a esse coletivo, que em algum momento já lutou, que 

hoje luta, ou que algum dia fará parte dessa luta na e pela Ipê Amarelo, que escrevo neste 

momento. 

 Inicio esta carta a vocês, “família Ipê Amarelo” – como costumo e gosto muito de 

chamar – com esse trecho da carta da Maria Eduarda porque creio que a proposta que ela 

apresenta, aos oito anos, para as crianças da educação infantil, representa a nossa luta na Ipê 

Amarelo; a nossa luta – daquelas/es que estiveram na Ipê e hoje já não estão mais, e luta 

daquelas/es que nela permanecem ou que recém estão chegando – para que todas as crianças 

tenham direito a uma escola pública de qualidade. É direito delas, e por isso as famílias 

deveriam mesmo não precisar pagar pela escola, como a Maria Eduarda defende. Mas 

infelizmente, embora seja um direito de todas as crianças, nem todas elas o têm garantido, e 

este foi o caso da Maria Eduarda, o meu, provavelmente o de muitas de vocês e o de tantas 

crianças nesse nosso país que já tiveram e ainda têm esse direito negado ou que precisem pagar 

por ele. É esse espaço de garantia dos direitos das crianças que vimos tentando construir ao 

longo do tempo na UEIIA, e com êxito, graças à luta daquelas/es que não desistem das crianças. 

 Eu considero “família Ipê Amarelo” todas e todos que em algum momento foram 

presença nessa instituição, e nesta carta pretendo compartilhar com vocês alguns aspectos 

importantes da história da hoje Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, e da história das 

turmas multi-idades, uma das temáticas centrais desta pesquisa.  

 Penso importante que todas/os nós que fazemos parte dessa “família” nos apropriemos 

dessa história para que possamos nos manter unidos e continuar lutando de modo que as 

conquistas já alcançadas não se percam, mas ao contrário, alimentem nossos sonhos, nossa 
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busca por mais conquistas para as pessoas grandes que compõem esta escola e, principalmente, 

para as crianças, razão maior da sua existência.  

 

4.1 A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO “E DE TODAS AS 

CORES”37 

 

A Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo está situada, há 31 anos, no campus da 

Universidade Federal de Santa Maria. De acordo com os estudos de Silva (2012), a luta por 

uma creche dentro da universidade que viesse a atender aos filhos de seus servidores iniciou na 

década de 70, e em abril de 1973 iniciaram as obras, que logo foram paralisadas. Foi apenas em 

1985 que elas foram retomadas. 

 Na época, a preocupação era com uma creche que atendesse as crianças através de 

cuidados de puericultura, nutrição, higiene e outros. Enquanto a obra não era concluída, ainda 

de acordo com Silva (2012), uma das medidas paliativas encontradas foi a implantação dos 

Lares Vicinais, através da Coordenadoria de Planejamento Comunitário (COPLACOM), Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e Fundação Estadual do Bem Estar do Menor 

(FEBEM) em locais próximos à Universidade. Este projeto tinha o objetivo de que algumas 

famílias cuidassem dessas crianças para que as mães trabalhassem. Alunos dos cursos de 

Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia e Agronomia participavam do projeto.  

 As obras da creche – na sede, que ficava no campus – foram concluídas ainda em 1985 

e, em 24 de abril de 1989, ocorreu sua inauguração. Havia também uma extensão que 

funcionava desde 1985 no térreo do antigo Hospital Universitário, no centro de Santa Maria, 

conhecida por “Ipê Roxo”. Esta também atendia a filhos de servidores da UFSM.  

De acordo com Silva (2012), nesse período inicial, a “Creche e Pré-Escola Ipê Amarelo” 

foi caracterizada pela prestação de serviços de assistência aos filhos dos servidores – técnicos 

e docentes – da Universidade. Assim, “[...] constituiu-se num espaço para atendimento em 

Educação Infantil aos filhos dos servidores da instituição, fruto da conquista e reivindicações 

dos mesmos” (SILVA, 2012, p. 61). 

A primeira gestão da creche foi formada por duas enfermeiras cedidas pelo Hospital 

Universitário. O quadro de pessoal era composto por funcionários da universidade que 

constituíam a assistência técnica, formada por pedagoga, psicóloga, enfermeiras, assistente 

social e fonoaudióloga. Logo o espaço foi aberto para a realização de estágios das áreas de 

                                                
37 No ano de 2013 cada uma das sete turmas da UEIIA recebeu o nome de uma das cores do arco-íris. Em função 

disso, por ideia da então colega Leila, passamos a chamá-la, carinhosamente, “Ipê Amarelo e de todas as cores”. 
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saúde, educação e psicologia, inclusive para mudar o perfil das atividades que eram 

desenvolvidas (SILVA, 2012). 

Em 1989 assumiu a direção da creche uma professora vinculada ao Centro de Educação 

e, em 1990, organizou-se um projeto de atividades com pressupostos teóricos vinculados ao 

processo de construção do conhecimento pela criança. Em 1991 foi organizada uma nova 

proposta pedagógica da creche, abrangendo todos os profissionais envolvidos, entre 

professoras, atendentes, enfermeiras, assistente social, o pessoal de apoio (cozinha, limpeza, 

lavanderia) através de um trabalho cooperativo. Ainda de acordo com Silva (2012, p. 65), 

 

Com esta proposta pedagógica a direção promove o desenvolvimento de um trabalho 
prioritariamente pedagógico, numa tentativa de superar o assistencialismo, em que se 

priorizavam os cuidados com a higiene, alimentação e saúde, pois neste período inicial 

havia na creche um número significativo de profissionais da área da saúde, sendo 

necessário um trabalho de equipe para dar prosseguimento às atividades. 

 

Outro momento significativo na história da instituição foi quando, em 1994, ela passou 

da denominação de “Creche” para “Núcleo de Educação Infantil”. Neste momento iniciou-se a 

inserção dos estudantes dos cursos de educação no então renomeado Núcleo de Educação 

Infantil.  

Ferreira e Cancian (2009, p.174) assim falam sobre esse momento: 

 

Em 1994, através de concurso público, a creche foi contemplada com seis vagas para 

o Cargo Técnico-Administrativo em Educação - Recreacionista, e duas vagas para 

Pedagogo, que visavam substituir, pouco a pouco, as funcionárias terceirizadas. Como 

o número de concursadas era insuficiente para suprir a necessidade de pessoal, 
passaram a ser contratadas bolsistas-estagiárias, preferencialmente estudantes de 

Cursos ligados à Educação, as quais realizavam estágios em convênio PRAE – CIEE 

(Centro de Integração Empresa e Escola). Desde então, a denominação passou de 

“Creche” para Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo (FERREIRA; CANCIAN, 

2009 p. 174).  

 

 Ainda no ano de 1994 ocorreu o fechamento da extensão “Ipê Roxo”, e aos poucos 

foram sendo admitidos, através de concurso público, recreacionistas e pedagogos. As gestões 

que se seguiram foram dando continuidade ao trabalho pedagógico que era desenvolvido. A 

direção e a coordenação eram formadas por pessoas admitidas em concurso público da 

universidade, em sua maioria formadas em Pedagogia.  

 Inicialmente a creche era vinculada à PRAE – COPLACOM. A partir de 1998 passou a 

fazer parte da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRRH), Coordenadoria de Qualidade de 

Vida do Servidor (CQVS) e, em 2002, tornou-se um Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão 

vinculado ao Centro de Educação, gerenciado pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
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(FATEC) da UFSM, contando com um aporte financeiro que era repassado pelos pais à 

fundação.  

 A partir de 2007 a atual diretora da Unidade, a professora Viviane Ache Cancian, 

assumiu a coordenação do projeto e novos momentos de transição passaram a ser vividos no 

então Núcleo: a partir de então passou a ser contratada uma professora referência com formação 

superior para cada turma (contratada como Atendente de Educação Infantil) e foram contratadas 

bolsistas (estudantes vinculadas aos cursos de Educação Especial e Pedagogia) 32h semanais. 

Foram instituídos momentos de planejamento e formação continuada, as crianças passaram a 

ter períodos de férias – pois até então não tinham – e iniciou aí a luta pela institucionalização 

do então Núcleo, pois a defesa passou a ser da educação infantil como um direito da criança, e 

não da mãe trabalhadora.  

 Em 2010 a professora Viviane assumiu a direção do Núcleo e, em dezembro de 2011, 

após muita luta em busca do reconhecimento da instituição nesta universidade38, conquista-se 

a institucionalização através da Resolução nº 044 (2011), na qual o reitor da UFSM aprova a 

criação da Unidade:  

 

Art. 1º Aprovar a criação, na estrutura organizacional da Universidade Federal de 

Santa Maria, da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, com a supervisão 

administrativa da Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica/CEBTT 

e com vinculação pedagógica ao Centro de Educação (BRASIL, 2011, p. 1).  

 

Com a institucionalização, o então Núcleo passou a ser denominado de Unidade de 

Educação Infantil Ipê Amarelo, passando a estar ligada à Administração Pública Federal Direta, 

a fazer parte do organograma da Universidade Federal de Santa Maria e a concretizar-se como 

um espaço de ensino, pesquisa e extensão. 

A partir daquele momento, como Unidade Federal, de acordo com a Resolução nº 1 de 

10 de março de 2011, do Conselho Nacional de Educação, que fixa normas para o 

funcionamento das Unidades de Educação Infantil nas Universidades (BRASIL, 2011), todos 

os editais para a entrada de novas crianças passaram a ser abertos a toda a comunidade, não 

mais apenas para filhos de servidores, funcionários e alunos vinculados à Universidade, como 

era até então. No entanto, apenas em janeiro de 2014 – dois anos depois – a reitoria da UFSM 

autorizou abertura de edital para o preenchimento de vagas. Tal situação ocasionou uma 

diminuição significativa do número de crianças ao longo desse período, visto que as vagas que 

                                                
38 Esta foi uma luta nacional que iniciou em 2009 e teve seu marco com a Resolução nº 1 de 10 de março de 2011, 

do Conselho Nacional de Educação, que estipulou o prazo de um ano para as Universidades regularizarem a 

situação das Unidades.   
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foram ficando ociosas ao final dos anos de 2011, 2012 e 2013 não puderam ser preenchidas 

sem abertura de edital. 

Até aquele momento, as crianças que eram atendidas, todas vinculadas de algum modo 

à Universidade (filhos de servidores – técnicos e docentes –, e de alunos), eram crianças que, 

desde cedo, faziam parte desse contexto universitário, em sua maioria crianças de classe média, 

de diferentes cores, raças, etnias, culturas, que vinham de diversos lugares e que conheciam, 

em sua grande maioria, os espaços da Universidade, que tinham acesso desde cedo a espaços 

culturais.  

Desde então, viemos divulgando amplamente no município a notícia de que qualquer 

criança residente em Santa Maria, de 4 meses a 5 anos e 11 meses (com data base de 31 de 

março), poderia ser inscrita para concorrer às vagas. Foi necessário tal empenho da Unidade 

nessa ampla divulgação porque grande parte da população continuou, nos anos seguintes, 

acreditando que este espaço ainda era restrito aos filhos e filhas de servidores e alunos da 

UFSM, e na verdade muitas pessoas ainda têm essa compreensão39. 

Cabe destacar que o ingresso das crianças, desde então, ocorre por meio de sorteio 

público; as famílias inscrevem as crianças nas vagas destinadas à idade delas e, ao final ou 

início de cada ano, é realizado um sorteio aberto ao público e transmitido via web, e as crianças 

sorteadas, se homologado o resultado e realizada a matrícula, passam a frequentar a Unidade 

no início do ano letivo. Nos últimos editais, ultrapassamos o número de 600 inscrições para um 

número de vagas que varia entre 20 e 30. Temos também um grande número de crianças na 

lista de vagas suplentes, que são chamadas em caso de desistência. Nesse processo seletivo não 

há quaisquer outros pré-requisitos além de residir em Santa Maria, o que garante a educação 

infantil como um direito da criança.  

A partir de 2014, então, nossa Unidade passou a acolher crianças de toda a comunidade 

santa-mariense e a diversidade nesse espaço aumentou de modo significativo. A diversidade de 

cores, raças, etnias, culturas foi bastante ampliada; as crianças que agora frequentam a UEIIA 

vêm das mais diversas regiões/bairros do município, a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, de 

van, mas uma das mudanças mais significativas foi em relação à classe social das famílias, pois 

agora atendemos crianças das mais variadas classes sociais, o que, por si só, garante o convívio 

delas com os diferentes. No meu ponto de vista esse foi um dos maiores ganhos para a Unidade 

                                                
39 Constatamos isso a partir dos relatos das famílias que hoje têm seus filhos na escola, que comentam conosco 

que demoraram para saber desse fato, e que estão ajudando nessa divulgação entre seus conhecidos, pois muitos 

ainda não sabem; também a partir dos comentários de famílias que vêm conhecer a escola e de ligações que 

recebemos com frequência, até hoje, perguntando se de fato agora as vagas são abertas à comunidade.   
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e para essas crianças; minha defesa agora é por instituições públicas de qualidade para todas as 

crianças, nas quais esse convívio com o diferente seja garantido, e considero ser esta uma das 

bases fundamentais na construção desse mundo mais bonito do qual falo, a partir da perspectiva 

freireana.  

Outra alteração importante ocorrida na rotina da instituição, ao longo desse período, foi 

a redução do horário de atendimento da Unidade de 12h para 9h. Contudo, tendo clareza de que 

qualquer alteração na carga horária, que até então era de 12h, seria significativa e demandaria 

uma reorganização do tempo e do espaço de cada família, no sentido de proporcionar às famílias 

um tempo maior para essa reorganização, fomos praticando uma redução gradual, de uma hora 

ao longo de cada ano (de 2012 a 2014), com um sistema de “plantão” para as crianças cujas 

famílias comprovassem a necessidade de deixar as crianças na Unidade nesses horários40. Em 

2014, com a abertura de concurso público para vagas de professores/as da carreira do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, a carga horária foi reduzida de 10h para 9h, considerando-se a 

carga horária de docência que estes/as teriam a partir do momento em que assumissem o cargo. 

Um acontecimento especialmente importante nesse período, e que veio para legitimar a 

Ipê Amarelo como Unidade da UFSM, foi o fato desta ter recebido, em outubro de 2013, 6 

vagas para professores/as da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Em 

janeiro de 2014 ocorreu a publicação do edital, o processo de seleção foi realizado ao longo do 

primeiro semestre de 2014 e, em janeiro de 2015, estas professoras assumiram o cargo na 

Unidade41. Mais tarde, em 2016, com o apoio do Gabinete do Reitor, da Coordenadoria de 

Educação Básica, Técnica e Tecnológica (CEBTT), do Colégio Técnico Industrial de Santa 

Maria (CTISM) e do Colégio Politécnico, em negociação interna, ganhamos mais uma vaga e 

a primeira suplente foi chamada para assumir a sétima vaga. Ainda em 2016, também tivemos 

concurso para duas vagas de professoras substitutas.  

Desde a sua institucionalização, tivemos muitas demandas na Unidade, tais como a 

reestruturação de nossa proposta pedagógica, a elaboração de outros documentos, como o 

regimento (o qual passou pela aprovação do Conselho Universitário – CONSUN), a redefinição 

dos profissionais e suas atribuições, e a concretização da Unidade como um espaço de formação 

permanente – espaço de ensino, pesquisa e extensão.  

Com relação aos profissionais que atuam na Unidade, cabe destacar que atualmente 

contamos com: 

                                                
40 Em cada “plantão” uma professora referência ficava responsável pelo atendimento às crianças. 
41 Dentre elas, eu, com muita alegria, conforme escrevi na Carta anterior. 
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- 7 professoras efetivas da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), 40h 

semanais, dedicação exclusiva, todas com formação em nível superior (Pedagogia), mestrado 

concluído (na área da educação) e a maioria com doutorado concluído (também na área da 

educação); 

- 2 professoras do ensino superior, cedidas do Centro de Educação, uma atuando na direção e 

outra com 4h semanais que atua como responsável pelo Atendimento Educacional 

Especializado (AEE); 

- 7 professoras com contrato terceirizado pela UFSM, 40h semanais, todas com formação em 

nível superior (Pedagogia), a maioria com especialização concluída ou em andamento (na área 

de educação), e algumas com mestrado em andamento (também na área de educação); 

- 20 bolsistas42 – dentre elas, quatorze bolsistas recursos próprios (recursos próprios da 

instituição), 20h semanais; duas bolsistas PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis), 20h 

semanais, acadêmicas dos cursos de Pedagogia e Educação Especial da UFSM; e duas bolsistas 

CAED (Coordenadoria de Ações Educacionais), graduadas em Educação Especial e com 

atuação no Atendimento Educacional Especializado, com 20h semanais; 

- servidoras da UFSM lotadas na Unidade com atuações específicas: uma nutricionista, uma 

enfermeira, duas técnicas assistentes em administração, duas pedagogas, uma técnica em 

assuntos educacionais, uma psicóloga; 

- 15 funcionárias terceirizadas que atuam nos serviços de lactário, cozinha, lavanderia, limpeza 

e portaria. 

Atualmente temos na Ipê Amarelo sete turmas, nomeadas pelas sete cores do arco-íris: 

duas turmas de berçário de 4 meses a 2 anos, aproximadamente, e cinco turmas multi-idades de 

2 a 5 anos e 11 meses, aproximadamente (considerando-se a idade da criança em 31 de março 

do corrente ano). O número de crianças nas turmas atende à legislação, e hoje atendemos a um 

total de 85 crianças43, sendo que em torno de 70% destas vagas são integrais, e 30% parciais. 

Cada turma conta com uma professora EBTT e uma professora contratada (uma em cada turno) 

que são responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento deste, pelos registros e pela 

documentação do vivido com as crianças, e pelo processo de avaliação. À professora referência 

cabe a responsabilidade maior pela turma.  

                                                
42 Esse número foi atualizado em dezembro de 2020 e está reduzido (esse número varia entre 26 e 28 normalmente) 

devido ao fato de, desde 2019, termos tido um turno de atendimento reduzido, e este ano, com a situação da 

pandemia, esse número de bolsistas ter oscilado bastante.  
43 Esse número justifica-se pela não possibilidade de abertura de edital para novas crianças no decorrer do ano de 

2020, haja vista o contexto de pandemia.  
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Cada turma também conta com duas bolsistas, cuja função é apoiar o trabalho 

pedagógico desenvolvido pela professora EBTT e professora contratada. Para as bolsistas são 

organizados momentos de formação dentro da carga horária; quinzenalmente realizamos 2h de 

estudo com elas, e nestes momentos elas deixam de estar com a turma, para participar de um 

momento de estudo coletivo. A Unidade tem uma preocupação constante em garantir estes 

espaços para todos, justamente por se tratar de um espaço formativo dentro da UFSM.  

Professoras efetivas e contratadas contam com carga horária destinada ao planejamento, 

ao registro/documentação/avaliação e ao estudo, sendo este último organizado pelo 

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão a partir das demandas que surgem do cotidiano 

com as crianças. O estudo realizado com as bolsistas é diferenciado – na maioria das vezes – 

do estudo realizado com as professoras, considerando-se as necessidades particulares destas. 

Sempre que possível, organizamos momentos de estudo coletivo com as demais pessoas 

grandes que atuam na instituição – outras servidores e colaboradoras – além de momentos de 

formação pensados para e com as famílias. Temos buscado ampliar a participação desses 

segmentos nos espaços coletivos de estudo, pois esta foi apontada como uma demanda 

importante da Unidade durante minha pesquisa de mestrado (GOELZER, 2014), considerando 

que também é nosso papel, enquanto pedagogas, dialogar com eles acerca da especificidade da 

educação infantil.  

 Justamente por se tratar de um espaço formativo dentro da UFSM, recebemos 

diariamente na Unidade acadêmicas/os dos mais diversos cursos da universidade e de outras 

instituições do município que realizam conosco propostas de diferentes disciplinas, entre 

observações, inserções e estágios, e realizam muitas pesquisas. Por compreender o importante 

papel que desenvolve nesse sentido, a Unidade sempre acolhe e procura dialogar com essas/es 

diferentes professoras/es, acadêmicas/os e pesquisadoras/es dos mais diversos cursos acerca da 

especificidade da educação infantil e de como essas áreas conversam entre si, pois compreende 

que a educação infantil será tão mais qualificada quanto mais puder contar com o apoio e a 

parceria dessas diferentes áreas. Nos últimos anos, temos dialogado com os cursos de 

Pedagogia, Educação Especial, Licenciatura em Música, Licenciatura em Teatro, Licenciatura 

em Artes Visuais, Licenciatura em Educação Física, Medicina, Odontologia, Fonoaudiologia, 

Psicologia, Terapia Educacional, Engenharia Sanitária e Ambiental, Desenho Industrial, dentre 

outros.  

Mas, ao longo desse tempo, este espaço tem sido fundamental especialmente para as 

acadêmicas dos Cursos de Pedagogia que, ao contrário do que acontecia no meu tempo de 

acadêmica, agora reconhecem o seu potencial formador. Ali, muitas procuram (re)conhecer um 
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espaço de educação infantil para qualificar sua formação, observar e desenvolver práticas, 

aprendendo a ser professoras com as crianças.  

Foi por isso que apostei na importância de realizar esta pesquisa nesse espaço: por ele 

ter sido uma marca tão importante em minha constituição como professora de crianças; porque 

é nele que, desde 2008, com a criação da primeira turma multi-idade, tenta-se romper barreiras 

e construir uma outra docência com a educação infantil; porque ali muito se ensina/aprende 

acerca do que é ser professora com a educação infantil, junto ao Curso de Pedagogia; e pelo 

meu objetivo de contribuir com esse espaço de crianças que vem se tornando cada vez mais 

importante na minha vida e, creio eu, na vida de todos e todas vocês, que já fizeram ou fazem 

parte dessa grande “família”.  

 

4.2 AS TURMAS MULTI-IDADES NA/DA IPÊ AMARELO: UMA TRAJETÓRIA DE 

MAIS DE 10 ANOS DE DESAFIOS E CONQUISTAS  

 

A história das turmas multi-idades na/da Ipê Amarelo começa no ano de 2008. De 

acordo com a Proposta Político Pedagógica da Unidade (UEIIA, 2016), já fazia algum tempo 

que a equipe do então Núcleo vinha aprofundando seus estudos sobre a teoria Vigotskiana e a 

importância das interações, e sobre a abordagem italiana à educação infantil, a partir do estudo 

do livro “As cem linguagens da criança” (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999), a qual 

possibilitou ao grupo reflexões acerca da importância de uma pedagogia centrada na escuta, nas 

relações e nas diferenças.  

No ano de 2008 – quando o Núcleo ainda atendia somente crianças cujos pais tinham 

algum vínculo com a Universidade –, muitas crianças não foram contempladas com vagas, 

ficando na lista de suplentes. A direção, na época, buscou alternativas para que pudesse suprir 

a demanda apresentada e decidiu por uma reorganização interna do espaço físico, o que 

possibilitou que a sala, antes utilizada como refeitório, se transformasse em uma sala de turma 

para essas crianças.  

No Núcleo, até então, todas as turmas eram compostas por crianças da mesma faixa 

etária, porém, naquele ano, os estudos que vinham sendo realizados pela equipe possibilitaram 

a inversão dessa lógica: aliando os estudos teóricos que apontavam para a importância das 

interações e da valorização da escuta e das diferenças, com a possibilidade de criação de uma 

nova turma, e o fato de ter na lista de suplentes crianças de diferentes faixas etárias, a equipe 

entendeu que esta seria a oportunidade para dar início, na instituição, a um trabalho pioneiro 

com turmas multi-idades, com crianças de aproximadamente 1 ano a 5 anos e 11 meses na 
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mesma turma, acreditando fortemente, a partir dos estudos realizados, que o convívio com 

colegas de diferentes idades potencializaria a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. 

Contudo, conforme consta no registro histórico desse momento (UEIIA, 2016), essa 

decisão não foi apenas informada às famílias dessas crianças, mas sim apresentada e discutida. 

A direção argumentou os motivos que levaram a equipe a tal decisão, as famílias manifestaram 

suas opiniões e, ao final, ficou acordado que a proposta seria efetivada, mas que, ao final do 

ano, seria realizada uma avaliação com professoras, crianças e famílias para decidir se a turma 

continuaria existindo ou não. Nesse momento foi então criada a “Turma Integração”44, primeira 

turma multi-idade da UEIIA.  

Vejamos o que Maricota, a primeira professora dessa turma, conta-nos sobre esse 

momento histórico vivido no então Núcleo: 

 

Maricota: Porque assim, em 2007 aqui não existia turma, não existia nada, eu entrei como 

bolsista na metade do ano, tinha muita criança que ficava na lista de espera, todo mundo 

conhece a (nome da diretora da época), ela tem um coração enorme e quer abraçar todo 
mundo, aí ela começou a conversar comigo... “Maricota, o que tu achas de nós fazermos 

uma turma para essas crianças?”, eu estava me formando ao final do ano de 2007, eu 

disse “vamos lá”, aí foi criada a turma com as crianças que não tinham sido contempladas 

no sorteio. Sobrou três do MI, quatro do MII, e assim foi indo, o que foi sobrando, o que 
sobrava mais crianças – digamos assim – eram as maiores porque as outras já estavam 

vindo e entravam quatro ou cinco por ano, as menores já abria a turma inteira, mas mesmo 

assim tinha dois, um [...]. Aqui era o refeitório, não tinha nada, mas nós encontramos uma 
mesa lá, uma outra coisa aqui, uma outra coisa lá, vamos trazendo, vamos colocando aqui, 

então era o que nós tínhamos, com o que sobrava de algum lugar, as mesas que no início 

estavam aqui eram mesas que eram usadas para o lanche deles no refeitório, então foi 
vindo. Começou de manhã, tinha 12 alunos, de tarde daí tinha 14 ou 15 alunos.  

 

Pesquisadora-coordenadora: Com idades? 

 
Maricota: De onze meses, que era o (nome da criança) [...] que era o mais novo, que ele 

me chamava de “pochi mãe”, e até cinco anos que era a (nome da criança) que era a mais 

velha, depois ela ficou seis, sete, foi ficando em função da deficiência dela, aí os pais 
tinham medo de tirar daqui. 

 

Karla: Então era de onze meses... 
 

Maricota: Onze meses a cinco anos, quase seis.  

 

(Vozes de espanto)  
 

Maricota: Começou o movimento, foi indo, chegava mais um e a (nome da diretora da 

época) vinha assim “dá para colocar?”, (risos) “dá... vamos colocar, “Joãozinho não se 
adaptou lá, vamos colocar aqui”, “vamos colocar” (risos) 

                                                
44 A proposta de organização em turmas multietárias recebeu duas nomenclaturas diferentes ao longo desses dez 

anos de história: inicialmente as turmas foram chamadas de “turma integração” e, num segundo momento, e até 

hoje, de “turmas multi-idades”. 
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[...] 

 
Maricota: “Vai para a integração...”, “O fulaninho só morde e não se adapta”, “Vem pra 

cá”.   

 

Gabriela: “O fulano tá com uma dificuldade, talvez seja inclusão...” 
 

Maricota: “Vem pra cá...” O nome da turma era integração por integrar (ênfase) 

diferentes idades naquele momento, e por eu ser Educadora Especial, todas as crianças 
com deficiência estavam aqui também (risos), então eram vários desafios. 

 

Maria Talita: Eram quantas bolsistas?  

 
Maricota: Eram vários desafios. De manhã uma e de tarde duas. [...] Aí foi vindo, foi 

vindo, foi vindo e chegou a 25 crianças.  

 
(Vozes de espanto) 

 

Maria Talita: Uh..... Não, não, não, não fala assim. 
 

Maricota: Sim (ênfase) 

 

Maria Talita: Não, não dá ideia. 
 

Karla: Quando eu cheguei em 2012 a minha turma tinha 23.  

 
Maricota: “Dá para colocar mais um?” “Dá” “Não, tu tá louca!” (risos) 

 

Pesquisadora-coordenadora: Mas era de quatro a seis? 
 

Karla: De quatro a seis.  

 

Lígia: Chegou um dia que eu disse “chega”, eu disse para a (nome da diretora da época) 
“não dá mais”.  

 

Maricota: Só que daí a gente queria, né... Tiveram pais que foram contra a ideia, que não 
quiseram deixar as crianças aqui, tentaram, mas disseram “tem muita criança, tem uns 

maiores que vão machucar o meu filho” [...] 

 

[...] 

 

Maricota: [...] no início a proposta era ficar aqui até a idade do maternal III e ir para o 

pré, que tinha ainda aquela ideia de que no pré fazia aquele preparo para o ingresso no 
ensino fundamental, no 1º ano... 

 

Maria Talita: As atividades. 
 

Maricota: E tinha quadro. A (nome da mãe de uma criança) disse “não, os meus filhos 

não vão sair dessa turma, eles desenvolveram muito e eu quero que eles fiquem aqui”. 

Outro que também no início foi muito resistente e depois não tirou foi o (nome do pai de 
uma criança), o pai da (nome da criança). 

 

Lígia: Ela foi e voltou, não sei se tu lembras.  
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Maricota: É, ela foi e voltou. Então assim, eles eram muito resistentes no início, a (mãe de 

uma criança), lembra? A (nome da criança) demorou muito para se adaptar e ela me dizia 

na porta “Maricota, não tem Vigotski que me prove que isso vai dar certo (risos), não tem, 
eu não acredito”, porque a (mãe da criança) ficava ali na janela e a (nome da criança) 

berrava, gritava, a (mãe da criança) saia na porta e a (nome da criança) estava dando 

risada (riso), só que ela achava que era em função da turma.  

 
Pesquisadora-coordenadora: A (nome da criança) entrou com que idade aqui? 

 

Maricota: A (nome da criança) tinha um ano e seis, era ela e o (nome de uma criança) os 
mais novinhos da tarde.  

 

Pesquisadora-coordenadora: E a (mãe da criança) tem aquele relato que está na nossa 

proposta hoje, que defende a multi-idade.  

 

[...] 

 
Maricota: A (nome de uma criança), ela estava na turma das idades, digamos assim, para 

conseguir o turno integral, aí de manhã ela ficava aqui e de tarde ia para o maternal III, 

aí não estava funcionando, aí a mãe disse “não, então ela vai ficar só na turma 
integração”. De manhã sempre foi uma turma tranquila, nunca tinha muita (ênfase) 

criança, o que tinha 25 era de tarde.  

 

Pesquisadora-coordenadora: Eu fiz um levantamento das listas de chamada porque eu 
olhei todas as idades de todas as crianças, isso é um dado que eu vou trazer depois no 

próximo círculo, mas eu olhei quantas crianças tinham em março, abril e em quantas 

terminou, e a integração era muito engraçado porque começava pouquinho e cada mês 
aumentava.  

 

Maricota: Ia aumentando... 
 

(Risos) 

 

Pesquisadora-coordenadora: Quando eu vi 25 eu disse “o que é isso”? 

 

Maricota: Foi aumentando. Aí no outro ano ela já não era mais, por sorteio, as crianças 

não entravam mais ali “as que sobraram do sorteio”, ela já estava como parte da escola, 
já tinha sorteio para ela, então os pais conheciam a proposta antes e escolhiam se queriam 

aquela turma ou não. A maioria não escolhia, não escolhia porque eles não sabiam, era 

muito desconhecido, aí continuava aquela mesma lógica, não foi selecionado na sua turma 

oferta-se a vaga na turma, os que precisavam vinham. Então, foi assim que começou.  
 

Pesquisadora-coordenadora: E teve quem não aceitou entrar na Ipê Amarelo porque a 

vaga que tinha era na integração? 

 

Maricota: Não, não teve nenhum caso (Primeiro círculo). 

 

Quem realizava o trabalho junto à turma era a professora Maricota, formada em 

Educação Especial45 - que atuava na turma em ambos os turnos - uma bolsista no turno da 

                                                
45 Naquele período, graduadas em Educação Especial também podiam atuar como professoras referência das 

turmas.   
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manhã e outra no turno da tarde, ambas acadêmicas no Centro de Educação. Ao longo do ano, 

a equipe que atuou com as crianças nessa turma foi constantemente apoiada na realização do 

seu trabalho, tendo em vista que esta era uma experiência nova para todos no Núcleo. Ao final 

do ano, a equipe de profissionais e as famílias avaliaram a experiência de modo positivo, e as 

famílias solicitaram que as crianças continuassem juntas na turma no ano seguinte.  

De lá para cá, a equipe aprofundou cada vez mais seus estudos e compreendeu a 

importância de continuar vivenciando essa experiência nos anos que se seguiram. E aqui, cabe 

destacarmos que são, sim, doze anos de experiências com turmas multi-idades na Ipê Amarelo 

(completávamos dez anos quando da proposição desta pesquisa), experiência no sentido de 

viver algo que nos toque (LARROSA, 2002), que nos transforme (JOSSO, 2010a), e não 

simplesmente a repetição da experiência vivida em 2008. Cada ano foi diferente e, desde então, 

ora o número de turmas com essa organização aumentou, ora diminuiu, ora a diferença entre as 

idades aumentou, ora diminuiu, e assim a cada ano, a partir da experiência realizada, 

projetávamos o ano seguinte46.  

Nos anos de 2009 e 2010 manteve-se uma Turma Integração no então Núcleo, com essa 

mesma configuração (crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses aproximadamente) – as crianças 

da primeira turma permaneceram juntas até esse momento, e novas crianças foram ingressando 

à medida que as maiores ingressavam no ensino fundamental No ano de 2011, quatro turmas 

passaram a ser multi-idades, porém com uma diferença menor entre as idades (turmas de 18 

meses a 4 anos e de 4 a 5 anos e 11 meses, aproximadamente), ocorrendo uma espécie de 

“subdivisão” dessa turma multi-idade, decisão essa tomada pela equipe em um momento de 

avaliação.  

Em 2012 sentimos mais ainda a necessidade de um maior aprofundamento teórico 

acerca dessa forma de organização – e mais adiante eu explico que é devido à entrada de muitas 

professoras novas no grupo – e, por isso mesmo, sentimos também a necessidade de diminuir a 

distância entre as idades; nesse momento todas as turmas passaram a ter, no máximo, dois anos 

de diferença (turmas de 2 a 4 anos e de 4 a 5 anos e 11 meses). Em 2013, inclusive pelo número 

significativamente pequeno de crianças na Unidade – devido à impossibilidade de abertura de 

                                                
46 Nesse momento faço uma reflexão com base no estudo da PPP da Unidade e com base na minha observação das 

experiências vividas nesse contexto, tendo em vista que, a partir do ano de 2010, também passei a fazer parte dessa 

história, inicialmente como bolsista, em 2011 como professora (Atendente de Educação Infantil), a partir de 2012 

como apoio pedagógico à coordenação (com contrato de Educadora Infantil), momento em que passei a observar 

com mais amplitude os desafios e as possibilidades de tal experiência; a partir de 2015 como professora referência 

e diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e, a partir de 2018, também como vice-diretora. 
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edital –, cinco turmas multi-idades foram organizadas, mas mantivemos o intervalo de dois anos 

entre as idades. 

Nos anos de 2014 e 2015 mantivemos essa configuração (em 2015 organizamos também 

uma turma com crianças de 3 a 5 anos de idade), mas ao longo do ano de 2015, com a entrada, 

no mês de janeiro, das seis professoras efetivas na Unidade, finalmente tínhamos a certeza de 

que um número significativo de professoras não se alteraria novamente de um ano para o outro, 

e isso nos impulsionou a reiniciar e aprofundar os estudos agora com este novo grupo que se 

constituía. A partir do ano de 2016, então, decidiu-se pela organização de todas as turmas da 

Unidade em turmas multi-idades, com exceção do berçário – o que explico a seguir que não 

consideramos uma “exceção”, e por quê. 

Não levamos crianças menores de 18 meses para as turmas multi-idades com crianças 

maiores, visto que compreendemos que a diferença entre 4 meses e 18 meses já é significativa 

e grande o bastante, de certa forma constituindo-se também em uma turma multi-idade, pois a 

diferença nesse período de tempo, de um mês para o outro, é muito grande, a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças ocorre de modo muito rápido e é bastante visível. Além disso, 

compreendemos também, enquanto grupo, que os bebês menores de 18 meses necessitam de 

um espaço mais reservado porque tem uma rotina bastante diferenciada e necessidades que 

evocam a importância do convívio ser, neste momento, em sua turma, com outros bebês. 

Contudo, os momentos de integração dos bebês de 4 a 18 meses com as demais turmas são 

diariamente garantidos. 

Aqui cabe uma consideração importante: a Ipê Amarelo, enquanto “Creche”, “Núcleo” 

ou mesmo já “Unidade”, sempre teve uma rotatividade muito grande de pessoal, especialmente 

de professoras (as quais receberam diferentes denominações ao longo desse tempo, tendo em 

vista os contratos aos quais eram/são vinculadas) e bolsistas, ou seja, especialmente daquelas 

que atuavam diretamente com as crianças. A efetivação de uma proposta pedagógica requer 

sempre que esta seja uma construção coletiva, pois, para que ela se efetive na prática, faz-se 

necessário o compromisso de toda a comunidade escolar. Nesse caso específico, falamos de 

uma proposta bastante diferenciada – se comparada às propostas de outras instituições – o que 

mais do que nunca exigia o apoio e a dedicação de toda a equipe. Mas, infelizmente, a 

rotatividade de pessoal foi um empecilho para a efetivação dessa prática do modo como se 

pensava desde o início – de manter ao longo dos anos turmas com crianças de aproximadamente 

1 ano a 5 anos e 11 meses – pois era difícil, para quem assumia de uma hora para outra o lugar 

de professora, assumir uma turma com crianças de diferentes idades, levando em consideração 

a formação inicial proposta no Curso de Pedagogia, e eu sou exemplo disso. 
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Assim, sempre que iniciávamos um maior aprofundamento nos estudos, o grupo se 

modificava e era necessário começarmos do início, e cada grupo que se constituía no início de 

cada ano era escutado e repensávamos a proposta, respeitando as características desse novo 

grupo. O ano de 2012, por exemplo, ano em que houve uma redução significativa da diferença 

entre as idades das crianças nas turmas, foi o ano em que uma empresa terceirizada da UFSM 

passou a contratar as professoras como Educadoras Infantis, e o grupo de professoras foi em 

grande parte modificado, o que nos levou a reiniciar nossos estudos com este grupo que era 

praticamente novo.  

Por esse motivo, ao longo dos anos a proposta sofreu modificações e, até hoje, quem 

chega à Unidade para assumir uma turma, chega demonstrando certa insegurança e receio, 

argumentando que jamais imaginou atuar em uma mesma turma com crianças de diferentes 

idades – o que nos dá indícios de que, ao longo de todos esses anos, pouca coisa mudou na 

formação inicial. E acreditamos que sem um mínimo de preparo, de estudo, de segurança, não 

é possível assumir um percurso que requer tamanho compromisso, dedicação e disponibilidade. 

Por isso, em muitos momentos recuamos e decidimos parar por um momento e aguardar 

até que o grupo se sentisse mais confiante e contasse com uma base mais sólida. Atualmente, 

contando com uma professora EBTT em cada turma, as professoras que chegam são acolhidas 

por essa professora de modo especial e por toda a equipe, que lhe apresenta a proposta e 

caminha ao seu lado. Esse contexto possibilitou que esta proposta ganhasse mais solidez, a 

ponto de ousarmos e criarmos mais turmas multi-idades e com uma diferença significativa entre 

as idades.   

A propósito, sobre a constituição das turmas, cabe uma consideração: ao longo desses 

anos, diferentes idades foram sendo contempladas na proposta, porque a cada ano vivíamos 

uma experiência diferente e chegávamos a novas compreensões. Inicialmente, após as 

experiências vividas nos primeiros anos, a equipe compreendeu que seria importante não fazer 

grandes modificações “nos extremos”, ou seja, com as crianças que estavam chegando e saindo 

da instituição. Por isso mesmo poucas vezes, no início dessa proposta, as turmas com crianças 

de 4 meses a 2 anos sofreram modificações (sendo as turmas organizadas com crianças de 4 

meses a 1 ano e de 1 a 2 anos), assim como com as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses.  

Contudo, aos poucos, fomos comparando as experiências nas turmas multi-idades com 

as experiências nas turmas que mantinham a mesma faixa etária e chegamos a uma importante 

constatação: que quando as crianças têm a mesma faixa etária os interesses são muito 

semelhantes, o que não deixa de ser positivo e interessante para o grupo, contudo, passamos a 
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perceber que esse era o principal causador das disputas e conflitos que aconteciam entre as 

crianças.   

Com o tempo, nas reuniões de estudo, as professoras dessas turmas frequentemente 

mencionavam as dificuldades que sentiam no dia a dia para efetivar um planejamento e 

organizá-lo a partir da escuta das crianças, sendo que, na maior parte do tempo, precisavam 

mediar os conflitos entre elas. Com o tempo o grupo foi se dando conta de que, na verdade, 

essas situações sempre aconteceram nas turmas de mesma faixa etária, e que esse deixava de 

ser um problema nas turmas multi-idades, pois ali os pares de mesma idade constituíam um 

grupo menor, tendo em vista que todas as idades conviviam em uma mesma turma. Nesse 

momento, dessas próprias professoras surgiu o indicativo de que talvez fosse importante 

também para as crianças dessas outras faixas etárias o convívio com crianças de outras idades, 

com outros tempos, outras necessidades, outros interesses. E assim se fez.  

Apesar dessa diferença maior entre as idades para todas as turmas ser, de certa forma, 

bastante recente (tendo sido retomada em 2016, mas sem esquecer que de 2008 a 2011 esse 

movimento também aconteceu, mas com uma ou poucas turmas) já em 2014 buscamos também 

incluir as crianças a partir de 18 meses até 5 anos e 11 meses nessas turmas, mesmo que a 

diferença entre as idades fosse de dois anos. Nesse momento o grupo compreendeu que a 

escolha havia sido correta, e o desafio passou a ser organizar um planejamento que desse conta 

de acolher as crianças bem pequenas e as crianças bem maiores no grupo.  

Após essa mudança significativa no ano de 2016, essa estrutura de turmas se mantém 

até hoje. No ano de 2017 optamos por abrir duas turmas na Unidade com crianças de 4 a 18 

meses, e as demais, multi-idades de 18 meses a 5 anos e 11 meses. Nossa opção por duas turmas 

de bebês de 4 a 18 meses foi devido à grande demanda e a falta de vagas para bebês na educação 

infantil e, principalmente, a necessidade que sentimos de ampliar o número de vagas para as 

crianças menores na Unidade, uma vez que na nossa estrutura de turmas multi-idades as vagas 

para crianças menores ficam reduzidas.  

A escuta das crianças é um ponto central em nossa proposta pedagógica, o que significa 

que essas idades não são determinadas sem possibilidade de alteração; pelo contrário, buscamos 

sempre acompanhar o ritmo de cada criança respeitando a sua singularidade, de modo a fazer 

as alterações que se fizerem necessárias para que cada uma das crianças fique bem em suas 

turmas. Temos casos de crianças que não se adaptam na turma multi-idade e retornam à turma 

de berçário, e casos de crianças das turmas de berçário que demonstram se sentir mais à vontade 

e mais felizes nas turmas multi-idades, e nesses casos as alterações necessárias são feitas sempre 

em diálogo com a equipe da escola e a família.  
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 Então, desde o ano de 2016 vivemos o auge dessa proposta, efetivando aquela que era 

a ideia inicial: que todas as turmas da Unidade (com exceção dos berçários) fossem turmas 

multi-idades com um intervalo maior entre as idades.  

No ano de 2018 nossa organização contou com duas turmas de crianças menores, de 4 

meses a 2 anos, sendo estas bem distribuídas entres as duas turmas (e não separadas de 4 meses 

a 1 ano e de 1 a 2 anos), e com cinco turmas de crianças de 2 anos a 5 anos e 11 meses. Nesse 

momento (2018), as turmas multi-idades passaram a ser organizadas com crianças somente a 

partir de 2 anos, e não mais de 18 meses, como havia sido nos anos de 2016 e 2017 porque, no 

final do ano de 2017, cada professora escreveu sobre os desafios e as possibilidades de sua 

turma daquele ano e, no início de 2018, ao compartilharmos e dialogarmos sobre tais 

apontamentos, o grupo compreendeu que seria melhor não trazer para as turmas multi-idades 

crianças com menos de 2 anos, e ampliar o número de crianças de 2 anos em cada turma para 

três crianças (até aquele momento havia apenas duas crianças de 2 anos em cada turno).  

Ao mesmo tempo, o grupo também reafirmou a importância de não utilizarmos o critério 

idade como um critério fechado nessa distribuição das crianças, mas de olhar para a criança em 

sua especificidade, abrindo-se para a possiblidade de receber uma criança com menos de 2 anos 

que tivesse características que nos levássemos a compreender que, para esta criança, estar em 

uma turma multi-idade seria mais significativo para ela do que estar com crianças de 4 meses a 

2 anos. Do mesmo modo, que não levaríamos para a multi-idade uma criança de 2 anos que, na 

nossa avaliação, ainda não estava preparada para este desafio, mas que necessitava um pouco 

mais dos colegas menores e de sua idade em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

Dessa forma, os critérios de organização das turmas vieram sofrendo alterações ao longo 

dos anos porque aprendemos muito a cada experiência vivida. Inicialmente distribuíamos as 

crianças em número igual: o mesmo número de crianças de 2, de 3 e de 4 anos e assim por 

diante. Mas com o tempo fomos percebendo que as crianças menores eram bastante desafiadas 

pelas maiores, e para que as maiores pudessem também ser bastante desafiadas, elas precisariam 

de mais crianças da mesma idade que elas, além de contar com a professora como desafiadora 

constante. Nas turmas de 18 meses/2 anos a 5 anos e 11 meses, passamos então a distribuir as 

crianças com quantitativos “em forma de pirâmide”, como costumamos dizer: 6 crianças de 5 

anos, 5 crianças de 4 anos, 4 crianças de 3 anos, 2 crianças de 18meses/2 anos – por turno 

(ainda, considerando que 70% das crianças ficam em turno integral, ou seja, do grupo de 17 

crianças, em torno de 11 crianças ficam em turno integral e em torno de 5 ou 6 ficam apenas 

pela parte da manhã ou apenas pela parte da tarde). Em 2018, então, colocamos uma criança a 
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mais de 2 anos e diminuímos uma criança de outra faixa etária, de acordo com as características 

de cada grupo.   

Ou seja, nos últimos anos costumamos dizer que organizamos as turmas “em forma de 

pirâmide”, porque começamos com mais crianças maiores na “base da pirâmide”, e terminamos 

com menos crianças menores no “topo da  pirâmide”. Essa experiência tem sido interessante, 

já que há um movimento muito grande de acolhimento aos menores, e eu costumo dizer que 

antes mesmo que eu me aproxime da criança menor que chegou na porta no início do turno, os 

maiores já foram recebê-la e já a acolheram em suas brincadeiras.  

Nos processos da pesquisa, um grupo significativo de coautoras refletiu que talvez seja 

importante, na continuidade dessa proposta, avaliar a possibilidade de incluir mais crianças de 

“meia idade”, o que esse grupo de coautoras denominou de “meio de campo” – crianças de 3 e 

4 anos – por considerarem o quanto as crianças dessa faixa etária são importantes na 

constituição do vínculo com as crianças menores e maiores. Certamente uma possibilidade a 

ser avaliada pelo coletivo na continuidade dessa história. 

Em busca de uma sistematização mais clara, analisando esses 10 anos de história das 

turmas integração/multi-idades na/da Ipê Amarelo (2008 – 2018), podemos identificar três 

grandes períodos que marcam formas de organização diferentes das turmas: o período de 2008 

a 2010, quando existia apenas uma turma multi-idade, chamada de “Turma Integração” no então 

Núcleo, constituindo uma turma experimental; o período de 2011 a 2015, quando mais turmas 

multi-idades foram constituídas no Núcleo/Unidade, com intervalos menores entre as idades; e 

o período de 2016 a 2018, quando todas as turmas, exceto berçários, tornam-se turmas multi-

idades, retomando-se uma diferença mais ampliada, de 18 meses/2 anos a 5 anos e 11 meses.  

 Toda essa estrutura organizacional pode ser analisada e compreendida de modo mais 

claro observando-se o quadro abaixo, que trata da estrutura das turmas, da denominação da 

instituição e da forma de contratação das professoras, ao longo desses 10 anos de história:  

 

Quadro 1 - Períodos na estrutura organizacional da/na Ipê Amarelo nos últimos dez anos 

(2008 - 2018) 

 

PERÍODO 
DENOMINAÇÃO 

DA INSTITUIÇÃO 

DENOMINAÇÃO DAS 

PROFESSORAS, TENDO EM 

VISTA O CONTRATO AO 

QUAL ESTAVAM 

VINCULADAS  

ESTRUTURA 

DAS TURMAS 
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PERÍODO 1: 

2008 a 2010 

Núcleo de Educação 

Infantil Ipê Amarelo 

(NEIIA) 

Atendentes de Educação 

Infantil, contratadas via Projeto 

com a FATEC 

Uma “Turma 

Integração” por 

ano, com um 

intervalo maior 

entre as idades 

 (crianças de 1 

ano a 5 anos e 11 

meses de idade). 

As demais 

turmas eram 

organizadas com 

crianças da 

mesma idade. 

PERÍODO 2: 

2011 a 2015 

 Até dezembro de 

2011: Núcleo de 

Educação Infantil 

Ipê Amarelo 

(NEIIA) 

 

A partir de dezembro 

de 2011: Unidade de 

Educação Infantil 

Ipê Amarelo 

(UEIIA) 

Até maio de 2012:  Atendentes 

de Educação Infantil, 

contratadas via Projeto com a 

FATEC. 

 

A partir de maio de 2012: 

Educadoras Infantis, 

contratadas por uma empresa 

terceirizada pela UFSM. 

 

A partir de janeiro de 2015: 

passa a contar com seis 

professoras efetivas lotadas na 

Unidade, aprovadas em 

concurso público da UFSM 

(Cargo de Professora do Ensino 

Básico, Técnico e 

Tecnológico), e continua com 

um quadro de Educadoras 

Infantis para garantir o 

atendimento às sete turmas, nos 

dois turnos.  

Quatro ou cinco 

turmas multi-

idades por ano, 

com intervalos 

menores entre as 

idades (crianças 

de 18 meses a 4 

anos, de 2 a 4 

anos, de 3 a 5 

anos, de 4 a 5 

anos e 11 meses). 

As demais 

turmas eram 

berçários de 4 a 

12 meses, de 1 a 

2 anos e turmas 

de 5 anos a 5 

anos e 11 meses. 

PERÍODO 3: 

2016 a 2018 

Unidade de 

Educação Infantil 

Ipê Amarelo 

(UEIIA) 

Professoras efetivas do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, 

e Educadoras Infantis 

contratadas pela empresa 

terceirizada.  

Cinco ou seis 

turmas multi-

idades por ano, 

com intervalos 

entre as idades 

novamente 

ampliado 

(crianças de 18 

meses/2 anos a 5 

anos e 11 meses). 

As demais 

turmas eram/são 

berçários de 4 

meses a 18 

meses/2 anos.  
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nos anos de 2019 e 2020 essa estrutura se manteve, no entanto, com o contexto de 

pandemia este ano não conseguimos abrir edital e, por isso, não recebemos novas crianças na 

Unidade, motivo pelo qual nossas turmas multi-idades, esse ano, contaram com crianças a partir 

de 3 anos. No próximo ano espera-se pela abertura do edital para que possamos acolher mais 

crianças de todas as idades, principalmente menores, que hoje são em menor número, para que 

possamos dar continuidade a essa proposta.  

Não podemos dizer que hoje estamos plenamente satisfeitos com o trabalho que 

desenvolvemos, que não temos dúvidas, problemas, desafios. Sim, essa é uma trajetória de 10 

anos – na verdade, hoje já 12 – de desafios e conquistas, conforme pontuei no subtítulo, e a 

cada momento de planejamento, registro/documentação e de estudos conversamos, avaliamos 

algumas experiências que deram certo e foram muito positivas, outras experiências que não 

saíram como o esperado; ora algumas professoras acham que devemos voltar a trabalhar com 

intervalos menores entre as idades, ora a defesa é pelos intervalos maiores. Nesse sentido, cabe 

destacar que nos momentos de avaliação a cada final e início de ano, nos discursos das 

professoras em muitos momentos ficava/fica claro – apesar de todos os estudos já realizados – 

que o que havia/há era/é uma dificuldade de romper com a cultura da seriação.  

Também das famílias escutamos muitas considerações: muitas se sentem satisfeitas com 

a realização desse trabalho, com a aprendizagem e o desenvolvimento de seu/sua filho/a, outras 

acham que seria melhor se a criança convivesse apenas com crianças da mesma faixa etária, 

temendo que essa criança não vá “aprender nada”. Até pouco tempo éramos “bombardeadas” 

de perguntas, como: “mas e os grandes não vão bater no meu filho pequeno?” “E como vocês 

desenvolverão conteúdos com o meu filho que em breve estará no ensino fundamental?” “Como 

será a alfabetização do meu filho, se uma criança de dois anos está na mesma turma?”.  

Contudo, no decorrer dos últimos anos, à medida que as crianças dessas turmas foram 

ingressando no ensino fundamental e, um ou dois anos depois, elas e suas famílias retornavam 

para dar uma espécie de depoimento sobre o momento de transição vivido por elas para as 

famílias que estavam iniciando esse processo, as famílias que de alguma forma se sentiam 

inseguras foram acreditando mais no potencial das turmas multi-idades, pois viam, na fala das 

famílias e crianças egressas, o quanto viver experiências na multi-idade foi importante nos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. Uma ou duas vezes por ano 

essas famílias e crianças egressas são convidadas a retornar para dialogar com as famílias que 
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estão iniciando o processo de transição e, muito embora a multi-idade não seja o foco do 

diálogo, praticamente todas as famílias que dão seu relato, destacam o quanto a multi-idade foi 

importante para seu/sua filho/filha, o que nos dá ainda mais força para continuar apostando 

nessa forma de organização de turmas. 

Hoje também temos publicações da Unidade (CANCIAN; GALLINA; 

WESCHENFELDER, 2016; CANCIAN; GOELZER; BELING, 2019) com discussões mais 

consistentes acerca desse trabalho que é desenvolvido nessas turmas, o que faz com que, 

atualmente, as turmas multi-idades na/da Ipê Amarelo sejam nacionalmente – e, inclusive, 

internacionalmente – reconhecidas.  

Mas, como em qualquer escola e qualquer turma de educação infantil, muitos desafios 

surgem diariamente, especialmente porque essa é uma docência que ainda está em construção 

em nosso país (BARBOSA, 2016), e compreendo que esta pesquisa vem para contribuir nessa 

construção, pois assim como acredito que as crianças sejam vistas nas suas singularidades nas 

turmas multi-idades, defendo que, desse mesmo modo, elas sejam vistas em qualquer turma, de 

qualquer instituição. Não pretendo apresentar aqui um “modelo” a ser seguido, mas defender 

as crianças, opondo-me à homogeneização que ainda acontece e muito, defendendo uma 

pedagogia que escute as crianças em suas diferenças e relações.  

Rinaldi (2014, p. 35) escreve que “A pedagogia, assim como a escola, não é neutra. Ela 

toma partido [...] a pedagogia implica escolhas, e escolher [...] representa ter a coragem das 

próprias dúvidas, incertezas, quer dizer participar de alguma coisa pela qual se assume 

responsabilidade”. Sim, desde 2008 – que é o período a partir do qual esta pesquisa está centrada 

e, portanto, a partir de onde me permito falar – a Ipê Amarelo veio tomando partido, fazendo 

escolhas e, também, com coragem, expondo seus desafios e limitações. Mas o que fica claro 

nessa trajetória é que a Ipê Amarelo sempre tomou partido pelas crianças, defendendo os seus 

direitos e acreditando em uma criança que é competente, criativa, participativa e que deve, 

merece e lhe é de direito ser escutada e olhada de forma sensível e aguçada, e a aposta nas 

turmas multi-idades revela essa aposta nas crianças.  

Quiçá esse coletivo mantenha-se forte e unido nessa luta, que certamente nunca acabará, 

sempre em defesa de uma escola pública de qualidade para todas as crianças, e em defesa da 

participação delas em todos os espaços a que elas têm direito. Esse é o meu pedido e certamente 

seria o pedido de todas as pessoas que já fizeram parte dessa história e que desejam ver a Ipê 

Amarelo cada vez mais forte, engajada pelas crianças e “colorida”. E, para isso, contamos com 

o amor, o compromisso e a responsabilidade de vocês, coletivo que compõe a “família Ipê 

Amarelo” hoje e que virá a fazer parte dessa família nos próximos anos.  
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5 QUINTA CARTA: ÀS/AOS QUE TRILHARAM POR ESSAS TEMÁTICAS ANTES 

DE MIM E ÀS/AOS QUE A ELAS DARÃO CONTINUIDADE 

 

a educação imfantil e uma coisa magica que é uma arte que as proprias crianças criam 

(MARIA EDUARDA RECH, PROPÓSTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 2016) 

 

 Por acreditar que a pesquisa “[...] serve à criação do saber, e o saber serve à interação 

entre saberes” (BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 8), e que todo e qualquer conhecimento “[...] 

não vocacionado ao diálogo entre saberes e entre diferentes criadores de saberes [...] não tem 

mais valor do que o de sua própria solidão” (ibid, p.8), neste momento escolho escrever esta 

carta a vocês, colegas pesquisadoras e pesquisadores que, assim como eu, preocupam-se em 

qualificar constantemente os saberes (re)construídos na área da educação. 

 Escrevo a vocês com o intuito de compartilhar a pesquisa que realizamos em torno das 

temáticas que vimos nos propondo pesquisar nesta tese, com o fim último de não repetir 

pesquisas já realizadas, mas sim de avançar a partir desses conhecimentos já construídos. 

 Após a contextualização da inserção temática, apresento então o que nos propomos 

investigar nesta tese para que vocês, que também se interessam ou que virem a se interessar por 

essas temáticas, partam do que nos propomos construir e do conhecimento gerado nesta 

pesquisa para avançarem com as pesquisas de vocês. Penso que assim, em companhia 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009), conseguiremos, enquanto coletivo de pesquisadoras/es, 

fazermos o melhor pelas crianças da educação infantil e pelas suas professoras.  

 Escrevo a vocês, também, para reiterar que “a educação imfantil e uma coisa magica”, 

“uma arte que as proprias crianças criam”, como a Maria Eduarda, uma criança de 8 anos, nos 

ensina. Portanto, um campo que precisa e merece ser investigado e qualificado, mas que 

necessita de pesquisadoras e pesquisadores engajados com as crianças, com as infâncias, com 

as professoras, com as escolas, acreditando em cada uma delas, no seu potencial, na sua 

“magia”, na sua “arte”. 

Que nos desafiemos a fazer pesquisas que nos possibilitem escutar sensivelmente e olhar 

aguçadamente as crianças e suas professoras, pois acredito que apenas assim conseguiremos 

fazer pesquisa como um processo de experiência (LARROSA, 2002; JOSSO, 2010b) para nós 

e para elas, na tentativa de fazer deste mundo, um mundo mais bonito, como nos ensinou Paulo 

Freire. 
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5.1 DOS PONTOS DE PARTIDA À ESCOLHA DA(S) TEMÁTICA(S): POR UMA 

PESQUISA QUE POSSIBILITE AUTO(TRANS)FORMAÇÕES 

 

           Tendo em vista todos esses pontos de partida, todas essas problematizações, reflexões, 

(des)construções que vim realizando ao longo de todo esse tempo e que provocaram minha 

auto(trans)formação, propus, aqui, uma pesquisa que também pudesse tornar possível a 

auto(trans)formação de outras professoras em formação permanente47.  

Assim, defini como temática central desta pesquisa: 

 

 

Com relação às temáticas principais:  

  

AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE 

 

           No Grupo Dialogus, há algum tempo estamos construindo este conceito ancorados 

principalmente em Freire (1995, 2002, 2011a, entre outros) e Josso (2010a; 2010b) e, em nossas 

pesquisas, já não utilizamos mais o termo “formação de professores”, mas sim 

“auto(trans)formação com professores”, uma vez que não acreditamos em uma verdadeira 

formação que não seja auto(trans)formação. E permanente porque acreditamos, apoiados na 

perspectiva freireana, que a formação acontece em qualquer momento da vida. Outros autores 

que também nos ajudam a refletir sobre a formação das professoras (e especificamente sobre a 

formação das professoras na/da educação infantil) são Ferry (2004), Imbernón (2009), Schön 

(1995), Pérez Gömes (1995), Nóvoa (1995, 2009), Barbosa (2016), Oliveira-Formosinho 

(2016), Infantino (2015), e Faria; Richter (2009).  

 

ESCUTA SENSÍVEL E OLHAR AGUÇADO 

 

                                                
47 Conforme explicaremos mais adiante, compreendemos, com base na perspectiva freireana, a formação 

permanente como aquela que engloba todo o processo formativo que vivemos ao longo de nossa vida, ou seja, 

inclui também a formação inicial e a continuada.  

AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE COM PROFESSORAS A PARTIR DA 

ESCUTA SENSÍVEL E DO OLHAR AGUÇADO ÀS CRIANÇAS NAS TURMAS 

MULTI-IDADES DA UEIIA 
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Este é outro conceito cuja construção estamos iniciando no Grupo Dialogus. Para tal, 

também nos ancoramos em Paulo Freire, que defende a amorosidade, a afetividade, a 

dialogicidade como fundamentais a uma prática educativa emancipadora (1995, 2011a). Por 

isso mesmo, ele defende que “escutar” é um dos saberes necessários à prática educativa (1995). 

Também utilizamos como referências importantes os autores Arroyo (2004, 2014), Larrosa 

(2002, 2010), Madalena Freire (2017) e Saramago (1995). Outros autores importantes na 

construção desse conceito são os educadores de Reggio Emilia (região norte da Itália) 

Malaguzzi (1999) e Rinaldi (2014), que defendem uma “pedagogia da escuta”, além de outros 

autores italianos que também defendem e/ou atuam a partir de tal abordagem na educação 

infantil (FORTUNATI, 2016a, 2016b; RUSSO, 2008, 2009, KINNEY; WHARTON, 2009; 

GANDINI, EDWARDS, 2002, entre outros).  

 

TURMAS MULTI-IDADES 

 

Turmas multi-idades são turmas compostas por crianças de diferentes faixas etárias. 

Interessa, a esta pesquisa, os agrupamentos multietários com um intervalo significativo entre as 

idades, que é a realidade proposta e vivida na UEIIA. Contudo, na pesquisa do tipo inserção 

temática que será apresentada na sequência, estivemos atentos a todos os agrupamentos 

multietários que surgiram nas pesquisas já realizadas no Brasil entre 2012 e 2017 (período de 

elaboração do projeto). Para tratar desta temática, utilizaremos como referencial teórico 

especialmente Prado (2006, 2015), Castelli (2015), Rogoff (2005) e Mata (2015), pesquisadoras 

que de alguma forma têm se debruçado sobre a temática.  

 

5.2 CAMINHOS JÁ PERCORRIDOS POR OUTRAS/OS PESQUISADORAS/ES E A 

BUSCA POR UM INÉDITO VIÁVEL 

 

Projetar uma nova pesquisa é algo que deve ser assumido com muita responsabilidade 

e clareza, como sabem, ainda mais em tempos como estes que estamos vivendo, de retrocessos 

sem precedentes na educação infantil – e na educação de modo geral –, com o sutil retorno de 

uma pré-escola preparatória para o ensino fundamental48, e de questionamentos sobre a obra 

freireana, a nível nacional, por parte de pessoas que têm colocado Paulo Freire como o grande 

                                                
48 Nos referimos ao fato de que, desde 2017, as ações do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa passaram a ter como foco também as crianças a partir de 4 anos.  
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responsável por todos os problemas da nossa educação49. Isso sem falar da crise na educação 

que vem “à galope”, com os cortes de investimentos em todos os setores relacionados à 

educação, à ciência e à tecnologia, com o assombro do fim da gratuidade da educação, portanto, 

com o fim da educação pública neste país. O que será de nós, pesquisadoras e pesquisadores? 

Convenhamos que propor uma pesquisa de doutorado nesse contexto é ter a certeza do 

enfrentamento de muitos desafios, mas também é ter a certeza de que se trata de uma luta 

política pela educação infantil, pelas crianças, pelas infâncias, pelas professoras, pela educação 

pública e de qualidade. Mas o fato de eu estar servidora em uma Unidade de Educação Infantil, 

que está dentro de uma Universidade pública, na qual estou cursando o doutorado, me faz 

acreditar que muito mais do que um desejo, propor esta pesquisa é minha responsabilidade. 

Realizar uma pesquisa com responsabilidade e clareza requer, também, como sabem, 

valorizar as produções de outros pesquisadores que já pesquisaram sobre as temáticas que 

estamos propondo; e em se tratando de uma tese, esse compromisso deve ser assumido ainda 

com mais rigor, pois nós, doutorandos, temos o compromisso de desenvolver pesquisas inéditas 

com o objetivo de avançar os estudos na área, e não ficar repetindo o que já foi dito por outros 

pesquisadores, concordam? 

Por esses motivos, dediquei-me a pesquisar teses e dissertações defendidas entre os anos 

de 2012 a 2017 em nosso país – quando da elaboração do projeto desta tese – para que eu 

pudesse verificar o que tem sido discutido, nos últimos anos, sobre as temáticas centrais desta 

pesquisa, e se alguma pesquisa no sentido desta que vinha me propondo já havia sido realizada 

por outros pesquisadores da área. O objetivo deste trabalho é valorizar as pesquisas já realizadas 

e, a partir dos avanços conquistados na área através dessas pesquisas, encontrar um sentido para 

esta nossa pesquisa, encontrar bons motivos para seguirmos em frente, e partir em busca de um 

inédito viável (FREIRE, 2011a) para a nossa educação, que acredito ser o mesmo que cada uma 

e cada um de vocês procuram ao elaborarem pesquisas.  

Para a realização deste estudo, utilizamos como fonte a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que 

integra os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino 

e pesquisa do Brasil, e foram analisadas as pesquisas realizadas nos cinco anos que precederam 

a elaboração do projeto desta tese, ou seja, de 2012 a 2017).  

Com relação ao formato da busca, não seguimos o mesmo formato sempre, pois nossa 

busca foi sendo flexibilizada conforme a necessidade e os nossos objetivos. Dessa forma, nossa 

                                                
49 Nos referimos às obras “Desconstruindo Paulo Freire”, de Thomas Giulliano, e “Quando ninguém educa – 

Questionando Paulo Freire”, de Ronai Rocha.  
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inserção temática foi realizada tendo sempre como horizonte a busca por aquilo em que nossa 

pesquisa se diferenciava das demais, e por isso aqui não iremos nos estender em aproximações 

que pouco tem a ver com nossas temáticas centrais, mas iremos focar naquilo que realmente 

importa.  

           Os descritores centrais que orientaram a nossa busca foram: “auto(trans)formação 

permanente com professoras”, “escuta sensível e olhar aguçado” e “turmas multi-idades”. 

O descritor “educação infantil” também foi utilizado, mas em todos os momentos como um 

descritor adicional, com o objetivo de filtrar os resultados.  

Nesse processo de busca, rapidamente percebemos que o número de pesquisas 

realizadas com estes termos era muito reduzido – alguns deles praticamente inexistentes –, e 

por isso também flexibilizamos o uso destes termos utilizando palavras isoladas, como por 

exemplo “escuta”, ou sinônimos, tais como “agrupamentos mistos”. Ainda, por esse mesmo 

motivo (poucas publicações) nossa busca foi sempre realizada como “Busca avançada” e em 

“Todos os campos”, porque se delimitássemos por título ou resumo, por exemplo, limitaríamos 

muito mais o campo de busca, e assim como alguns descritores por vezes apareciam apenas no 

título e poucas vezes no corpo do trabalho, outras vezes o descritor era bastante desenvolvido 

no trabalho, mas não aparecia nem no título e nem no resumo.  

Escolhemos, nessa busca, seguir um caminho que julgamos necessário e importante com 

todos os descritores: como se tratava de termos/conceitos pouco investigados, iniciávamos com 

o termo/conceito central da busca e depois buscávamos ampliá-lo com a intenção de mapear o 

maior número de teses e dissertações possíveis dentro da temática. Por exemplo, com relação 

ao descritor “auto(trans)formação permanente com professoras”: iniciamos com o descritor 

completo, “auto(trans)formação permanente com/de professoras/es”, e finalizamos com o 

descritor “formação com/de professoras/es”.  

Ainda, pelo mesmo motivo – por se tratar de termos/conceitos pouco investigados – 

optamos por registrar o número de publicações que apareciam em cada descritor, mas na 

sequência filtrávamos a busca, inicialmente acrescentando o descritor “educação infantil” e, 

mais tarde, acrescentando os demais descritores que interessavam à pesquisa (“escuta” e/ou 

“formação com/de professoras/es). O descritor “turmas multi-idades” e suas variações, por 

registrarem apenas uma publicação, foram incluídos na pesquisa apenas ao final, quando 

colocamos todos os descritores fundamentais à pesquisa, na busca. Desse modo, esta pesquisa 

não seguiu uma linearidade na busca, tendo sido realizada sempre visando atender ao objetivo 

de encontrar aproximações com a temática do projeto, em sua totalidade.  
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Cabe também destacar, antes de iniciar a apresentação dos resultados da busca, que em 

um primeiro momento realizamos a busca dos termos sem aspas, o que gerou um número muito 

grande de resultados; então, optamos por utilizar todos os termos entre aspas e observamos uma 

diferença significativa. Quando colocávamos o termo sem aspas, apareciam todas as 

publicações nas quais qualquer um dos termos fossem citados, estivessem juntos ou separados. 

Já quando colocamos o termo entre aspas, ele apareceu como um termo/uma palavra apenas, na 

íntegra, não aparecendo as publicações nas quais os termos apareciam isolados. Por exemplo: 

quando colocamos o termo “auto(trans)formação permanente com professoras” sem aspas, 

apareceram 173 publicações, tendo sido consideradas, nesse conjunto, também aquelas que 

continham esses termos fragmentados, como “formação permanente”, “formação de 

professores”, “trans”, ao longo do texto. Mas quando colocamos entre aspas, esse número 

reduziu para 4 publicações, porque apareciam somente as publicações com o termo composto: 

“auto(trans)formação permanente com professoras”, contabilizando esta como uma palavra 

única. Por este motivo, ao longo de toda a busca, utilizamos os termos sempre entre aspas, para 

chegarmos logo ao nosso objetivo. Como é importante compartilharmos essas dicas entre nós, 

pesquisadoras/es, para qualificarmos o processo de busca, não é mesmo? 

A fim de possibilitar uma visualização ampla de todas as buscas realizadas e os 

resultados encontrados, e para tornar mais visível o quantitativo de trabalhos existentes, 

optamos por apresentar esse conjunto em uma tabela, onde aparecem especificados os 

descritores utilizados em cada busca (sempre entre aspas, e com o sinal + para indicar quando 

acrescentávamos mais descritores à busca) e a quantidade de resultados encontrados. 

Destacamos em negrito os resultados sobre os quais nos debruçamos, a fim de verificar se 

alguma pesquisa se aproximava daquela que aqui estava sendo proposta.  

Antes de apresentar a tabela, cabem duas considerações importantes. Nesta pesquisa, 

conforme já pontuado, assumimos o termo “professoras” no gênero feminino, e também a 

preposição “com” ao invés da preposição “de”, como comumente é utilizado. Iniciamos a 

pesquisa indicando como descritores os termos/preposições tais quais assumimos nesta 

pesquisa, mas a fim de verificar se haviam outras pesquisas semelhantes à nossa com os termos 

“professores” e “de professoras/es”, na sequência utilizamos também esses descritores. 

Chegamos à descoberta de que, independentemente do gênero utilizado, fosse feminino ou 

masculino, para o termo professor/a, os resultados da busca não sofriam alterações, o que 

também acontecia no caso das preposições “de” e “com” para os termos “com professoras/es” 
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e “de professoras/es”50; por estes motivos, apresentamos na escrita deste texto sempre os termos 

na forma “com/de” e “professoras/es”. Após a tabela, detalho a busca e os resultados 

encontrados. 

 

Quadro 2 - Descritor “auto(trans)formação permanente com/de professoras/es” 

 

“AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE COM/DE PROFESSORAS/ES” 4 

“AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE COM/DE PROFESSORAS/ES” + 

“EDUCAÇÃO INFANTIL”51 

2 

 

“AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE” 8 

“AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” 2 

“AUTO(TRANS)FORMAÇÃO” 12 

“AUTO(TRANS)FORMAÇÃO” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” 2 

“FORMAÇÃO PERMANENTE COM/DE PROFESSORAS/ES” 27 

“FORMAÇÃO PERMANENTE COM/DE PROFESSORAS/ES” + EDUCAÇÃO INFANTIL  5 

“FORMAÇÃO PERMANENTE” 97 

“FORMAÇÃO PERMANENTE” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” 9 

“FORMAÇÃO COM/DE PROFESSORAS/ES” 3.043 

“FORMAÇÃO COM/DE PROFESSORAS/ES” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” 221 

“FORMAÇÃO COM/DE PROFESSORAS/ES” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” + “ESCUTA” 12 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no site IBICT. 

 

Quadro 3 - Descritor “escuta sensível e olhar aguçado” 

 

“ESCUTA SENSÍVEL E OLHAR AGUÇADO” 0 

“ESCUTA SENSÍVEL” 38 

“ESCUTA SENSÍVEL” + “EDUCAÇÃO INFANTIL ” 2 

“OLHAR AGUÇADO” 3 

“OLHAR AGUÇADO” + “EDUCAÇÃO INFANTIL ” 0 

“ESCUTA” 1.572 

“ESCUTA” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” 59 

                                                
50 Na Sexta Carta, em que descrevo a metodologia, justifico a escolha pelo termo “com professoras” ao invés de 

“de professoras”. 
51 Aqui, cabe uma consideração: quando apareciam poucos resultados – até 10 -, nós abríamos todos eles para 

identificar quantos tinham relação com a educação infantil. Portanto, não era necessário incluir o descritor 

“educação infantil” e realizar uma nova busca, justamente por serem poucos trabalhos. Mas aqui, nestas tabelas, 

incluímos sempre uma linha adicionando o descritor “educação infantil” para que o leitor consiga, de imediato, 

identificar quantas publicações, deste total, referiam-se à educação infantil. 
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“ESCUTA” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” + FORMAÇÃO COM/DE PROFESSORAS/ES” 12 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base no site IBICT. 

 

Quadro 4 - Descritor “turmas multi-idades” 

 

“TURMAS MULTI-IDADES” OU “MULTI-IDADES” 0 

“TURMAS MISTAS” 16 

“TURMAS MISTAS” + “EDUCAÇÃO INFANTIL ” 1 

“TURMAS MULTIETÁRIAS”  1 

“TURMAS MULTIETÁRIAS + EDUCAÇÃO INFANTIL” 1 

“AGRUPAMENTOS MULTIETÁRIOS” 1 

“AGRUPAMENTOS MULTIETÁRIOS” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” 1 

“RELAÇÕES MULTIETÁRIAS” 1 

“RELAÇÕES MULTIETÁRIAS” + “EDUCAÇÃO INFANTIL” 1 

“ TURMA INTEGRAÇÃO” OU “TURMA DE INTEGRAÇÃO” 0 

“MISTURA DE IDADES” 1 

“MISTURA DE IDADES” + “EDUCAÇÃO INFANTIL”  0 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base no site IBICT. 

 

Iniciamos nossa busca a partir do descritor “auto(trans)formação permanente com/de 

professoras/es”52. Encontramos quatro publicações, todas elas Dissertações de Mestrado, 

defendidas nos anos de 2015 e 2016, de colegas do Grupo Dialogus, logo, todas vinculadas ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFSM. Das quatro publicações, duas 

foram realizadas na etapa da educação infantil, mas nenhuma delas tinha aproximação com a 

temática desta pesquisa. Contudo, a metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-

formativos (HENZ, 2015;  FREITAS, 2015; HENZ E FREITAS, 2015) que aqui foi proposta53, 

foi utilizada em todas as pesquisas. Cabe destacar que esta é uma metodologia que está sendo 

construída no Grupo Dialogus, concomitantemente à construção do conceito de 

“Auto(trans)formação permanente com professores”.  

Na sequência, para ampliar a pesquisa, realizamos uma nova busca apenas com o 

descritor “auto(trans)formação permanente” e os resultados encontrados foram oito 

dissertações. Apareceram as quatro dissertações mencionadas acima, mais outras quatro, 

                                                
52 Pesquisa realizada no dia 31.08.2017. 
53 Contudo, nesta pesquisa, assim como em outras pesquisas realizadas recentemente por integrantes do Grupo 

Dialogus, vimos utilizando o termo “Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos”, por 

compreendermos, enquanto Grupo Dialogus, estar mais coerente com os estudos que viemos realizando nos 

últimos tempos. 
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também de colegas do Grupo Dialogus, defendidas no PPGE da UFSM, que foram publicadas 

entre os anos de 2014 e 2016 e que também utilizavam a metodologia dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-formativos. As únicas pesquisas relacionadas à educação infantil eram as duas 

dissertações que já foram citadas acima, como resultado da primeira busca. Contudo, uma das 

quatro pesquisas que, nesse momento, se diferenciavam das anteriormente encontradas, tinha 

aproximação com a escuta das crianças para a auto(trans)formação das educadoras54, muito 

embora tenha sido realizada com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental.   

Nesta pesquisa, Hundertmark (2014) pretendia investigar as repercussões dos círculos 

de contação de histórias infantis nos processos de auto(trans)formação permanente das 

educadoras contadoras no seu ser/fazer pedagógico, e o foco estava nas atitudes das educadoras 

com relação ao ato de contar histórias, percebendo este como um importante momento de 

meninos e meninas lerem o mundo e a palavra. Consideramos que este não deixa de ser também 

um processo de escuta às crianças, que acontecia durante os círculos, e os resultados da pesquisa 

apontaram para a contribuição dos círculos de contação de histórias para que as educadoras 

percebessem as lacunas em relação à ausência de contação de histórias infantis ou à forma como 

elas acontecem no seu ser/fazer pedagógico, re(criando) atitudes relacionadas ao ato de contar 

histórias, especificamente. 

Partimos então para o descritor “auto(trans)formação”, isolado, tendo sido 

encontradas doze dissertações, com quatro dissertações além das oito encontradas 

anteriormente. Três dessas dissertações eram de pesquisadoras do Grupo Dialogus, e uma 

pertencia a uma pesquisadora de um grupo parceiro, todas do PPGE da UFSM. Essas quatro 

dissertações, publicadas entre os anos de 2014 e 2015, também não tiveram aproximações com 

a temática desta pesquisa, mas cabe destacar que o termo auto(trans)formação ainda era pouco 

citado e não apresentava o aprofundamento que o grupo vem realizando atualmente, e ainda, 

quando a metodologia utilizada eram círculos, estes não recebiam a denominação que recebem 

hoje, mas eram chamados de “Círculos de Diálogos” (RIBEIRO, 2014) e metodologicamente 

também eram realizados de outro modo, sem as características que apresentam hoje. Também 

como resultado dessa busca, apenas as duas dissertações já citadas – do grupo das doze – 

envolviam a etapa da educação infantil.   

Ao final desse primeiro momento da inserção temática, voltada especificamente ao 

descritor “auto(trans)formação permanente com/de professoras/es”, gostaríamos de fazer 

alguns apontamentos, considerando que todas as publicações encontradas são de pesquisas 

                                                
54 “Auto(trans)formação de educadoras” era o conceito utilizado na pesquisa. 
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realizadas pelo Grupo Dialogus (sendo uma delas realizada por pesquisadora de um grupo 

parceiro). Faremos estes apontamentos por dois motivos importantes: primeiramente, por ser 

importante demarcar o lugar desta pesquisa dentre as demais que já foram realizadas com este 

conceito que, como vimos, é bastante novo e está em construção por este grupo, e também com 

a finalidade de marcar e contribuir com a trajetória deste grupo, sem o qual este projeto de 

pesquisa não existiria.  

Pesquisar em grupo é reconhecer que somos constituídos por e constituidores deste 

grupo, é reconhecer que cada uma das pesquisas realizadas foi e é muito importante na 

caminhada deste, do mesmo modo que esta pesquisa, que será realizada, também o será para a 

continuidade das próximas. Pautados no referencial freireano, acreditamos, enquanto Grupo 

Dialogus, na força das pesquisas que realizamos com as/os outras/os, tanto coautoras/es quanto 

integrantes do grupo, sendo todas/os consideradas/os a base desta.  

O Grupo Dialogus foi fundado no ano de 201155 e, de lá para cá, como se pode perceber 

nessa análise – que não tinha esse objetivo, mas que resultou nessa análise secundária, mas 

muito importante para o grupo e para esta pesquisa – veio aprofundando, delineando e 

construindo novos conceitos. Os Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos 

(conforme nomenclatura utilizada nesta pesquisa) vêm sendo construídos desde 2014, sendo 

que, antes, mesmo que realizada em “Círculos de Diálogos”, essa metodologia recebia esta 

outra nomenclatura, era conceituada e acontecia metodologicamente de outro modo. 

O conceito de Auto(trans)formação Permanente, que também surgiu no grupo em 2014, 

veio contando com aprofundamentos teóricos posteriores que hoje nos permitiram avançar e 

(re)construí-lo a partir de nossas próprias auto(trans)formações como grupo. É no ano de 2015 

que compreendemos a importância e a necessidade de contemplar no conceito o termo “com 

professores” e não mais “de professores”, a partir de estudos que nos levam a compreender que 

não aprendemos sozinhos, mas sempre com os outros, mediatizados pelo mundo (FREIRE, 

2011a). Estes são conceitos muito caros a nós, que temos nos esforçado para encontrar um outro 

conceito de formação de professores e uma metodologia própria, a partir da perspectiva de 

educação freireana.  

Na análise realizada, outro aspecto importante, agora a esta pesquisa: do conjunto de 12 

publicações encontradas a partir do descritor “auto(trans)formação”/“auto(trans)formação 

permanente”/“auto(trans)formação permanente com/de professoras/es”, não há nenhuma tese, 

apenas dissertações, e das doze dissertações, apenas três referem-se a crianças, e apenas duas à 

                                                
55 Faço parte do grupo desde a sua fundação. 
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educação infantil. Deste grupo, a dissertação que não se refere à educação infantil, se refere às 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, citada naquele momento (HUNDERTMARK, 

2014).  

Com relação às duas dissertações que estavam inseridas no campo da educação infantil: 

uma tinha como foco o processo dialógico entre família e escola no processo de 

auto(trans)formação permanente com as professoras (SANTOS, 2016), e a outra, a importância 

dos vínculos afetivos dos professores entre si, no processo de auto(trans)formação permanente 

(PIGATTO, 2016). Logo, não encontramos, nesse grupo, nenhuma pesquisa que se 

aproximasse da pesquisa aqui proposta, o que significa que esta tese é a primeira tese do grupo 

com a temática da auto(trans)formação permanente na etapa da educação infantil56, e a primeira 

pesquisa (entre dissertações e teses) a tratar da escuta sensível e do olhar aguçado às crianças 

na educação infantil para pensar a auto(trans)formação permanente com as professoras.  

 Levando em consideração que o número de publicações com o termo 

“auto(trans)formação” é bastante restrito, e restrito à UFSM, com o objetivo de ampliar nossa 

busca, utilizamos o descritor “formação permanente com/de professores/as”, e encontramos 

27 resultados, sendo 19 dissertações (dentre estas, seis do Grupo Dialogus, mencionadas acima) 

e 8 teses. A fim de filtrar os resultados, acrescentamos o descritor “educação infantil”, e os 

resultados reduziram para cinco (todas dissertações). Destas cinco, duas eram as dissertações 

mencionadas acima de Santos (2016) e Pigatto (2016), do Grupo Dialogus, e as outras três não 

tinham aproximação com a temática desta pesquisa. 

 Então optamos por ampliar mais ainda o termo e utilizamos apenas o descritor 

“formação permanente”. Encontramos 97 resultados e, novamente, incluímos o descritor 

“educação infantil”, havendo uma redução para 9 publicações, apenas dissertações. Dentre 

estas nove publicações, estavam as cinco já encontradas anteriormente, e não identificamos, nas 

outras quatro, maiores aproximações com a temática desta pesquisa. Uma, inclusive, apenas 

mencionava os termos da busca em momentos esporádicos ao longo do texto. 

 Para finalizar a busca deste primeiro descritor, ampliamos o máximo que podíamos e 

buscamos pelo descritor “formação de professores” que, mesmo entre aspas, gerou 3.043 

resultados. Incluímos o descritor “educação infantil” e este número reduziu para 221 

resultados. Então, incluímos ainda o descritor “escuta”, que compreendemos ser amplo o 

suficiente para abarcar qualquer publicação que dissesse respeito à “escuta sensível e olhar 

aguçado”, e o número de resultados reduziu a treze. Dessas treze publicações, apenas quatro 

                                                
56 As primeiras teses defendidas por integrantes do Grupo tiveram como temática a auto(trans)formação com 

professores do ensino médio, técnico e tecnológico. 
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eram teses e oito tratavam-se de dissertações (uma estava repetida). Das treze publicações, 

apenas duas dissertações aproximavam-se da temática desta pesquisa.  

 Oliveira (2013), em sua pesquisa de mestrado, preocupou-se em investigar as práticas 

pedagógicas inclusivas na educação infantil a partir de um olhar para a infância e para a criança 

com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. Para tanto, investigou também sobre 

como se configuravam as propostas de formação dos professores neste espaço, e escutou as 

crianças com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e as demais crianças sobre 

como estavam compreendendo o acontecimento das práticas pedagógicas na unidade de 

educação infantil. Sua pesquisa apontou para a importância do investimento na formação dos 

professores, para a importância da colaboração entre os professores regentes e de Educação 

Especial, e também para a importância do reconhecimento das capacidades de aprendizagem 

de todas as crianças, sendo este um elemento que influencia diretamente as práticas pedagógicas 

realizadas mediante o desafio da inclusão.  

 Vieira (2013), preocupou-se em pesquisar sobre a documentação pedagógica e como 

esta pode apoiar o desenvolvimento profissional dos professores na educação infantil e, em sua 

dissertação de mestrado, escreveu sobre como a documentação pode servir de base à ação, 

reflexão e reformulação das práticas. A pesquisadora utiliza, assim como o proposto nesta 

pesquisa, o referencial italiano, especialmente de Reggio Emilia, por se tratar de proposta 

pautada em uma “pedagogia da escuta”. Ela conclui apontando a documentação pedagógica 

como elemento imprescindível nas propostas que se inspiram em uma pedagogia da escuta, 

sendo também elemento importante para que os professores possam atuar como pesquisadores 

de suas práticas a partir das suas próprias produções e das criações infantis.  

 Destacamos aqui que tais pesquisas já vêm mostrando, em 2013, a preocupação com a 

escuta das crianças – e a documentação pedagógica, segundo a abordagem de Reggio Emilia, é 

uma forma de tornar visível essa escuta – e com o reconhecimento da diferença e da 

competência de todas elas. Oliveira (2013) traz a importante contribuição de mostrar que as 

práticas que desenvolvemos junto às crianças estão intrinsecamente relacionadas ao nosso 

modo de compreendê-las, e aponta para a importância da formação dos professores nesse 

processo. A pesquisa de Vieira (2013), nesse sentido, destaca a importância da documentação 

pedagógica para mobilizar os professores a refletirem sobre suas práticas, apoiando o 

desenvolvimento profissional destes. 
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Após concluída essa primeira parte da investigação, realizamos a consulta ao descritor 

“escuta sensível e olhar aguçado”57 e novamente realizamos uma “Busca Avançada” em 

“Todos os Campos”. Nenhum registro foi encontrado. Então fragmentamos o descritor e 

realizamos uma consulta apenas com “escuta sensível”. Foram encontrados 35 resultados, e 

então, para filtrá-los, acrescentamos o descritor “educação infantil”. Os resultados reduziram 

para duas publicações, uma dissertação publicada em 2012, que se aproxima um pouco da 

temática aqui proposta, e uma tese, publicada em 2014, que não tem aproximação com esta 

pesquisa.  

Marcarini (2012), em sua dissertação de mestrado, investigou como ocorrem as 

primeiras experiências das crianças na interação com os seus pares e com os adultos na 

instituição de educação infantil. Olhando para tal objetivo, não é possível realizar aproximações 

com a pesquisa aqui proposta, mas os resultados apontados na pesquisa contribuem com esta 

pesquisa porque se aproximam da perspectiva de “escuta sensível e olhar aguçado” aqui 

proposta. Marcarini (2012) revelou, com sua pesquisa, que foram poucas as evidências para 

uma escuta sensível às várias formas de linguagem das crianças que chegam à educação infantil, 

e que há uma tentativa constante de ajustar e acomodar as crianças ao ambiente escolar, ao que 

as crianças respondem criando formas de resistência a tais imposições.  

Na sequência, realizamos a consulta ao descritor “olhar aguçado”, e encontramos três 

publicações, contudo, nenhuma tinha relação com a educação infantil. Então colocamos apenas 

o termo “escuta” como descritor e a pesquisa resultou em 1.572 publicações. Incluímos na 

busca o descritor “educação infantil” e a busca reduziu para 59 publicações. Para filtrar mais 

ainda estes resultados, incluímos o terceiro descritor “formação com/de professoras/es”, e os 

resultados reduziram para 12 publicações, as mesmas 12 encontradas na última pesquisa do 

descritor auto(trans)formação permanente com/de professoras/es.  

Após encontrarmos tais resultados, avançamos na busca pelo descritor “turmas multi-

idades” e suas variações58. Não encontramos nenhum resultado para o descritor “turmas 

multi-idades”, nem para o descritor “multi-idades” isolado. Em seguida, realizamos a busca 

apenas com o descritor “turmas mistas”, e apareceram 16 publicações, contudo, apenas uma 

dissertação discorria sobre turmas mistas na educação infantil, mas não tinha nenhuma 

aproximação com a pesquisa aqui proposta, tendo em vista que se tratava de uma pesquisa 

realizada em uma turma mista formada por crianças de 4 a 6 anos, atendidas pelo Programa de 

                                                
57 Pesquisa realizada no dia 06.09.2017. 
58 Utilizamos, nesta etapa da pesquisa, todas as variações – que lembramos – que pudessem ser sinônimos de 

“turmas multi-idades”, a fim de ampliarmos nossa busca.  
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Educação em Tempo Integral em um CMEI no município de Vitória (ES), e que tinha como 

objetivo compreender o processo de apropriação do discurso referente à criança como sujeito 

de direitos e suas implicações nas práticas pedagógicas, neste contexto de tempo integral 

(MARCHIORI, 2012).  

Realizamos então outra busca, agora com o descritor “turmas multietárias”, e nenhum 

resultado foi encontrado. Quando buscamos pelo descritor “agrupamentos multietários”, 

encontramos uma publicação, que estava relacionada à educação infantil, mas que não 

apresentava aproximações relacionadas à pesquisa proposta neste projeto, tendo em vista que 

tinha como objetivo analisar o discurso oral de crianças entre 3 e 6 anos no contexto do 

agrupamento multietário (LIMA, 2013).  

Em seguida, realizamos a busca pelo descritor “relações multietárias” e uma 

dissertação, publicada no ano de 2015, foi encontrada, a qual apresentava resultados 

interessantes à nossa pesquisa. Nesta pesquisa, Castelli (2015) propôs-se a investigar as relações 

estabelecidas entre bebês de uma turma de Berçário 2 e crianças mais velhas em uma escola de 

educação infantil. No contexto da pesquisa não havia turmas multietárias, sendo a investigação 

realizada nos momentos em que crianças maiores e menores se encontravam nos diferentes 

espaços da escola, como pátio e refeitório, em ocasiões variadas. Os resultados de sua pesquisa 

apontaram que bebês e crianças mais velhas, nesses encontros, (re)elaboram suas culturas 

infantis, evidenciando a necessidade de ampliação de tempos-espaços para a promoção de 

relações multietárias/intersubgeracionais na escola infantil. 

Posteriormente, incluímos na consulta o descritor “turma integração” e, em seguida, 

“turma de integração” – termo utilizado no início da nossa experiência na UEIIA –, mas 

nenhuma publicação foi encontrada. Por fim, procuramos pelo descritor “mistura de idades”, 

cuja busca resultou em uma publicação que não dizia respeito à educação infantil.  

Encerramos então essa última etapa da busca no site IBICT sem encontrar nenhuma tese 

ou dissertação que trate da temática geral “turmas multi-idades” que se aproxime da nossa 

pesquisa.  

Ao término desta pesquisa, que tinha como objetivo realizar um levantamento do que 

veio sendo produzido em nosso país, ao longo dos últimos cinco anos, a nível de dissertações e 

teses, com relação às temáticas “auto(trans)formação permanente com/de professoras/es”, 

“escuta sensível e olhar aguçado” e “turmas multi-idades”, gostaríamos de fazer algumas 

considerações pontuais acerca das contribuições que tal consulta trouxe para a pesquisa de 

doutoramento que aqui propomos.  
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Esta busca nos mostrou que, ao longo dos últimos anos, muitas pesquisas vêm 

sinalizando a importância da escuta às crianças na prática pedagógica com a educação infantil. 

Muitas pesquisas foram realizadas no sentido de escutar as crianças como metodologia de 

pesquisa, e outras trataram da importância dessa escuta ao propor pesquisas com as/os 

professoras/es. Isso significa que já temos clareza – ou deveríamos ter – da importância dessa 

escuta. Apesar desse contexto, identificamos apenas uma pesquisa que apresente o conceito 

“escuta sensível”, e nenhuma que apresente o conceito “escuta sensível e olhar aguçado”. 

Algumas pesquisas mostram a importância desse processo de escuta às crianças como 

base para a reflexão da professora de educação infantil sobre a sua prática, e também apontam 

para a necessidade de que a formação das professoras tenha um foco maior sobre a criança, seus 

direitos e suas capacidades, reconhecendo-a como a tratamos neste estudo, como alguém 

competente, criativo, ativo e muito capaz. Apesar de apontarem para os processos de formação 

dos professores, as pesquisas realizadas a partir do conceito “auto(trans)formação permanente 

com professoras” são todas vinculadas ao Grupo Dialogus e a um grupo parceiro, e nenhuma 

tem relação com a escuta das crianças na educação infantil.  

A busca realizada também mostrou que nenhuma pesquisa foi realizada ainda no 

contexto de turmas multi-idades de 18/24 meses a 5 anos e 11 meses e, além disso, todos os 

contextos dos quais tivemos conhecimento ao longo dos últimos anos, que são contextos de 

turmas multietárias, compreendem um intervalo menor entre as idades, não ultrapassando o 

intervalo de dois/três anos entre as idades das crianças.  

Esse conjunto nos mostra que esta tese tem a possibilidade de se constituir um inédito 

viável à educação das crianças pequenas, ao tratar da escuta sensível e do olhar aguçado às 

crianças nas turmas multi-idades no processo de auto(trans)formação permanente com as 

professoras. Os estudos que realizamos, cruzados com as realidades que conhecemos, mostram-

nos que essa criança ativa, competente, criativa, que deve ter vez e voz, ainda continua, na 

maior parte das vezes, apenas nos textos das propostas pedagógicas das instituições, e muito 

pouco na prática efetivamente. Por isso, acreditamos na importância de lançarmos um olhar 

para este contexto diferenciado, no qual não é possível enquadrar as crianças e “fazer de conta” 

que todas estão sendo escutadas e que tudo vai bem. Acreditamos que pesquisar com as 

professoras sobre a escuta das crianças em turmas multi-idades traria – como de fato trouxe – 

contribuições inéditas à área e ajudaria as professoras e refletirem de modo mais ampliado sobre 

a escuta que realizam – ou não – às crianças, reflexões essas que desejamos que nos levem a 

uma educação de mais qualidade, com mais amor e alegria, e com respeito aos direitos de todas 

as crianças na educação infantil – e quiçá de todas as crianças.  
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5.3 ENFIM, SURGE UMA NOVA PESQUISA: PORQUE AFINAL, AS CRIANÇAS “NÃO 

VÃO ESQUECER DA ‘IMFÂNCIA’, DA SUA ESCOLA” 

 

5.3.1 Problema e objetivos da pesquisa 

 

Considerando, além dos pontos de partida já anunciados na primeira carta, as 

contribuições desse conjunto de pesquisas já realizadas que se aproximam da temática desta 

pesquisa que aqui propomos, e considerando também o inédito viável que uma tese deve 

apresentar, assim definimos o problema desta pesquisa: 

 

             

  Quais são os possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nas turmas 

multi-idades da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo provocam para os processos 

auto(trans)formativos permanentes com as professoras? 

 

 

Diante de tal problema, definimos como objetivo geral da pesquisa: 

 

             

   Compreender quais são os possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às 

crianças nas turmas multi-idades da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo provocam 

para os processos auto(trans)formativos permanentes com as professoras. 

 

 

E visando atender a este objetivo maior, definimos como objetivos específicos:  

 

 conhecer, com as professoras coautoras da pesquisa, suas experiências de vida e formação 

(JOSSO, 2010b), e a possível relação destas com a constituição de suas docências, a fim de 

buscar compreender, também a partir desse olhar sobre suas trajetórias, suas atuais concepções 

acerca da docência com as turmas multi-idades; 

 

 conhecer as concepções de algumas bolsistas que atuam na UEIIA e de estagiárias que 

estiverem realizando o estágio curricular do Curso de Pedagogia na UEIIA, sobre a docência 

com as turmas multi-idades, através da interlocução de uma ou duas Cartas Pedagógicas, a fim 
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de construir problematizações de onde emergirão algumas temáticas geradoras para a 

elaboração das Cartas Pedagógicas e para a realização dos Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos com as professoras coautoras da pesquisa; 

 

 construir um diálogo reflexivo com as professoras coautoras da pesquisa, através da 

interlocução por Cartas Pedagógicas e da realização de Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos, acerca dos possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às 

crianças nas turmas multi-idades da UEIIA provocam para as auto(trans)formações na 

constituição de suas docências; 

 

 compreender os possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nas 

turmas multi-idades da UEIIA provocam para os processos auto(trans)formativo com as 

professoras em formação permanente na UEIIA, e com as professoras que já atuaram nessas 

turmas na UEIIA, mas que hoje atuam em outras instituições/etapas/níveis/modalidades da 

educação. 

 

E assim definimos esse como o centro da nossa investigação. Esperamos que os 

constructos que dessa proposta nasceram contribuam em seus contextos de atuação e lhes 

possibilitem a construção de outros inéditos viáveis, para que possamos continuar vendo a 

acreditando na educação infantil como “uma mágica”, “uma arte que as próprias crianças 

criam”.  
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6 SEXTA CARTA: ÀS COAUTORAS DA PESQUISA 

 

no ipê Amarelo estudam 160 crianças e 7 crianças com deficiemcia, todas as crianças 

fazem esplorações por exemplo, descobrem coisas novas todo dia, moutam quebra 

cabeças do mais fasiu ao mais dificil, pulam, cada vez mais auto, comtam cada vez 

mais, corem cada vez mais e mais, cresem cada vez mais, se relacionam com outras 

crianças cada vez mais, enfim é assim que a proposta entra em cena. (MARIA 

EDUARDA RECH, PROPÓSTA NA EDUCAÇÃO IMFANTIL, 2016) 

 

 Queridas colegas, amigas, companheiras de jornada... Por acaso o trecho desse texto da 

Maria Eduarda lhes é familiar? Algo me diz que sim! Optei por iniciar esta carta que escrevo a 

vocês com esse trecho, porque ele se assemelha muito aos relatórios que produzimos sobre as 

conquistas das crianças, e que é uma marca importante da Ipê Amarelo, a qual eu imagino que 

cada uma de vocês que não está mais conosco carrega na memória...  

É a vocês que escolho escrever neste momento, pois, mesmo sendo coautoras59 desta 

pesquisa, há detalhes de momentos que fizeram parte desta trajetória – especialmente dos 

momentos vividos antes de eu chegar até vocês para convidá-las a serem coautoras da pesquisa 

– que certamente eu não consegui compartilhar com vocês, ou por falta de tempo, ou por não 

considerar relevante esse detalhamento em nossos encontros, ou até mesmo por esquecimento. 

Mas aqui, vejo a oportunidade de contar a vocês, a partir do meu lugar, como esse percurso 

investigativo foi realizado – vivido! –, e acredito que será importante e interessante para cada 

uma ouvir acerca dos “bastidores” desse processo: os detalhes da escolha metodológica, o 

caminho percorrido para chegar até vocês, o processo de escolha dos materiais e dinâmicas, o 

processo de escrita das cartas, de preparação e realização dos círculos, e a intensidade com que 

estes momentos foram vividos. 

Muito embora vocês tenham acompanhado e construído comigo a pesquisa nos três 

últimos anos, considero fundamental narrar principalmente os primeiros passos dados – que 

vocês não acompanharam de perto – e o processo vivido por mim a partir dos diálogos que 

fomos construindo. Enfim, aqui pretendo contar, com mais detalhes, a história desta pesquisa, 

que é parte da minha história e, agora, também parte da história de cada uma de vocês. Foi um 

processo que vivemos juntas com intensidade, amor, compromisso, ética, rigorosidade, 

seriedade e alegria. Obrigada por me/nos permitirem viver esse processo e chegar até aqui!  

                                                
59 O termo coautor(a) foi denominado pelo Grupo Dialogus para a realização de suas pesquisas porque nosso 

entendimento é de que, nos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, todas as pessoas envolvidas 

participam dialogicamente dos processos, e que a construção da pesquisa é um processo coletivo e, portanto, é 

impossível determinar um sujeito único como o principal.  
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6.1 A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO METODOLÓGICO INICIAL E A PERGUNTA 

QUE NOS INVADIU: AFINAL, POR QUE E PARA QUÊ PESQUISAMOS? 

 

 O processo de construção da metodologia desta pesquisa não foi simples; várias etapas 

foram percorridas, com muitas idas e vindas nas escolhas a cada reflexão realizada. A única 

certeza que eu tinha quando decidi fazer a seleção do doutorado – conforme detalhei nas cartas 

anteriores –, era de que eu gostaria de construir uma pesquisa dialógica com professoras de 

turmas multi-idades da Ipê Amarelo, tendo em vista tudo o que eu aprendi a partir da escuta das 

crianças nessas turmas, tudo o que eu aprendi também no Grupo Dialogus ao longo desses treze 

anos de grupo, vivendo processos de auto(trans)formação permanente com professoras e 

professores, e tendo em vista, também, o meu sentimento de amor e compromisso com essa 

Unidade, na qual, há exatos dez anos – dia 23 de setembro completei dez anos “de casa” – 

aprendo diariamente o que é ser professora de crianças.  

Nesse contexto amplo, cada escolha tinha que ser muito bem pensada e organizada, e 

justamente por buscar e tentar me permitir viver, constantemente, processos 

auto(trans)formativos, o problema e os objetivos que apresentei no anteprojeto foram sofrendo 

transformações e sendo reformulados ao longo da escrita do projeto, especialmente após as 

contribuições das professoras e dos professores que, gentilmente, assumiram o compromisso 

de ler e me ajudar a qualificar o projeto. Então, após dois anos de muitos estudos, e desse 

processo mais intenso de revisão, chegamos ao problema e aos objetivos que temos hoje – os 

quais foram apresentados na carta anterior, dedicada àquelas/es que trilharam por essas 

temáticas antes de mim e às/aos que a elas darão continuidade – e, tomando-os como horizonte, 

começamos a reorganizar – também a partir das contribuições das professoras e professores da 

banca examinadora – nosso caminho metodológico.  

 Pesquisar é sempre uma tarefa de muita responsabilidade, mas construir uma tese é uma 

responsabilidade ainda maior, pois estamos construindo algo inédito na nossa área, algo que 

ainda não foi escrito por ninguém e que passa a influenciar – uns mais, outros menos, mas há 

sempre certa influência, direta ou indiretamente – na vida de todas/os aquelas/es que atuam e 

se dedicam à área. E quem desse grupo já produziu suas teses concorda, não é? 

 E por isso mesmo, antes de qualquer escolha metodológica, uma pergunta nos invadiu 

e colocamo-nos a refletir: afinal, por que e para quê pesquisamos? Pensamos importante nos 

fazer essa pergunta porque, às vezes, nossas pesquisas se dão de forma tão sequencial e 

automática que acabamos por parar de nos perguntar o porquê delas. Que sentido uma pesquisa 

tem para nós e para a vida humana? 
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Nesse momento então retomamos um texto de Brandão e Borges (2007), no qual eles 

escrevem sobre o sentido de uma pesquisa, e nos focamos no trecho abaixo, que reflete em 

grande parte nossa compreensão: 

 

A pesquisa serve à criação do saber, e o saber serve à interação entre saberes. A 

interação dialógica entre campos, planos e sistemas do conhecimento serve ao 

adensamento e ao alargamento da compreensão de pessoas humanas a respeito do que 

importa: nós-mesmos; os círculos de vida social e de cultura que nos enlaçam de 

maneira inevitável; a vida que compartilhamos uns com os outros; o mundo e os 

infinitos círculos de realização do Cosmos de que nós, os seres humanos, somos parte 

e partilha. Todo o conhecimento competente não vocacionado ao diálogo entre 

saberes e entre diferentes criadores de saberes – inclusive os situados fora do campo 

das ciências acadêmicas e dos saberes auto-proclamados como cultos e/ou eruditos – 

não tem mais valor do que o de sua própria solidão (BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 
8). 

 

 É nesta pesquisa que eu acredito e na qual acreditamos enquanto Grupo Dialogus. Na 

pesquisa que serve para a construção de saberes, que são construídos com e para serem 

compartilhados com outras pessoas, das nossas e de outras áreas, com o fim último de contribuir 

para um mundo mais bonito, mais humano, mais justo, mais solidário, mais inclusivo.  

 Nesse momento recordo uma de suas escritas, Maria Talita, que na segunda carta 

compartilhou comigo que havia aceito o meu convite também por acreditar nesse potencial da 

pesquisa. Em suas palavras: “Nossas pesquisas fortalecem nossa rede de conhecimentos [...] A 

pesquisa amplia os horizontes, nos possibilita refinar e qualificar nossa compreensão, no 

sentido de tornar-nos mais sensíveis, gentis e humanos.”  

            Essa “rede” de conhecimentos que mencionas, Maria Talita, aproxima-se muito dessa 

ideia de “interação entre saberes” mencionada por Brandão e Borges (2007), e sua escrita revela 

sua preocupação com o fato de que a pesquisa tem o dever de ajudar a nós mesmos e a todos os 

seres humanos a ser mais, o que implica esse “adensamento e alargamento” da compreensão 

acerca de nós mesmos, do outro, do mundo, ou seja, daquilo que realmente importa, conforme 

mencionado pelos autores; penso que as pesquisas com esse viés, Maria Talita, nos tornam sim 

mais sensíveis, gentis e humanos, pois nos ajudam a (re)conhecer a nós mesmos, ao(s) outro(s) 

e ao mundo, o que nos ajuda a tornar o mundo um lugar melhor para todos. 

            A pesquisadora Marie-Christine Josso (2010a; 2010b) – sobre a qual comentei com 

vocês em alguns de nossos encontros – que trabalha com a metodologia da Pesquisa-formação 

a partir de histórias de vida, e que vem sendo uma referência importante na construção dos 

conceitos que vimos elaborando no Grupo Dialogus, escreve sobre aquilo que nos move em 

busca de formação, sobre o que será detalhado mais adiante. Mas, aqui, por ora, gostaria de 

mencionar que, para essa autora, o que nos move em busca de formação, em primeiro lugar, é 
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a busca pela felicidade60, sendo que o segredo da felicidade está guardado em nossa 

interioridade, em nossas sensibilidades e em nossos sonhos, e que o amor, por isso mesmo, 

surge como central nessa busca (JOSSO, 2010b). 

            Andreola (2011) também compartilha uma reflexão importante e pertinente na 

conjuntura de nosso mundo atual: a de que devemos ampliar a nossa visão para que nossas 

pesquisas tenham como objetivo maior a luta em prol das grandes urgências planetárias 

(ANDREOLA, 2011), em prol de um mundo mais humano e solidário. Nesse mesmo sentido, 

relembro um texto de Ghiggi (2008) em que ele problematiza: “Para que trabalhamos, senão 

para aliviar o sofrimento humano?” (GHIGGI, 2008, p. 159), ao questionar que sentido, que 

direção estamos dando à vida como pesquisadores.  

            E que momento para falarmos sobre “grandes urgências planetárias” ... Não é mesmo? 

Vivemos, desde o mês de março, uma pandemia no mundo que trouxe consigo a necessidade 

de empatia, solidariedade, cooperação – um tanto já esquecidos, não acham? –, e a pesquisa 

científica ressurgiu, nesse contexto, justamente como capaz de “aliviar esse sofrimento” e 

diminuir o ritmo de mortes... Sim, vimo-nos em meio à discussão economia versus vidas 

humanas... Até o momento em que escrevo esta tese, mais de cem mil vidas, só no Brasil, foram 

perdidas por causa da COVID-19 e por causa da falta de empatia, de solidariedade, de 

cooperação, de cuidado, de amor ao próximo. Talvez esse contexto possa nos mostrar, mais do 

que nunca, a importância da pesquisa para a vida humana e, mais do que isso, a importância de 

construirmos esse mundo mais humano e solidário, revendo a forma como vivemos com os 

outros, compreendendo que fazemos parte de uma mesma conjuntura e que sem esse outro, 

nada somos. 

           Fico aqui a pensar: tantas pesquisas, tantos investimentos em tantas áreas, e ainda 

vivemos em um país, em um mundo com tanta pobreza, com tantas doenças, com tantas pessoas 

interditadas em seu direito de estar sendo (FREIRE, 2002), com um sistema de educação que 

muito pouco – no meu ponto de vista – está contribuindo para as transformações que tanto 

sonhamos e pelas quais lutamos. Por isso, acredito que as pesquisas têm dado o seu contributo 

à sociedade, mas muitas delas não estão chegando “lá na ponta”, e nós, pesquisadores, 

precisamos trilhar esse caminho pensando para muito além de nós mesmos, para muito além de 

                                                
60 Algumas pessoas compartilharam comigo que discordam da autora acreditando que não possa ser assim por não 

sabermos o que é a felicidade e pelo fato dela representar, para cada um de nós, algo diferente. De fato, ela depende 

de algo diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas felicidade é ser saudável, para outras é ter alimento na 

mesa, para outras é ter um carro, para outras é ter uma família... Mas muito embora cada um conceitue a felicidade 

a seu modo, de acordo com a sua experiência de vida, e vá atrás dessa felicidade, concordo com a autora porque 

acredito que a felicidade seja o estado de satisfação, e não aquilo que gera esse estado. Acredito sim que a busca 

por esse sentimento de satisfação, contentamento e bem-estar seja o que nos mova, também, em busca de formação. 
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nossos títulos. Cabe-nos, por isso mesmo, um esforço para possibilitar essa construção e partilha 

de saberes, afinal, de que adianta tanto esforço pessoal em um mundo que parece fadado à 

barbárie (ANDREOLA, 2011)?  

           Articulando estes autores, penso mais uma vez na responsabilidade que assumimos ao 

realizar uma pesquisa, e por isso partilho da ideia de que a pesquisa serve para que possamos 

conhecer mais sobre algo com os outros e compartilhar o que conhecemos, nossos saberes e 

experiências, com o fim último de “aliviar o sofrimento humano”. Desse modo, pensei nesta 

pesquisa como possibilidade de construir novos conhecimentos com vocês, colegas professoras, 

que tanto têm a dizer a partir das diversas experiências que vivenciaram/vivenciam, permeadas 

por alegrias, medos, conquistas, angústias, aprendizagens, contribuindo com os seus e os nossos 

processos auto(trans)formativos, pois nossas experiências se encontram e podem se articular, 

como rios que desaguam em um mesmo oceano. 

            A propósito, a Karla, em sua primeira carta, escreveu que este foi um dos motivos que 

a levou a aceitar o meu convite para participar da pesquisa: “[...] pela possibilidade de viver 

isso que estou fazendo agora... escrever cartas, receber outras, participar de encontros nos quais 

poderei dialogar com outras professoras que vivem ou viveram, talvez, ‘as mesmas’ angústias 

que eu enquanto professoras em turmas multi-idades.” 

 Sim, Karla, a ideia desde o início foi esta: que pudéssemos, juntas, ao compartilhar umas 

com as outras os nossos saberes construídos ao longo dessa história das turmas multi-idades, 

reconstruí-los a partir das nossas experiências vividas, projetando uma atuação mais qualificada 

na Educação Infantil, ideia essa bem captada também pela Maria Talita, a qual ela expressou 

ao escrever sobre a sua sensação ao receber a primeira carta: “Sinto o presente, recheado de 

passado e com espaço para as ideias futuras!!!” (Primeira carta – grifos da coautora). 

 Desse modo, também sempre acreditei nesta pesquisa como possibilidade de dar às 

crianças um outro lugar nesse mundo, um lugar que muitas delas ainda não têm e que lhes é de 

direito. Pensei nesta pesquisa como possibilidade de buscar a felicidade, o amor, um mundo 

mais humano e solidário e como possibilidade de tentar garantir espaço para todas/os nesse 

mundo – porque infelizmente muitas, muitas pessoas ainda estão sendo colocadas à margem. E 

você, Gianna, mostrou-me que também acredita muito nessa possibilidade e que, por isso, 

aceitou fazer parte da pesquisa, quando escreveu que “Gostaria primeiro de agradecer por fazer 

parte da tua pesquisa, pois contigo acredito no trabalho com as crianças, na escuta e no diálogo 

com elas” (Primeira carta). Acreditar nas crianças e no nosso trabalho com elas, acredito ser o 

primeiro critério para que auto(trans)formações nas/com professoras de educação infantil 

aconteçam... 
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 Assim, penso que uma pesquisa serve para que possamos ser mais em todas as 

potencialidades do humano, ajudando o outro a também sê-lo. Paulo Freire (1995, p. 29), nesse 

sentido, ajuda-nos a compreender: “[...] pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade”. 

 No projeto era preciso apresentar um caminho metodológico inicial, mas eu e meu 

orientador sempre tivemos a certeza de que faríamos esse caminho caminhando (FREIRE; 

HORTON, 2011). Esse “esboço” apresentaria o caminho inicial planejado, o qual, no decorrer 

da pesquisa com vocês, que seriam convidadas a serem coautoras, continuaria sendo definido, 

compreendendo a necessidade e a importância da flexibilidade na metodologia de qualquer 

pesquisa qualitativa. 

Nesse sentido, Gómez; Flores; Giménez (s.d.), em seu texto “Procesos y fases de la 

investigación cualitativa”, ao se referirem à etapa de elaboração do projeto de pesquisa, 

corroboram: 

 

[...] el investigador cualitativo puede enfrentar esta etapa de la investigación tomando 

decisiones em uma serie de aspectos que van a delimitar el proceso de actuación em 

las fases sucesivas, si bien no siempre será posible plantear de antemano todas las 

fases y, por ende, adoptar las correspondientes decisiones. [...] Para la realización del 

disenõ no debemos perder de vista los rasgos diferenciales del mismo: su 

flexibilidade, su capacidade de adaptar-se em cada momento y circunstancia em 
función del cambio que se produzea en la realidad educativa del objeto de 

investigación.  

 

Então, partindo dos objetivos, eu e o Celso definimos como “base” da pesquisa, questões 

importantes e que são necessárias a todo e qualquer projeto de pesquisa. Primeiramente que 

essa pesquisa teria uma abordagem qualitativa, uma vez que estaria permeada pela relação entre 

pessoas inseridas em um contexto social, no caso desta pesquisa, que atuam ou atuaram na 

“nossa” Ipê Amarelo (e no caso daquelas que já atuaram, que ainda estejam atuando na área da 

educação), e por isso mesmo contaria com opiniões, significados, experiências, fatos, diálogos 

que ocorreriam entre essas pessoas, contando com a subjetividade de cada uma e respeitando 

as singularidades de todas e do grupo. Esse tipo de pesquisa toma o processo como foco central, 

não se preocupando apenas com os resultados e o produto final. De acordo com Flick (2009), 

esse tipo de pesquisa é extremamente relevante no estudo das relações sociais.  

Ainda de acordo com esse autor (ibid, p. 16), a pesquisa qualitativa “[...] parte da noção 

da construção social das realidades em estudo, está interessada nas perspectivas dos 

participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à questão 
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em estudo”. Para ele, essa pesquisa visa “[...] abordar o ‘mundo lá fora’ e não contextos 

especializados de pesquisa, como os laboratórios e entender, descrever e, às vezes, explicar os 

fenômenos sociais ‘de dentro’” (ibid, p. 8).  

Garnica (1997, p. 111) assim apresenta a pesquisa qualitativa: 

  

[...] nas abordagens qualitativas, o termo pesquisa ganha novo significado, passando 

a ser concebido como uma trajetória circular em torno do que se deseja compreender, 
não se preocupando única e/ou aprioristicamente com princípios, leis e 

generalizações, mas voltando o olhar à qualidade [...]. O homem compreende porque 

interroga as coisas com as quais convive. As coisas do mundo lhe são dadas à 

consciência que está, de modo atento, voltada para conhecê-las: o homem é já homem-

no-mundo, ele percebe-se humano vivendo com outros humanos, numa relação da 

qual naturalmente faz parte, não podendo dissociar-se dela. Assim, não existirá 

neutralidade do pesquisador em relação à pesquisa - forma de descortinar o mundo -, 

pois ele atribui significados, seleciona o que do mundo quer conhecer, interage com 

o conhecido e se dispõe a comunicá-lo. Também não haverá “conclusões”, mas uma 

“construção de resultados”, posto que compreensões, não sendo encarceráveis, nunca 

serão definitivas.  

 

           Dentro da abordagem qualitativa, esta pesquisa foi então definida como sendo do Tipo 

Estudo de Caso (CHIZZOTTI, 2009), tendo em vista que teria como foco um caso particular, a 

Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, que aqui é considerada uma “[...] referência 

significativa para merecer a investigação” (ibid, p. 102-103). E também assumida como 

Pesquisa-auto(trans)formação (FREIRE, 1995, 2002, 2011a, entre outros; JOSSO, 2010a, 

2010b), um tipo de pesquisa que vem sendo construída pelo Grupo Dialogus a partir do aporte 

teórico freireno e jossoniano. Ela se constituiria em um espaço formativo para nós, professoras, 

visando uma “[...] transformação do sujeito aprendente [...]” (JOSSO, 2010b, p.125), no caso 

desta pesquisa, auto(trans)formações permanentes com professoras, cujo foco estaria na 

reflexão e possível transformação das práticas educativas a partir das experiências vividas nas 

turmas multi-idades da UEIIA. Mas e quem seriam as coautoras? 

 

6.2 DOS CAMINHOS QUE LEVARAM AOS NOSSOS ENCONTROS 

 

  Tomando então como horizonte o problema e o objetivo geral da pesquisa, que estava 

em compreender quais os possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças 

nas turmas multi-idades da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo provocam para os 

processos auto(trans)formativos permanentes com as professoras, delimitamos então como 

participantes desta pesquisa, nossas coautoras, professoras que atuam e que já atuaram nas 
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turmas multi-idades da UEIIA ao longo desses 10 – agora 12 – anos de história dessas turmas 

na Unidade (a saber, período compreendido entre 2008 e 2018). 

 Considerando então que, no ano de 2018, as turmas integração/multi-idades61 estavam 

completando dez anos de existência, compreendemos que seria importante um olhar mais 

detalhado acerca dessa trajetória com vistas a contemplar os aspectos e momentos mais 

importantes dela e, para tanto, começamos a pensar nas possíveis estratégias para contemplar 

as professoras que atuaram ao longo desses 10 anos. 

 No decorrer da análise documental realizada (a qual detalharemos a seguir), foi possível 

identificar três grandes momentos na história de dez anos das turmas multi-idades da UEIIA, 

dos quais imagino que vocês lembram ou tenham conhecimento: o período de 2008 a 2010, 

quando havia apenas uma “Turma Integração” na Unidade, constituída por crianças de 1 ano a 

5 anos e 11 meses, aproximadamente; o período de 2011 a 2015, quando haviam mais turmas 

de integração/multi-idades na escola, mas com intervalos menores entre as idades (18 meses a 

4 anos, 2 a 4 anos, 3 a 5 anos e 4 a 5 anos e 11 meses, aproximadamente); e o período de 2016 

a 2018, quando todas as turmas de crianças a partir de 18 meses/2 anos, tornaram-se turmas 

multi-idades de 18 meses/2 anos a 5 anos e 11 meses, aproximadamente. Tendo em vista a 

importância desses três períodos na história das turmas multi-idades da UEIIA, consideramos 

que seria importante dialogar com professoras que fizeram parte de cada um desses três 

períodos.  

               Como vocês sabem, são muitas professoras que já atuaram e que atuam na Unidade, 

então optamos por convidar para participar, como coautoras da pesquisa, as duas professoras 

que durante mais tempo atuaram nas turmas multi-idades em cada um desses períodos. Isso nos 

possibilitaria escutar professoras que já atuaram e que não estão mais conosco, mas que 

continuam atuando em outros espaços-tempos de educação; possivelmente professoras que 

atuaram no primeiro ou segundo período (como bolsistas, estagiárias ou professoras), saíram 

da Unidade e que retornaram para atuar na multi-idade no terceiro período, e também 

professoras que, naquele momento (2018), estariam atuando nas turmas multi-idades da UEIIA, 

conjunto este que, acreditamos, traria elementos muito importantes para a interpretação da 

experiência vivida na UEIIA entre os anos de 2008 a 2018.  

 Cabe aqui recordar62 que, de 2008 a 2012, as professoras eram contratadas via FATEC 

como Atendentes de Educação Infantil; de 2012 a 2015 eram contratadas via empresa 

terceirizada como Educadoras Infantis; a partir de 2015, com as vagas de professoras do Ensino 

                                                
61 Explico sobre essas diferentes nomenclaturas na Quarta Carta, quando narro a história das turmas multi-idades. 
62 Tendo em vista que já foi mencionado na Quarta Carta, destinada à “Família Ipê Amarelo”. 
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Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) que recebemos, passamos a contar com dois grupos: o 

grupo das professoras EBTT e o grupo das Educadoras Infantis contratadas via empresa 

terceirizada. Como no terceiro período contávamos com professoras de dois vínculos diferentes 

com a Unidade/Universidade (efetivas e contratadas), optamos por incluir duas pessoas de cada 

um desses grupos, respeitando os critérios estipulados, de modo que as duas professoras EBTT 

e as duas Educadoras Infantis contratadas que por mais tempo atuaram nas turmas multi-idades 

nesse período, foram convidadas a participar da pesquisa.  

 Mas tão logo iniciamos esse levantamento, um critério se tornou essencial na 

continuidade desse processo: o que consideraríamos, nesta pesquisa, “turma multi-idade”? 

Como vocês sabem – viveram isso –, e como percebemos na descrição dos períodos acima, as 

turmas multi-idades foram assumindo características bem diversas no que tange às idades ao 

longo desse período. Consideraríamos, na pesquisa, as professoras que trabalharam nas turmas 

com quais intervalos entre as idades? Inicialmente havíamos pensado em considerar multi-idade 

todas as turmas que tivessem mais de 12 meses de intervalo entre as idades, pois estas teriam 

mais de uma idade em sua composição. Ocorre que, ao observar a formação das turmas, nos 

deparamos com o fato de que praticamente todas as turmas entrariam na pesquisa, considerando 

que todas elas tinham mais de 12 meses de intervalo entre as idades – ainda que fosse 12 meses 

e 1, 2 dias), que é uma organização “seriada”, tradicional na Educação Infantil (turmas de 1 a 2 

anos, de 2 a 3 anos...). Participariam, inclusive, as turmas de berçário e aquelas não consideradas 

turmas multi-idades pela equipe. 

 Então eu e o Celso chegamos à conclusão de que deveríamos aumentar esse intervalo 

para que conseguíssemos caracterizar melhor a multi-idade da Ipê Amarelo, cuja proposta é 

uma multi-idade com intervalos maiores entre as idades. Foi aí que decidimos que os dois 

critérios para definir as turmas que entrariam nesse levantamento, seriam: 

- critério 1: as turmas identificadas pela instituição como “Turma Integração” (tal identificação 

aconteceu de 2008 a 2012); 

- critério 2: intervalo de, no mínimo, 24 meses entre as idades.  

            Para que pudéssemos tomar conhecimento dos intervalos entre as idades das crianças 

de cada turma, fazia-se necessário, primeiramente, ter em mãos as listas de chamada das turmas; 

ocorre que, ao contrário do modo como hoje as organizamos, a maioria das listas de chamada 

do período trabalhado nessa pesquisa não continha a informação da idade das crianças, e não 

havia, nos arquivos da secretaria, um arquivo único com as datas de nascimento de todas as 

crianças da Unidade. Por esse motivo busquei, nos arquivos da Unidade, as pastas de cada uma 

das crianças e fiz o levantamento da data de nascimento de todas as crianças que frequentaram 
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a Unidade no período compreendido entre 2008 e 201863. Organizada essa lista, foi possível 

então colocar a idade de todas as crianças e especificar com exatidão o intervalo entre as idades 

das crianças em cada turma. Algumas turmas entraram e outras saíram dos critérios por questões 

de dias, mas critérios servem para isso, não é mesmo? Então organizamos uma tabela (modelo 

a seguir), para detalhar todas as turmas que entravam nesse critério inicial, para cada um dos 

três períodos: 

 

Tabela 1 - Modelo de tabela organizada para pesquisa documental 

 

ANO: 

TURMA E TURNO 

(NOMENCLATURA) 
PROFESSORAS/ES 

Nº DE 

CRIANÇAS64 

INTERVALO 

ENTRE AS 

IDADES DAS 

CRIANÇAS 

 

 
   

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Preenchida essa tabela, era hora de selecionar as professoras que por mais tempo 

atuaram em cada um dos três períodos, o que nos levava à necessidade de analisar todas as listas 

de chamada novamente para verificar o tempo de permanência de cada uma delas nas turmas 

multi-idades. Verificamos e, ao final de cada tabela, listamos o nome de todas as professoras e 

o tempo de atuação naquele ano e, ao final do período, listamos, por tempo de atuação, do maior 

para o menor, até dez professoras, com o objetivo de convidar as duas primeiras da lista.  

           Na UEIIA, como a maioria de vocês deve lembrar, até o ano de 2018 havia também um 

espaço de atuação que não era na sala das turmas, mas que também sempre considerei um 

importante espaço formativo, do qual fiz parte de 2012 a 2015, e do qual algumas de vocês 

também fizeram parte: o espaço de apoio pedagógico à coordenação. Na UEIIA, o espaço da 

                                                
63 A fim de contribuir com o acervo histórico da Unidade, nesse processo acabei fazendo o levantamento da data 

de nascimento de todas as crianças que frequentaram a Unidade desde a sua fundação (quando essa informação 

existia na pasta da criança) até o momento dessa pesquisa documental. 
64 O número de crianças foi levantado no primeiro e no último mês do ano letivo, tendo em vista que mudanças 

nesse número ocorrem ao longo do ano, o que observamos que aconteceu com frequência no primeiro período 

analisado. Também observamos que alguns dados destoam entre listas de chamada e escritas/falas das coautoras, 

e imaginamos que isso tenha acontecido, em muitos momentos, pelo fato de algumas crianças não passarem de 

uma lista de chamada para outra, ou por outros motivos.  
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Coordenação Pedagógica (espaço esse que, em 2015, se transformou em Departamento de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, com o novo regimento da Unidade) sempre ficou sob a 

responsabilidade de uma coordenadora pedagógica (por vezes duas). Mas, desde 2012, contava 

também com uma ou duas educadoras que desempenhavam o papel de apoio pedagógico à 

coordenação, ou seja, que eram responsáveis por apoiar os processos de planejamento, 

registro/documentação, avaliação, e também por apoiar a prática pedagógica com as crianças65.  

            Muitas pessoas, desde 2012, vêm passando por esse lugar, trabalhando comigo e com 

outras pessoas que fizeram parte dele. Destaquei, na Terceira Carta, o quanto estar neste espaço 

foi um diferencial na minha formação, que me proporcionou auto(trans)formações importantes 

que hoje me levam a escolher essa temática de pesquisa.  

            Nesse sentido, um trecho de sua escrita na primeira carta, Karla, revela que esse 

sentimento não foi vivido apenas por mim. Você escreve que “[...] com esta experiência (vivida 

no apoio pedagógico), tive a oportunidade de olhar para a docência a partir de um outro ângulo” 

(Primeira carta). Como o nosso olhar muda estando nesse lugar, não é mesmo Karla, Gianna e 

Viviane? Que bom se todas as professoras pudessem, em algum momento de suas trajetórias, 

atuar neste lugar... Ele agrega e muito em nosso processo formativo! 

            Por esse motivo, este grupo também foi escolhido para fazer parte desta pesquisa, 

contudo, um critério importante que estabelecemos para este grupo seria o de que participariam 

apenas aquelas educadoras que antes de estarem nesse lugar, atuaram nas turmas multi-idades66, 

uma vez que seria importante, nessa pesquisa, o olhar de quem atuou enquanto docente nessas 

turmas e, depois, conseguiu ampliar esse olhar atuando no apoio pedagógico à coordenação.   

 Desse modo, nossa busca por compreender os possíveis desafios que a escuta sensível 

e o olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades da UEIIA provocam para os processos 

auto(trans)formativos permanentes com as professoras, teve foco em três grupos específicos, 

compreendendo que para cada uma das pessoas destes grupos, a atuação nas turmas multi-

idades pode provocar/ter provocado diferentes processos auto(trans)formativos, e nos 

interessava muito esse olhar mais amplo: 

                                                
65 A partir do ano de 2013 ninguém mais exerceu a função de coordenadora pedagógica da Unidade, espaço esse 

que foi ocupado apenas pelas duas educadoras que eram apoio à coordenação.  
66 O lugar de apoio pedagógico à coordenação foi assumido somente por Educadoras Infantis, tendo existido de 

2012 a 2018. 
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 grupo das professoras (pedagogas ou educadoras especiais) que já atuaram nessas turmas e 

que hoje continuam sua formação permanente em outros espaços-tempos da educação ou que, 

após sua atuação nos períodos anteriores, voltaram a atuar na Unidade67; 

 grupo das professoras (pedagogas) que atuam nesse espaço atualmente (nesse caso, que 

estavam atuando no momento da pesquisa);  

 grupo das professoras que atuaram nas turmas multi-idades e, posteriormente, no apoio 

pedagógico à coordenação da UEIIA (que poderiam, naquele momento, ainda estar exercendo 

esta função ou a função de professora na Unidade, ou que poderiam estar atuando em outros 

espaços educativos, não mais na UEIIA).  

 Planejamos contar, então, com quatro grupos diferentes de coautoras e com o seguinte 

número:  

 duas Atendentes em Educação Infantil do primeiro período; 

 duas Educadoras Infantis do segundo período68; 

 duas Educadoras Infantis do terceiro período; 

 duas Professoras EBTT do terceiro período; 

 duas Educadoras Infantis que atuaram no apoio pedagógico no segundo e/ou terceiro 

período69.  

 Cabe salientar que, no terceiro período, contamos com a participação de quatro 

coautoras porque, de 2016 a 2018 (integralmente), o grupo de professoras da Unidade foi 

composto por esses dois grupos (sete Professoras EBTT e dez Educadoras Infantis), o que 

levou-nos a optar por incluir duas coautoras de cada um desses grupos.  

            No segundo período, entre 2012 e 2015, contamos com uma diversidade ainda maior, 

pois até maio de 2012 ainda contávamos com Atendentes de Educação Infantil; a partir de maio 

de 2012 passamos a contar com Educadoras Infantis; e a partir de janeiro de 2015, com as 

Professoras EBTT. Como Atendentes de Educação Infantil e Professoras EBTT trabalharam 

pouco tempo nesse período (cinco meses e um ano, respectivamente, dentro de um período de 

três anos), Educadoras Infantis acabaram sendo selecionadas, e como os três grupos não fizeram 

parte integral deste período, compreendemos que o mais adequado seria manter apenas 

Educadoras Infantis no grupo deste terceiro período, até porque nenhuma Atendente de 

Educação Infantil ou Professora EBTT seria selecionada.  

                                                
67 Existem casos na Unidade de professoras que atuaram nas turmas multi-idades em períodos anteriores e que, 

nos períodos subsequentes, voltaram a atuar na Unidade, novamente em turmas multi-idades, e essas professoras 

poderiam entrar nos critérios de participação que estipulamos. 
68 Também explico sobre essas diferentes nomenclaturas na Quarta Carta. 
69 No primeiro período essa função ainda não existia na instituição. 
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          Mas voltando à seleção das duas coautoras por grupo, os critérios de escolha delas, foram: 

 critério 1: mais tempo de atuação nas turmas multi-idades em cada período (independente 

dessas turmas terem uma diferença maior ou menor entre as idades, desde que fosse considerada 

multi-idade de acordo com o estabelecido para esta pesquisa, ou seja, no mínimo 24 meses de 

intervalo entre as idades); 

 critério 2: continuar atuando na área da educação em qualquer nível/etapa/modalidade (para 

aquelas que já não estavam mais na Unidade). 

            Em alguns anos tivemos empates entre as professoras e, por este motivo, elencamos 

critérios de desempate, a saber:  

 critério 3: não ter sido selecionada em outro período;  

 critério 4: não ter sido desligada da instituição por razões pedagógicas; 

 critério 5: ter atuado em mais de uma função na Unidade (ter sido bolsista/estagiária ou apoio 

pedagógico); 

 critério 6: mais tempo de atuação na educação infantil. 

 Para o último grupo, formado por educadoras do apoio pedagógico, os critérios foram:  

 critério 1: ter atuado nas turmas multi-idades; 

 critério 2: mais tempo de atuação no apoio pedagógico. 

 Listamos, inicialmente, as duas pessoas de cada um desses grupos, mas, como já 

mencionado, nossa lista foi mais ampla, considerando os critérios estipulados, caso alguma de 

vocês não aceitasse – por qualquer motivo – fazer parte da pesquisa. Nesse caso, seguiríamos 

convidando a próxima da lista, considerando o(s) mesmo(s) critério(s). Para melhor 

visualização do grupo de coautoras e dos critérios de escolha destas, elaboramos o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 5 - Coautoras da pesquisa 

 

 

QUEM 

 

 

QUANTAS 

 

CRITÉRIO(S) DE ESCOLHA 

 

 

Atendentes que atuaram no então Núcleo de 

Educação Infantil no primeiro período (de 

2008 a 2010) 

 

 

2 

 

- Mais tempo de atuação na turma multi-

idade (neste momento denominada “Turma 

Integração”) 
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- Continuar atuando na área da educação 

(para aquelas que não estão mais na 

Unidade) 

 

 

Educadoras que atuaram no segundo período 

(de 2011 a 2015) no então Núcleo de 

Educação Infantil (de 2011 a 2012) ou já na 

Unidade (de 2012 a 2015) 

 

 

 

2 

 

 

- Mais tempo de atuação nas turmas multi-

idades 

- Continuar atuando na área da educação 

(para aquelas que não estão mais na 

Unidade) 

 

 

Educadoras que atuaram/atuam nas turmas 

multi-idades da UEIIA de 2016 a 2018  

 

 

2 

 

- Mais tempo de atuação nas turmas multi-

idades 

- Continuar atuando na área da educação 

(para aquelas que não estão mais na 

Unidade) 

 

 

Professoras que atuaram/atuam nas turmas 

multi-idades da UEIIA de 2016 a 2018 

 

 

2 

- Mais tempo de atuação nas turmas multi-

idades70 

 

Educadoras que atuaram no apoio pedagógico 

à coordenação, de 2012 a 2018 

 

 

 

2 

 

- Ter atuado nas turmas multi-idades 

- Mais tempo de atuação no apoio 

pedagógico 

- Continuar atuando na área da educação 

(para aquelas que não estão mais na 

Unidade) 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 E foi assim que chegamos até vocês: Maricota e Bruna (Atendentes de Educação 

Infantil) foram as selecionadas do primeiro período; Elisandra, Lígia e Gianna71 (Educadoras 

Infantis) do segundo período; Maria Talita e Gabriela (professoras EBTT), Juliana e Ana Carla 

                                                
70 Não há outro critério, como nos casos anteriores, porque nenhuma professora saiu da Unidade neste período. 
71 Conforme explicarei mais adiante, foram selecionadas três professoras no segundo período porque uma delas 

não pode participar dos círculos, então a terceira professora foi convidada a participar.  
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(Educadoras Infantis) do terceiro período, e Viviane e Karla (Educadoras Infantis) que atuaram 

no apoio à coordenação pedagógica. Que alegria formar este grupo!  

            E agora, conforme combinamos, antes de prosseguir vou apresentá-las às nossas leitoras 

e aos nossos leitores72:  

 

MARICOTA: Cresceu na zona rural. É filha de professora dos anos iniciais da Rede Pública 

Estadual do Rio Grande do Sul. Não queria ser professora, mas depois que teve o primeiro 

contato com crianças como auxiliar de educação infantil na rede privada de Santa Maria, 

decidiu cursar Educação Especial – Licenciatura Plena. Formou-se em 2008 pela UFSM e 

atualmente trabalha na Rede Pública Municipal de Agudo e na Rede Pública Estadual do Rio 

Grande do Sul, atuando como Educadora Especial e como Supervisora Pedagógica com 

crianças, adolescentes e jovens de 4 a 20 anos de idade. Começou a atuar na Ipê Amarelo como 

bolsista em 2007 e, em 2008, quando se formou, foi contratada como Atendente de Educação 

Infantil. Em março do mesmo ano foi desafiada e assumiu a Turma Integração, a primeira da 

história das turmas multi-idades. Trabalhou durante três anos nessa turma, permanecendo no 

então Núcleo até o início de 2011, quando foi nomeada no concurso de um município da região. 

Atua na área da educação há 12 anos.  

 

BRUNA: É Educadora Especial desde 2007 pela UFSM, muito embora este curso não tenha 

sido sua primeira opção, mas uma escolha a partir das circunstâncias de sua vida naquele 

momento. Depois de formada, atuou por três anos em uma escola de educação infantil da rede 

privada do município de Santa Maria, em turmas de berçário. Em setembro de 2010 passou no 

processo seletivo para atuar na Turma Integração da Ipê Amarelo e, no ano seguinte, 

acompanhou a turma. De fevereiro ao início de maio de 2012 assumiu a turma de berçário, 

manhã e tarde, no então Núcleo, quando precisou ser desligada da UEIIA por não ter formação 

em Pedagogia e este ser um dos pré-requisitos do contrato para Educador Infantil que passou a 

vigorar na Ipê Amarelo. Mas poucos meses depois retornou à UEIIA para atuar como bolsista 

do Atendimento Educacional Especializado. Em 2013 passou a auxiliar no apoio pedagógico à 

coordenação, onde atuou até abril de 2014, quando saiu da Unidade para dedicar-se ao 

mestrado.  Em 2017 formou-se também em Pedagogia e, em 2019, concluiu o Doutorado em 

Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na UFSM, na Linha de Pesquisa 3 – 

Educação Especial, mesmo programa e linha em que cursou o mestrado. Foi professora 

substituta no Departamento de Educação Especial do Curso de Educação Especial da UFSM 

no período de 2018 a 2019. Atualmente é professora de Educação Especial na rede municipal 

de ensino de Santa Maria, atuando na educação infantil, nos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental. Atua na área da educação há 13 anos. 

 

LÍGIA: A Pedagogia não foi sua primeira opção, mas acabou gostando muito da área e optou 

por cursá-la – inicialmente na Universidade Franciscana (UNIFRA) e depois na UFSM quando 

abriu a primeira turma noturna, pois ela tinha que trabalhar também. Em 2008, durante a 

                                                
72 Algumas coautoras optaram por manter o seu nome e outras escolheram pseudônimos. Estes, foram escolhidos 

com base nas memórias afetivas delas com relação às professoras que marcaram suas trajetórias.  



136 

 

 

graduação na UFSM, começou a atuar como bolsista na Ipê Amarelo, na Turma Integração, 

onde permaneceu até 2010, sempre acompanhando a professora Maricota73. Formou-se em 

2010. Em 2011 foi contratada como Atendente de Educação Infantil, atuando sempre nas 

turmas multi-idades até o ano de 2014, quando resolveu sair da Unidade para atuar no 

município, nos anos iniciais, com o objetivo de conhecer outra realidade. Em fevereiro de 2018 

teve a oportunidade de voltar a atuar na Ipê Amarelo, onde permaneceu até o final do mesmo 

ano. Desde 2019 é professora de anos iniciais da rede municipal de ensino de Santa Maria. Atua 

há 10 anos como professora.  

 

ELISANDRA: Formou-se em 2010 em Pedagogia pela UFSM e, em 2011, começou a atuar na 

Ipê Amarelo como Atendente de Educação Infantil. Antes da Ipê, atuou como estagiária em 

turma de educação infantil em uma escola da periferia de Santa Maria. Em 2013 foi nomeada 

como professora da Rede Estadual do Estado do Rio Grande do Sul para atuar com o ensino 

fundamental com turmas de 1º, 3º e 4 º ano. Atualmente é vice-diretora e professora em uma 

escola da Rede Estadual em um município do norte do RS. Atua há 10 anos como professora. 

 

GIANNA: Cresceu em um bairro do interior, onde mora e atua como professora, hoje. Apesar 

das dificuldades vividas por sua família, sua infância foi muito feliz, marcada pelo contato com 

a natureza e por muitas brincadeiras. Formou-se em 2012 no Curso de Pedagogia da UFSM e, 

tão logo se formou, iniciou sua atuação na Ipê Amarelo, inicialmente como Educadora Infantil 

e, mais tarde, como apoio pedagógico à coordenação, onde permaneceu até 2014, quando 

iniciou o mestrado. Cursou Especialização em Gestão Educacional e Mestrado em Educação 

na UFSM, onde atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação. Desde 

2018 é professora na rede pública municipal de Santa Maria, tendo atuado com educação 

infantil (pré-escola) e turmas de 1º e 3º ano do ensino fundamental. Atualmente é professora de 

uma turma de 1º ano. Atua há 9 anos como professora.  

 

MARIA TALITA: Cursou o magistério porque sempre quis ser professora, mas, depois de uma 

experiência difícil, decidiu mudar de profissão. Então cursou Engenharia Florestal e, após 

concluir o curso, viveu uma nova experiência com a educação infantil que a levou a cursar 

Pedagogia. Formou-se então pela UFSM em 2003 e, antes de concluir o curso, ingressou no 

Mestrado em Educação. Antes de finalizar o mestrado, assumiu como professora substituta no 

Curso de Pedagogia da UFSM. Na mesma época foi nomeada em um concurso público para 

professora na pré-escola da rede pública municipal de um município da região, onde atuou de 

2003 a 2015, período no qual também assumiu cargos de gestão em algumas instituições de 

educação infantil e de educação de jovens e adultos. Cursou Especialização em Gestão 

Educacional e o Curso de Doutorado em Educação na UFSM, tendo concluído esse último em 

2017. Em 2015 foi aprovada no concurso para Professora EBTT na UEIIA, onde atua até o 

momento. Atua há 17 anos como professora. 

 

GABRIELA: Vem de uma família de professores, mas não queria cursar magistério por 

acompanhar o trabalho difícil da mãe (muito trabalho em casa e pouco reconhecimento); no 

                                                
73 Maricota, coautora desta pesquisa. 
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entanto, acabou cursando-o por insistência de sua mãe, e depois decidiu fazer Pedagogia quando 

descobriu que queria trabalhar com crianças e em uma profissão que “não precisasse ser igual 

todos os anos”. Cursou Pedagogia na UFSM e, quase no final de sua graduação, atuou como 

bolsista na Ipê Amarelo, em uma turma de crianças com dois e três anos de idade. Formou-se 

em Pedagogia pela UFSM no ano de 2010, mesmo ano em que saiu da Ipê Amarelo e passou a 

cursar o Mestrado em Educação. Durante o mestrado, foi nomeada em um concurso público 

para atuar com a educação infantil da rede pública de um município da região central do RS. 

Lá trabalhou por quase três anos em turmas de pré-escola, alternando entre crianças com 4 e 5 

anos de idade. Em 2015 retornou para Santa Maria/RS para assumir o concurso como professora 

EBTT na Ipê Amarelo, onde atuou até julho de 2020. Atualmente é professora no Instituto 

Federal Farroupilha. É professora há 9 anos. 

 

ANA CARLA: Filha de pais agricultores, cresceu na zona rural. Em setembro de 2014, durante 

a Graduação em Pedagogia, começou a atuar como bolsista na Ipê Amarelo com uma turma de 

crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. No primeiro semestre do ano seguinte continuou como 

bolsista com crianças dessa mesma faixa etária e, no segundo semestre, realizou seu estágio de 

final de curso nessa turma. Formou-se em 2016. No início de 2016 assumiu o cargo de 

Educadora Infantil em uma turma multi-idade com crianças de 1 a 5 anos e 11 meses na UEIIA, 

atuando com turmas dessa faixa etária até hoje, como professora contratada. É professora há 5 

anos. 

 

JULIANA: Teve uma infância marcada pelas brincadeiras com o irmão, os primos, amigos e o 

pai. Sua mãe trabalhava como faxineira e, seu pai, com construções e reformas; por isso, sempre 

deram muito valor ao estudo. Foi a primeira pessoa da família a ingressar em um curso superior. 

No momento da escolha da graduação, esteve indecisa entre os Cursos de Administração e 

Pedagogia, mas por acreditar que fosse gostar mais da Pedagogia, optou por esta. Formou-se 

em 2015 na UFSM. Concomitante à graduação, atuou como bolsista na Ipê Amarelo de outubro 

de 2012 até final de 2014, onde também realizou seu estágio de final de curso no ano de 2014. 

Tão logo se formou, passou a atuar como Educadora Infantil na UEIIA: no ano de 2015 no 

ateliê, e nos anos de 2016 e 2017 em turmas multi-idades (crianças com idades entre 18 meses 

até 5 anos e 11 meses). Até abril de 2018 foi educadora volante, ao mesmo tempo em que 

assumiu o cargo de professora dos anos inicias na Rede Pública Municipal de Santa Maria, 

tendo atuado com turmas de 3º e 4º ano. Nesta mesma rede de ensino atuou também com 

educação infantil em turma de “Pré-misto” (crianças com idades entre 4 e 5 anos e 11meses), 

Maternal I (crianças com 2 anos) e Maternal II (crianças com 3 anos). É professora há 6 anos.  

 

KARLA: A docência sempre esteve presente em sua vida, pois ajudava sua mãe, professora dos 

anos iniciais (hoje aposentada), a organizar materiais de trabalho; além disso, outras pessoas da 

família também exerciam a docência. Cursou o magistério porque sua mãe não via outra opção 

e porque ela também gostava da ideia. Tão logo concluiu o magistério, quis cursar a Graduação 

em Pedagogia. Formou-se então na UFSM em janeiro de 2012. Começou sua atuação na Ipê 

Amarelo em maio de 2012 (primeiro ano de contrato terceirizado para Educadora Infantil) como 

Educadora Infantil, em uma turma com crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, mesma faixa etária 

em que atuou no ano de 2013. Em 2014 foi desafiada a atuar em uma turma com crianças de 2 
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a 4 anos. De 2014 a 2016 cursou a Especialização em Docência na Educação Infantil (UFSM), 

e de 2015 a 2017 cursou o Mestrado em Educação (UFSM). Em setembro de 2014 foi convidada 

para atuar no apoio pedagógico da UEIIA e, em outubro de 2016, passou no concurso para 

professor substituto da Ipê Amarelo. Permaneceu nesse cargo, na função de apoio pedagógico, 

até março de 2018, quando passou a atuar na rede privada de Santa Maria, também com a 

educação infantil (turma com crianças de 5 anos). Em abril de 2018 foi nomeada no concurso 

da rede pública de Santa Maria para atuar com a educação infantil. Assumiu uma turma com 

crianças de 2 e 3 anos em um turno e, no outro, permaneceu atuando na rede privada, no 

primeiro semestre com crianças de 5 anos e, no segundo semestre, com uma turma de 2º ano do 

ensino fundamental. No ano de 2019 atuou somente na Rede Municipal de Ensino de Santa 

Maria com crianças de 2 e 3 anos, e com uma turma de 2º ano. Atualmente é Coordenadora 

Pedagógica da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino na Secretaria Municipal 

de Educação de Santa Maria. Tem 9 anos de atuação na Educação Infantil.   

 

VIVIANE: Viveu uma infância muito feliz ao lado da irmã, cinco anos mais velha, e dos 

amigos. Desde a educação infantil desejava ser professora. Começou a atuar na Ipê Amarelo 

em fevereiro de 2014 como estagiária do Curso de Pedagogia da UFSM; no mês de agosto se 

formou e, de imediato, passou a atuar como Educadora Infantil, com crianças de 4 a 5 anos e 

11 meses, na mesma turma em que realizou o estágio. Em 2016 passou a atuar nas turmas multi-

idades com crianças de 1 ano e meio a 5 anos e 11 meses. Em junho de 2017 passou a atuar no 

apoio pedagógico, onde permaneceu até julho de 2018, quando voltou a ser professora de turma 

multi-idade, permanecendo até hoje, como professora contratada. É professora há 6 anos.  

 

 O quadro abaixo apresenta uma sistematização do início da atuação das coautoras nas 

turmas multi-idades, que acredito que auxiliará na compreensão dos constructos apresentados 

nas cartas seguintes. 

 

Quadro 6 - Síntese do início da atuação das coautoras nas turmas multi-idades 

 

Professoras que iniciaram a sua atuação na Ipê Amarelo já com turmas 

multi-idades de 18 meses/2 anos a 5 anos e 11 meses de idade 

aproximadamente (como bolsistas ou professoras). 

Maricota, 

Lígia, Bruna e 

Elisandra 

Professoras que iniciaram a sua atuação na Ipê Amarelo com turmas 

multi-idades com intervalo menor entre as idades, e depois passaram a 

atuar nas turmas multi-idade de 18 meses/2 anos a 5 anos e 11 meses de 

idade aproximadamente (como bolsistas ou professoras). 

Ana Carla, 

Juliana, 

Viviane e 

Karla 
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Professora que atuava na Ipê Amarelo com turmas de mesma idade e 

depois passou a atuar nas turmas multi-idades de 2 a 4 anos de idade 

aproximadamente (como professora). 

Gianna 

Professoras que atuavam em outras escolas com turmas de mesma idade 

e, depois, passaram a atuar na Ipê Amarelo com turmas multi-idades 

(inicialmente com intervalo de idades menor e, depois, com a ampliação) 

Maria Talita e 

Gabriela 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

6.3 SOBRE AS MANEIRAS DE PROPOR, COMPREENDER E INTERPRETAR O 

DIÁLOGO 

 

 Antes de narrar como a pesquisa aconteceu, compartilho com vocês o mapa conceitual 

que elaborei, interligando as três temáticas centrais da pesquisa, ao longo do processo de escrita 

do projeto e que foi sendo ampliado e reelaborado constantemente ao longo da pesquisa.  

 

Figura 2 – Mapa conceitual, interligando as três temáticas centrais da pesquisa, elaborado pela 

pesquisadora para a escrita do projeto de pesquisa, interpretação dos constructos e escrita da 

tese 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
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 6.3.1 As Cartas Pedagógicas  

 

 Também antes de contar sobre o meu primeiro encontro com vocês (o encontro no qual 

as convidei para serem coautoras), quero lhes contar sobre o processo de escolha das Cartas 

Pedagógicas, dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos e da interpretação 

hermenêutica para compor a metodologia da pesquisa. Confesso a vocês que estas escolhas não 

foram difíceis porque estavam bem delimitadas, para mim, já desde o início dessa caminhada, 

pelo fato de eu acreditar nelas enquanto processos potentes dentro de uma pesquisa, 

especialmente na nossa área.  

 Na pesquisa que realizei no Mestrado em Educação, neste mesmo Programa, havia 

trabalhado com as Cartas Pedagógicas e, inclusive, algumas de vocês que estavam na Ipê 

naquele período (2013) participaram daquela pesquisa e compartilharam algumas cartas 

comigo, lembram? 

 Por ter considerado aquele um movimento bastante intenso e significativo, tanto para 

mim quanto para as participantes daquela pesquisa, e por ter provocado processos reflexivos 

bastante profundos, decidi, já desde o meu anteprojeto, que nesta pesquisa de doutoramento eu 

também utilizaria a dinâmica das Cartas Pedagógicas  (FREIRE, 2011c, 2014, 2015; CAMINI, 

2012; LACERDA, 2016) para potencializar a metodologia dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos (HENZ, 2015;  FREITAS, 2015; HENZ E FREITAS, 

2015), os quais nosso grupo conceituou, aprofundou e passou a desenvolver em suas pesquisas 

no momento em que eu estava finalizando o mestrado. Estes foram, então, tomados como 

dispositivos de auto(trans)formação permanente a partir dos quais buscamos construir um 

diálogo reflexivo (FREIRE, 2011a), visando uma possível auto(trans)formação de todas nós 

envolvidas nesse diálogo.  

 Em nossa atuação com as crianças, pontuamos muito a importância de respeitar o tempo 

delas, partindo do entendimento de que cada criança é única, tem seu próprio ritmo e, por isso, 

provavelmente não irá realizar as mesmas propostas e ao mesmo tempo que as outras crianças. 

Pensando nesse tempo da criança, pensei também no nosso tempo de adultas, e de modo 

especial no nosso tempo de professoras.  

 Desse modo, avaliei a importância de aliar a metodologia dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos ao compartilhamento das Cartas Pedagógicas por alguns 

motivos bem simples e dos quais eu passei a me dar conta ao longo da minha experiência como 

professora e gestora.  
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 Primeiramente, eu e o Celso avaliamos que as cartas seriam ótimas companheiras nesse 

processo, tendo em vista que elas nos possibilitariam, a partir do retorno de vocês, construir 

problematizações de onde emergiriam algumas temáticas geradoras para a realização dos 

Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos e para a escrita da próxima carta. E 

isso, de fato, concretizou-se, pois a leitura das cartas que antecedia os círculos, possibilitou-nos 

levar problematizações a partir da nossa escuta sensível e do nosso olhar aguçado à escrita de 

vocês. 

 D’outra parte, pensamos que em muitos momentos, especialmente quando estamos 

iniciando a nossa participação em um grupo de estudos, não nos encorajamos a expor nossos 

pontos de vista (e digo isso por experiência própria), o que muitas vezes acontece não apenas 

por falta de coragem, mas também porque à medida que escutamos as reflexões realizadas por 

outrem, vamos tentando (re)formular a nossa própria opinião (quando se trata de um assunto 

do qual ainda não temos uma opinião formulada) tomando estas outras como base e 

contraponto, o que acaba levando um certo tempo para acontecer, processo esse vivenciado por 

cada pessoa de um modo diferente.  

Ao passo que muitas pessoas gostam de “pensar alto” com as outras, outras pessoas 

gostam de se expor apenas no momento em que têm uma ideia melhor formulada – para si 

mesmas – sobre algo. Então, pensamos que as cartas possibilitariam a vocês comentarem 

comigo aquilo que não conseguiram ou não quiseram expor durante os círculos, ou então aquilo 

que formularam após a realização do círculo, de modo que assim vocês me dariam a 

oportunidade de levantar essas reflexões no círculo seguinte, o que me possibilitaria escutá-las 

e desafiá-las em seus processos reflexivos de um modo mais amplo (o que, de fato, aconteceu!). 

Além disso, as Cartas Pedagógicas foram escolhidas porque acreditamos que elas 

possibilitariam a vocês um encontro consigo mesmas, um momento de reflexão diferente 

daquele que se faz na escola, a partir do cotidiano vivido com as crianças. No dia a dia de nossa 

atuação, registramos o vivido conforme o que acreditamos ser mais relevante; e um movimento 

diferente acontece quando alguém nos desafia a pensar sobre algo específico, sobre aquilo que 

talvez poucas vezes tenhamos pensado. No caso das cartas, eu as desafiaria a pensar algumas 

questões específicas da pesquisa, convidando-as a, a partir dessas questões, apresentar outras e 

ampliar esse diálogo, possibilitando o surgimento das temáticas geradoras dos círculos.  

Nossa intenção era desafiá-las a uma pausa para refletir sobre a Ipê Amarelo, as turmas 

multi-idades, as crianças e sobre a docência a partir da nossa escuta sensível e olhar aguçado às 

crianças nessas turmas, desafiando-as a escutarem a si mesmas, a se posicionarem e refletirem 

acerca dos desafios dessa atuação. Acreditamos na importância de “darmos esse tempo” a 
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vocês, entre receber, refletir e responder a carta, para que pudessem fazê-lo com base em seus 

registros, vivências, experiências, e de acordo com o tempo, o desejo e a disposição de vocês 

para escrever. 

E não podemos deixar de mencionar, aqui, o potencial incrível da escrita! No momento 

em que escrevemos, revivemos situações e refletimos sobre elas, e nesse processo de registro, 

sistematizamos o que consideramos mais importante, fazemos escolhas, apagamos o já escrito, 

recomeçamos, e assim refletimos e amadurecemos nossos posicionamentos. Como já dizia 

Mario Osório Marques, “Escrever é preciso, pesquisar sempre, reconstruir de contínuo nossas 

aprendizagens” (MARQUES, 2008, p.13). 

Nesse sentido, penso importante recordar Marques (2008) também com relação à 

diferença entre o escrito e o dito. Segundo o autor: 

 

À medida que escrevo realizo uma primeira leitura de meu texto, pois busco fazê-lo 

significativo do que vivo, sinto, penso. Mas toda a vez que a ele regresso nele deparo 

com novos significados. [...] Na fala, a palavra que digo ou me escapa está dita. Não 

há como fugir ao fato. Mas na escrita posso apagá-la, suprimi-la ou substituí-la. No 

ato de escrever sinto-me dono de meu próprio texto. Posso mudá-lo a qualquer 
momento [...] (MARQUES, 2008, p. 27). 

          

            Por isso escrever é um ato fundamental, importante no processo de diálogo, pois ao 

escrevermos, o diálogo que realizamos com o outro é revisto, aprofundado e sistematizado, 

possibilitando outras e novas reflexões, outros e novos diálogos. E é principalmente por esse 

motivo que um dos movimentos que geralmente permeia os Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos é o “registro (re)criativo”, um registro posterior ao diálogo, que nos 

permite criar e recriar a partir da nossa escuta sensível e do nosso olhar aguçado ao diálogo 

realizado nos círculos, e que, por isso mesmo, possibilita novas (re)construções e 

auto(trans)formações com o grupo.74 E ainda segundo Marques (2008), cada vez que 

retornamos às nossas escritas, a elas damos novos significados, o que também acontece com 

aqueles que as leem. Quantas vezes o que escrevemos é interpretado do modo como havíamos 

pensado por quem o lê?  

            Mas há também um outro ponto importante relacionado ao ato de escrever que é 

sinalizado pela Maria Talita, em sua segunda carta. Ela escreve:  

 

Fiquei sensibilizada em receber as duas cartas... A primeira, foi um convite para começar, 

e, com a segunda carta percebi que as narrativas quando são lidas por outras pessoas 
ganham significado que fica marcado na história. Aprendi isso quando me envolvi com a 

                                                
74 Na sequência escreverei sobre os Círculos Diálogos Investigativo-auto(trans)formativos e seus movimentos.  
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pesquisa narrativa, os sentidos individuais ganham vida coletiva quando são/tornam-se 

significados!!! (Maria Talita – Segunda carta) 

 

            Você, Maria Talita, nesse trecho revela algo fundamental: que cada uma de nós, ao 

longo da pesquisa, teve o dito e o escrito ressignificado pelo grupo ao longo do movimento das 

cartas e dos círculos, e nesse processo nossos sentidos individuais ganharam, sim, vida coletiva! 

E quão importante é este movimento para a pesquisa! Juntos, nos tornamos um grupo singular-

plural (JOSSO, 2010b), de modo que juntas, umas com as outras, re-significamos75 nossos 

saberes e damos a eles novos sentidos. 

Algumas de vocês, em algumas cartas, referiram-se a esse potencial da escrita, tais como 

Maria Talita e Ana Carla, na primeira e na segunda carta, respectivamente. E como foi 

importante para mim, naquele momento, saber que este movimento de escrita estava sendo 

significativo para vocês! 

            A Maria Talita escreveu, na primeira carta, que  

 
Esse processo de escrita é auto-reflexão, exercício, enriquecedor e inovador 

das minhas/nossas ações!!! Mesmo que em alguns momentos nossa 

extenuante jornada de trabalho nos enfraqueça, não sou descrente do meu e 

nosso potencial profissional, e com isso surge possibilidades para uma 
compreensão diferenciada do que seja a vida, nesse delicado e tênue 

entrelaçamento de tensões, (in)certezas e exigências da atualidade (Primeira 

carta – grifos da coautora). 

 

E a Ana Carla, na segunda carta, escreveu: “Ju, esse momento de escrita está sendo 

muito significativo para mim, pois é um exercício onde precisamos refletir constantemente 

sobre a nossa prática. Estou super motivada para o próximo encontro”. 

 Essas escritas de vocês, Maria Talita e Ana Carla, se aproximam muito das perspectivas 

freireana e jossoniana, no sentido de apontarem esse processo de escrita como um movimento 

de auto-reflexão constante sobre as nossas práticas. Realmente, considero-o um exercício 

enriquecedor e inovador das ações, pois nos dá a possibilidade de, ao escrever, reviver e 

repensar nossa prática, construindo outras e novas possibilidades de atuação.  

 No Grupo Dialogus, nos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos que 

realizamos com o nosso grupo e com os grupos de professores com os quais realizamos 

pesquisas, buscamos por formas viáveis e significativas de realizar esses registros. Por vezes a 

cada encontro uma pessoa é responsável pelo registro e, em outros momentos, todos assumem 

                                                
75 Usamos a escrita “re-significando” (re-significar) dentro da perspectiva freireana e jossoniana de um afastar-nos 

para re-admirar, olhar de novo, devagar e melhor, para re-ler nas narrativas e experiências de vida os possíveis 

processos de auto(trans)formação. 
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o compromisso de fazê-lo. É um registro que cria e recria reflexões a partir do vivido nos 

círculos, e por isso ele é conceituado pelo grupo como “re-criativo”.  

 No caso da nossa pesquisa, as cartas cumpriram esse papel de registro, mas ainda assim, 

para que tivéssemos a possibilidade de registrar tudo o mais que nos tivesse provocado reflexão 

durante e após os círculos, confeccionei para mim e para cada uma de vocês um diário (do qual 

falarei mais adiante) no qual vocês também foram convidadas a fazer os registros (re)criativos 

de vocês para além do diálogo proposto nas cartas, diários esses que nos acompanhavam a cada 

círculo. 

 Acho importante situar vocês acerca dos principais teóricos que referenciam e inspiram 

essa nossa proposta das Cartas Pedagógicas, a saber, Paulo Freire (2002, 2015, 2011c, 2014, 

2016), Isabela Camini (2012) e Nathercia Lacerda (2016). 

            Camini (2012) é uma autora que escreve sobre o potencial educativo das Cartas 

Pedagógicas, destacando ser este um importante recurso didático para educar a sensibilidade 

humana.  

 

A prática de escrever cartas [...] transforma-se em uma pedagogia muito fecunda e 

criativa por seu potencial de atingir as pessoas, não só nos aspectos do conhecimento 

lógico-racional, através das informações que o texto escrito aborda, mas, também, 

pela capacidade do texto em forma de cartas tocar o coração das pessoas. As cartas, 

via de regra, atingem tais emoções, o sentimento e a afetividade humana e, dessa 

forma, conseguem desafiar os sentimentos mais humanizadores e, assim, atingir a 
sensibilidade humana a partir da mensagem escrita em um certo contexto, mas que 

muitas vezes tem validade e fazem eco em novos contextos bem distintos daquele que 

o autor pensou ao escrever sua mensagem (CAMINI, 2012, p. 12-13).  

 

           Segundo a autora, as Cartas Pedagógicas constituem uma metodologia de trabalho que 

cabe a nós, como desafio, dar continuidade. Freire escreveu obras lindíssimas em forma de 

cartas, como Cartas a Cristina (2015), Cartas à Guiné-Bissau (2011d) e Pedagogia da 

Indignação (2014). Essas cartas são escritas com uma humanidade profunda, e as percebemos 

como uma forma de se comunicar com o outro de forma realmente humana. E é por acreditar 

nesse potencial comunicativo e afetivo das cartas, que optei por também dialogar através delas 

com vocês. 

 A relação de Paulo Freire com a prática de escrever cartas também é relatada, de um 

modo muito especial, no livro “A casa e o mundo lá fora” (2016), de Nathercia Lacerda, a 

“Nathercinha”, prima-sobrinha de Paulo Freire. No livro, acompanhada pelas amigas/primas 

Cristina Porto, Denise Gusmão e Madalena Freire, Nathercia relata um momento muito 

importante de sua história, quando ainda criança, morando no Rio de Janeiro, troca 

correspondências com seu primo-tio Paulo Freire, no momento em que ele está no Chile. No 



145 

 

 

livro, Nathercia apresenta as cartas que Paulo Freire enviou a ela e, juntamente com Cristina, 

Denise e Madalena, reflete sobre as entrelinhas das cartas, mostrando a maneira bonita, sensível 

e cuidadosa com que Freire vai revelando à Nathercinha como era “o mundo lá fora” onde 

naquele momento ele estava vivendo.  

            No livro Cartas à Cristina (2015), Freire já revelava que  

 

Antes de Cristina, no meu primeiro momento de exílio, o do Chile, após dois meses 
na Bolívia, tive outra correspondente, Nathercinha, prima de Cristina. Compartilhei 

com ela o espanto e a alegria de criança, em que de novo me tornava, quando não 

apenas vi, pela primeira vez, a neve caindo em Santiago, nas proximidades da 

cordilheira onde morávamos, mas também quando fui para a rua com meus filhos 

“meninizar-me”, fazendo bolas de neve e expondo-me inteiro à brancura que caía em 

flocos sobre a relva, sobre o meu corpo tropical (FREIRE, 2015, p. 35).  

 

Na segunda carta que escreve à Nathercinha, Freire revela seu apreço pela prática de 

escrever cartas:  

 

Eu gosto muito de ter amigos e receber cartas deles, como também de escrever a eles. 

Por isso é que tenho sempre tempo para escrever cartas. Conversar com meus amigos, 

por carta ou pessoalmente, é tão importante para mim, como para você é importante 

brincar quando chega da escola. Por isso é que escrevo 30 cartas por mês e recebo 

muitas também (LACERDA, 2016, p. 54).  

 

Dificilmente escrevemos cartas por acaso, cartas sem importância ou para pessoas que 

não são importantes para nós, não é mesmo? Geralmente cartas nos trazem boas recordações 

de momentos, pessoas, de fases da vida. Entendo que a comunicação através de cartas é uma 

comunicação mais aberta, menos formal e que, por isso mesmo, nos possibilita ir além no 

processo reflexivo, atendo-nos a alguns detalhes que, em outra situação, talvez passassem 

despercebidos. É uma forma de comunicação intensa consigo mesmo ou com outras pessoas, 

durante a qual a possibilidade de uma entrega à escrita é muito maior.  

E o desafio, a partir de então, estava em pensar como fazer esse processo de 

compartilhamento de cartas... Muitas dúvidas e decisões importantes a serem tomadas: todas 

vocês aceitariam que eu enviasse as cartas para a casa de vocês? E se não aceitassem, como eu 

faria? E como vocês fariam para me enviar?  

Após analisar várias possibilidades, compreendi que o ideal seria, caso vocês 

aceitassem, eu enviar as cartas às residências de vocês, e abrir a vocês algumas possibilidades: 

ou vocês retornarem as cartas para a minha residência, ou eu buscá-las na casa de vocês, ou 

então vocês colocarem suas cartas em uma “caixa-correio” que eu colocaria em uma das salas 

de convivência da Ipê Amarelo. Todas vocês aceitaram receber as cartas na casa/apartamento 
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de vocês, e deixaram em aberto o modo como me responderiam, o que gerou uma expectativa 

grande em mim! 

Essas cartas, então, foram compartilhadas ao longo da pesquisa, concomitantemente à 

realização dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, de modo que me fosse 

possível, a partir das cartas de vocês, construir problematizações, buscar temáticas geradoras e 

possibilidades de dinâmicas para a realização dos círculos. Para tanto, geralmente de três a 

quatro semanas antes de cada círculo eu encaminhava uma carta para vocês, sempre 

continuando o diálogo da carta e do círculo anterior (no caso, a partir da segunda carta), e pedia 

que, dentro do possível, vocês a retornassem dentro de quinze dias para que eu pudesse lê-las 

antes do próximo círculo. A partir da segunda carta, passei a enviar também algumas 

provocações teóricas que pudessem suscitar mais reflexões. 

O projeto previa o compartilhamento de três a cinco Cartas Pedagógicas e a realização 

de três a cinco Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, o que seria definido 

conforme o andamento da pesquisa. Esse movimento (compartilhamento das cartas e realização 

dos círculos) aconteceu entre os meses de agosto a dezembro de 2018, mas infelizmente, após 

a quarta carta e o quarto círculo, eu tive que fazer uma pausa (de certa forma longa) para atender 

algumas demandas importantes da minha vida pessoal, que foram mais fortes que eu – conforme 

justifiquei a vocês em nosso último círculo e também menciono em alguns momentos ao longo 

da tese – e quando voltei, a todo o vapor, a pandemia “atropelou” todos os meus planos, aliás, 

os planos de todas nós e acredito que das pessoas do mundo inteiro... Mas acabamos nos 

reinventando também e substituímos a última carta e o último círculo presencial por um último 

círculo virtual, que foi necessário e importante para que pudéssemos sistematizar o que 

havíamos construído juntas.  

 Nesse processo auto(trans)formativo consideramos, concordando com Ferry (2004), que 

esse processo é de formação sobre si mesmo; por isso, com as Cartas Pedagógicas buscamos 

sensibilizá-las a olharem para si mesmas e para as suas docências com as turmas multi-idades, 

articulando-a aos possíveis desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nessas 

turmas provocaram/provocam para nossas auto(trans)formações permanentes76. 

 

 

 

                                                
76 Conforme destaco mais adiante, compreendo que a escuta sensível e o olhar aguçado acontecem de forma 

singular para cada professora, a partir do seu horizonte de compreensão.  
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6.3.2 Os Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos  

 

A dinâmica dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, por sua vez, 

foram inspirados nos Círculos de Cultura de Paulo Freire e buscaram, “[...] através do diálogo-

problematizador, proporcionar uma reflexão crítica sobre o ato educativo, com um colet ivo de 

pessoas, educadores e/ou educandos, com base nas questões levantadas pelo grupo com relação 

à temática” (HENZ; FREITAS, 2015, p. 75). 

Eu conversei sobre os círculos com cada uma de vocês em nossos primeiros encontros 

individuais e coletivos, principalmente pelo fato desta ser uma metodologia ainda pouco 

conhecida, que foi criada e vem sendo aprofundada pelo nosso Grupo Dialogus desde 2013. 

Conforme apresentei a vocês naquele momento inicial, reconhecendo o nosso inacabamento, 

até o momento definimos como premissas dessa metodologia de pesquisa:  

 

[...] confiança em cada pessoa como capaz de construir conhecimento; o diálogo como 

construção cooperativa de conhecimentos e auto(trans)formações; valorização dos 

saberes da experiência feito (FREIRE, 2011) de cada participante; onde todos são 

interlocutores/coautores da pesquisa; e, “leitura do mundo” e “leitura da palavra” 
permanentemente se (re)significando (HENZ, 2015, p. 19).  

 

A organização dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, conforme 

têm acontecido nos encontros do Grupo Dialogus e nas pesquisas que vêm sendo realizadas 

pelas/os integrantes do grupo, acontece reconhecendo alguns movimentos, os quais não são 

estanques e tampouco se dão linearmente, mas vão sendo imbricados uns aos outros a partir do 

diálogo realizado. Esses movimentos vêm surgindo no processo dialógico e se tornando 

essenciais nos processos auto(trans)formativos vividos com as/os coautoras/es. Tais 

movimentos ora surgem nas pesquisas, e ora não; tudo depende da processualidade dialógica 

vivida com o grupo.  

Alguns movimentos que já surgiram nas pesquisas realizadas e que, portanto, já são 

reconhecidos pelo grupo, são: escuta sensível e olhar aguçado; descoberta do inacabamento; 

imersão e emersão nas temáticas, distanciamento/desvelamento da realidade, diálogos-

problematizadores, registro re-criativo, conscientização e auto(trans)formação.77 Como 

revelação do nosso inacabamento, a cada encontro do grupo e/ou pesquisa realizada, os 

                                                
77 Os movimentos irão surgindo e sendo apresentados/conceituados ao longo da interpretação dos constructos desta 

pesquisa, mas para compreender com mais clareza esses movimentos nos Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos, ler HENZ, 2015; FREITAS, 2015; HENZ; FREITAS, 2015; HENZ; TONIOLO, 2017; 

HENZ; FREITAS; SILVEIRA, 2018. 
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movimentos vão emergindo, o que revela sua dinamicidade, pois ora podem aparecer, ora não, 

e ora podem aparecer novos movimentos não antes previstos.  

O movimento escuta sensível e olhar aguçado foi central em todos os momentos desta 

pesquisa, pois ela foi realizada a partir dessa escuta e desse olhar, a cada uma e a todas, tanto 

nas cartas quanto nos círculos. Partindo do seu lugar, cada uma de nós disse das suas vivências, 

das suas experiências, sem impor nenhuma “verdade” em nenhum momento. Por isso mesmo 

foi necessário que todas se permitissem escutar, reconhecer as diferentes trajetórias das demais 

coautoras, as diferentes formas de pensar e de aprender umas com as outras, 

auto(trans)formando-se permanentemente. E como vocês fizeram isso bem! Souberam escutar 

e valorizar a palavra de cada uma! 

No Grupo Dialogus, a partir do que já vimos construindo em relação à metodologia dos 

círculos, não acreditamos que eles consigam atingir os objetivos propostos nem com a 

participação de poucas/os coautoras/es, nem com um grupo numeroso delas/es. Conforme as 

premissas já apresentadas, todas/os as/os coautoras/es têm o direito à palavra, o direito de serem 

ouvidas/os, assim como o dever de ouvir. Por esse motivo, temos trabalhado com grupos de, 

em média, 15 pessoas, para que possamos garantir a participação e o envolvimento de todas/os 

e, ao mesmo tempo, uma diversidade significativa de participantes. 

Cabe ressaltar, ainda, que nos círculos o objetivo é que cada participante possa dizer a 

sua palavra (FREIRE, 2011a), com as/os demais refletir sobre ela e sobre a palavra destas/es, 

e dizê-la novamente, naquele ou em outro círculo e, no caso desta pesquisa, também na carta, 

movimento esse que não é possível quando há um quantitativo grande de participantes. O grupo 

que formamos foi composto por dez pessoas, além de mim, pesquisadora-coordenadora78, e a 

cada círculo contamos com a participação significativa de todas que puderam participar daquele 

encontro, que cumpriram esse papel de ouvirem a palavra da outra e, a partir dela, dizerem a 

sua.  

Rinaldi (2014, p.252), uma referência importante para todas nós em nossa atuação com 

a educação infantil, nesse sentido, assim fala dos processos formativos dos educadores em 

Reggio Emilia: 

 

De modo a nos educar, devemos tentar compreender as diferenças, em vez de desejar 

suprimi-las. Isso significa olhar cada indivíduo levando em conta sua formação e sua 

história pessoal, e com grande sensibilidade. Isso representa “escutar” as diferenças 

                                                
78 Eu, enquanto pesquisadora-coordenadora, tinha a função de organizar as dinâmicas das Cartas Pedagógicas e 

dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos e de mediar os diálogos realizados com o intuito de 

que as temáticas centrais e os objetivos da pesquisa não fossem deixados de lado, bem como garantir que todas 

pudessem dizer a sua palavra. 
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(aquilo que chamamos de “pedagogia da escuta”), mas também ouvir e aceitar as 

mudanças que ocorrem dentro de nós, geradas por nossos relacionamentos, ou melhor, 

por nossas interações com outras pessoas. Isso implica abandonar todas as verdades 

que julgamos absolutas, abrirmo-nos à dúvida e valorizar a negociação como 

estratégia do possível. Tudo isso representa – ou, mais precisamente, pode representar 

– possibilidades maiores de mudança para nós, sem que venhamos a nos sentir 

deslocados ou que tenhamos a impressão de haver perdido alguma coisa.  

 

Os processos que temos vivido, enquanto Grupo Dialogus, nos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos que vimos realizando ao longo dos últimos anos, nos 

permitem hoje afirmar que o tipo de pesquisa que realizamos é uma pesquisa 

auto(trans)formativa, tipo de pesquisa fundamentada no referencial freireano (FREIRE, 1995, 

2002, 2011a; entre outros) e na Pesquisa-formação de Josso (2010a, 2010b), e por isso essa 

pesquisa também foi assumida como Pesquisa-auto(trans)formação, tendo sido realizada a 

partir de processos coletivos de auto(trans)formação, durante os quais não me detive apenas à 

forma como cada uma de vocês vê a si mesma e à sua prática nesse contexto, mas busquei 

adentrar essa realidade a partir do diálogo, conhecê-la e mobilizá-las para uma possível 

transformação de si e de suas práticas no contexto da Unidade e da educação infantil.  

De acordo com Josso (2010b), há três objetivos importantes na Pesquisa-formação (que 

a aproximam da Pesquisa-ação), a saber: “o valor de uso do conhecimento construído”, ou seja, 

esse tipo de pesquisa se preocupa em “[...] articular diretamente a perspectiva de conhecimento 

e a perspectiva de mudança numa mesma sequência temporal” (ibid, p. 102); “a implicação dos 

colaboradores”, ou seja, todos são valorizados e implicados na produção do saber, não havendo 

“[...] divisão social do trabalho entre os pesquisadores como especialistas e produção do saber 

e os atores sociais como objetos ou suportes dessa produção” (ibid, p. 103); e como último 

objetivo, “a produção do saber e sua legitimidade”, considerando-se que a Pesquisa-formação, 

assim como a Pesquisa-ação, é uma forma legítima de elaboração do conhecimento, como 

qualquer outra, “[...] visto que elas põem em evidência um nós, num espaço-tempo escolhido 

entre os possíveis” (ibid, p.107).  

A Pesquisa-formação visa, assim, a transformação do sujeito aprendente: 

 

 

A mudança oferecida no quadro de uma Pesquisa-formação é uma transformação do 

sujeito aprendente pela tomada de consciência de que ele é e foi sujeito de suas 

transformações; em outras palavras, a Pesquisa-formação é uma metodologia de 

abordagem do sujeito consciencial, de suas dinâmicas de ser no mundo, de suas 

aprendizagens, das objetivações e valorizações que ele elaborou em diferentes 

contextos que são/foram os seus. Tal é a perspectiva aberta pela Pesquisa-formação 

(JOSSO, 2010b, p. 125). 
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Desse modo, essa pesquisa assumiu tais características em articulação com o movimento 

auto(trans)formativo79, sendo definida então como Pesquisa auto(trans)formação. Esta pesquisa 

assumiu tais características uma vez que nosso objetivo era investigar, junto a vocês, as 

possíveis auto(trans)formações provocadas pela docência com as turmas multi-idades, e 

acredito que as cartas e os círculos permitiram essa tomada de consciência, ora individual e ora 

coletivamente, tomando-se o diálogo-problematizador como provocador de experiências, como 

aquele que nos levou à tomada de consciência das aprendizagens e das transformações vividas 

por cada uma de nós ao longo de nossas trajetórias, em especial ao longo de nossas trajetórias 

na UEIIA, atuando nas turmas multi-idades.  

A Maria Talita, ao longo desse processo, definiu o que, para ela, significava participar 

dos círculos: “Gosto de estar no Círculo Dialógico Investigativo-Formativo, de ter a 

oportunidade de ouvir colegas que iniciaram o processo das multi-idades, e de entender mais a 

nossa trajetória, as mudanças, os problemas, os dilemas e as alternativas encontradas nesse 

processo” (Segunda carta). 

Essa sua escrita, Maria Talita, é reveladora desse pensar e refletir de forma coletiva 

sobre o caminho a seguir, com base nas experiências já vividas... Acredito e acreditamos, 

enquanto Grupo Dialogus, nesse potencial dos círculos, pois neles ampliamos e enriquecemos 

o diálogo, um diálogo que, quando realizado apenas entre duas pessoas, pesquisador e 

“pesquisado”, hoje me parece pouco significativo por se tratar apenas de expor seu ponto de 

vista, com poucas possibilidades de refletir sobre ele.  

Ana Carla e Juliana revelam, respectivamente, ambas em sua quarta carta, o potencial 

dos círculos: 

 

[...] durante os nossos diálogos, acabo refletindo sobre a minha prática e de como poderia 

fazer algumas coisas diferentes, também consigo ver que estou no caminho certo, os 
círculos estão sendo uma possibilidade de poder participar desses estudos que estão 

presentes no nosso cotidiano de trabalho.  

 
 

Durante os encontros com as colegas nos Círculos dialógicos ouvindo o posicionamento de 

cada uma, repenso sobre a minha opinião, como cita em uma das leituras que você 

encaminhou é fundamental a troca, o diálogo entre as pessoas para que haja uma possível 
transformação, você deve estar aberto as ideias, não necessariamente é obrigado a 

concordar ou descordar, mas pensar sobre e respeitar. Cada pessoa fala de acordo com as 

experiências que traz consigo, sua trajetória profissional.  

 

                                                
79 O qual conceituamos detalhadamente na Oitava Carta, página 307.  
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 Também em sua quarta carta, Maria Talita revela algo muito interessante: “Os Círculos 

Dialógicos me fazem pensar em questões que eu fui deixando para depois, como o que me faz 

feliz e o que me deixa triste.” E Ana Carla, que não pôde participar do terceiro círculo, em sua 

quarta carta assim se expressou: “Ju fiquei muito triste por não estar presente no último circulo 

para mim os círculos é um compromisso prazeroso, um sentimento de acolhimento e 

oportunidade em cada encontro aprendendo mais e mais.”  

Esse potencial dos círculos foi se dando de forma mais clara também a mim, 

especialmente a partir do primeiro círculo. Como disse a vocês em alguns momentos da 

pesquisa, aqueles eram os primeiros círculos que eu organizava e mediava enquanto 

pesquisadora-coordenadora única (já havia organizado e mediado outros com colegas do grupo) 

e, portanto, esse processo também foi muito novo para mim! Retomando o meu diário, observo 

o quanto o primeiro círculo, de modo especial, marcou essa minha caminhada na pesquisa:  

 

Como disse ao Celso, ao avaliar o primeiro círculo da minha pesquisa já me dei conta de 

que eu também não me vejo fazendo outro tipo de pesquisa, com outra metodologia; digo 

“também” porque as/os colegas do grupo que já pesquisaram com os círculos dizem 
exatamente isso... Fiquei pensando, ao realizar esse primeiro círculo, que eu poderia ter 

optado por fazer entrevistas semi-estruturadas, por exemplo, nas quais elas me falariam de 

suas concepções, e então eu gravaria e levaria como dados para a tese. Mas em que 
momento elas poderiam compartilhar suas concepções e compreensões, possibilitando a 

aprendizagem, a auto(trans)formação em comunhão? Quem irá ler minha tese depois de 

pronta? A quem ela irá ajudar? Por tudo isso, sei que minha escolha foi a melhor... Nos 
círculos elas puderam compartilhar seus saberes, suas experiências, e aprender umas com 

as outras, se auto(trans)formarem, o que não seria possível com outra metodologia. Eu me 

auto(trans)formei nesse primeiro círculo, e ele foi só o primeiro (Diário da pesquisadora-

coordenadora). 
 

Esse compartilhamento realizado requeria, a cada movimento da pesquisa, uma escuta 

sensível e um olhar aguçado às falas, às escritas, aos gestos e a todas as formas de expressão do 

grupo, e o desafio que então se colocava era a interpretação dos constructos. Qual interpretação? 

 

6.3.3 A hermenêutica e o processo de interpretação 

 

A interpretação das Cartas Pedagógicas, dos Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos e dos diários foi a partir da hermenêutica, por acreditar que esse material 

somente poderia ser interpretado tomando-se como foco o contexto, a história e a realidade 

concreta de cada uma de nós. Compreendemos que nossa história e os contextos dos quais 

vimos fazendo parte ao longo de nossa vida dizem quem somos; desse mesmo modo, foi preciso 

interpretar as vozes de cada uma de vocês à luz de suas experiências, de suas histórias, de suas 
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expectativas. Acreditamos que não teríamos outra forma de ler, de escutá-las com respeito e 

amorosidade, se não assim.  

 Acreditamos que a hermenêutica em muito contribuiria – assim como de fato contribuiu 

– com esse processo, no sentido de propiciar reflexões acerca de quem somos e do porquê 

agimos, em nossas práticas, desta e não daquela maneira. Assim, acreditamos que foi possível 

compreender o que fundamenta muitas das práticas realizadas. 

 Tomando a hermenêutica como um ato de compreensão, Palmer (1969, p. 126) nos 

lembra que “[...] visto que compreendemos sempre a partir do nosso próprio horizonte, fazendo 

este parte do círculo hermenêutico, nada pode ser compreendido de um modo não posicional. 

Compreendemos por uma constante referência à nossa experiência”. 

 Nesse sentido, para Henz (2003, p. 24), compreender 

 

significa apreender o sentido. Mas este sentido sempre encontra-se num determinado 

contexto; é aquilo que é "significativo" num respectivo mundo, a partir do qual a 

linguagem humana pode descortinar muitas significações e/ou intencionalidades 

dentro de uma totalidade  impregnada pela história, tradição, vida cotidiana, diferentes 

maneiras de ver e viver a existência humana e o mundo em que ela se constitui. 

 

 Ainda de acordo com o autor, é a partir do seu mundo que cada um constrói o seu modo 

de olhar para algo. Nesta pesquisa, buscamos não apenas ouvir ou ler o que cada uma de vocês 

tinha a nos dizer, mas nos interessava compreender estas suas formas de olhar. As suas 

vivências e experiências são, para cada pessoa, seu horizonte de compreensão. Concordando 

com Ricouer (1988, p. 104), “[...] por outras palavras, aquilo de que importa apropriar-se nada 

mais é do que o poder de desvelar um mundo, que constitui a referência do texto”. Ou seja, 

encontramos sentido nesta pesquisa à medida que fomos desvelando o mundo de cada uma de 

nós, à medida que nosso diálogo foi se concretizando. 

 Gadamer (2000, p.134-135), nesse sentido, nos desafia a ampliar nossa compreensão 

acerca do diálogo:  

 

O que é um diálogo? Certamente pensamos em um processo entre seres humanos, o 

que apesar de toda a extensão e infinitude potencial possui uma unidade e harmonia 

próprias. Um diálogo aconteceu quando deixou algo dentro de nós. Não é o fato de 

que nós experimentamos algo novo, o que faz do diálogo um diálogo, mas que algo 
outro veio ao nosso encontro que ainda não havíamos encontrado em nossa 

experiência própria do mundo. O que movia os filósofos em sua crítica ao pensamento 

monológico, isto experiencia o indivíduo em si mesmo. O diálogo possui uma força 

transformadora. Onde um diálogo é bem sucedido, algo nos ficou e algo fica em nós 

que nos transformou. Assim, o diálogo encontra-se em vizinhança particular com a 

amizade.  
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Uma atitude hermenêutica possibilita-nos, no movimento dos diálogos realizados nas 

cartas e nos círculos, tocar e deixar-se tocar pela colega, compreendendo que cada pessoa 

envolvida, fala, escuta e olha a partir do seu horizonte de compreensão, e a fusão desses 

horizontes ocorre quando algo “nos ficou”, o que acontece quando, por exemplo, como você 

pontuou Juliana, “[...] ouvindo o posicionamento de cada uma, repenso sobre a minha opinião”, 

ou seja, “algo outro veio ao nosso encontro que ainda não havíamos encontrado em nossa 

experiência própria do mundo”.  

Para Gadamer (1977) o que possibilita o ser humano ter um mundo é a linguagem; um 

mundo da vida representado, significado e revelado pelas palavras, como compreensão 

partilhada pelas pessoas. Pela linguagem não se dá apenas a compreensão de experiências do 

sujeito, mas também o mundo no qual estas ocorrem. A linguagem nos possibilita a 

compreensão de mundos, de horizontes diferentes, assim como a fusão destes.  

  

Lo que llega a nosotros por el camino de tradición lingüística no es lo que ha quedado 
sino algo que se trasmite, que se nos dice a nosotros, bien bajo la forma del relato 

directo, en la que tienen su vida el mito, la leyenda, los usos y costumbres, bien bajo 

la forma de la tradición escrita, cuyos signos están destinados inmediatamente para 

cualquier lector que esté en condiciones de leerlos. El que la esencia de la tradición se 

caracterice por su linguisticidad adquiere su pleno significado hermenéutico allí 

donde la tradición se hace escrita. [...] Allí donde nos alcanza una tradición escrita no 

sólo se nos da a conocer algo individual sino que se nos hace presente toda una 

humanidad pasada, en su relación general con el mundo. [...] Los textos en cambio 

hacen hablar siempre a un todo (1977, p. 468-69). 

 

Assim, para Gadamer (1977), a experiência hermenêutica é um encontro entre a herança 

nos deixada em forma de texto ou em outras formas, e o horizonte de compreensão do intérprete, 

o que gera uma fusão de horizontes; a linguagem difunde o modo de estar no mundo do ser 

humano histórico. Ainda, para este autor, a linguagem torna as coisas compreensíveis; a 

compreensão humana é histórica, linguística e dialética. Para ele, linguagem, história e ser estão 

misturados, não podendo dar-se de forma isolada, uma vez que ter uma linguagem é, ao mesmo 

tempo, ter um mundo, no qual o ser vai se constituindo.   

Desse modo, busquei, na interpretação dos constructos, essa fusão dos horizontes de 

compreensão de cada uma de vocês entre si e de vocês comigo, pois muito mais do que o 

conteúdo das palavras, importou a compreensão destas a partir de seus contextos, e o nosso 

movimento de nos permitir ser tocadas, transformadas (GADAMER, 2000), em diálogo com 

as demais. 
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6.4 SOBRE AS OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA PESQUISA  

 

Para ampliar e enriquecer nossas reflexões, optamos por convidar, para um outro tipo 

de participação na pesquisa, duas bolsistas e duas estagiárias da Unidade, as quais não foram 

convidadas para serem coautoras, mas as quais eu considerei importante ouvir através das 

Cartas Pedagógicas, com vistas a conhecer suas concepções sobre a docência com as turmas 

multi-idades, concepções essas que fizeram emergir algumas temáticas geradoras para o nosso 

diálogo no terceiro círculo.  

            Um compreensão unânime entre nós e entre toda a equipe de professoras da UEIIA, em 

todos os tempos, é acerca da importância das colegas bolsistas em nossa atuação, tendo em vista 

que elas são nossas parceiras de caminhada, de atuação, professoras em formação inicial que 

compartilham conosco essa docência e que são “profes” para as crianças, do mesmo modo que 

nós, professoras “formadas” e que, por isso, deixam marcas em nossas vidas enquanto 

professoras, na vida das crianças e na história da instituição. Maricota, inclusive, em sua 

segunda carta, ao relembrar da equipe que atuou na primeira Turma Integração, lembrou de 

cada bolsista e da importância delas/es nessa trajetória: “A L, C, M, T, B, D, K e S que foram 

os bolsistas que acompanharam o início da turma integração e também foram fundamentais no 

planejamento diário e no fazer pedagógico” (Maricota – Segunda carta). 

 Na Ipê, buscamos envolver as bolsistas em todas as propostas com as crianças e na 

prática pedagógica de um modo geral (tal como na construção dos planejamentos, na elaboração 

dos registros e da documentação, nos momentos de estudo), o que possibilita a elas viverem a 

docência em todas as suas formas e complexidade, e juntas ensinamos e aprendemos todos os 

dias. Desse modo, por viverem essas experiências nas turmas multi-idades ao mesmo tempo em 

que vivem o processo de formação inicial, considerei importante ouvi-las sobre o que pensam 

acerca dessa docência e de qual a relação elas têm feito entre a formação inicial no Curso de 

Pedagogia e a docência nas turmas multi-idades, compreendendo a potência dessas suas 

narrativas para os diálogos em nossos círculos. 

E a participação das estagiárias também foi muito relevante porque estas, ao contrário 

das bolsistas – que estão no início, na metade ou quase no final do curso – estão concluindo sua 

formação inicial e, no lugar de estagiárias, precisam assumir esse lugar de professora referência. 

Como estava sendo, para elas, realizar o estágio do Curso de Pedagogia nas turmas multi-

idades? Que relação elas faziam entre essa atuação e a sua formação inicial? 

Desse modo, essa escolha pelas bolsistas e estagiárias ocorreu por acreditar que são 

pessoas que atuam em outros lugares na turma, que não no lugar de professora responsável, 
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mas que atuam com a docência e que vivenciam a experiência das turmas multi-idades durante 

a formação inicial, o que eu e meu orientador acreditamos que traria elementos importantes 

para o diálogo, uma vez que, como sabem, um dos objetivos centrais da Unidade está em ser 

espaço formativo também para quem está na formação inicial do Curso de Pedagogia. Essa 

escolha possibilitou a ampliação do nosso olhar para aquelas que estão iniciando suas 

aprendizagens como docentes em uma turma multi-idade.  

Desse modo, optamos por convidar para participar da pesquisa as duas bolsistas, 

acadêmicas do Curso de Pedagogia, que há mais tempo atuavam nas turmas multi-idades da 

UEIIA, e duas estagiárias que estavam realizando o estágio curricular do Curso de Pedagogia 

ao longo do ano de 2018 na UEIIA. O critério para a escolha dessas estagiárias foi as duas 

primeiras que iniciaram a atuação como estagiárias nas turmas multi-idades em 2018. Como 

duas estagiárias e um estagiário haviam iniciado o estágio no mesmo dia, convidei as/os três 

para participarem da pesquisa80. Com bolsistas e estagiárias/os eu troquei uma Carta 

Pedagógica, a qual me permitiu levantar elementos bastante importantes para dialogar com 

vocês.  

 

6.5 NOSSOS ENCONTROS-CONVITE 

       

            Tendo os objetivos e a metodologia delineados, era chegada a hora de contatar vocês. 

Como faria para encontrar e conversar com vocês, apresentar a pesquisa e convidá-las a 

participar? Era julho, período de férias escolares – o momento em que consegui finalizar a 

pesquisa documental – e eu não tinha ideia, naquele momento, de onde as encontraria.  

            Eu tinha certa proximidade com todas, exceto com você, Maricota, a primeira professora 

da Turma Integração, que saiu da Ipê exatamente no momento em que eu estava chegando. 

Uma pena eu não ter tido a oportunidade de conviver com você! Mas como comentei em nosso 

primeiro círculo, de tanto ouvir as pessoas da Ipê falarem sobre você, de alguma forma você 

me parecia muito próxima e parte da minha história. E, também, há algum tempo eu não via e 

não tinha notícias da Bruna, mas assim que tive acesso ao contato dela, ela me respondeu de 

forma muito atenciosa.  

            Decidi então que seria mais acolhedor se eu fosse até cada uma de vocês – sim, na casa 

de vocês, se vocês aceitassem me receber, é claro – para lhes apresentar a pesquisa e convidá-

                                                
80 O estagiário que participou da pesquisa tinha deficiência visual e, por isso, a carta foi entregue a ele traduzida 

em Braile, e a sua resposta chegou via e-mail.  
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las para participar. Afinal, essa seria uma pesquisa nossa... Quanto mais perto de vocês eu 

estivesse, desde o início, provavelmente mais próximo e qualificado seria o nosso diálogo. 

Foi nesse momento que eu entrei em contato por telefone com cada uma de vocês e 

perguntei se eu poderia lhes fazer uma visita para conversarmos sobre a pesquisa. Fui à casa da 

maioria de vocês: da Maricota, da Bruna, da Gianna, da Juliana, da Ana Carla e da Karla, 

percorrendo bairros de Santa Maria e municípios vizinhos. Não fui até a casa das demais por 

motivos pontuais: ou porque ficavam muito longe (até 400 km), ou porque não encontrei a 

residência, ou porque encontramos, juntas, uma outra oportunidade mais interessante para 

conversarmos sobre a pesquisa, ou, ainda, porque a coautora estava viajando. Mas, de qualquer 

modo, garanti um momento individual com cada uma de vocês, ainda que por telefone (no caso 

da coautora que mora a 400km, e da coautora que estava viajando no período do convite), e tive 

a oportunidade de esclarecer detalhes sobre a pesquisa.  

As dez coautoras selecionadas acabaram se tornando onze porque uma das professoras 

elencadas nos critérios, a Elisandra, está atualmente morando em um município localizado a 

mais de 400km de Santa Maria; ela trabalha 40h na rede estadual e tem dois filhos pequenos, o 

que a impossibilitaria de vir... Uma pena, Elisandra, que você esteja tão longe nesse momento, 

mas te agradeço imensamente por ter participado através das cartas e do nosso círculo virtual 

de sistematização! Foi muito bom te sentir pertinho novamente e relembrar dos tantos desafios 

que vivemos juntas, pois iniciamos juntas nossa atuação na Ipê, no ano de 2011, lá no início da 

ampliação das turmas integração. Obrigada por me fazer reviver e por compartilhar tantos 

momentos vividos! Após a Elisandra, quem havia atuado mais tempo nas turmas 

integração/multi-idades do segundo período havia sido a Gianna, a qual foi incluída no grupo 

de coautoras.  

            Não posso deixar de comentar o que significou, para mim, ir até a casa da maioria de 

vocês. Algumas de vocês eu já havia visitado em outras oportunidades, mas a maioria não, e 

esse movimento de ir até vocês me marcou bastante porque eu tive a oportunidade de 

reconhecer o esforço que algumas de vocês tinham/têm de fazer para ir/vir trabalhar todos os 

dias, acordando muito cedo e percorrendo trechos de não tão fácil acesso – inclusive, com 

estradas perigosas! –, muitas vezes se deslocando de bairros/outros municípios distantes de 

Camobi! Foi importante conseguir me colocar nesse lugar e perceber a importância da Ipê na 

vida de vocês! Agradeço muito por vocês terem aberto a porta da casa de vocês para me receber! 

A pesquisa passou a ter um novo sentido a partir dessas visitas e desse primeiro contato com 

cada uma de vocês! Ao visitar algumas, já pude compreender melhor a diversidade do grupo 
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que formamos na Ipê, e ao ouvir suas histórias, então... pude compreender um pouquinho do 

mundo que cada uma carrega consigo! 

            Algumas de vocês, como a Ana Carla, comentou sobre essa visita em sua primeira carta: 

“Quando você me ligou dizendo que gostaria de me visitar na minha casa, e já sabendo que não 

seria tão pertinho, nem imagina o quanto fiquei feliz [...]”. E você, Ana Carla, não imagina a 

minha alegria quando você aceitou que eu fosse até você! 

            A Ana Carla mora no interior de outro município que eu não conhecia, próximo de Santa 

Maria e, na oportunidade, ela me levou para conhecer o centro comunitário da localidade na 

qual cresceu. Percebi, Ana Carla, naquela oportunidade, que a sua relação com aquele lugar é 

muito semelhante à minha relação com o Roncador, o que me tocou profundamente. Fiquei 

feliz em conhecer melhor sua família e esse lugar tão lindo e importante para você, e é claro, 

de conhecer o processo de produção do “crostoli” que sua mãe faz para vender (que é muito 

gostoso, por sinal, e que fez parte do nosso café em algumas manhãs de círculo!). 

  E assim dialogamos individualmente: apresentei a pesquisa, os objetivos, os termos e 

conversamos sobre o significado de vocês serem coautoras da pesquisa. Todas vocês me 

acolheram de braços abertos e, ao aceitarem o convite para participar, estava presente na 

justificativa da maioria de vocês: a crença na importância da pesquisa; a crença nas crianças, 

na escuta e no diálogo com elas; a possibilidade de reencontrar colegas, compartilhar e 

(re)construir saberes com o grupo; a defesa e o desafio da atuação nas turmas multi-idades; a 

possibilidade de aprofundar o olhar acerca das turmas multi-idades e, ainda, a possibilidade da 

auto(trans)formação, sobre o que muitas de vocês compartilharam nas cartas e nos círculos.  

 A Maricota escreveu que estava muito feliz com a possibilidade de participar da 

pesquisa, pois “[...] como uma das idealizadoras dessa proposta no Ipê Amarelo, fico muito 

feliz pela sementinha plantada estar despertando interesse em outras pessoas” (Primeira carta). 

Ela também justificou sua participação por acreditar e defender as turmas multi-idades:  

 

Acredito na proposta das turmas multi-idades na educação infantil e penso que a prática 

pedagógica com turmas assim deve e precisa ser pensada, repensada, discutida, refletida e 

reavaliada e é o que estamos fazendo, profissionais que viveram e vivem essa experiência 

conversando sobre ela. Por isso é uma honra fazer parte desse grupo da sua pesquisa 
(Maricota – Segunda carta). 

 

Bruna, Ana Carla e Maria Talita mencionaram o interesse em pesquisar, dialogar e 

refletir acerca da proposta de turmas multietárias na educação infantil. Bruna disse que via, 

nessa pesquisa, a possibilidade de pensar melhor acerca da proposta: “[...] talvez pra mim tenha 

faltado chegar a uma conclusão em relação às turmas multi-idades e esse pode ser o momento 
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em que poderei fazer isso” (Segunda carta). Ana Carla disse que aceitou participar porque “[...] 

desde o meu TCC eu venho pesquisando sobre as interações numa turma de multi-idade e os 

espaços que elas se constituem, e gostaria de pesquisar mais” (Primeiro círculo); já a Maria 

Talita escreveu que  

 

[...] meus motivos para participar da pesquisa estão relacionados às possibilidades de se 
(re)pensar a organização curricular flexível e alternativa que são os agrupamentos 

multietários. Estou sempre “matutando”, olhando, pensando, falando. Estar observando, 

registrando e refletindo sobre as brincadeiras e interações infantis entre crianças de mesma 
e diferentes idade(s) não é simples, pois são muitos os fatores que influenciam as escolhas 

entre parceiros, os modos como se organizam nas brincadeiras, como constroem e 

sustentam seus vínculos de amizade, como colaboram com seus parceiros. Como 

constroem e compartilham conhecimentos? Qual a função da cultura de pares?” (Segunda 
carta). 

 

            Juliana também pontou a possibilidade de refletir sobre as turmas multi-idades, 

destacando ainda a oportunidade de estar novamente com colegas e amigas que fizeram parte 

de sua trajetória e, com elas, compartilhar experiências. Segundo ela:  

 

[...] essa foi uma das razões que me fizeram querer participar da tua pesquisa, pois além de 

ser um espaço auto formativo, e de ajudar a pensar sobre as turmas multi- idades é um espaço 
de reencontro entre amigos, pessoas muito especiais, que estiverem comigo 

compartilhando de excelentes momentos da minha vida, me incentivando a ir além, a 

continuar buscando aperfeiçoamento profissional, e que também me apoiaram quando eu 

precisei [...] (Segunda carta). 

 

            Lígia destacou também essa possibilidade: “[...] vi nesse convite uma grande 

oportunidade de trocas de experiências com pessoas amigas [...]. Obrigada pela oportunidade” 

(Segunda carta), e a Gianna destacou para além da possibilidade da troca: “[...] aceitei participar 

da tua pesquisa por acreditar contigo no olhar, no envolvimento, nas crianças pequenas [...]” 

(Segunda carta).  

 A Karla, por sua vez, revelou que:  

 

[...] refletir sobre os processos auto(trans)formativos que vivi e vivo constantemente, 

permitirão que eu ressignifique minhas práticas e reafirmem o quanto as escolhas que fiz 
até aqui corroboram para que eu seja a professora que sou... imperfeita, mas sempre em 

busca de fazer o melhor pelas crianças (Segunda carta). 

 

 E a partir dessas diferentes perspectivas, mas com bastante clareza dos objetivos, demos 

início à pesquisa, à primeira carta e ao primeiro círculo.  
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6.6 A PRIMEIRA CARTA 

 

Após ter ido – de uma forma ou de outra – até cada uma de vocês e vocês terem aceito 

o meu convite, era chegada a hora de escrever a primeira carta. Eu não tinha dúvidas de que 

aquela seria uma carta muito importante, não que fosse mais importante do que as outras, mas 

seria aquela que abriria e que as convidaria ao diálogo. Não caberia, tendo eu escolhido as cartas 

para dialogar com vocês, através delas eu simplesmente lhes fazer as perguntas que moviam a 

problemática da pesquisa, como se eu estivesse realizando um questionário ou uma entrevista. 

As cartas haviam sido escolhidas justamente por serem um meio de nos aproximar para um 

diálogo mais aberto e sensível, ao qual daríamos continuidade no círculo, com as demais 

colegas.   

Então, nessa primeira carta, considerei importante iniciar por um diálogo acerca das 

nossas experiências de vida e formação (JOSSO, 2010b). Minha proposta, naquela carta, foi de 

que vocês buscassem, em suas trajetórias, possíveis influências no fazer pedagógico de vocês, 

a fim de buscar compreender, também a partir desse olhar sobre suas trajetórias, suas atuais 

concepções acerca do trabalho pedagógico nas turmas multi-idades. A constituição da nossa 

docência é um processo que construímos ao longo de nossa vida, e seria importante, para mim, 

iniciar esse diálogo conhecendo cada uma de vocês um pouco melhor.  

Nessa primeira carta, então, contei a vocês a minha história e as convidei a me contar 

um pouco da história de vocês também, a partir do que considerassem importante compartilhar 

comigo e que fosse significativo para a pesquisa81. O envelope das cartas que enviei a vocês 

escolhi de cor branca e, no cantinho dele, sobre um pedaço de estopa, colei a inicial do nome 

de vocês com feltro amarelo; a estopa porque é um tipo de material com o qual eu gosto muito 

de trabalhar por ser bonito e original, e o feltro amarelo por representar a cor do nome da nossa 

escola. 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Não colocarei as cartas como apêndice porque, como escrevi uma carta diferente para cada coautora em cada 

uma das quatro fases da pesquisa, e as cartas enviadas tiveram de 2 a 10 páginas, elas juntas constituiriam um 

volume muito grande de material (somente da primeira fase, eu teria mais de cem páginas nos apêndices).  
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Figura 3 - Cartas enviadas, pelo correio, para as coautoras 

 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 

            Após escrever e enviar a primeira carta, conforme eu havia combinado com vocês, eu 

deveria confeccionar uma “Caixa Correio” para colocar em uma das salas de convivência da 

Ipê Amarelo para que, quem optasse, pudesse me enviar a sua por ali. Como eu confeccionaria 

essa caixa? Ela precisaria ter alguma marca da pesquisa, de modo que quem a visse soubesse 

do que ela se tratava, principalmente vocês, coautoras.  

 Então busquei por uma caixa grande, na qual coubessem vários tamanhos de cartas, pois 

eu não fazia ideia se vocês me enviariam as suas em envelopes grandes, médios ou pequenos, 

e achei que seria interessante encapá-la com a estopa e identificá-la com o feltro amarelo 

também; então identifiquei na frente da caixa: “Caixa Correio – Pesquisa Juliana”, por 

compreender que assim todas as pessoas identificariam a finalidade da caixa. E, de fato, 

ninguém me perguntou sobre ela e as cartas chegaram como o previsto.   
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Figura 4 - Caixa correio deixada na Ipê Amarelo para que as coautoras pudessem deixar suas 

cartas. 

 

 

  
Fonte: acervo da autora 

 

 Quem estava trabalhando na Ipê naquele período me enviou sua carta por ali, e aquelas 

que não estavam mais atuando na Unidade me entregaram de formas diversas. Algumas fui 

buscar na casa, outras levaram até mim, e outras marcaram comigo em algum lugar para 

entregar a carta.  

Fiquei encantada com as cartas que recebi de vocês... Cartas de até dezoito páginas! 

Cada uma de vocês realmente se entregou à essas escritas, compondo um material que, além de 

riquíssimo para a escrita da tese, tocou-me bastante.  

            Muitas de vocês, em suas cartas, comentaram comigo sobre o que sentiram ao receber 

e escrever as cartas, e esses sentimentos relatados por vocês foram ao encontro daqueles 

sentimentos que mencionei anteriormente que eu acreditava que elas proporcionariam em cada 

uma de nós. Ao ler a sua carta, Gianna, senti-me feliz por acreditar estar no caminho certo: 

“Querida Ju, li tua carta e como sempre me enche de esperança, esperança de olhar, esperança 

de escuta, esperança de troca, esperança em nossas caminhadas, que cada vez mais têm nos 

auto(trans)formado, mulheres, mães, professoras, gente...” (Primeira carta – grifos da coautora). 

Saber que eu estava possibilitando esse sentimento me deixou profundamente feliz. Creio que 

não teria sido possível senão através de uma carta...  
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A Karla relatou o sentimento envolvido ao saber que a primeira carta havia chegado:  

 

Quando o correio deixou um aviso em minha casa de que havia algo a ser entregue e que 

eu deveria procurar na agência, fui o mais rápido possível, pois estava ansiosa para receber 
a tua primeira carta. Esta é a minha primeira experiência de troca de cartas, de recebê-las 

pelo correio e de fazer uma leitura tão legal (Primeira carta). 
 

            Sentimento que ela revelou também ao receber a segunda carta: “Que alegria e 

curiosidade quando abri a porta do prédio e vi que na caixinha do correio do meu ape tinha um 

envelope. Era tua carta!! Subi as escadas já abrindo o envelope, pois estava ansiosa para lê-la” 

(Segunda carta). 

            A Maria Talita comentou da surpresa, ainda que prevista: “Fiquei muito feliz ao receber 

sua carta, foi uma surpresa, mesmo sabendo que a receberia!” (Primeira carta). A Gabriela 

relembrou da época em que escrevia diários: “Eu sempre gostei de escrever diários da minha 

vida, que são cartas para mim mesma, mas vou escrever à mão, para ficar mais parecida com 

estas cartas que eu sempre escrevi” (Primeira carta).  

            A respeito disso, eu acho que não contei a vocês, mas eu também escrevi muitos diários 

na minha vida, desde os meus 12 anos até entrar na faculdade (quando meu tempo para isso 

passou a ser cada vez menor...). Essa parte da minha vida está toda registrada! E sim, Gabriela, 

eu também considero que diários são cartas a nós mesmas, pois eu sempre pensava em escrever 

porque um dia, no futuro, eu ia querer recordar pelo prazer de recordar, e também contar essas 

histórias para meus/minhas filhos/as e netos/as... E vivo intensamente, hoje, aos 33 anos, essas 

recordações... 

            Assim como você, Gabriela, várias de nossas colegas também optaram por escrever à 

mão por ser algo muito característico das cartas. Como eu disse a vocês, eu também queria 

muito ter escrito à mão, mas como escrevi quatro cartas a cada uma de vocês, e vocês eram 

onze, eu não teria dedos para tudo isso... A Bruna iniciou essa experiência, mas desistiu; no 

início da primeira carta ela escreveu: “Não tenho o hábito de escrever cartas, mas respeitando 

tua proposta vou responder à punho. Vou fazer essa experiência e na próxima decido se 

continuarei assim ou se digitarei”. E finalizou a carta escrevendo: “Creio que a próxima carta 

será impressa, fazia muito tempo que não escrevia tanto! Cheguei a ‘reativar’ o calo que tinha 

no dedo na época da escola! (Risos)” (Primeira carta). E pasmem, ela escreveu duas folhas de 

almaço e meia! Que bom, Bruna, que você se empolgou e escreveu bem mais do que planejava!  

 Algumas de vocês escreveram todas as cartas à mão, outras digitaram as quatro cartas, 

e outras, ainda, como a Bruna, escreveram algumas à mão e outras digitaram. A Elisandra, por 
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exemplo, justificou: “[...] resolvi te escrever à punho, pois como tenho pouco tempo posso fazer 

isso durante os meus intervalos de mãe, dona de casa, esposa e professora” (Primeira carta), o 

que vai ao encontro da questão do tempo que mencionei anteriormente... Enquanto uma tinha 

mais disponibilidade para digitar uma carta com calma, a outra escrevia à punho durante o 

intervalo na escola, à espera para uma consulta, ou enquanto fazia o almoço. Foram vários 

relatos nesse sentido que eu ouvi e que me deixaram feliz pelo comprometimento e pela 

dedicação de vocês! 

 Algumas de vocês, como a Juliana, escreveu sobre o quanto, hoje, é raro recebermos 

uma carta, e relatou sobre o que sentiu ao lê-la: 

 

[...] quero te parabenizar pela sábia e gentil forma de estabelecer o diálogo, utilizando 
cartas, pois hoje em dia é realmente muito raro, já havia me esquecido a sensação que é 

receber uma carta de uma amiga, até porque só acompanhei a era dos e-mails e mensagens 

de celular (risos). Enquanto lia a sua carta, tive a sensação de estar muito próxima de ti, e 
fiquei emocionada em conhecer um pouco da sua história de vida, de saber um pouco dos 

seus anseios e das tuas superações. [...] saber um pouco mais sobre a sua infância e trajetória 

profissional, possibilitaram-me compreender o modo de ser da Juliana que conheci já adulta 

há alguns anos atrás [...]” (Primeira carta). 

 

Sensação essa descrita também pelas colegas Viviane e Karla: “[...] quero que saibas 

que cada vez que leio suas cartas eu escuto a sua voz e imagino você me falando tudo” (Viviane 

– Segunda carta); “Nossa, enquanto lia a tua carta tive a sensação de que estávamos 

conversando, que estávamos próximas... às vezes até imaginei as tuas expressões faciais ao 

narrar sobre a tua história de vida” (Karla – Primeira carta). 

Essa sensação eu também vivi a todo o momento em que lia uma carta, pois parecia que 

cada uma de vocês estava ali, ao meu lado, contando-me aquilo. E como concomitantemente a 

esse processo de leitura das cartas eu retomava as falas nos círculos, a presença de vocês se 

fazia ainda mais forte. Penso que as cartas nos aproximaram, nos possibilitaram esse 

adentramento no universo uma da outra, especialmente por começarmos contando sobre nossas 

histórias, o que me deu a sensação de ter nos aproximado mais ainda.  

Com relação às histórias de vocês, foi difícil não me emocionar... Histórias tão lindas, 

carregadas de tantos significados! Vocês realmente me deram a possibilidade de conhecê-las, e 

como foi importante pra mim! Muitas vezes me emocionei e me peguei completamente 

envolvida com a história de vocês, como se eu tivesse participado dela! 

Contar a nossa história nem sempre é uma tarefa fácil, e para algumas de vocês 

realmente não foi, como para a Maricota, que escreveu no início da primeira carta “[...] estou, 
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desde que recebi sua carta, pensando em como contar um pouquinho de minha história, como 

é difícil escrever sobre a gente, não é???”  

Acredito, a partir da minha experiência, que contar a nossa história carrega consigo 

marcas de momentos alegres, tristes, de desafios vividos, superados ou não... Eu mesma, sempre 

que escrevo minha história, não consigo fazer isso em um único dia, porque há momentos em 

que preciso parar para chorar e dar um tempo para depois voltar a escrever... A Karla fez uma 

reflexão semelhante a essa durante a escrita de sua primeira carta:   

 

Dialogar, tecer reflexões, (re)pensar sobre minha trajetória de vida, formação e atuação 

profissional será muito bom, apesar de desafiador... digo isso porque assim como esse 

movimento nos traz boas lembranças, também nos faz recordar de momentos e experiências 
que não foram tão legais, mas que certamente nos impulsionaram a ser quem somos hoje – 

pelo menos pra mim foi assim. 

 

 A maioria de vocês relatou sua vida desde sua infância, trazendo na carta relatos 

emocionantes e fortes, que mostram claramente o quanto marcaram a mulher/professora que 

são hoje, e algumas de vocês marcaram, nessa carta, o quanto essa escrita provocou em vocês 

essas lembranças e as desafiou, como aconteceu com a Karla, que escreveu em formato de 

observação, ao final da primeira carta: “PS: registro que enquanto escrevo esta carta, faz 4º de 

temperatura lá fora, mas aqui, no meu quarto, faz calor... relembrar a minha trajetória me 

‘aqueceu’ e me encheu de saudade e nostalgia. Obrigada por me instigar a este desafio 

também”, e com a Gianna, que escreveu:  

 

[...] tive uma infância muito feliz, trago aqui um pouco do que vivi no quintal da minha 

casa, o cheiro, as cores, os sons, todos esses ficaram em mim, e durante a escrita desta carta 

eles ressurgiram e me fizeram lembrar a minha infância e da saudade que tenho de tudo 
que vivi enquanto criança. Sei que já perdi alguns pedaços da minha infância que não posso 

contar, mas ainda me lembro de muitos outros que, com gosto e saudade, relato aqui 

(Primeira carta). 

  

 A Maria Talita, nessa primeira carta, também sinalizou para algo que se tornou bastante 

perceptível na história de cada uma: “Nossas decisões têm as marcas das escolhas de outras 

pessoas que nos cuidaram, educaram, ensinaram e amaram. Trilhamos percursos com uma 

grande bagagem, que precisa ser continuamente ‘revisitada’ para ficar leve e passível de ser 

levada”. 

 Cada uma de vocês, nessa primeira carta, contou um pouquinho de si, e em muitos 

momentos me peguei refletindo sobre marcas da história de vocês que marcam a pessoa e a 
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professora que se tornaram, e os diálogos que ali iniciaram teriam continuidade em nosso 

primeiro círculo, que estava agendado para o dia 25 de agosto de 2018.  

 

Figura 5 - Cartas recebidas 

 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 

6.7 A PREPARAÇÃO PARA O NOSSO PRIMEIRO CÍRCULO DIALÓGICO 

INVESTIGATIVO-AUTO(TRANS)FORMATIVO 

 

As semanas que antecederam o nosso primeiro círculo foram muito intensas pra mim. 

Minha preocupação primeira girava em torno do acolhimento nesse encontro, pois a todo 

momento eu me lembrava que cada uma viria de um lugar diferente, e algumas de lugares bem 

distantes, exclusivamente para participar do encontro. Eu tinha o compromisso de fazer o 

encontro valer a pena, de dar o melhor de mim para que cada uma de vocês se sentisse acolhida 

e, mais do que isso, parte fundamental da pesquisa, coautora. E eram muitos detalhes a serem 

decididos, tais como espaço, tempo, dinâmica, materiais, formas de registro... 

 Inicialmente era preciso estipular o momento, o dia da semana em que aconteceriam os 

encontros, e para isso conversei com cada uma de vocês, já em nosso primeiro encontro, à época 

do convite, sobre as possibilidades de cada uma. Esses encontros não teriam como ser dentro 

da carga horária de vocês, e cada uma de vocês têm cargas horárias e funções distintas em suas 

escolas; logo, este teria que ser um outro momento, um momento exclusivo para isso. Então, 
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considerando a escuta de cada uma de vocês, e principalmente o fato de que algumas moram 

em outros municípios, que por isso precisariam de um tempo para se deslocar, e que trabalham 

40h ou 60h, ou seja, também no período noturno, não haveria outra possibilidade que não no 

sábado. Puxa, mas no sábado? Será que vocês aceitariam? Lembro quando você escreveu, 

Gabriela, “Vou ficar feliz em compartilhar estas experiências em algum encontro. Mas sábado 

Ju? Hehehe. Não podia perder a piada” (Primeira carta). 

 Tal foi a minha surpresa quando todas vocês concordaram de pronto, inclusive aquelas 

– como você, Gabriela – que eu sei que não concordam em trabalhar no sábado porque prezam, 

e com razão, o dia da semana dedicado ao descanso. Senti um misto de alegria e de 

compromisso, pois esse encontro precisaria, de fato, ser bastante significativo. Não que os 

encontros entre professoras realizados dentro da carga horária não sejam ou não tenham que ser 

significativos, mas no caso de uma pesquisa é realmente mais complexo você contar com tantas 

pessoas dedicando tempo e o sábado para isso! Além disso, tínhamos as cartas que eram 

trocadas no mês que antecedia os encontros, as quais vocês sempre retornavam, com muito 

compromisso e carinho!  

            Pensei então, a partir da escuta de vocês, que o melhor seria então no sábado pela manhã, 

iniciando às 9h, sugestão essa que compartilhei na primeira carta com vocês, e todas 

concordaram. Como mencionei anteriormente, a previsão era realizar de três a cinco encontros, 

o que decidimos principalmente pelo fato de envolver uma carga horária para além da carga 

horária das escolas, e como de antemão eu já imaginava que a pesquisa envolveria professoras 

de diferentes municípios, pensamos que seria mais adequado, e que daria conta dos objetivos 

da pesquisa, realizar menos encontros e com mais tempo de duração, para não envolver tantos 

deslocamentos82.  

No Grupo Dialogus, a ideia inicial dos círculos é realizar de oito a dez encontros de uma 

a duas horas; no entanto, a escuta sensível e o olhar aguçado às coautoras e aos coautores é um 

movimento fundamental que nos leva a delinear esse processo de um modo único com cada 

grupo, afinal, trata-se de um pesquisa construída com vocês, professoras, e não sobre vocês, o 

que significa que eu não posso decidir esse percurso sem escutá-las. 

 Definido o dia da semana e o horário, era a hora de delimitar o espaço em que os 

encontros aconteceriam. De imediato, pensei que nada melhor do que na própria Ipê Amarelo, 

que foi onde a história das multi-idades aconteceu – e onde ela ainda acontece – e na sala da 

primeira “Turma Integração”! Não tive dúvidas de que todas vocês concordariam. Solicitei 

                                                
82 O tempo de duração de cada encontro foi, em média, 3 horas.  



167 

 

 

autorização para a direção e informei, a princípio, os dias dos encontros, sempre com 

possibilidade de alteração.  

 A Karla, em sua segunda carta, destacou o quanto, para ela, foi especial participar do 

círculo na Ipê Amarelo: “[...] destaco o quanto foi especial nosso primeiro círculo. Só o fato de 

o encontro acontecer na Ipê Amarelo já tornou esse momento significativo... só eu sei o que 

aquele lugar (sim, ele não é só um espaço para mim...) significa em minha trajetória 

profissional, acadêmica e pessoal.” Maricota também escreveu, nesse sentido, que “Estar 

novamente no Ipê Amarelo foi muito emocionante e revigorante. Os encontros e reencontros 

proporcionados pelo círculo foram maravilhosos. Gostaria imensamente de lhe agradecer pela 

oportunidade de fazer parte de sua pesquisa” (Segunda carta). A Bruna, por sua vez, comentou: 

“[...] fiquei muito feliz em voltar à Ipê. Rever pessoas queridas, conversar, ouvir sobre o que 

foi e está sendo feito nesse espaço ao longo desses anos. [...] é sempre bom voltar ao lugar em 

que tu viveu momentos felizes e foi sempre tão bem acolhida” (Bruna – Segunda carta). 

 Ao pensar no espaço da Unidade e na sala da primeira Turma Integração para esse 

encontro, levei em consideração o quanto reviver as situações nos lugares em que elas 

aconteceram, nos tocam. Recordar de algo no mesmo lugar em que tudo aconteceu, ou estar 

fisicamente em algum lugar que sabemos que foi palco de um acontecimento importante, de 

alguma forma parece que nos torna mais próximos, e parte daquelas vivências. E foi isso que 

senti de vocês naquele dia. 

 Bom, o dia e o local então já estavam definidos desde o retorno da primeira carta: o 

primeiro círculo seria no dia 25 de agosto de 2018, na Ipê Amarelo. Iniciei então o processo de 

pensar no que, para mim, era o mais complexo: que dinâmica pensar para acolhê-las, 

sensibilizá-las e para provocar o diálogo?  

Considerando que falamos de um intervalo de tempo de dez anos, que não é pequeno no 

meu ponto de vista, talvez seria importante, nesse primeiro momento, tentar recordar um pouco 

dessa(s) trajetória(s) e compartilhar com vocês o quanto foram importantes nesse processo 

histórico, de modo que vocês percebessem que hoje nada mais é como era porque vocês um dia 

entraram e fizeram a diferença na Ipê Amarelo. Mas e como promover isso? Trazendo 

lembranças dos momentos vividos, ajudando cada uma de vocês a recordar dessas fases...  

Conversando com uma colega aqui, outra amiga ali (sim, porque realmente não somos 

ninguém sozinhos!), cheguei à conclusão de que talvez levar fotos seria a melhor escolha! Fui 

aos arquivos da escola e olhei todas as fotos impressas, procurando por vocês. De todas, 

encontrei apenas de algumas e nem todas tão significativas como eu procurava. Mas encontrei 

cds e iniciei uma procura intensa nos arquivos digitais da escola. Selecionei 80 fotos nas quais 
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vocês apareciam. A ideia inicial era conseguir uma foto de cada turma por onde vocês passaram, 

mas não encontrei. Selecionei então quase todas nas quais apareciam e revelei para vê-las. Das 

80, separei 60 para o nosso primeiro encontro.  

Achei que seria importante vocês se depararem com essas fotos já na entrada da escola, 

até porque muitas de vocês há tempos não entravam ali, como relataram no dia da nossa 

primeira conversa... Não que eu compreendesse que isso fosse necessário para que vocês 

recordassem dos momentos ali vividos, até porque eu acreditava que tão logo entrassem na 

Unidade, as recordações desse(s) período(s) viriam à tona, mas eu considerava importante 

demarcar a importância de vocês na construção dessa história, e achei que as fotos seriam um 

dispositivo importante. Então organizei todas elas e, no dia do círculo, coloquei suspensas na 

entrada e no caminho para a sala do nosso primeiro círculo. 

  

Figura 6 – Registro 1 do 1º Círculo Dialógico Investigativo-auto(trans)formativo 

 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 

 Fiquei feliz com o retorno de quase todas vocês, quando, ao me enviarem a segunda 

carta, relembraram com carinho deste primeiro momento, como a Viviane, que escreveu que o 

primeiro círculo, para ela, “Foi uma surpresa! Reencontrei as colegas de diferentes fases da Ipê 

Amarelo e melhor ainda, pude rever as fotos que me trouxeram nostalgia imensa e uma vontade 

de voltar no tempo revivendo tudo outra vez.” Maricota, ao agradecer pela “[...] maravilhosa 

acolhida em nosso encontro”, escreveu que “As fotografias me fizeram reviver e relembrar 

muitos momentos especiais”. A Lígia escreveu sobre como foi participar desse primeiro círculo: 

“Para mim participar do círculo foi uma experiência ímpar, eu não esperava toda aquela 
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acolhida maravilhosa e também gostei muito das pessoas que estavam lá. [...] Amei as fotos 

também.” A Maria Talita disse se sentir no “túnel do tempo”: “Quando entrei na Ipê, naquele 

sábado, dia 25 de agosto, me senti ‘no túnel do tempo’, como dizem as crianças, quando nos 

reencontram depois de um tempo. Lembrei do passado [...]”. A Karla também comentou da 

sensação que teve naquele momento: 

 

Entrar na escola e ver todas aquelas fotos que registraram diferentes momentos da minha 

atuação foi incrível, pois a sensação que tive é que um filme passava em minha memória. 
Ao ver todas aquelas fotos em que apareci, rememorei aqueles momentos com muito 

carinho... parecia que eles tinham acontecido ‘ontem’... Foi muito bom. Obrigada por 

permitir que aqueles momentos se tornassem vivos novamente em minha memória. 

 

Depois das fotos, pensei em como acolhê-las na sala onde aconteceria o nosso primeiro 

círculo; achei que como a temática da pesquisa girava em torno da escuta sensível e do olhar 

aguçado, caberia a mim tentar lhes provocar todos os sentidos... E sim, é claro, um momento 

de partilha! Ficava imaginando vocês entrando na escola, vendo as fotos e sentindo o cheirinho 

do café passado na hora, que vinha da sala onde aconteceria o nosso diálogo... O cheirinho do 

café funcionaria quase que como um “mapa do tesouro”, afinal, nada melhor do que um bom 

café em uma manhã de estudos em pleno sábado de inverno...  

            Planejei e organizei um café da manhã então com diferentes opções de lanche, pensando 

também que aquelas colegas que vinham de longe provavelmente teriam tomado café da manhã 

bem cedo... Ou se tivessem tomado café da manhã, a contar pela hora que acordaram, 

provavelmente já estariam com fome. O café foi organizado na entrada da sala, e também foi 

um convite a um círculo que já iniciou ali, com os encontros e as partilhas dessas muitas colegas 

que há tempos não se viam. Fiquei feliz ao ver que até esse momento foi lembrado por algumas 

de vocês na segunda carta, como por exemplo, pela Karla, que escreveu: “Impossível não 

comentar também sobre o carinho de preparar um café da manhã para nós... que delícia aqueles 

pães de queijo, aquela cuca de morango com leite condensado...” (Segunda carta). 

Acreditando muito na importância do registro re-criativo, tal como o trabalhamos no 

Grupo Dialogus, pensei em como levar a vocês algum material que as convidasse ao registro... 

Foi então que decidi levar um “diário” para cada uma de vocês, o qual encapei com estopa, a 

mesma estopa utilizada para encapar a “Caixa Correio” – aquela que ficaria em uma das salas 

de convivência da Unidade – e, a ele, acrescentei um marcador de página que decidi fazer em 

formato de coração com a inicial do nome de cada uma de vocês com o feltro amarelo. 

Lembrando, como citei anteriormente, que não foram escolhas aleatórias: a estopa significou a 

originalidade, a cor amarela do feltro significou a nossa Ipê Amarelo, o coração do marcador, 
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a amorosidade presente no processo, e a letra inicial, a importância da coautoria de cada uma 

de vocês. 

 

Figura 7 - Diário de registro re-criativo 

 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 

E quase nada disso eu consegui dizer a vocês durante os encontros. Vocês foram tão 

incríveis, provocaram em mim reflexões tão importantes, que até me fizeram esquecer de 

revelar esses detalhes... O que consegui explicar a vocês foram as escolhas que fiz na abertura 

deste diário.  

            Na noite anterior ao encontro, relembrei de algumas poesias de Gianni Rodari, dentre 

elas uma que a professora Marta gentilmente compartilhou comigo por ocasião da qualificação 

do projeto, e considerando tudo o que ela nos provoca a refletir, principalmente com relação à 

pesquisa, decidi inclui-la na abertura do diário. 

 

O HOMEM DE ORELHAS VERDES 

Gianni Rodari 

 

Um dia num campo de ovelhas 

Vi um homem de verdes orelhas 

 

Ele era bem velho, bastante idade tinha 

Só sua orelha ficara verdinha 

 

Sentei-me então ao seu lado 
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A fim de ver melhor, com cuidado 

 

Senhor, desculpe-me minha ousadia, mas na sua idade 

De uma orelha tão verde, qual a utilidade? 

 

Ele me disse, já sou velho, mas veja que coisa linda 

De um menininho tenho a orelha ainda 

 

É uma orelha-criança que me ajuda a compreender 

O que os grandes não querem mais entender 

 

Ouço a voz de pedras e passarinhos 

Nuvens passando, cascatas e riachinhos 

 

Das conversas de crianças, obscuras ao adulto 

Compreendo sem dificuldade o sentido oculto 

 

Foi o que o homem de verdes orelhas 

Me disse no campo de ovelhas. (RODARI, 1997, p.13) 

 

Naquela noite, também escutei algumas músicas que me fizeram entrar no “túnel do 

tempo” e relembrar os meus primeiros momentos na Ipê e do encontro com cada uma de vocês 

nesse espaço, nos mais diversos tempos dessa trajetória. Dei-me conta do quanto duas músicas 

haviam me marcado profundamente, pois chorei ouvindo-as e relembrando da alegria que 

marcou a minha chegada na Ipê Amarelo e o meu encontro com as crianças em setembro de 

2010. 

As duas músicas são da “Turma do Balão Mágico”: “Se enamora” e “Superfantástico”. 

Sem demora, considerando o quanto essas canções sempre foram bastante presentes no 

ambiente da escola, pensei que seria bastante significativo se vocês, ao sentirem o cheirinho do 

café, também tivessem a oportunidade de ouvir essas músicas. Então decidi fazer isso, mas a 

letra de uma delas, escolhi também incluir na primeira página do caderno, tendo em vista que 

ela se configurava praticamente em um “convite” a vocês... 

 

SUPERFANTÁSTICO 

A Turma do Balão Mágico 

 

Super fantástico amigo 

Que bom estar contigo 

No nosso balão! 
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Vamos voar novamente 

Cantar alegremente 

Mais uma canção 

 

Tantas crianças já sabem 

Que todas elas cabem 

No nosso balão 

 

Até quem tem mais idade 

Mas tem felicidade 

No seu coração 

 

Sou feliz, por isso estou aqui 

Também quero viajar nesse balão! 

 

Superfantástico! 

No Balão Mágico 

O mundo fica bem mais divertido! (2x) 

 

Sou feliz, por isso estou aqui 

Também quero viajar nesse balão! 

 

Superfantasticamente! 

As músicas são asas da imaginação 

 

É como a flor e a semente 

Cantar que faz a gente 

Viver a emoção 

 

Vamos fazer a cidade 

Virar felicidade 

Com a nossa canção 

 

Vamos fazer essa gente 

Voar alegremente 

No nosso balão 

 

Sou feliz, por isso estou aqui 

Também quero viajar nesse balão! 

 

Super fantástico! 

No Balão Mágico! 

O mundo fica bem mais divertido! (2x) 
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6.8 O PRIMEIRO CÍRCULO   

 

E assim convidei-as, então, a “viajarem comigo nesse balão”, mantendo suas orelhas 

verdes. E muito embora aquele fosse um sábado bastante frio, sim, vocês estavam lá. E 

chegaram exatamente no horário em que havíamos combinado. 

Jamais esquecerei da expressão de vocês no momento em que abri a porta e vocês viram 

as fotos... Ficaram ali, por um delicioso tempo, procurando por vocês e relembrando das 

crianças, das colegas, de momentos que as marcaram e de alguns espaços que hoje estão 

bastante diferentes... Vocês sorriam, abraçavam-se ao se encontrar e relembravam de momentos 

marcantes dessa(s) trajetória(s). A sequência de fotos – e o cheiro de café – as levava para a 

segunda sala do corredor, escolhida pela sua importância naquele contexto... Aquela havia sido 

a sala da primeira “Turma Integração” da Ipê Amarelo, o que algumas de vocês lembraram logo 

após todos terem dito as suas “primeiras palavras”. Juliana, ao relembrar sobre esse dia em sua 

segunda carta, assim escreveu retomando também a música: 

 

[...] que misto de sentimentos foi estar com vocês na Ipê no primeiro encontro do dia 25 de 

agosto, uma mistura de saudade por estar no espaço que me foi muito significativo, pois 

contribuiu e muito em minha formação, um espaço de aprendizagens, de desconstrução, de 
estar entre amigos! [...] Ao entrar na porta da escola, percebemos o quanto você se esforçou 

para que nos sentíssemos acolhidos, todo o carinho estava nos pequenos detalhes, desde as 

belíssimas fotos que nos fizeram relembrar de alguns momentos que marcaram a trajetória 
de cada uma (que por sinal deve ter dado o maior trabalho, pois algumas nem eu tinha), as 

agendas que simplesmente ameiii, o café da manhã tudo ‘Super fantástico, no balão mágico 

o mundo fica bem mais divertido!’ e assim fica impossível não cantar ‘Sou feliz por isso 

estou aqui, também quero viajar nesse balão!’.Você pensou em cada detalhe, que fez com 
que nos sentíssemos especiais por ter sido selecionadas para estar ali. 

 

O círculo iniciou em volta da mesa do café... Ali, enquanto compartilhávamos dos 

alimentos, agora em grupo, dávamos sequência ao diálogo contando um pouco de como 

estavam nossas vidas naquele momento. Espantamo-nos com algumas notícias, demos boas 

gargalhadas, e ouvimos muito “Ah, então você é a famosa (nome)”, fazendo referência a 

colegas sobre as quais já haviam escutado algo na escola, especialmente sobre “a famosa 

Maricota”, a primeira professora da Turma Integração.  

A respeito disso, inclusive, foi muito interessante ouvir de você, Maricota, na segunda 

carta, o que você sentiu naquele primeiro círculo. Você escreveu que se que surpreendeu com  

 

[...] a forma como as meninas que não me conheciam pessoalmente referiram-se a mim, 

“famosa profe Maricota”. Ainda não havia percebido que minha prática no Ipê deixou 
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marcas, que consegui fazer um pouquinho de diferença durante os anos que trabalhei no 

Ipê, ter esse reconhecimento me deixa profundamente feliz. 

 

            Parece-me que é algo comum não nos darmos conta das marcas que deixamos nas 

pessoas, nos lugares, em diferentes situações da nossa vida. E isso me parece algo bastante 

recorrente na nossa vida de professoras, quando geralmente nos damos conta da importância 

que tivemos na vida de uma criança apenas quando ela já está maior e demonstra lembrar com 

carinho de nós. Penso que precisamos encontrar formas de perceber essas marcas que deixamos, 

pois são essas marcas que nos constituem humanos! Fiquei muito feliz, Maricota, com essa sua 

fala e gostaria de dizer, como alguém que conviveu com todas vocês na Ipê, que cada uma é 

lembrada em muitas situações, que cada uma de vocês marcou a vida da instituição e a vida de 

cada um/a de nós de um modo diferente! A Maricota ficou “famosa” porque assumiu a 

responsabilidade de dar início a essa história, e essas experiências iniciais são sempre muito 

lembradas quando falamos da docência com as turmas multi-idades! Mas essa história não teria 

atingido seus dez anos não fosse cada uma de vocês ter assumido também esse compromisso 

com as crianças e com a Unidade! 

 Nesse sentido, um movimento forte surgiu aqui, o qual começamos a discutir no Grupo 

Dialogus por perceber que é bastante intenso nesses momentos com os grupos com os quais 

fazemos pesquisa. O movimento de pertencimento. É interessante como, nesse movimento dos 

círculos, as/os colegas professoras/es vão compreendendo que constituem uma parte importante 

desse grupo, que fazem parte daquele lugar, daquela história, e no caso da nossa pesquisa, a 

Maricota teve a possibilidade de compreender isso mesmo não atuando mais neste lugar. Ela já 

não está mais na Ipê há quase dez anos, mas as marcas de sua atuação permanecem lá, e o 

diálogo com este grupo a possibilitou perceber que até hoje faz parte da “família Ipê Amarelo”.  

 E eu também observei esse sentimento de pertencimento em cada uma de vocês ao 

olharem para suas fotos, no dia do nosso primeiro círculo, e para as listas de chamada que deixei 

suspensas no segundo círculo83. Ao perceber e comentar sobre as colegas que tivemos, sobre as 

crianças que cresceram e que foram da turma de outras colegas professoras, ou que, ao 

contrário, foram primeiro da turma dessas colegas e depois da minha, nos transmite essa 

sensação de que fomos parte importante dessa história e que, por isso, todas pertencemos à Ipê 

Amarelo.  

 Ana Carla, na segunda carta, escreveu justamente sobre esse sentimento de estarmos 

trilhando juntas uma história:  

                                                
83 Sobre o qual falarei daqui a pouco. 
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No sábado, dia 25 de agosto, aconteceu o nosso primeiro encontro, este dia foi muito 

emocionante e reflexivo. Ao ver as fotos, e principalmente aquelas em que eu aparecia, 
senti uma forte emoção, um sentimento inexplicável, singular no exercício dessa profissão 

e isso me fez parar para pensar na linda história que, juntas, estamos trilhando na Ipê 

Amarelo. Ao ouvir a história da trajetória da Unidade, fiquei pensando quanto estudo e 
quantas lutas foram realizados para qualificar a Educação Infantil e seus direitos, e o quanto 

ainda lutamos para potencializar ainda mais o nosso trabalho nessa etapa tão especial e 

importante para Educação, Infância e Criança. Muito obrigada Ju, pelo carinho e 

acolhimento deste dia, estava maravilhoso. Na roda de conversa as falas foram 
surpreendentes, não imaginava tantas descobertas, aprendizagens e reflexões acerca das 

narrativas das professoras mais experientes.  
  

            O movimento pertencimento, assim, veio permeando nossos encontros desde aquele 

primeiro círculo, desde o momento em que vocês entraram pela porta e se recordaram 

professoras da Ipê Amarelo... José Saramago escreve que é preciso sair da ilha para ver a ilha... 

Nesse sentido, parece que foi preciso vocês se verem naquele momento nas fotos, com seus 

nomes nas listas de chamada, como parte das turmas, para se darem conta do quanto foram 

importantes nessa história. Pertencer é fazer parte de alguma coisa, mas não pura e 

simplesmente fazer parte de um todo, ser “mais um” em um grupo; pertencer, no sentido  que 

vem sendo construído pelo Grupo Dialogus, é sinônimo de fazer e sentir-se parte de um lugar, 

de um grupo, de uma história; é perceber as marcas que deixou ou que vem deixando pelo 

caminho e que marcam profundamente o lugar e as pessoas que nele convivem. Pertencer como 

amar e sentir-se amado pelo lugar e pelas pessoas.    

Após aquele primeiro círculo em volta da mesa do café, fomos para o círculo de cadeiras 

que estava organizado com cada um dos diários em ordem cronológica, e ali continuamos o 

nosso diálogo. Vocês falaram um pouco sobre si, sobre suas histórias, formação, vínculo com 

a Ipê... Contaram sobre suas turmas, sobre momentos que as marcaram, e as expressões de 

surpresa, principalmente ao longo dos relatos das professoras do primeiro período da Turma 

Integração (2008 a 2010), marcaram-me bastante... Ouvimos a história dos primeiros anos da 

Turma Integração e, nesse sentido, a Gabriela, em sua segunda carta, comentou que  

 

O primeiro círculo foi muito acolhedor e produtivo. Foi importante reviver a história da Ipê 

e conhecer mais de como surgiu a primeira Turma de Integração. A partir da nossa conversa 

no círculo fiquei pensando sobre vários aspectos da turma multi-idade, especialmente sobre 

o que as crianças aprendem juntas [...]  

 

Quantas vezes ouvimos umas das outras “A (nome da criança), foi da minha turma em 

(ano)!”... Sim, nossas histórias se entrecruzavam, crianças que haviam chegado à escola bebê 

com uma professora, haviam completado 6 anos na turma da outra professora... Foi muito 
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interessante acompanhar esse movimento de recordar de crianças, famílias, colegas bolsistas, 

professoras, funcionárias, e perceber como o tempo passou mas continuamos com a impressão 

de que tudo aconteceu ontem! Viviane escreveu, na segunda carta, sobre algumas dessas 

recordações:  

 

Retomando o diálogo que tivemos no círculo, foi como se um filme tivesse passado na 
minha cabeça... Me vi entrando pela porta pela primeira vez; brincando com as crianças; 

me vi chorando relembrando as frustrações que eu vivenciei no meu estágio; as rodas de 

conversa com as colegas; as formações no turno da noite que eram cansativas, porém de 
suma importância para nossa construção profissional e intelectual. Foram tantos momentos 

maravilhosos!!!  

 

 Muitas de vocês fizeram parte dessa história em mais de um período, como a Lígia, que 

em 2008 iniciou seu percurso como bolsista, em 2011 como professora contratada, em 2014 

saiu para atuar no município e, em 2018, estava retornando para atuar novamente como 

professora contratada na Unidade... Como a Gabriela, que em 2009 atuou como bolsista e, em 

2015, retornou como professora efetiva... Ou então como a Karla, que em 2012 iniciou sua 

atuação como professora contratada, em 2016 como professora substituta e, naquele momento, 

já não estava mais atuando conosco... Quantas iniciaram como bolsistas, fizeram estágio e 

atuaram ou ainda estão atuando como professora em turma... É o caso da Juliana, da Viviane e 

da Ana Carla. Teve até o relato da Maria Talita, que lembrou que no ano da primeira Turma 

Integração atuava na direção de uma escola em outro município e foi até a Ipê para conhecer a 

proposta a fim de tentar colocá-la em prática na escola onde atuava... O entrelaçamento dessas 

histórias deu vida, sentido, sentimento de pertencimento ao nosso círculo.  

Como foi importante ouvir, naquele momento, o relato de cada uma de vocês sobre 

como viveu a docência com a Turma Integração e/ou com as turmas multi-idades... Observamos 

como a Ipê Amarelo mudou de um ano para o outro em termos de organização de turmas, 

planejamento, registro/documentação, avaliação, em muitos, muitos sentidos, o que também foi 

comentado pela Juliana na segunda carta: 

 

Foi muito legal o movimento de sentar em círculo e em ordem cronológica, de perceber o 

quanto o grupo de professoras da Ipê vem estudando e buscando qualificar sua prática 

pedagógica, pois a Unidade veio mudando muito ao longo dos anos, mudando a forma de 

planejar, de  registrar, de reorganizar o grupo de crianças. 
Particularmente fiquei muito feliz por estar ali, vivendo esse marco na escola, que reunia 

em uma mesma sala a professora que trabalhou na primeira turma multi-idade, até as que 

atuam neste momento, houveram tantas mudanças, mas o foco era o mesmo desde o início, 
acreditar que era possível! Desafiar as docentes! E compreender a criança como o centro 

do processo educativo. 
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 Pontuamos nossas considerações sobre esse antes e depois e já deixamos alguns 

assuntos “engatilhados” para o segundo círculo, tendo em vista que o horário que havíamos 

combinado já havia sido ultrapassado fazia tempo! 

Muitas de vocês também, aceitando o convite que eu havia feito na primeira carta, 

trouxeram algo que as marcou nessa trajetória, o que intensificou nossas memórias e reflexões. 

Quem não trouxe naquele primeiro círculo, trouxe nos círculos que se seguiram, pois as 

histórias em nenhum momento da pesquisa deixaram de ser retomadas e interpretadas 

individual e coletivamente.  

No meu diário, ao final daquele dia, escrevi: “Compreendi, de fato, agora como 

pesquisadora-coordenadora, que não tem como ‘planejar’ o círculo, mas que nos cabe apenas 

planejar as materialidades, as dinâmicas... O curso do círculo segue com as coautoras, eu não 

tenho como prever etapas e nem o que irá acontecer... O círculo é nosso, não meu” (Diário da 

pesquisadora-coordenadora). 

 

Figura 8 - Registro 2 do 1º Círculo Dialógico Investigativo-auto(trans)formativo 

 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 

6.9 DA SEGUNDA CARTA AO QUINTO CÍRCULO   

  

 O movimento de compartilhamento das cartas e de realização dos círculos teve 

continuidade ao longo do segundo semestre de 2018. Na última semana de cada mês nos 

encontrávamos para o círculo e, já na primeira semana, eu enviava as cartas para que vocês 
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pudessem (re)iniciar o movimento de reflexão, que consistia na retomada do círculo anterior e 

no anúncio de um novo círculo, no tempo de vocês. 

 No início de setembro enviei então a segunda carta e, no dia 29 de setembro, nos 

reencontramos, novamente na Ipê Amarelo. Para esse encontro organizei outras materialidades: 

como as reflexões das cartas vieram bastante marcadas pelo desafio da escuta sensível e do 

olhar aguçado às singularidades das crianças, optei então por, nesse segundo encontro, levar 

cópias das listas de chamada das turmas integração/multi-idades nas quais vocês foram 

professoras, para que vocês tivessem a oportunidade de relembrar de cada criança que fez parte 

dessa trajetória de vocês. E como foi bonito acompanhar o movimento de vocês, na chegada, 

lendo as listas e relembrando características das crianças e histórias que lhes marcaram...  

 Ao seguir pelo corredor da Unidade, ainda que a mesa do café estivesse lá novamente, 

o “mapa do tesouro”, dessa vez, consistia em um caminho de folhas secas, que levava a uma 

sala cuja porta estava encoberta por um tecido (tule) verde e, ao entrar, vocês encontravam o 

círculo de cadeiras, as fotos que compunham a materialidade do primeiro encontro, e alguns 

trechos das cartas que haviam sido enviadas a mim. Ao fundo, um som de natureza. 

 Esse cenário foi organizado assim porque, naquele dia, narrei a vocês a história 

“Selvagem”, de Emily Hughes (2015), que conta a história de uma “selvagem” que não aceitou 

ser “domada” por humanos, o que nos possibilitou reflexões muito potentes em um sábado 

ensolarado.  

 

Figura 9 - Registros do 2º Círculo Dialógico Investigativo-auto(trans)formativo 
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Fonte: acervo da autora 

 

 Nosso terceiro círculo, que aconteceu no dia 27 de outubro, não pôde acontecer na Ipê 

Amarelo, e então nesse dia agendei com vocês um encontro no Núcleo de Desenvolvimento 

Infantil do Centro de Educação.  

 Na terceira carta que vocês enviaram a mim, a questão da formação inicial e permanente 

se fez muito presente, e tão logo sistematizei as reflexões de vocês, lembrei do curta-metragem 

“Alike”84, que vai mostrando o que nos faz, na escola e na vida, “perder” ou “ganhar” cor, e 

imaginei que esse vídeo potencializaria as temáticas levantadas por vocês, de modo que estas 

se encontrassem com as multi-idades. Organizei o material, preparei a sala com o nosso café, 

com as fotos do primeiro encontro, as listas de chamada do segundo encontro e, para esse 

terceiro, colori a sala com as cores do curta, a saber, azul, laranja e cinza, e fiz um varal com 

algumas escritas bastante potentes de vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=33vZGW7WH9Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=33vZGW7WH9Q
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Figura 10 - Registros do 3º Círculo Dialógico Investigativo-auto(trans)formativo 

 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 

Em novembro não nos encontramos para a realização do quarto círculo por uma série 

de incompatibilidade em nossas agendas, e porque eu, enquanto pesquisadora-coordenadora, 

senti a necessidade de sistematizar um pouco os constructos das primeiras cartas e dos primeiros 

círculos. Conseguimos nos encontrar no dia 19 de dezembro, uma quarta-feira, véspera do final 

do ano letivo, período bastante difícil para nós, professoras, mas vocês estavam ali comigo, na 

Ipê Amarelo, no final da tarde. Obrigada! 

Para esse encontro pensei que seria importante, já que estávamos dialogando a partir da 

e sobre a escuta sensível e o olhar aguçado, desafiá-las a se perceberem com todos os seus 

sentidos. Levei então para o nosso círculo uma dinâmica que realizamos algumas vezes no 

Grupo Dialogus que consiste em vendar os olhos das/os participantes e desafiá-las/os a sentirem 

diferentes sons, aromas, sabores e tatos. Vocês demonstraram gostar bastante da dinâmica! 

Após os desafios envolvendo os sentidos de vocês, realizei a leitura de trechos das cartas 

que recebi das bolsistas e estagiárias/estagiário acerca dos desafios vivenciados por elas/es nas 

turmas multi-idades, e nosso encontro, após a dinâmica, teve como base essas reflexões 

propostas por elas/ele. Foi um encontro feliz, que nos “energizou” para os últimos dias do ano 

letivo! 
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Figura 11 - Registros do 4º Círculo Dialógico Investigativo-auto(trans)formativo 

 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 

 Nosso quinto e último círculo, o círculo de sistematização, aconteceria no início do ano 

letivo de 2019, que seria, como os demais, antecedido pela quinta e última carta, conforme 

havíamos combinado; inclusive, a ideia inicial era que fôssemos para o sítio de meus pais, no 

Roncador, onde passaríamos o dia para sistematizar os constructos da nossa pesquisa e 

confraternizar. No entanto, o ano de 2019 já iniciou com muitos desafios na minha vida pessoal 

e logo precisei me afastar de todas as minhas atividades profissionais e acadêmicas para estar 

com a minha família, afastamento esse que foi necessário até o início deste ano.  

E este ano, quando finalmente estava planejando o envio da última carta e o nosso último 

encontro, fomos todas surpreendidas pela pandemia... Esperei que tudo melhorasse para que 

pudéssemos nos encontrar presencialmente, mas infelizmente não foi possível. Nem mesmo a 

última carta pude enviar a vocês, tendo em vista o risco que ela poderia representar nesse 

contexto. Então, organizamos um grupo no WhatsApp onde nos reencontramos virtualmente e 

agendamos, finalmente, nosso círculo de sistematização para o dia 21 de novembro de 2020, 

um sábado à tarde, às 16h, conforme a disponibilidade da maioria de vocês.  

Foi um encontro lindo, emocionante, no meu ponto de vista! Retomamos a trajetória da 

nossa pesquisa, apresentei a vocês a sistematização que fiz, dialogamos sobre ela e conversamos 

sobre a vida! Fiquei muito feliz em ouvir de vocês que consegui, ao longo da pesquisa, escutá-

las sensivelmente e olhá-las aguçadamente, pois este é um desafio muito grande, não é mesmo? 

E para a nossa alegria a colega Elisandra, que não participou de nenhum círculo 

presencial por morar a mais de 400km de Santa Maria, nesse se fez presente e pôde 
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compartilhar, nesse momento com todo o grupo, suas vivências mais marcantes nas turmas 

multi-idades!  

Algumas de vocês infelizmente não puderam participar desse último encontro, mas 

enviei a gravação, vocês assistiram e depois me deram um retorno. Foi um feliz encontro, ainda 

que virtual. Faltaram os abraços, mas não amorosidade, rigorosidade e alegria. 

Nesse momento em que finalmente sistematizo nossos constructos nesta tese, quero 

mais uma vez agradecê-las por todo o envolvimento, comprometimento e dedicação de vocês 

ao longo da pesquisa. Vocês foram parceiras incansáveis, que se propuseram a estar juntas aos 

sábados de manhã para que pudéssemos, juntas, pensar acerca dos desafios que a escuta sensível 

e o olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades havia colocado aos nossos processos 

auto(trans)formativos. Muito obrigada, do fundo do meu coração! Nosso desafio agora é 

compartilhar o que construímos e qualificar a nossa luta pelas nossas crianças! O mundo se 

torna mais bonito com colegas professoras e pesquisadoras como vocês! Sintam-se abraçadas! 

  



 

7 SÉTIMA CARTA: ÀS COLEGAS PROFESSORAS DAS CRIANÇAS 

 

na escola em que eu me baziei o meu texto se chama ipê Amarelo. o ipê trabalha com 

crianças de 4 meses e vai até 6 anos. as crianças, pintam, colam, esploram, criam, 

usam argila na maior parte das atividades proposta feita em sala, uzam cola gliter de 

varias cores comem varios alimentos diferemtes e coloridos brimcam com varios tipos 

de brimquedos com fantazias de varias cores, formas, e tamanhos. gostam de ir 

brimcar na prasinha da escola. (MARIA EDUARDA RECH, PROPÓSTA NA 

EDUCAÇÃO IMFANTIL, 2016) 

 

Nesta carta é com vocês, colegas professoras das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, que 

eu me proponho a dialogar. E inicio esta carta com essa passagem da “Propósta na Educação 

Imfantil” elaborada pela Maria Eduarda porque aqui ela revela, a partir da sua escuta sensível 

e do seu olhar aguçado ao contexto da Ipê Amarelo, as propostas que estão na base do nosso 

trabalho na UEIIA e acredito que na base do trabalho que vocês desenvolvem nas suas escolas; 

ou seja, porque aqui ela traz aquilo que nos une, que nos conecta.  

Vocês também atuam com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e, possivelmente, em seus 

cotidianos na escola, realizam essas, ou algumas dessas e muitas outras ações. E como eu 

gostaria que tivéssemos – vamos pensar nisso? – a oportunidade de estarmos mais vezes juntas 

para dialogarmos, compartilhando nossas experiências, nossos saberes, nossas 

(com)vivências85 com as crianças, aprendendo e ensinando umas com as outras sobre essa 

“coisa magica”86 que é a educação infantil.  

Na Ipê Amarelo formamos uma comunidade bastante singular, assim como é a 

comunidade educativa de cada uma de vocês que aqui veio dialogar comigo e com as coautoras 

desta pesquisa; temos muitas semelhanças e muitas diferenças, mas algo forte nos une: a 

preocupação em fazer da educação infantil o melhor lugar e o melhor tempo para as nossas 

crianças! 

E é justamente por saber que esse objetivo, ou melhor, que esse sonho é o que nos une 

e nos move em busca de formação (JOSSO, 2010b)87, que aqui pretendo contar-lhes o que eu e 

as coautoras desta pesquisa ensinamos e aprendemos juntas acerca da docência – em verdade, 

acerca da do-discência88 – termo este cunhado por Freire (1995) e que será desenvolvido ao 

longo do texto – com as crianças a partir da nossa escuta sensível e do nosso olhar aguçado a 

                                                
85 Justifico a escolha por esse termo na Oitava Carta, a partir da página 367. 
86 Termo utilizado pela Maria Eduarda em outra passagem de sua proposta.  
87 Detalhes a partir da página 307. 
88 Esse conceito está detalhado na página 236.  
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elas nas turmas multi-idades da UEIIA. Mas observem, vamos falar de uma do-discência, de 

uma docência realizada com e não para as crianças, que é no que acreditamos enquanto grupo. 

As multi-idades constituem uma das singularidades do nosso contexto – e acredito que 

vocês já tenham escutado falar sobre elas – e por isso escolho, nesta carta, compartilhar com 

vocês um pouco de como essa experiência tem nos desafiado, enquanto professoras, a processos 

auto(trans)formativos permanentes em nossa do-discência com a educação infantil.  

Aqui, serei uma porta voz da síntese das construções que realizamos ao longo dos nossos 

diálogos através das Cartas Pedagógicas e nos Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos, e de antemão sinalizo que essa construção somente foi possível porque 

aconteceu nesse coletivo, com essa pluralidade de vozes, e com o devido respeito à 

singularidade de cada voz. Compreendemo-nos, ao longo da pesquisa, como professoras 

singulares-plurais (JOSSO, 2010b) porque compreendemos, também a partir de Freire (2011a), 

que somente em diálogo com o/a outro/a temos a possibilidade de nos auto(trans)formarmos.  

Eu, professora Juliana, gostaria muito de ter vivido a experiência de um diálogo como 

este, que foi construído ao longo desta pesquisa, durante a minha formação inicial e nesses 

primeiros anos da minha formação permanente, pois penso que essas reflexões teriam me 

levado a constituir a minha docência de um outro modo, escutando e respeitando mais as 

crianças, os seus e os meus processos formativos – constituindo assim uma do-discência desde 

o início de minha vida profissional – e é por isso que escolho compartilhá-las aqui com vocês, 

para que vocês também tenham essa oportunidade. 

Escolho fazê-lo também porque quero convidá-las a juntarem suas vozes às nossas, 

porque quanto mais amplo for esse diálogo, mais conseguiremos alcançar a complexidade do 

nosso fazer pedagógico nos diferentes contextos dos quais fazemos parte. Acredito, como disse 

na Sexta Carta a partir da leitura de Brandão e Borges (2007), que a pesquisa serve ao 

compartilhamento de saberes, e é isso que pretendo fazer aqui, compartilhar esses saberes com 

vocês – as pessoas que compartilham a maior parte do tempo de suas vidas com as crianças – e 

com todas as demais pessoas que também quiserem se juntar a nós.  
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7.1 A ESCUTA SENSÍVEL E O OLHAR AGUÇADO ÀS CRIANÇAS DAS TURMAS 

MULTI-IDADES DA UEIIA: PARA “NÃO DEIXAR MORRER A VOZ DOS MENINOS E 

DAS MENINAS QUE ESTÃO CRESCENDO”89 

 

7.1.1 “E as lentes são as mesmas, a gente está enxergando tudo igual, sem as lentes 

novas. Se as crianças estão nos ensinando que as lentes são outras?”: qual é a nossa 

imagem da criança, hoje? 

 

Inicio este texto compartilhando com vocês que estar com as crianças sempre foi algo 

muito significativo para mim; fosse em minha casa com as crianças da família, em parques 

acompanhando a movimentação de crianças que eu não conhecia ou nas escolas, realizando 

alguma observação e/ou intervenção, estar na presença delas sempre foi motivo de alegria e 

encantamento. Quando iniciei a minha atuação como bolsista, e logo depois como professora 

na UEIIA, talvez o medo pesasse bastante, uma vez que eu sempre soube que o trabalho 

pedagógico com as crianças exigiria muito estudo e dedicação, devendo ser encarado com muita 

responsabilidade e compromisso, e eu, em início de carreira, não sabia se estava preparada o 

suficiente para isso (e acredito que todas vocês também pensavam/pensam assim, ou não?). 

Uma pena que somente bem mais tarde é que descobri que realmente não estava e que nunca 

estaria preparada, visto que as nossas auto(trans)formações são permanentes. Mas que bom que 

um dia finalmente consegui compreender isso!  

Mas, enfim, desde que iniciei a minha atuação com as crianças como professora, apesar 

do nervoso constante até hoje de “será que estou fazendo o melhor?”, gosto muito de estar com 

elas, de observá-las, de com elas dialogar, de escutá-las de forma sensível e de olhá-las de modo 

aguçado. E aqui cabe destacar que a minha escuta e o meu olhar inicialmente se davam quase 

sempre apenas com os meus ouvidos e olhos, que era a forma pela qual eu sabia escutar e olhar; 

mas vim aprendendo, aos poucos, a partir das minhas auto(trans)formações, a escutá-las 

sensivelmente e a olhá-las aguçadamente com todos os meus sentidos (RINALDI, 2014) – pois 

as formas com que veem, exploram, descobrem e descrevem o mundo são fantásticas, como 

também é a sinceridade delas, o que tem me ajudado a melhorar todos os dias (seja na escolha 

da roupa, do corte de cabelo, do perfume, seja na organização das turmas, na escolha das 

propostas que planejo e dos materiais que disponho na sala para elas brincarem – sim, pois elas 

opinam sobre tudo e devem mesmo fazê-lo!). Elas me ajudam a ver melhor o mundo e a 

encontrar jeitos de ser mais feliz. 

                                                
89 Trecho da carta de Freire a Malaguzzi, citada na página 74.  
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 As crianças têm explicações simples e belas – bom, tudo depende do ponto de vista – 

para coisas que não sei se complexas, ou se simples e belas de fato. Elas já me explicaram, por 

exemplo, que “o papai não pode ter um bebê na barriga porque ele não usa batom”; que não 

entendem como pode eu e a outra “profe Ju” termos o mesmo nome e, ao mesmo tempo, sermos 

tão diferentes; já me contaram baixinho e em segredo, todos os dias durante quase um mês, com 

expressão de surpresa, que “minha mamãe tem um bebezinho dentro da barriga dela”, ao que 

eu também respondia com surpresa todos os dias: “é????”; já me olharam espantadas só porque 

eu disse que também tenho mãe; já me disseram, um dia em que as convidei para lavar as mãos 

para o lanche, que eu esperasse um pouquinho porque estavam “terminando de casar” (depois 

compreendi que casar, naquele contexto, era dançar juntos). Quantas bonitezas!  

 Muitas dessas bonitezas também foram compartilhadas pelas colegas coautoras em 

alguns círculos; acho impressionante como carregamos conosco memórias daquilo que, no final 

do próximo capítulo, vamos chamar de “(com)vivências na escuta sensível e no olhar aguçado” 

que realizamos ao longo da nossa do-discência com as crianças e que nos ensinam tanto sobre 

elas, sobre nós mesmas, sobre a docência com a educação infantil! Vejam uma dessas bonitezas: 

 

Pesquisadora-coordenadora: E aquelas perguntas difíceis que eles fazem pra gente, ou as 

falas deles nas rodinhas.  

 
Maria Talita: Sim, isso.  

 

Pesquisadora-coordenadora: Eu nunca me esqueço, uma vez eu e a (colega professora) 
na sala, e a (criança de 4 anos) disse que ela tinha subido uma montanha muito “íngreme”. 

A (colega professora) me olhou: “o que é íngreme?” 

 

(Risos) 
 

Maria Talita: O (criança de 4 anos) adora o íngreme, ele corre no pátio e diz “professora, 

estou muito cansado, está muito íngreme”. Eu disse “(nome da criança), o que é 
íngreme?”, “eu não sei”. 

 

(Risos) 

 
Pesquisadora-coordenadora: Não, mas a (criança de 4 anos) não era o caso, ela tinha um 

vocabulário amplo e conhecia o significado das palavras, às vezes a gente até se confundia 

pensando [...]  

 

Lígia: E quando eles estão formulando as hipóteses e estão as bolsistas ali junto e elas não 

sabem o que fazer, na hora que elas olham pra nós, daí claro, os olhares das crianças se 
voltam pra nós também. Foi uma situação bem interessante esse ano, há algumas semanas, 

acho até que eu contei no grupo lá de estudos, que eles estavam montando com os legos, e 

quando eles montam com os legos eles fazem várias brincadeiras, e era família com legos 

aquele dia. Tá, aí o (criança de 5 anos) perguntou para a (criança de 5 anos) como é que 



187 

 

 

nasciam os bebês. Aí estavam ali as minhas gurias90 e a estagiária junto, a (bolsista 1), a 

(bolsista 2) e a (nome), estagiária; quando ele perguntou, as três pra mim assim 

(direcionando o olhar para a professora), e eu sentada na outra mesa ali com as outras 
crianças e fiquei só escutando pra ver o que iria sair, e a (criança de 5 anos): “tem dois 

jeitos de nascer os bebês, ou a mulher tem que casar”, e as gurias... (olhos arregalados) 

 

(Risos) 
 

Lígia: “... ou ela tem que comer muito”. 

 
(Risos) 

 

[...]  

 
Lígia: Ela disse para o (criança de 5 anos): “ou a mulher tem que casar ou comer muito”, 

e a estagiária apavorada, a (bolsista 1) chegou a fazer assim (expressão corporal de 

alívio). 
 

(Risos) 

 

[...]  

 

Gabriela: Daí o (criança de 5 anos) ficou satisfeito.  

 
Lígia: O (criança de 5 anos) ficou satisfeito e pronto (Terceiro círculo). 

 

 E eu tenho certeza de que muitas de vocês, colegas professoras, teriam tantas outras 

bonitezas assim para compartilhar! De fato, estar com as crianças nos faz olhar para o mundo 

de muitos ângulos e ter a certeza de que nem sempre o que parece, é. Elas reviram os conceitos, 

simplificam o complexo (para nós, adultos) e, não raro, complexificam o simples (também para 

nós, adultos), fazendo-nos pensar e repensar. E como! Infelizmente muitas pessoas acham isso 

tudo “engraçado”, riem e tentam mostrar a elas que não, que as coisas não são assim como elas 

pensam que sejam – e geralmente sem sequer dar atenção às suas hipóteses e teorias. Afinal de 

contas, crianças precisam aprender sobre o mundo conosco, e o quanto antes, melhor – como 

se nada de novo elas tivessem a nos apresentar. Tenho dúvidas – opa! Tenho certeza – de que 

quem fala isso nunca escutou e olhou – de verdade – uma criança.  

 Há alguns anos descobri o livro “Casa das Estrelas” (NARANJO, 2013). Conhecem? É 

um livro resultante de uma pesquisa de mais de 10 anos, na qual os autores se preocuparam em 

escutar crianças de 3 a 10 anos, guardando as definições que elas davam para palavras, pessoas 

e objetos ao longo de todo esse tempo. É um dicionário explicado pelas crianças. Ao lê-lo, 

escutei de algumas crianças, por exemplo, que adulto é aquela “pessoa que em toda coisa que 

                                                
90 Aqui a coautora se refere às bolsistas da turma. 
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fala, vem primeiro ela” (ibid., p. 20), e que pai é “uma pessoa muito especial porque tinha a 

gente no coração quando a gente estava na barriga” (ibid., p. 91).  

Vamos achar “engraçado” ou refletir sobre isso? Cabe a nós essa escolha. Aliás, a nós, 

suas professoras, não cabe escolher. Cabe-nos escutá-las, olhá-las, e ter a certeza de que “A 

diferença entre as crianças e os adultos não é quantitativa, mas qualitativa; a criança não sabe 

menos, sabe outra coisa” (COHN, 2005, p. 33) e valorizar os conhecimentos das crianças, 

afinal, o que significa nosso discurso de que as crianças são competentes, capazes? De que 

adianta afirmarmos isso e sequer darmos atenção às suas ações, aos seus diálogos, hipóteses e 

teorias? 

Sim, hoje esse reconhecimento da criança vem sendo amplamente divulgado, discutido, 

pesquisado, não é mesmo? Ela é reconhecida como alguém que é ativa, capaz, participativa, 

produtora de cultura, e aqui, apresentamos este conceito tomando por base teórica os estudos 

da Sociologia da Infância (FARIA; FINCO, 2011; SARMENTO, 2004, 2005, 2013), da 

Antropologia (COHN, 2005) e da Pedagogia da Infância (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO; PINAZZA, 2007). Essas áreas, há muitos anos, pesquisam e lutam pelo 

reconhecimento dessa criança que é competente, criativa, participativa, e que, em suas 

brincadeiras, produz uma cultura própria, singular, uma Cultura da Infância (FARIA; 

DEMARTINI; PRADO, 2009).  

Para muitos de nós essa imagem da criança é recente, mas a história da pedagogia nos 

mostra que, há muitos anos, diferentes estudiosos vêm nos apresentando e defendendo essa 

criança, em defesa de uma Pedagogia da Infância. Faria (2007, in OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO; PINAZZA, 2007), nesse sentido, na obra “Pedagogia(s) da Infância: Dialogando 

com o Passado – Construindo o Futuro”, que apresenta importantes pedagogos do século XX, 

seus modos de compreender a criança e, consequentemente, de fazer pedagogia, no capítulo em 

que apresenta as ideias do educador Loris Malaguzzi, afirma que, em 1920, época em que este 

educador nasceu, “[...] Walter Benjamin, Vygotsky e Mario de Andrade já estavam construindo 

e publicando uma nova concepção de criança inventiva, imaginativa, portadora de história, 

produtora de culturas e sujeito de direitos” (FARIA, 2007, p. 277).  

Assim, mesmo esse conceito de criança sendo ainda novo para muitas pessoas, ele 

surgiu há mais de um século, e apenas hoje, a partir da socialização mais ampla dos estudos da 

Sociologia, Antropologia e Pedagogia da Infância, essa imagem da criança vem sendo mais 

divulgada e reconhecida no meio escolar e acadêmico.  

Os textos que apresentam a abordagem do norte da Itália à educação infantil (RINALDI, 

2014; EDWARDS et al, 1999; RUSSO, 2008, 2009; FORTUNATI, 2016a, 2016b; GANDINI; 
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EDWARDS, 2002, entre outros) revelam, sob muitos ângulos, os princípios que orientam tal 

abordagem – a qual tem como base essa concepção de criança e a importância/necessidade de 

escutá-la – e todos apontam para uma pergunta como a primeira e fundamental, pergunta essa 

que é claramente exposta por Rinaldi (2014, p. 35): “qual é a nossa imagem da criança?”. Sim, 

de fato esta deve ser a pergunta fundamental, a pergunta suleadora91 de nossas práticas, de nosso 

planejamento, registros, documentação, avaliação, conjunto este que revela, de fato, qual é a 

nossa imagem da criança.  

Muito se tem escrito e dito sobre essa criança competente, capaz, ativa, imaginativa, 

criativa, que sabe outras coisas; muitas pesquisas têm revelado essa criança, mas, ao mesmo 

tempo em que ouvimos em palavras tal valorização, pouco a vemos na prática. Se 

compreendêssemos a criança de tal modo, daríamos a ela desenhos prontos para serem pintados 

ou acreditaríamos no seu potencial para produzir desenhos? Utilizaríamos a tinta apenas para 

“carimbo” – processo feito geralmente pelas professoras e não pelas crianças – ou 

oportunizaríamos a exploração desse material com o corpo e com diferentes materiais?  

Solicitaríamos que elas fizessem “bolinhas de papel crepom” para colar sobre as letras 

do alfabeto ou nos preocuparíamos em oportunizar espaços e tempos nos quais a leitura e a 

escrita se fizessem práticas sociais cotidianas fundamentais? Nos preocuparíamos com os 

resultados, com a produção de portfólios apenas para mostrar às famílias ao final do ano, ou 

nos preocuparíamos fundamentalmente com os processos vividos pelas crianças, com o 

significado que as propostas têm para elas, em primeiro lugar?  

Utilizaríamos apostilas, seguindo-as linearmente todos os dias, desconsiderando a 

importância e a necessidade de uma aprendizagem significativa, de uma experiência que surge 

da e com a criança? Nos preocuparíamos apenas em ensinar, desconsiderando o que temos a 

aprender com elas, e com as descobertas, interpretações e teorias que elas fazem/têm sobre o 

mundo? Definiríamos de antemão o que, como e com quem elas fariam algo, ou nos 

preocuparíamos em escutá-las, em olhá-las? Se compreendêssemos a criança como competente, 

apostaríamos que ela aprende apenas com crianças da sua idade ou que ela aprende, a todo 

momento, com o diferente (em idade, cor, etnia, raça, cultura, classe social, gênero...)? 

                                                
91 Em coerência com a perspectiva freireana, temos utilizado o termo “sulear” e não mais o termo “nortear” porque 

também nesse sentido estamos nos auto(trans)formando ao perceber a manipulação a que sempre fomos 

submetidos sem nos darmos conta. Na escola, aprendi que deveria usar o termo “nortear” para indicar a orientação 

correta de algo, sem perceber toda a lógica de centralidade, de dominação dos países do Hemisfério Norte nesse 

termo. Nossa intenção, assim, é inverter a lógica de tomar o norte como referência, colocando em evidência uma 

história de exploração que os países do Hemisfério Sul vêm sofrendo há mais de 500 anos. Essa também é uma 

forma de luta. 
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 Malaguzzi (1999, p. 88), quando questionado, na década de 1990, acerca das muitas 

publicações relacionadas à infância, argumentou: 

 

Todas as pessoas – e quero dizer estudiosos, pesquisadores e professores, que em 

qualquer lugar se propuseram a estudar as crianças seriamente – terminaram por 

descobrir não tanto os limites e a deficiência das crianças, mas, em vez disso, suas 

qualidades e capacidades surpreendentes e extraordinárias aliadas a uma necessidade 

inexorável por expressão e realização. Entretanto, os resultados dessas investigações 

aprendidas, não foram suficientemente apreendidos pelos educadores. [...] Não 

legitimamos corretamente uma cultura da infância, e as consequências são vistas em 
nossas escolhas sociais, econômicas e políticas e em nossos investimentos.  

 

Nas escritas e vozes das coautoras da pesquisa também ficou bastante evidente o quanto 

precisamos avançar em muitos sentidos, e um deles, levantado com mais ênfase no terceiro 

círculo, foi justamente este: o desafio primeiro, o de “mudar as lentes” com as quais estamos 

olhando para as crianças, o que se coloca como desafio também (ou principalmente?) aos cursos 

de Pedagogia.  

 

Maria Talita: [...] e as crianças são outras, a primeira coisa que se diz é que a infância 

não é mais a mesma. 

 
Gabriela: Claro que não! [...] 

 

Maria Talita: E as lentes são as mesmas, a gente está enxergando tudo igual, sem as lentes 
novas. Se as crianças estão nos ensinando que as lentes são outras? [...] 

 

Bruna: Desbotadas.  
 

Maria Talita: Desbotadas, exatamente, e a gente não tenta perceber “puxa vida, aqui a 

gente pode pensar, aqui são argumentos”, porque a pedagogia ela tem que estar vinculada 

a tudo isso, só que a gente tem que saber muito disso aqui, tu tem que estudar muito [...] 
(Terceiro círculo). 

 

De fato, há muitos anos, também no Brasil, inúmeras pesquisas vêm indicando os 

resultados apontados por Malaguzzi (1999), mas observamos, nos contextos que nos cercam, 

como muito bem pontuaram Maria Talita e Bruna, que parece que continuamos “desbotadas”, 

tanto nós que estamos em formação permanente, quanto aquelas que estão em formação inicial; 

em função disso, as práticas pedagógicas realizadas com as crianças parece que pouco têm 

sofrido modificações. Parece que ainda “não legitimamos corretamente uma cultura da 

infância”, de fato. Muitas vezes há um esforço para que se efetivem, mas outras vezes o discurso 

acaba tornando-se apenas um slogan... Nossas crianças são participativas, mas não são ouvidas 

para a construção do planejamento; são competentes, mas pintam apenas desenhos prontos; são 

capazes, mas não podem servir o seu prato sozinhas. 
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Compreendemos que a grande questão que se coloca é que vivemos, desde muito e ainda 

hoje, um fenômeno generalizado de “se sempre foi assim, porque agora deixar de ser?”, um 

fenômeno generalizado de padronização, a instituição de uma cultura da normalidade, como 

nos lembra Rinaldi (2014), Oliveira-Formosinho; Kishimoto; Pinazza (2007) e Formosinho; 

Machado (2013). E por esse motivo é urgente que nós, professoras, posicionemo-nos, também 

e sobretudo na prática, em reconhecimento e em defesa dessa criança participativa, competente 

e capaz que sempre existiu, mas que somente agora está sendo reconhecida como tal. 

 

7.1.2 “Sabes que pra mim a palavra ‘ESCUTA’ perpassa pelo olhar, pelos gestos, por 

tudo que está envolvido pela troca”: sobre a escuta sensível e o olhar aguçado 

 

7.1.2.1 “[...] mas eu acho que era uma coisa também que eu achava que era mais fácil, então 

o que falaram que talvez fosse mais difícil eu nem escutei”: escutamos e olhamos as crianças 

“verdadeiramente”? 

 

Apostamos aqui, nesta pesquisa, que tal reconhecimento, para que se efetive para além 

do discurso, requer fundamentalmente o que vou chamar mais adiante de “(com)vivências na 

escuta sensível e no olhar aguçado” às crianças, pois elas revelam, no cotidiano, todas as suas 

capacidades – ainda que as oportunidades que tenham para isso sejam poucas. Penso que basta 

escutar e olhar as crianças com uma “atenção conscientemente crítica”92, que perceberemos 

todas essas características apontadas acima. Vocês não concordam? 

Rinaldi (2014, p. 227) corrobora tal compreensão quando afirma que: 

 

Se nós acreditamos que as crianças têm teorias, interpretações e questões próprias, e 

que são coprotagonistas dos processos de construção do conhecimento, então os 

verbos mais importantes na prática educativa não são mais ‘falar’, ‘explicar’ ou 

‘transmitir’ –, é apenas ‘escutar’.  

 

E essa escuta, ainda segundo Rinaldi (2014, p.124), não é aquela que se dá apenas com 

os ouvidos: “Escuta, portanto, como metáfora para a abertura e a sensibilidade de ouvir e ser 

ouvido – ouvir não somente com as orelhas, mas com todos os nossos sentidos (visão, tato, 

olfato, paladar, audição e também direção)”.  

Aqui considero importante destacar duas questões fundamentais apontadas pela autora. 

Quando Rinaldi fala da escuta enquanto “metáfora para a abertura e a sensibilidade de ouvir e 

ser ouvido”, compreendo que ela fala da troca, do compartilhamento necessário nesse processo. 

Sim, a escuta requer alguém que “fale” através de suas diferentes linguagens, e alguém que 

                                                
92Aprofundarei este termo mais adiante, a partir da página 197. 
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“escute” com todos os seus sentidos. Se não for assim, se não houver essa troca sensível, 

amorosa e respeitosa, não haverá escuta. 

            Gianna, nesse sentido, em sua segunda carta revela compreender esse como um dos 

principais sentidos da escuta: “Sabes que pra mim a palavra ‘ESCUTA’ perpassa pelo olhar, 

pelos gestos, por tudo que está envolvido pela troca. Por acreditar nesta troca, aceitei participar 

da tua pesquisa, por acreditar contigo no olhar, no envolvimento, nas crianças pequenas...” 

(grifos da coautora). E quando Gianna menciona que a escuta perpassa pelo olhar, pelos gestos, 

enfim, por tudo o que está envolvido pela troca, ela demonstra compreender, assim como 

Rinaldi (2014) explicita, que a escuta se dá com todos os sentidos, pois todos eles requerem 

uma troca com algo ou com alguém. 

A abordagem da região norte da Itália à educação infantil tem como centralidade uma 

pedagogia da escuta, das relações e da diferença (GANDINI; EDWARDS, 2002), e nossa 

escolha teórica pelos estudos desenvolvidos por essas professoras pesquisadoras italianas e 

professores pesquisadores italianos é justamente pela centralidade dessa pedagogia. Cabe 

salientar que não pretendemos, aqui, “transportar” a pedagogia do norte italiano para o Brasil, 

como se isso fosse possível, considerando-se todas as diferenças – de toda ordem – entre esses 

dois países. Contudo, queremos destacar que partimos de um princípio fundamental, que é o de 

buscar inspiração nessa pedagogia, que vem há anos sendo reconhecida como “[...] uma das 

maiores produtoras de teorias e práticas em Educação Infantil, tornando-se um ponto de 

referência mundial sobre a construção de uma Pedagogia da infância e centro de debates e 

formação de educadores” (BARBOSA, 1999, p.1), para construir a nossa pedagogia, a 

pedagogia brasileira, com crianças e professoras brasileiras, a partir de importantes autoras e 

autores nossos e considerando-se o nosso contexto. 

O próprio Malaguzzi (1999), nesse sentido, faz uma contribuição importante e que 

tomamos como argumento para defender a nossa escolha. Ele afirma reconhecer as diferenças 

na formação das crianças, mas salienta que “[...] elas têm – esta é minha convicção – um dom 

comum, ou seja, o potencial e a competência que descrevi. Achamos que isso é verdade para 

crianças nascidas em qualquer cultura, em qualquer local de nosso planeta” (ibid, p. 89). Sim, 

concordamos com ele e com a defesa de Barbosa (2016) de que a profissão de professora de 

educação infantil é nova e está em construção em nosso país, e por isso acreditamos na 

importância de buscar inspiração em referências importantes no mundo para olhar para a nossa 

realidade e encontrar o nosso modo próprio de fazer pedagogia, acreditando sempre no 

potencial das crianças.  
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Aqui, nossa intenção é possibilitar o diálogo teórico entre tais referências italianas e 

referências brasileiras93, algumas delas igualmente ou mais importantes e reconhecidas em todo 

o mundo, de modo especial Paulo Freire, que ao longo de sua vida lutou por uma pedagogia 

crítica, dialógica, humanizadora, emancipadora, libertadora, democrática, lutando sempre pela 

valorização das diferenças e pela escuta de todos e todas, em todos os cantos desse país e do 

mundo.  

Essa escolha também decorre da nossa compreensão de que a pedagogia freireana 

dialoga com as pedagogias italianas sobre as quais viemos nos debruçando (especialmente a de 

Reggio Emilia) em muitos aspectos, tal como é possível observar nas tantas aproximações que 

fazemos entre Freire e Malaguzzi. Porém, muito embora, como mencionei anteriormente, as 

pedagogias italianas nos sirvam de inspiração, elas também não podem colonizar a nossa 

atuação com a educação infantil – como talvez venha acontecendo, concordam? – tendo em 

vista que o nosso contexto é outro e totalmente diferente. E Freire é alguém que pensa a partir 

do nosso chão, do chão brasileiro, construindo uma pedagogia que parte do nosso lugar.  

Mas ainda assim, talvez algumas de vocês estejam se perguntando o porquê da escolha 

por Paulo Freire se ele não dedicou sua obra às crianças. De fato, Freire não se debruçou em 

estudar as crianças, nem a educação infantil, mas acreditamos fortemente que “[...] o que há de 

mais importante em Paulo Freire, se vale para os adultos, vale mais ainda para as crianças” 

(BALDUÍNO ANTONIO ANDREOLA, EM CARTA ESCRITA À PESQUISADORA - 

COORDENADORA EM MAIO DE 2017). Já em 1959, em “Atualidade e Realidade 

Brasileira”, ao falar sobre a experiência democrática, Freire defendia: “Interessou-nos sempre, 

e desde logo, a experiência democrática através da educação. Educação da criança e do 

adulto” (FREIRE, 2003, p.14, grifos nossos). 

Ora, se Freire defende uma pedagogia crítica, dialógica, humanizadora, emancipadora, 

libertadora, democrática, que valorize e respeite as diferenças, pergunto: não é essa a pedagogia 

que defendemos para e com as crianças? E acreditamos que um dos pontos principais da 

pedagogia freireana, que tem relação ainda mais direta com as crianças, é a defesa da escuta 

que Freire faz ao longo de toda a sua obra: uma escuta atenta, acolhedora, respeitosa, 

interessada, curiosa, disponível.  

Quando ele defende a necessidade de reconhecer o saber popular, ele também não está 

defendendo a necessidade de reconhecer o saber das crianças? Ou as crianças não são povo? 

                                                
93 No próximo capítulo, juntaremos a essas vozes teóricos portugueses que trazem uma contribuição muito 

importante ao campo da formação de professoras e que vem ao encontro da defesa de tais teóricos italianos e 

brasileiros. 
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Em suas andarilhagens (FREIRE; HORTON, 2011), Freire olha para os diferentes povos, para 

os diferentes lugares, para então pensar que pedagogia é possível naquele contexto, construindo 

com eles uma pedagogia que não vê a falta, mas as potencialidades daquele grupo. Isso não 

seria escuta sensível e olhar aguçado? E isso não estaria diretamente relacionado à prática 

pedagógica com as crianças? Além disso, a forma como Freire fala de sua infância, da infância 

de modo geral e das crianças, em algumas breves passagens de sua obra – algumas das quais 

iremos apresentar ao longo do texto – e em alguns vídeos de suas falas, revela o quanto ele 

acredita nessa criança que vimos defendendo e no quanto essa criança precisa e merece ser 

escutada. 

 Em sua Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1995), ele aponta como um dos saberes 

necessários à prática educativa, o saber escutar. Assim ele escreve sobre o valor dessa escuta, 

do falar com e não aos outros:  

 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos 

outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a 

ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que 

aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, 

fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise falar a ele. O que jamais faz 

quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. [...] O educador 

que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, 

ao aluno, em uma fala com ele (FREIRE, 1995, p.113, grifos do autor).  

 

Escutar as crianças, falar com ao invés de para elas, requer estarmos atentos aos seus 

diferentes movimentos, às suas singularidades, requer que elas sejam legitimadas, 

reconhecidas, tiradas do anonimato (RINALDI, 2014). E aqui, assim como ao longo de toda a 

sua obra, Freire refere-se a uma escuta que vai além da capacidade auditiva e que não significa 

pura cordialidade, o que acontece quando, por exemplo, nem escutamos direito o que uma 

criança nos diz – e se ela escolheu nos contar é porque é importante para ela – e respondemos 

simplesmente “Ah é? Que legal!”, para seja lá o que for. Falamos aqui de uma “escuta sensível” 

que requer a sensibilidade do nosso olhar para que este se transforme em um “olhar aguçado”. 

Uma escuta que ultrapassa a mera expressão de ouvir o outro, mas que se trata de um escutar 

paciente e crítico (HENZ; FREITAS, 2015).  

Na UEIIA – e acredito que vocês, em suas escolas de atuação, também – estamos 

constantemente em busca desse “sonho democrático e solidário”, e por isso buscamos em nosso 

trabalho este falar com as crianças, constituindo a nossa docência com elas, enxergando-as 

como sujeitos competentes, com desejos e necessidades próprias que necessitam ser vistas e 

ouvidas. Minha luta na escola e na vida é para que as crianças sejam verdadeiramente escutadas 
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e, quiçá, possamos todos, um dia, perceber a importância de nos dirigir a elas pedindo 

desculpas, licença e agradecendo por coisas básicas, o que os adultos exigem das crianças, mas 

que percebemos que pouco dizem a elas. Será que essas pessoas grandes já se deram conta 

disso? 

Larrosa (2010, p. 186), nesse sentido, é enfático: “[...] a criança é portadora de uma 

verdade à qual devemos nos colocar à disposição de escutar”. Estamos realmente dispostos a 

escutar as crianças? Freire também revela que sem humildade não há escuta (FREIRE, 2002) e 

que “[...] ouvir com atenção a quem nos procura não importa seu nível intelectual, é dever 

humano e gosto democrático” (ibid, p. 56). Quantas vezes já deixamos de escutar as crianças 

por considerar que elas nada sabem ou para não “perder tempo”? Lutamos tanto por uma 

sociedade democrática, mas muitas vezes lá na base, lá onde estão as crianças, não há 

democracia, é tudo imposto de cima para baixo. Ou então: de que modo as crianças participam 

da construção da proposta pedagógica da escola? E da construção do currículo? E do 

planejamento? 

Frequentemente dizemos que escutamos as crianças, que organizamos projetos com 

base na escuta a elas; mas e quantas vezes essa escuta é de apenas uma ou duas crianças e as 

outras têm se adaptar? A Karla, no quarto círculo, trouxe uma fala muito significativa nesse 

sentido, ao relembrar de quando chegou à Ipê Amarelo: 

 

[...] eu lembro que eu cheguei... é que a nossa organização de planejamento também era 
diferente, tinha o projeto, era eu que definia as atividades do projeto; eu lembro que eu 

sentei “o que vocês querem estudar?”, e daí eu não sei assim se foi tão... todo mundo falou 

sobre os planetas, eu não lembro, mas eu acho que era uma coisa também que eu achava 
que era mais fácil, então o que falaram que talvez fosse mais difícil eu nem escutei. 

 

Karla, nessa passagem, distanciando-se e desvelando a realidade vivida naquele 

momento, revendo criticamente a sua prática enquanto professora recém chegada na instituição, 

revela exatamente isso: que muitas vezes dizemos que um projeto foi pensado a partir da escuta 

de todas as crianças, quando na verdade ele foi eleito por algumas e a professora o acolheu, ou 

por acreditar que assim estava sendo democrática, ou por ser algo “mais fácil” de ser 

desenvolvido. Isso também já aconteceu com vocês, colegas? Comigo sim! E aqui coloco-me, 

assim como a Karla, nesse lugar de quem já fez isso acreditando sim que estava escutando as 

crianças, mas apenas mais tarde, ao longo das auto(trans)formações vividas, percebi que na 

verdade a escuta ia muito além disso e que, assim, eu não estava sendo democrática e 

valorizando a participação de todas as crianças. A isso, Malaguzzi (1999, p. 166) chama de 

“sutil manipulação do tema do projeto”. Karla, hoje, reconhece as fragilidades de sua atuação 
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naquele momento e revela o quanto o investimento em sua auto(trans)formação permanente a 

possibilitou refletir criticamente sobre a sua prática para qualificá-la.  

Nesse sentido, lembro de um dia ter escutado de uma professora que as crianças de sua 

turma haviam optado exatamente pelo que ela gostaria de trabalhar naquele semestre – 

observem o tempo sendo definido de antemão, e sim, eu também já fiz isso no início da minha 

docência, assim como acredito que muitas de vocês –, e que ela, inclusive, já estava com todas 

as propostas pensadas em torno do tema que havia “partido das crianças”... Assim torna-se 

quase impossível sermos verdadeiramente democráticos, pois geralmente queremos que as 

crianças sigam os nossos caminhos e pouco escutamos o caminho que elas desejam seguir... 

Certo dia, conversando com uma professora por quem tenho grande admiração e 

respeito, ela me disse que a escuta havia virado um slogan, algo bonito de se dizer, mas que 

não acontecia na prática. De fato, muitas vezes dizemos que escutamos as crianças, mas em 

seguida nossas práticas revelam o contrário... Mas não estamos aqui para dizer que todas as 

pessoas estão enganadas, que na verdade não há e nunca houve escuta, e que nós vamos ensinar 

como é que se escuta. Absolutamente não.  

Aqui, pretendemos dialogar com vocês sobre a escuta sensível e o olhar aguçado como 

conceito e ação, a partir dos referenciais propostos nessa pesquisa e da construção realizada 

com as coautoras. Não sabemos até que ponto verdadeiramente escutamos e olhamos, não 

sabemos até que ponto sabemos verdadeiramente escutar e olhar (e será que um dia 

saberemos?). Mas, afinal, o que seria escutar e olhar “verdadeiramente”? Não estaria essa 

resposta dentro de cada uma de nós? Acredito muito que cada uma de nós escuta e olha com 

todo o potencial e com as ferramentas que têm, mas acredito também que é nossa tarefa estudar 

cada vez mais para qualificar nossas ações com as crianças. Hoje, o que sabemos é que 

precisamos estudar muito e refletir sobre as nossas práticas, deixando a criança ocupar o lugar 

de centralidade do processo educativo, que sempre foi dela, mas que muitas vezes lhe tiramos.  

E ainda nesse sentido, talvez aqui caiba uma consideração importante, pois algumas de 

vocês talvez possam estar se perguntando: mas e como vamos saber se a Ju, se as coautoras, se 

nós realizamos escuta sensível e olhar aguçado? Compreendo, nesse sentido, que cada uma de 

nós escuta e olha com as ferramentas que têm.  

Em 2011, quando iniciei minha atuação, eu acreditava muito que escutava as crianças, 

e de fato eu as escutava, mas a partir da minha compreensão de escuta e das ferramentas que eu 

dispunha para isso. Hoje, a partir das auto(trans)formações que vivi nos últimos 10 anos, 

compreendo que minha escuta sensível e que meu olhar aguçado são muito mais qualificados 

do que os daquele momento, e é com base nessa construção – que realizei ao longo desses anos 
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juntamente com a equipe da UEIIA e com o grupo Dialogus –, que hoje apresento esse conceito, 

o qual fui construindo a partir do diálogo com esses coletivos. Quiçá daqui alguns anos – e 

tomara que isso aconteça! – eu possa ler esta tese e dizer que qualifiquei e muito a minha escuta 

sensível e o meu olhar aguçado às crianças! Ou melhor, talvez possa dizer que o que hoje eu 

qualifico de sensível e aguçado, não o seja verdadeiramente...  

Desse modo, compreendo que as coautoras desta pesquisa e cada uma de vocês que lê 

esta tese, escuta e olha com o repertório, com os estudos, com as ferramentas que têm, e cada 

uma de nós precisa ser respeitada em seu processo, pois a educação requer auto(trans)formações 

constantes. Mas que possamos juntas, sempre enquanto coletivos diversos, refletir sobre a nossa 

prática, pois é sempre com os outros que as auto(trans)formações acontecem! 

 

7.1.2.2 “Então, fica bem a marquinha de cada um, quando eu olho os desenhos eu sei quem 

fez independente de ter ou não o nome”: mas e por que escuta sensível “e” olhar aguçado?  

 

Josso (2010a; 2010b), ao abordar o conceito de formação ao longo de sua obra, indica 

uma questão importante que nos ajuda a compreender a escuta sensível e o olhar aguçado sob 

outro viés. Ela aponta dimensões do nosso Ser no mundo como ser em devir, dimensões essas 

que perpassam a nossa formação, a saber: Ser físico, Ser de atenção consciente, Ser de ação, 

Ser de emoções, Ser de afetividade, Ser de cognição, Ser do sensível.  

De acordo com a autora, o Ser físico corresponde ao material vivo, ao suporte, à base, é 

a condição de manifestação das outras dimensões; a partir dele estamos conectados com 

dimensões químicas, físicas e energéticas de nosso universo. O Ser de atenção consciente é o 

que torna possível nossas aprendizagens, a construção do conhecimento de si, a tomada de 

consciência sobre o mundo; é ela que nos permite aprender, formar-se. O Ser do sensível está 

diretamente conectado com as sensações corporais, que se manifestam a partir dos nossos cinco 

sentidos. O Ser das emoções está ligado ao ser das sensibilidades e é mobilizado pelos impactos 

do ser da afetividade, do ser cognitivo e do ser da imaginação. O Ser da afetividade está 

diretamente ligado aos vínculos construídos; está ligado ao apego, ao desejo, aos ideais, aos 

compromissos, aos sentimentos, à vontade, à perseverança. O Ser de cognição está ligado a 

outras formas de conexão e de manifestação da nossa existencialidade, como a aquisição da 

linguagem, o desenvolvimento das inteligências, as estratégias do pensar e os conhecimentos 

ligados às ciências humanas e da natureza. O Ser de ação corporal é a existencialidade aparente, 

visível; este mobiliza todas as outras dimensões do ser, tendo no movimento, no deslocamento, 

na transformação, a sua melhor concretização (JOSSO, 2010b). 
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A partir dessas considerações da autora sobre essas dimensões do nosso Ser no mundo, 

podemos inferir que a escuta sensível e o olhar aguçado estão diretamente ligados ao Ser do 

sensível, mas não somente a ele. Segundo ela, o Ser do sensível nos permite captar todas as 

sensações, todas as impressões agradáveis e desagradáveis que vivemos no cotidiano, mas  

muitas vezes nossos cinco sentidos “[...] podem estar funcionando sem que prestemos atenção 

às informações que deles poderemos extrair” (JOSSO, 2010b, p. 76). Por isso mesmo, ela nos 

diz da necessidade de nosso Ser de atenção consciente entrar em ação, uma vez que 

 

Sem essa atenção consciente, mobilizada por uma intencionalidade, mas também pelo 

desejo de... como uma das manifestações do Ser da afetividade, nós estamos, seja em 

perigo, ou incapazes de desenvolver uma escuta e um conhecimento de nós mesmos, 

dos outros e de nosso meio ambiente humano e natural. Graças a essa atenção 

consciente, orientada por nossa intencionalidade e nossos desejos, podemos estar em 

contato com os impactos de nossos sentidos sobre nosso ser físico e, certamente, com 

os efeitos em série que eles desencadeiam em termos de emoção, imaginação, 

cognição e ação (JOSSO, 2010b, p. 76, grifos da autora). 

 

Assim, podemos afirmar que a escuta sensível e o olhar aguçado são possíveis apenas 

mediante a articulação do Ser físico, do Ser de ação corporal, do Ser da afetividade, do Ser do 

sensível e do Ser de atenção consciente. Quantas vezes dizemos que escutamos e olhamos, mas 

sequer prestamos atenção ao que de fato acontece? Acredito que, quando se diz que a escuta se 

tornou um slogan, está-se afirmando exatamente isso: todos chamam tudo aquilo que diz 

respeito ao seu trabalho com as crianças de escuta; se elas optaram entre ir para a pracinha ou 

jardim, se elas sugeriram uma proposta para o planejamento, se elas puderam se manifestar na 

“rodinha”, em qualquer uma dessas situações afirma-se que as crianças foram escutadas, mas 

essa escuta muitas vezes se restringe a isso, e a escuta que aqui defendemos vai muito além, 

uma vez que requer sensibilidade e olhar aguçado a todas as manifestações e formas de 

expressão das crianças, não apenas a oral. 

Ainda, cabe destacar que Ser de atenção consciente é diferente de Ser de atenção apenas, 

e que o termo “consciência” pode ser visto sob diferentes ângulos. Josso (2010b), em sua obra, 

não discorre sobre este conceito, mas vamos tomá-lo, aqui, na perspectiva freireana, tendo em 

vista que as obras de Josso e Freire se aproximam e dialogam em muitos aspectos.  

Para Freire (2009), há três tipos de consciência: a consciência intransitiva, a consciência 

transitiva ingênua e a consciência crítica. A consciência intransitiva é uma consciência que está 

imersa, caracterizada pela limitação em apreender os problemas que se situam para além de sua 

esfera biologicamente vital, representando “[...] um quase incompromisso do homem com a 

existência” (FREIRE, 2009, p. 68). A consciência transitiva ingênua é a consciência com um 
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poder de captação e de respostas mais ampliado, contudo, ela se caracteriza pela simplicidade 

na resolução dos problemas e pela fragilidade na argumentação. Esse tipo de consciência 

compreende a realidade de modo mais ampliado, já assume um maior compromisso com a 

existência, mas simplifica muito a realidade e busca respostas genéricas, respostas mágicas para 

as situações. Já a consciência transitiva crítica é caracterizada  

 

[...] pela profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de 

explicações mágicas por princípios causais. [...] Por negar a transferência da 

responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas. Por segurança na argumentação. 

Pela prática do diálogo e não da polêmica (FREIRE, 2009, p. 69).  

 

Assim, ainda que Josso (2010b) tenha abordado a “atenção consciente” de uma forma 

próxima a Freire (2009) – porque se não o fosse, provavelmente ela utilizaria apenas o termo 

“atenção” – consideramos importante concluir, dessas considerações, que a escuta sensível e o 

olhar aguçado, tal como os conceituamos nesta pesquisa, requerem o Ser físico, o Ser de ação 

corporal, o Ser da afetividade, o Ser do sensível, mais o “Ser de atenção conscientemente 

crítica”, porque a escuta sensível e o olhar aguçado exigem essa consciência crítica.  

Apresentar essa perspectiva proposta por Josso (2010b) se faz importante nesse 

momento para que possamos conceituar aquilo que nós, enquanto Grupo Dialogus, e eu, 

enquanto professora de crianças de diferentes idades, vimos compreendendo por “olhar 

aguçado”. Afinal, se a escuta sensível abarca todos os demais sentidos, porque complementá-

la com o olhar aguçado?  

O olhar aguçado, na perspectiva que vimos construindo no grupo Dialogus, é um olhar 

que também não se dá apenas com os olhos, mas um olhar que nos permite ir além daquilo que 

se vê. Não é, de forma alguma, um olhar de condenação, de julgamento, de intimação ou 

intimidação, mas um olhar acolhedor e (re)conhecedor das singularidades das crianças e dos 

adultos. 

Enquanto grupo fomos percebendo a necessidade desse olhar, assim como de construir 

tal conceito durante nossos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, pois a 

cada encontro os silenciamentos, os gestos, as expressões e as emoções diziam tanto quanto as 

palavras das/dos coautoras/es, e foi preciso aprender a ler o que estava nas entrelinhas de cada 

frase, de cada palavra, de cada expressão. Não é apenas o que vemos e ouvimos que nos 

possibilita compreender uma situação, uma relação, uma pessoa; há muito de não dito no dito 
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(GADAMER, 1977), e aprender a capturar essas mensagens não é tarefa fácil, pois requer de 

fato sentidos muito sensíveis e aguçados para percebermos o que está perto e o que está longe94.  

Contudo, aqui relaciono a perspectiva apresentada por Josso (2010b) ao que aconteceu 

na minha experiência pessoal como professora nas turmas multi-idades e que me 

auto(trans)formou. Na Terceira Carta relato que o impulso inicial que me tocou para 

compreender de fato o potencial de uma turma multi-idade foi a observação de um registro, no 

qual uma criança maior agachava-se para ajudar a criança menor, que ainda engatinhava, a subir 

degraus. Relato que ao viver essa situação eu tirei a foto, ou seja, eu vi o que estava 

acontecendo, contudo não dei a devida atenção, a qual fui dar apenas ao retomar os registros.  

Quando Josso escreve que, muitas vezes, nossos cinco sentidos “[...] podem estar 

funcionando sem que prestemos atenção às informações que deles poderemos extrair” (JOSSO, 

2010b, p. 76), ela parece estar falando dessa experiência que vivi. Os meus sentidos estavam 

funcionando, mas o meu Ser de atenção conscientemente crítica não estava em ação, entrando 

em ação apenas num segundo momento, na retomada dos registros. E como seria se eu não 

tivesse retomado esses registros? Minha prática teria continuado a mesma? Ou será que em 

algum momento eu refletiria sobre isso? Teria outra oportunidade como essa? 

Quando escrevi acima sobre as várias vezes que dizemos que escutamos e olhamos, mas 

que sequer prestamos atenção ao que de fato acontece, estava me referindo a isso; acredito que 

isso também aconteça com muitas de vocês, pois em nosso cotidiano como professoras de 

crianças, por muitos motivos às vezes não conseguimos dar conta de prestar atenção ao que 

acontece da forma como gostaríamos – além de ser humanamente e fisicamente impossível 

acompanhar tudo o tempo todo –, e é por isso que o que aqui vou chamar de “segundo olhar” 

tem um papel tão importante na nossa prática, pois aí temos uma segunda possibilidade de 

aguçar nossa curiosidade epistemológica, a qual aprofundarei mais adiante.  

Essa compreensão também aparece bastante clara nas escritas e nas vozes de algumas 

coautoras. Gianna, no segundo círculo, ao mencionar a importância do registro, defende: 

“Então assim, o quanto o registro é mais importante, para mim a escuta não existe sem o 

registro, o olhar não existe sem o registro, entendeu?”. Ana Carla, por sua vez, no quarto 

círculo observou que “[...] e a gente observa que registrando a gente escuta mais, porque às 

vezes tu registra de tal criança, tá, mas, ele não fala, mas não é que a gente só vai registrar ele 

nos demonstrando pela linguagem oral, não, por outras formas”; e Juliana, na quarta carta, 

                                                
94 Isso também justifica nossa escolha pela hermenêutica na interpretação dos constructos.  
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escreve, semelhantemente ao que eu vivi: “[...] pude aprender e muito principalmente em 

observar as fotos das crianças (registros), com um olhar mais atento”.  

Essas escritas e falas das coautoras se aproximam muito dessa compreensão que venho 

construindo desde então. A escuta sensível e o olhar aguçado são interdependentes, de modo 

que um complementa o outro. E aqui apresento o olhar aguçado também como esse “segundo 

olhar” que lançamos às crianças, às nossas práticas com elas. 

Freire, em sua obra “Extensão ou Comunicação?” (2018) escreve sobre o movimento 

de ad-mirar e re-ad-mirar, que compreendo ser justamente o que se coloca aqui. Em suas 

palavras, “Ad-mirar a realidade significa objetivá-la, apreendê-la como campo de sua ação e 

reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais lucidamente, para descobrir as inter-relações 

verdadeiras dos fatos percebidos” (2018, p. 36). Contudo, Freire explica na mesma obra que 

esse ato de ad-mirar pode ter sido realizado de forma ingênua ou não totalizada, o que acontece 

especialmente quando estamos muito próximos do contexto, do que ele chama de mundo 

natural. Assim ele explica com relação aos camponeses:  

 

Pois bem, quanto mais observamos as formas de comportar-se e de pensar de nossos 

camponeses, mais parece que podemos concluir que, em certas áreas (em maior ou 

menor grau), eles se encontram de tal forma próximos ao mundo natural que se sentem 

mais como parte dele do que como seus transformadores. Entre eles e seu mundo 

natural (e também, e necessariamente, cultural) há um forte “cordão umbilical” que 

os liga. Esta proximidade na qual se confundem com o mundo natural lhes dificulta a 
operação de ad-mirá-lo, na medida em que a proximidade não lhes permite ver o “ad-

mirado” em perspectiva (FREIRE, 2018, p. 36).  

 

E, na sequência, ele vai explicar então no que consiste o ato de re-ad-mirar: 

 

Colocar este mundo humano como problema para os homens significa propor-lhes 

que “ad-mirem”, criticamente, numa operação totalizada, sua ação e a de outros sobre 

o mundo. 

Significa “re-ad-mirá-lo”, através de “ad-miração” anterior, que pode ter sido feita ou 

realizada de forma ingênua, não totalizada (ibid, p. 115). 

 

Aqui, talvez, seja importante mencionar que ad-mirar, para Freire, não tem o mesmo 

sentido de “admirar” tal como usualmente o definimos, ou seja, uma atitude de se maravilhar 

com algo. Ad-mirar, para Freire, “[...] com raízes latinas, é um termo composto pela preposição 

ad que indica direção, para, em direção a, e o verbo mirari que significa ver. Ad-mirar é olhar 

em direção a algum lugar, dirigir o olhar para algo, direcioná-lo” (STRECK; REDIN; 

ZITOTSKI, 2016). 
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Ora, podemos então inferir que num primeiro ato de escuta e registro, ad-miramos uma 

ação das crianças, ad-miração essa que geralmente não é totalizada, haja vista nossa inserção e 

proximidade com o contexto, e nossa própria falta de tempo para uma atenção conscientemente 

crítica. Logo, esse olhar aguçado, esse “segundo olhar”, constitui o movimento de re-ad-mirar 

proposto por Freire. Esse “segundo olhar” é esse olhar aguçado, um olhar que re-ad-mira e que 

permite que nossa curiosidade epistemológica seja colocada em ação, ainda que em um 

momento posterior à prática.  

Mas, ainda que aqui estejamos vinculando o olhar aguçado também a esse “segundo 

olhar” aos registros, esse olhar segue presente, articulado à escuta sensível, em nossa prática 

cotidiana com as crianças, na forma como acompanhamos os seus movimentos e os 

transformamos em registro, planejamento, documentação. Juliana, no segundo círculo, ao 

apresentar ao grupo o que havia trazido como uma marca de sua trajetória nas multi-idades, 

também fala de um “olhar aguçado”:  

 

Eu trouxe os presentes que eu ganhei da Turma Amarela [...] Isso foi no início desse ano 
(2018), quando eu saí. Eles prepararam, tem alguns registros que a professora (colega do 

turno inverso) ajudou na parte escrita, e alguns desenhos deles. Fica muito evidente a 

diferença, não só pela idade porque tem muitas crianças, mas a questão do 
desenvolvimento de cada um, das singularidades, porque às vezes as crianças até eram 

maiores, mas não tinha tanta essa habilidade desenvolvida quanto algumas outras. Então, 

fica bem a marquinha de cada um, quando eu olho os desenhos eu sei quem fez 

independente de ter ou não o nome. 

 

Olhar o desenho de uma criança e identificar quem o produziu a partir da “marquinha 

de cada um” revela um olhar muito aguçado de alguém que, em outros momentos, olhou com 

muita atenção, aguçadamente de fato, para as produções das crianças.  

Ao retomar essa fala de Juliana relembro Saramago, que em seu “Ensaio sobre a 

cegueira” (1995) em muito nos desafia a pensar no que significa olhar para além do que se vê 

com o olho biológico. Em determinado momento da obra, a mulher do médico, única vidente 

entre o grupo numeroso de cegos que foram colocados em quarentena em um manicômio, 

isolados do restante da sociedade até que se descobrisse a causa da cegueira coletiva, diz ao 

marido, único que sabe que ela está a enxergar:  

 

[...] tão longe estamos do mundo que não tarda que comecemos a não saber quem 

somos, nem nos lembrámos sequer de dizer-nos como nos chamamos, e para quê, para 

que iriam servir-nos os nomes, nenhum cão reconhece outro cão, ou se lhe dá a 

conhecer, pelos nomes que lhes foram postos, é pelo cheiro que identifica e se dá a 

identificar, nós aqui somos como uma outra raça de cães, conhecemo-nos pelo ladrar, 

pelo falar, o resto, feições, cor dos olhos, da pele, do cabelo, não conta, é como se não 
existisse [...] (SARAMAGO, 1995, p.64).  
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Nós, professoras, conhecemos as crianças pela voz, pelo cheiro, pelos sons corporais? 

Essa passagem me parece ter uma relação estreita com a fala de Juliana quando ela menciona 

que reconhece os desenhos de cada criança, mesmo sem a identificação do nome delas. Talvez 

seja importante, nesse sentido, refletirmos até que ponto escutamos sensivelmente e olhamos 

aguçadamente as crianças com todos os nossos sentidos – sim, porque aqui fica claro que o 

olhar aguçado, assim como a escuta sensível, também requer todos os sentidos – ou se as 

crianças têm sido mais um número na nossa chamada, na nossa turma, alguém que 

reconhecemos apenas pelo nome, ou pelo sobrenome, algo comum quando temos mais de uma 

criança com o mesmo nome na turma... Por isso defendemos aqui uma do-discência pautada na 

escuta sensível e no olhar aguçado com as crianças, com a possibilidade da re-ad-miração, ou 

seja, do “segundo olhar”. 

Quando Paulo Freire defende que é preciso “não deixar morrer a voz dos meninos e das 

meninas que estão crescendo”, compreendo que ele nos fala da importância de escutar 

sensivelmente e de olhar aguçadamente a criança, escutar e olhar para as suas diferentes 

linguagens, para as suas relações com o mundo, com a natureza e a sociedade, com as outras 

crianças e com os adultos. Escutar sensivelmente e olhar aguçadamente com todos os nossos 

sentidos, escutando para além do que se ouve e olhando para além do que se vê de forma 

biológica, mas enquanto construção social: isso é o que nos possibilita estar com as crianças 

reconhecendo-as a partir de seus contextos sócio, histórico, político e culturais e, por isso 

mesmo, reconhecendo-as em suas particularidades, independentemente da voz que escutamos 

e da imagem que nossos olhos projetam, afinal, “[...] na verdade os olhos não são mais do que 

umas lentes, umas objectivas, o cérebro é que realmente vê, tal como na película a imagem 

aparece [...]” (SARAMAGO, 1995, p.70), de modo que “Provavelmente, só num mundo de 

cegos as coisas serão o que verdadeiramente são” (ibid, p.128). 

Ao encontro dessa ideia de Saramago, compartilho a fala de Gianna no segundo círculo, 

em um diálogo-problematizador que talvez nos ajude a perceber o quanto o olhar é uma 

construção social: 

 

Gianna: [...] No final de semana retrasado eu fui buscar a (filha) e estava frio, eu tinha 

colocado uma calça que eu estava em casa porque nós íamos só buscar a (filha), aí eu 

coloquei uma meia e coloquei por cima porque entrava vento por baixo da calça, aí eu 

coloquei aquela meia, eu coloquei só um casaco, aí nada combinava com nada porque eu 
estava em casa né, aí a (filha) “mãe, vamos lá na federal”, aí eu olhei. 

 

(Risos) 
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Gianna: “Agora, (filha)?”, “Agora, vamos lá! Mãe, o meu patins está no carro”, estava 

no porta-malas desde terça, aí eu “Tá, vamos!”, e gente, é muito engraçado porque todo 
mundo olhava pra mim, todo mundo olhava “da onde saiu essa maluca?”. 

 

(Risos) 

 
Gianna: Porque eu só não estava de pijama porque não era um pijama, mas era quase um 

pijama, e a meia, estava ventando ainda e eu não tirei a meia de dentro, então... até uma 

das gurias passou por mim, que foi bolsista aqui, olhou “oi Gianna”, tipo assim “ela deve 
estar depressiva, não está bem” (riso). 

 

(Risos) 

 
Gianna: Mas o quanto nós temos esse olhar, é a roupa, é o jeito que a criança está vestida, 

o cabelo. 

 
Pesquisadora-coordenadora: É o padrão.  

 

Gianna: É o padrão, é o cabelo que está bagunçado. E como eu tenho me policiado nesse 
sentido, principalmente nós que chegamos lá na periferia e a gente atende crianças da 

periferia, aí tu vê aquelas colegas dizendo “mas ele está com a roupa fedida, vem três dias 

com a mesma roupa”, mas é a única roupa que ele tem.  

 
(Conversas) 

 

Gianna: Não, eu estava bem tranquila [...] mas é o olhar. 
 

Maria Talita: Mas é que todo mundo estava bem arrumadinho.  

 
Gianna: Claro, todo mundo estava caminhando, então estava de roupinha de caminhada, 

aí olhavam assim, porque eu tinha que correr atrás delas, a (filha) estava nos patins e a 

(sobrinha) no patinete, então eu estava naquela corrida assim. E como esse olhar, essa 

escuta, esse olhar muitas vezes nos bloqueiam para pensar. 

 

Essa fala da Gianna nos provoca a refletir acerca do olhar como construção social. O 

modo como olhamos para determinadas situações, como para as crianças que vêm com a mesma 

roupa para a escola, ou “descabeladas”, o modo como nos importamos com a cor da roupa que 

o outro está vestindo, tudo isso é um olhar construído ao longo de nossa história, que carrega 

consigo as marcas de nossos processos sociais, históricos e culturais. Mas enquanto professoras, 

nosso olhar precisa ser um olhar “aguçado”, e no sentido próprio da palavra, ou seja, enxergar 

aquilo que o olho humano não é capaz de ver. Nós somos capazes de aguçar o nosso olhar para 

compreender porque essa criança vem com a mesma roupa todos os dias e sem banho, ou porque 

a outra criança vem descabelada? Conseguimos olhar de modo aguçado para compreender por 

que aquela criança não está participando das propostas em grupo? Ou somos aqueles “Cegos 

que veem, Cegos que, vendo, não veem”? (SARAMAGO, 1995, p.310). 
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Quando falamos em olhar aguçado, é deste olhar que falamos. Um olhar que requer, 

sim, um “segundo olhar”, um olhar para o contexto, para a família, para as fotos e vídeos, para 

as falas, para aquilo que nosso olho biológico não capta, mas que é possível captar com a união 

de todos os demais sentidos, e mais, com o coração.   

No quarto círculo, com a dinâmica realizada de vendar os olhos das coautoras e desafiá-

las a descobrir o que se passava no círculo através da audição, do paladar, do olfato e do tato95, 

algumas coautoras comentavam: “Gente do céu, vocês são muito barulhentas” (Juliana) ou 

“Mas eu senti bem o cheiro que era chocolate” (Viviane). Ou seja, fechando os olhos aguçamos 

todos os demais sentidos, os quais nos possibilitam captar talvez com muito mais profundidade 

aquilo que de imediato nossos olhos diriam se tratar. Juliana, nesse movimento de valorização 

de todos os sentidos, comentou:  

 

Mas eu acho que é importante para a gente se dar conta, não só agora, mas de que ninguém 

é só prioritariamente visão, mas todo mundo tem todos os outros sentidos que muitas vezes 

passam mais despercebidos, e que na verdade também pode ser mais aguçado, ninguém é 
só uma linguagem, todo mundo tem um corpo, a questão da sensação, do som, do aroma 

(Quarto círculo). 

 

Que possamos nos desafiar, todos os dias, a aguçar todos os nossos sentidos e 

possibilitar que as crianças também o façam, visando a construção de uma escuta sensível e de 

um olhar aguçado à nós mesmos, aos outros, ao mundo. 

Compreendemos que “[...] a atitude para ter uma escuta sensível é, primeiramente, 

educar a sensibilidade do olhar” (HENZ; TONIOLO, 2017, p. 8). Dessa forma, não há como e 

jamais esteve entre nossos objetivos desvincular a escuta sensível do olhar aguçado, pois ambos 

são interdependentes: a escuta requer a sensibilidade do olhar, ao passo que o olhar requer uma 

escuta atenta.  

Assim como nos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, também em 

nossas ações com as crianças os silenciamentos, os gestos, as expressões, as emoções, enfim, 

as cem, cem e cem linguagens (MALAGUZZI, 1999) dizem tanto quanto ou mais do que a 

linguagem oral, sendo necessário aprender a ler as “entrelinhas” e, nesse sentido, o 

silenciamento também é compreendido como algo absolutamente necessário, pois é preciso que 

nos silenciemos para escutar as crianças. Não será o silêncio a origem da escuta? Nós, 

professoras, conseguimos lidar com o silêncio em nossas turmas? O silêncio não é, assim, uma 

forma de respeitar as crianças e de dar a elas o espaço de que necessitam? Qual o lugar do 

                                                
95 Maiores detalhes do desenvolvimento da proposta e o registro fotográfico dela podem ser localizados na página 

181.  
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silêncio na pedagogia? Qual o lugar do silêncio na formação inicial e permanente das 

professoras de educação infantil? Temos conseguido nos silenciar para escutar as crianças?  

Nesse sentido, Freire (1995, p. 116) nos lembra que “[...] no processo da fala e da escuta 

a disciplina do silêncio a ser assumido com rigor e a seu tempo pelos sujeitos 

que falam e escutam é uma condição ‘sine qua’ da comunicação dialógica”. Ou seja, o silêncio 

compreendido como respeito ao outro que se manifesta, não como uma atitude de omissão ou 

de pura cordialidade, mas silêncio como “[...] condição e disposição para escutar o outro [...]” 

(HENZ; TONIOLO, 2017, p.8).  

E quando nos referimos às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses esse silêncio se faz ainda 

mais necessário porque, como já mencionamos anteriormente, essas crianças, de modo especial 

os bebês, ainda se expressam pouco através da linguagem oral, sendo necessário nos 

silenciarmos para escutar suas cem, cem e cem linguagens a partir das quais expressam sua 

leitura de mundo (FREIRE, 2011a), leitura essa que fazem desde que vêm ao mundo e que, 

conforme nos ensina Freire, precede a sua palavra; ou seja, a nossa palavra vem encharcada de 

nosso contexto e dos diferentes sentidos que damos a ele.  

As crianças, de todas as idades, leem o mundo com todo o seu corpo e comunicam essa 

leitura através de suas múltiplas linguagens. E nós, professoras, temos nos silenciado para 

escutá-las? Freire nos ensina que somente dialogamos se tivermos uma profunda crença nos 

seres humanos, e aqui cabe destacar que o diálogo não se dá apenas através de palavras, mas 

como Freire nos ensina e vimos defendendo nesta tese, a dialogicidade está nessas diferentes 

formas de expressão do humano, dentre elas os gestos e o silêncio. Dialogamos com as 

crianças? Como dialogamos com elas? Mais do que isso: temos uma profunda crença nas 

crianças de 0 a 5 anos e 11 meses para conseguirmos dialogar com elas?  

Assim, creio que o silêncio apresenta-se a nós, professoras dessas crianças, cada vez 

mais como um grande desafio. Grande desafio porque vivemos uma cultura da fala, da oratória, 

de respostas às perguntas que sequer nos foram feitas, como nos lembram Freire; Faundez 

(2017)... Uma cultura que silencia as crianças e que não reconhece o direito delas à palavra, 

através das suas tantas formas de expressão, que não reconhece a leitura de mundo que fazem 

porque, muitas vezes, o adulto considera a sua própria leitura de mundo como a única possível, 

correta ou viável. Que aprendamos a nos silenciar – ressalta-se: silêncio não como omissão ou 

abandono, mas respeito – para que possamos, de fato, escutar e olhar as nossas crianças de 

forma sensível e aguçada.  

Desse modo, consideramos a perspectiva da “escuta sensível e do olhar aguçado” como 

central a esta pesquisa porque a compreendemos como a base de todas as relações humanas, 
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que nos permite (re)conhecer e valorizar as diferenças, sem as quais não há nenhum mundo 

mais bonito a que Freire se refere na carta que escreve a Malaguzzi. 

 

7.1.3 “Então, pra mim, as turmas de multi-idade se consolidam como um espaço potente 

e que precisa ser estudado”: a prática pedagógica nas turmas multi-idades da UEIIA 

 

A educação infantil, de acordo com o documento maior que orienta o trabalho 

pedagógico nessa etapa da educação básica, a saber, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2010), é o espaço no qual as crianças devem viver experiências 

qualificadas que tenham como eixos norteadores as interações e as brincadeiras para que, no 

decorrer destas, elas tenham a oportunidade de desenvolver suas diferentes linguagens visando 

a efetivação dos seus direitos de aprendizagem, a saber, conhecer-se, expressar, conviver, 

brincar, participar e explorar, conforme sistematizou, posteriormente, a Base Nacional Comum 

Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 2017). E isso implica, sim, em criar, explorar 

diferentes formas, cores, tamanhos, brincadeiras variadas, experiências corporais, entre todas 

as outras experiências possíveis. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010), a criança é  

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 

a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 5). 

 

Ou seja, devemos sim possibilitar às crianças todas as experiências mencionadas na 

proposta da Maria Eduarda, e defendo que garantir o direito das crianças à educação infantil 

não é apenas garantir o acesso delas à escola, mas implica garantir que, nesse espaço, elas 

tenham a oportunidade de viver experiências qualificadas. Contudo, de acordo com o 

referencial teórico que tomamos por base nesta pesquisa, não podemos garantir que as crianças 

vivam experiências na escola, afinal, se compreendemos por experiência aquilo que nos toca 

(LARROSA, 2002) e que nos transforma (JOSSO, 2010b), a experiência é algo muito singular 

para cada um/a, e nós, professoras, devemos sim nos esforçar muito para que as crianças tenham 

todas as oportunidades possíveis de viverem experiências na escola, muito embora não 

possamos garantir que elas de fato as vivam.  

Mas a pergunta que não quer calar, é: desde que a educação se tornou um direito de 

todas as crianças com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), desde que a educação 

infantil se tornou a primeira etapa da educação básica com a Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional de 1996 (BRASIL, 1996), o que temos feito por ela? O que temos feito 

pelas crianças? O que temos feito para garantir a elas a oportunidade de viverem experiências 

qualificadas desde muito pequenas?  

Essa reflexão cabe a cada uma e, de minha parte, posso dizer que tenho visto sim muitas 

escolas e muitas professoras preocupadas em garantir esse direito às crianças, e imagino que 

vocês, se interessadas estão em ler esta tese, fazem parte desse grupo; mas d’outra parte, e 

infelizmente é preciso dizer que parece se tratar de uma parte muito maior, tenho visto 

justamente a repetição daquilo que sempre se fez com as crianças pequenas, sem qualquer 

questionamento acerca do porquê se faz o que se faz, e como se faz. Tenho escutado de muitas 

professoras (inclusive escutei de colegas no 8º semestre do Curso de Pedagogia): “Mas se 

sempre foi assim e sempre deu certo, por que vamos mudar?”. E nesses momentos ficava/fico 

me questionando: mas e o que deu certo? Como sabemos que deu certo? Se nenhuma mudança 

é necessária, por que insistimos na importância de espaços formativos96? Por que insistimos 

para que seja garantido às professoras, nas escolas, tempo destinado ao planejamento, ao 

registro, à documentação, ao estudo, à avaliação? Não basta apenas repetir?   

Não, no meu ponto de vista não é possível continuar pensando dessa forma, 

primeiramente porque assumo, nesta pesquisa, a fundamental importância e necessidade da 

auto(trans)formação permanente com as professoras na etapa da educação infantil para que 

nossas crianças tenham garantido o direito de contarem com profissionais qualificadas, que 

sabem o que fazem e porque fazem. Se for para chegar à conclusão de que basta continuar 

repetindo o que se fez ao longo dos últimos vinte anos, que se apresentem justificativas claras 

e argumentadas teoricamente. Acredito muito que precisamos, na educação infantil, de 

mudanças urgentes, e por isso aqui proponho esse diálogo com vocês, colegas professoras que 

atuam com a educação infantil nos mais diversos contextos, e que acredito que há muito têm 

também se questionado sobre tudo isso e desejam mudanças na educação das crianças.  

E uma alternativa que nós, na Ipê Amarelo, encontramos para tentar fazer diferente o 

que sempre se fez do mesmo modo, visando possibilitar às crianças experiências mais 

qualificadas na educação infantil, foi e vem sendo, com uma boa “pitada” de medo e ousadia 

(FREIRE; SHOR, 1986), a proposição das turmas multi-idades.  

                                                
96 Muito embora esse espaço para estudo e reflexão seja nomeado assim na maioria das escolas e redes (espaço 

formativo), no Grupo Dialogus – e é essa a perspectiva que defendemos nesta tese – compreendemos que a 

formação somente é formação quando é auto(trans)formação, e por isso não a temos mais denominado apenas de 

formação ou espaço formativo, mas sim de auto(trans)formação ou espaço auto(trans)formativo. No capítulo 8, 

página 307, explicamos com mais profundidade este conceito. 
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 Nesse sentido, como relato na Terceira Carta, observo que o trabalho pedagógico nas 

turmas multi-idades da UEIIA vem despontando como uma grande oportunidade de escutar e 

de olhar para as crianças de um modo diferente. Vem despontando como uma grande 

oportunidade de desenvolver nossa escuta sensível e nosso olhar aguçado, pois, ao contrário do 

que acontece com turmas de mesma idade, em uma turma com crianças de várias idades não há 

como ignorar – nem como mascarar – as singularidades das crianças, as quais ficam evidentes 

e elas nos mostram de muitas formas.  

            Aqui, cabe destacar que essa compreensão também foi expressa pelas coautoras ao 

longo da pesquisa, as quais mencionaram, em muitos momentos, que muito embora tenham 

hoje a clareza de que as crianças, em qualquer turma, independentemente do agrupamento 

etário, precisam ser escutadas e olhadas em suas singularidades, de forma sensível e aguçada – 

e ao longo da pesquisa fomos constatando que essa construção se deu a partir da experiência 

vivida nas turmas multi-idades –, destacaram o quanto a multi-idade as desafiou ainda mais 

nesse sentido. Karla e Maricota assim se manifestaram: 

 

Por mais que eu compreenda que mesmo em uma turma com a mesma faixa etária é 

necessário perceber que cada um tem um desenvolvimento diferente, quer e necessita de 
coisas diferentes, penso que no agrupamento por multi-idade isso nos desafia ainda mais. 

Digo isso porque nessa forma de organização das turmas é visível aos nossos olhos o quanto 

cada criança é diferente (Karla – Quarta carta). 

 

 

Sabendo que cada ser é único e especial e que necessita de um olhar e atenção diferenciada 

para poder desenvolver suas habilidades e que o tempo de aprendizagem é diferente, na 
turma integração isso era mais notável ainda devido as diferentes idades. O OLHAR e a 

ESCUTA para cada um como um ser único era necessária, assim como o planejamento das 

habilidades a serem estimuladas em cada atividade (Maricota – Terceira/quarta carta). 

 

A experiência com as turmas multi-idades veio possibilitando a mim – e ao longo da 

pesquisa percebi o quanto veio possibilitando também às coautoras – uma reflexão mais 

aprofundada na e sobre a docência, especialmente no sentido do quanto temos deixado de lado 

a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças, e do quanto por vezes, ainda que 

compreendendo estarmos fazendo o melhor por elas, temos agido com certa indiferença com 

relação às suas necessidades, interesses e singularidades.  

As instituições de educação infantil, em sua quase totalidade, ainda organizam suas 

turmas baseadas em critérios etários – como a Ipê Amarelo por muitos anos trabalhou – e o 

rompimento com esse padrão é muito difícil, tendo em vista que historicamente as crianças 

foram agrupadas seguindo-se esses critérios. Assim, com a organização em turmas multi-
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idades, buscamos na escola pensar de modo mais amplo em todas as experiências e 

aprendizagens que podemos e devemos possibilitar às crianças e na garantia dos seus direitos, 

rompendo com paradigmas de padrões etários. O trabalho desenvolvido na UEIIA rompe com 

contextos de padronização de turmas, os quais compreendemos que acabam segregando, de 

alguma maneira, as relações entre as crianças (UEIIA, 2016).  

Tognetti (2016), educadora na região italiana de San Miniatto, faz considerações 

importantes acerca da experiência que as escolas daquela região têm realizado com 

agrupamentos mistos. No caso daquela região, assim como das demais regiões da Itália das 

quais temos conhecimento e sobre as quais temos estudado, não há organização em turmas 

multi-idades com uma diferença tão ampla como a nossa, de 2 a 5 anos e 11 meses, mas os 

agrupamentos são realizados de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos – e geralmente essa é uma organização 

por escola, ou seja, existem escolas para crianças de 0 a 3 anos, e escolas para crianças de 3 a 

6 anos. As avaliações dessa educadora, assim como as avaliações das demais, têm sido positivas 

e também reveladoras da importância de possibilitar esse convívio multietário entre as crianças. 

Tognetti (2016, p. 25) faz uma consideração importante acerca dessa experiência: 

 

Somente em tempos mais recentes, as escolas de infância começam a superar a 

tendência de dividir as crianças em grupos homogêneos por idade, embora isso 

aconteça principalmente para responder às necessidades da organização em relação às 

solicitações das famílias por vagas e não devido a reflexões teóricas e metodológicas 

mais sólidas, que seriam apropriadas para sustentar a qualidade desta escolha. 

Continua, então, a ser percebida como uma anomalia – ou uma escolha forçada 

destituída de intencionalidade e de teoria – a orientação para a oferta de contextos 

educativos nos quais as diferentes idades podem se encontrar de maneira não 

ocasional. Nossas observações e reflexões sobre o tema nos permitem interpretar a 
relação entre as diversidades como um elemento positivo e poderoso, capaz de 

introduzir conflitos pessoais, afetivos e cognitivos de extraordinária importância.  

  

  A avaliação da maioria das coautoras desta pesquisa com relação às turmas multi-idades 

se encontra com essas observações e reflexões apresentadas por Tognetti ao referir-se ao 

contexto italiano. As coautoras também defendem a multi-idade como uma proposta potente de 

valorização da diversidade. Maricota, por exemplo, defende que “Não é o fato de as crianças 

terem a mesma idade que o seu desenvolvimento será igual, e nas turmas multi-idades os tempos 

de cada um são respeitados pois as idades são diferentes, o que não acontece muito nas turmas 

onde as crianças têm idades homogêneas” (Segunda carta). Lígia, nesse sentido, destaca a 

importância dessa proposta ir além da Ipê: “Acredito muito nas turmas multi-dades e penso ser 

esse o caminho da verdadeira inclusão e do respeito à diversidade. Cabe a nós, professores, 

estudarmos e nos preparar para essa proposta ir além da Ipê. As crianças merecem essa 

oportunidade” (Segunda carta). Gianna, por sua vez, faz um apelo: 



211 

 

 

 

Ju, eu sei que ainda tens uma longa caminhada em relação às turmas multi-idades, mas 
também quero te pedir que não desista desta luta, pois foi nesta turma que aprendi a olhar 

as crianças de forma singular/plural, pois com idades diferentes, temos ritmos diferentes, 

temos fases de desenvolvimento diferentes, temos crianças que choram porque ainda não 
conseguem se expressar, e temos crianças que consolam, pois já compreendem um pouco 

mais do consolo, de estar sozinho em lugar que não é o seu lar. Se existe um espaço que é 

diverso, plural, singular, e de socialização, este espaço é na turma multi-idade. Então, pra 

mim, as turmas de multi-idade se consolidam como um espaço potente e que precisa ser 
estudado (Primeira carta). 

 

Tognetti (2016), em suas escritas, revela uma realidade também muito presente no 

Brasil, pois não raras vezes escutamos de algumas pessoas – famílias ou até mesmo de 

professoras – que estas já viveram ou conheceram experiências com turmas multi-idades, mas 

quando questionadas sobre a proposta pedagógica para tais turmas, acabam revelando que, na 

verdade, não há uma proposta, mas que a turma foi organizada assim devido a uma necessidade 

de atendimento a demandas específicas da escola, como por exemplo, quando não há pessoal 

suficiente para o atendimento de todas as turmas. Ainda não tivemos conhecimento de uma 

experiência nesse sentido organizada de modo intencional, tal como a experiência da UEIIA, 

com crianças de 18 meses/2 anos a 5 anos e 11 meses em uma mesma turma, intencionalmente. 

Romper com a lógica de organização de turmas pelo critério idade e avançar na busca 

por novas alternativas não é um desafio fácil, pois demanda uma construção sólida de 

argumentos e ousadia para fazer diferente o que historicamente se faz do mesmo jeito. Na 

verdade, a divisão de turmas por faixa etária é uma invenção e necessidade adulta, uma vez que 

fora da escola as crianças estão juntas, brincando e produzindo culturas entre outras crianças de 

diferentes idades (CASTELLI, 2015).  

Ariès (2011), em sua abordagem histórica relacionada à construção da noção de infância 

e de criança revela que, na Idade Medieval, não havia distinção entre as idades na escola, e 

discute a noção de idade como uma construção social que foi se modificando com o tempo. 

Rogoff (2005), nesse sentido, também destaca que a idade, por influência da pediatria e da 

psicologia do desenvolvimento, acabou se tornando uma medida de desenvolvimento, e que, 

até surgir como tal, em muitos lugares os alunos avançavam de acordo com as suas 

aprendizagens, e não de acordo com a idade, conforme vem acontecendo há muito tempo na 

história da educação. Varela (1999), ao avaliar tal percurso, arremata com uma consideração 

pontual: o critério idade, segundo o autor, passa da indiferença a se tornar o principal critério 

no processo de distribuição das crianças em turmas, dando destaque ao caráter controlador e 

disciplinador do processo de aprendizagem.  
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Convenhamos: há forma mais visível de padronização do que essa? Tomando-se como 

referência central (única?) a psicologia do desenvolvimento, a qual orienta acerca do que 

esperar das crianças em cada faixa etária/fase do desenvolvimento, tornou-se mais fácil 

organizá-las por faixas etárias com a finalidade de ensinar em massa o que, naquela idade, as 

crianças deveriam aprender. Por isso hoje os currículos e os planejamentos das escolas são, em 

sua grande maioria, organizados com propostas únicas para todas as crianças da mesma turma 

que têm a mesma idade, isso quando não são organizados e colocados em prática os mesmos 

planejamentos e os mesmos projetos para todas as turmas de crianças que têm a mesma idade 

(e que muitas vezes não são poucas). Afinal, parte-se da ideia de que, tendo a mesma idade, 

elas devem ter os mesmos interesses, as mesmas necessidades e aprenderem da mesma forma, 

o que torna o processo mais fácil, pois assim é possível ensinar a todos como se fossem um só 

(BARROSO, 2001).  

Gianna, em sua terceira carta, assim escreveu:  

 

Antes das multi-idades pensava em um planejamento único para todo grupo, pois 
acreditava que pelo fato das crianças terem a mesma idade elas aprendiam da mesma forma. 

Quando chego na turma de multi-idade, tudo isso se desconstrói e começo a olhar e escutar 

as crianças de outra forma. Percebo um grupo diverso com demandas e necessidades 

diferentes. Tudo isso me levou a perceber que mesmo as idades sendo iguais temos um 
grupo plural e singular.  

 

Foi assim que eu também me senti ao viver essa experiência e justamente por isso decidi 

realizar essa pesquisa de doutoramento. Como revelou nossa pesquisa de inserção temática, 

nenhuma pesquisa de doutorado ou de mestrado foi realizada até esse momento97 visando 

discutir acerca da docência com as turmas multi-idades. Nas pesquisas que existem sobre o 

assunto (PRADO, 2006; 2015; MATA, 2015; CASTELLI, 2015), a centralidade está nas 

relações entre as crianças, e não na docência, nas possíveis auto(trans)formações vividas pelas 

professoras a partir da do-discência com essas turmas, e por isso consideramos fundamental 

realizar uma pesquisa que dialogasse com as professoras acerca dos possíveis desafios que a 

escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nessas turmas pudessem ter provocado em seus 

processos auto(trans)formativos permanentes, e é sobre os desafios apontados pelas coautoras 

que vamos dialogar na sequência. 

                                                
97 Até julho de 2017, quando concluída a pesquisa de inserção temática. 
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7.2 DESAFIOS AUTO(TRANS)FORMATIVOS VIVIDOS PELAS PROFESSORAS NAS 

TURMAS MULTI-IDADES 

 

7.2.1 “Era preciso olhá-las atentamente e escutá-las sensivelmente, caso contrário, eu 

não estaria respeitando as suas singularidades”: o desafio da escuta sensível e do olhar 

aguçado às singularidades das crianças 

 

            Os diálogos construídos através das Cartas Pedagógicas e dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos revelaram que a docência nas turmas multi-idades 

implicou, primeiramente e principalmente, reconhecer que as crianças têm tempos, interesses, 

curiosidades e necessidades diferentes, ou seja, que cada uma tem suas singularidades e que 

estas precisam ser escutadas, olhadas, respeitadas.  

            Nesse sentido, a escuta sensível e o olhar aguçado às singularidades das crianças 

despontou como um desafio primeiro colocado a essas professoras em sua atuação nas turmas 

multi-idades, temática geradora que emergiu das respostas à primeira carta e que, por isso, foi 

a temática central que permeou o diálogo construído no segundo círculo, em um movimento de 

imersão e emersão na/da temática; tal temática também se fez muito presente na segunda carta 

e no terceiro e quarto círculos, pois a construção que vimos realizando acabou por nos mostrar 

que os demais desafios eram decorrentes dessa escuta sensível e desse olhar aguçado às 

singularidades das crianças.  

Elisandra, em sua primeira carta, escreveu o quanto essa necessidade se faz presente na 

atuação com essas turmas: “O que posso destacar sobre as turmas de integração é, em primeiro 

lugar, o olhar atento, amoroso, compreensivo e cuidadoso do professor [...] O professor deve 

ter tudo isso para poder contemplar essas turmas desafiadoras, mas extremamente 

gratificantes”. Ana Carla, por sua vez, escreveu que a multi-idade “É um espaço e tempo onde 

nosso olhar se torna mais sensível e aguçado para a criança no individual e no coletivo, olhamos 

para cada uma de forma diferente, pois elas são únicas e conseguimos entender seus 

movimentos nesse espaço” (Segunda carta). 

            Consideramos importante relembrar que, conforme já pontuamos na Sexta Carta, dentre 

o grupo de coautoras havia aquelas professoras que iniciaram sua atuação profissional já nas 

turmas multi-idades da Ipê Amarelo (com intervalos maiores ou menores entre as idades), 

muitas delas iniciando essa atuação como bolsistas, passando a atuar posteriormente como 

professoras (ambas atuações nas turmas multi-idades), grupo esse que estava em maior número; 

uma que iniciou sua atuação em turmas de mesma idade na Ipê Amarelo e, depois, passou a 
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atuar nas turmas multi-idades; e outras que atuavam em turmas de mesma idade em outras 

escolas e, somente mais tarde, passaram a atuar nas turmas multi-idades da UEIIA. 

 Gianna, que iniciou sua atuação em turmas de mesma idade na Ipê e depois passou a 

atuar nas turmas multi-idades, expôs que a atuação na multi-idade foi o que a ensinou sobre a 

escuta sensível e o olhar aguçado às crianças:  

 

Hoje um pouco distante da Ipê, das turmas multi-idades, consigo perceber o quanto elas 
me tocaram, ou ainda, me afetaram. A Turma Azul Anil me levou a quebrar com tudo 

aquilo que eu acreditava ser “escuta” e “diálogo”. As crianças me mostravam caminhos, 

que por muitas vezes passaram desapercebidos. Cada olhar da (criança de 2 anos) para o 
(criança de 4 anos), parece que dizia: “Você consegue”. Cada brincadeira do (criança de 4 

anos) com a turma embaixo do cobertor, dizia: “Somos mais porque somos todos nós 

juntos”. Cada passo da (criança de 2 anos) nos dizia: “Acredite no seu potencial”. Cada vez 
que o carrinho da comida percorria o corredor, (criança de 3 anos) parece que dizia: “Você 

tem fome de que?” Cada pedido do (criança de 4 anos) por uma massagem, dizia: “Ai, 

quanta saudade da minha mãe”. Todas essas falas, que são imaginárias, me levam a lembrar 

de como foi viver/caminhar com a turma multi-idade. Ju, acredito que esta foi uma 
caminhada singular/plural. Poder lembrar de cada criança me fez perceber que nesta turma 

aprendi sobre a escuta sensível e o olhar aguçado. As crianças me mostravam isso a cada 

dia. Aprendi a participar mais das brincadeiras, a conversar mais com eles para poder 
entendê-los, aprendi que o planejamento era desconstruído todos os dias. Aprendemos a 

refazer as coisas, a parar a brincadeira para confortar a (criança de 2 anos) e o (criança de 

4 anos) (Segunda carta). 

 

            Essa escrita de Gianna, que hoje atua em uma turma de primeiro ano da rede municipal 

de Santa Maria, revela o movimento de distanciamento e desvelamento da realidade vivido pela 

coautora e mencionado em muitos momentos nos círculos, pois foi afastando-se da sua atuação 

na UEIIA que ela se deu conta do quanto havia se auto(trans)formado nessas turmas98. É a 

mesma coautora que, conforme destacamos anteriormente, disse que desconstruiu na multi-

idade a ideia de que as crianças, por terem a mesma idade, aprendiam do mesmo modo. 

            Gostaríamos, aqui, de observar que em meio aos processos da pesquisa, constatamos 

que o conceito de escuta sensível e olhar aguçado defendido pelas coautoras, especialmente por 

aquelas que iniciaram sua atuação na Ipê Amarelo, em muito se encontra com o conceito 

proposto nesta pesquisa, muito provavelmente porque o referencial teórico a partir do qual as 

coautoras elaboraram/elaboram suas compreensões acerca desse conceito, é o referencial 

                                                
98 No caso específico da coautora Gianna, cabe outro destaque: ela é integrante do Grupo Dialogus e, por isso 

mesmo, vem estudando e (re)elaborando com o grupo o conceito de escuta sensível e olhar aguçado, e por esse 

motivo muito do referencial teórico que permeia o diálogo proposto nesta tese, especialmente aquele referente à 

Josso e Freire, faz-se muito presente nas escritas e falas dessa coautora.  
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teórico estudado e defendido na Proposta Político Pedagógica da Ipê Amarelo, e que portanto 

foi estudada e discutida com esse coletivo em algum momento de sua passagem pela Unidade99.  

 Karla iniciou sua atuação na Ipê Amarelo em uma turma de 4 a 5 anos e 11 meses, 

diferença essa de idade que ela expressa, tanto em suas cartas quanto nos círculos, que não 

considera turma multi-idade, pois os interesses das crianças são muito próximos e, no 

entendimento dela, a multi-idade, em sua essência, é constituída por um grupo de crianças com 

necessidades e interesses muito diversos. Por esse motivo ela aponta, ao longo da pesquisa, que 

foi quando atuou em uma turma de 2 a 4 anos que ela sentiu verdadeiramente estar em uma 

turma multi-idade e expressa o desafio vivido para escutar sensivelmente e olhar aguçadamente 

as crianças daquela turma. Segunda ela: 

 

Aquele grupo de crianças (de 2 a 4 anos, terceiro ano como professora referência) 

mobilizou-me, mais uma vez, a pensar sobre a organização do trabalho pedagógico de 
forma a contemplar os diferentes interesses existentes em uma mesma turma. É fato que, 

mesmo em um grupo de crianças com a mesma faixa etária, os interesses são diferentes, as 

formas de pensar e agir são distintas; entretanto, naquele momento, era preciso estar atenta 

também para as especificidades da faixa etária de cada um. Em minha turma havia crianças 
que recém tinham completado 2 anos; outras estavam no fervor de seus 4 anos. Umas 

estavam aprendendo a se expressar através da linguagem oral; outras falavam muito, o 

tempo todo e faziam questionamentos que deixavam os menores curiosos. Era preciso olhá-
las atentamente e escutá-las sensivelmente, caso contrário, eu não estaria respeitando as 

suas singularidades. Saliento que esse é um enorme desafio... respeitar as singularidades... 

(Primeira carta). 

 

 E na quarta carta, Karla expressa um sentimento muito semelhante ao de Gianna: 

 

Ser professora em uma turma multi-idade me ensinou, na prática, no cotidiano – muitas 

vezes sofrido por não ter estudado sobre isso antes e, por isso, não ter essa habilidade 

desenvolvida ou potencializada ainda na formação inicial – sobre o que é ter um olhar 
aguçado e uma escuta sensível. Por mais que muitas vezes seja difícil ter “esse olhar e essa 

escuta”, foi atuando nas turmas multi-idades que busquei estudar mais e estar mais 

disponível para aprender sobre isso... (Quarta carta). 

 

 Nessa escrita de Karla destaco uma primeira e importante ruptura a ser feita, uma vez 

que a escuta sensível e o olhar aguçado não consistem em “habilidades” ou “técnicas”, mas em 

saberes e sensibilidades. Aqui ela nos diz do quanto a formação inicial das professoras muitas 

vezes está distante da construção da sensibilidade de uma escuta sensível e de um olhar aguçado 

às crianças, permanecendo centrada, em muitos processos formativos, em uma racionalidade 

técnico-instrumental, na competência, na técnica, no “aulismo” (ARROYO, 2004), e pouco 

                                                
99 Ainda que o termo “olhar aguçado” não seja mencionado na proposta da UEIIA, mas proposto pelo Grupo 

Dialogus, as reflexões em torno do termo “escuta sensível” em muito se articulam também a esse conceito.  
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centrada nos saberes e nas sensibilidades, tão essenciais, de modo especial, na prática 

pedagógica com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. 

A esse respeito, Cancian (2016, p. 38) defende que  

 

Portanto, o desafio está dado: ter uma outra docência, onde as práticas pedagógicas, 

as docências na Educação Infantil que humanizarem a infância, que mudarem as 

estruturas, os tempos-espaços rígidos, darão conta dos avanços sociais e culturais, pois 

trarão no cerne uma maior sensibilidade e um projeto mais democrático, cultural e 

social. [...] portanto, o grande desafio é superar a racionalidade técnica e instrumental 

que tem legitimado a aplicabilidade de saberes e conhecimentos em detrimento de 

uma racionalidade que dialoga e produz conhecimentos a partir das práticas instituídas 

nas instituições.  

 

 Nesse sentido, destacamos a importância de que saberes e sensibilidades, de que a 

aprendizagem da escuta sensível e do olhar aguçado às crianças faça parte do contexto da 

formação inicial e permanente das professoras. Não queremos aqui, de forma alguma, desprezar 

as habilidades e as competências técnicas, mas o que estamos pontuando é que a formação, do 

modo como acontece hoje, está centrada, em sua grande parte, em competências técnicas, o que 

faz com que as sensibilidades, os saberes da escuta sensível e do olhar aguçado que, 

compreendemos, deveriam ser a base das aprendizagens das professoras, acabam ficando em 

segundo plano, quase que esquecidas. Freire, em sua Pedagogia da Autonomia (1995), nos 

lembra do caráter de indissociabilidade entre as dimensões técnica, ética, estética e política, 

deixando claro que não podemos desconsiderar algumas dimensões em detrimento de outras; 

no entanto, ele alerta que “[...] transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico 

é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador” (FREIRE, 1995, p. 11). 

Todas as coautoras, ao longo da pesquisa, de uma forma ou de outra revelaram que foi 

na multi-idade que tiveram a sensibilidade da escuta sensível e do olhar aguçado potencializada 

em suas práticas, destacando o desafio imenso que é esse respeito às singularidades das 

crianças. Na abordagem de Reggio Emilia, a “pedagogia da escuta” é compreendida como a 

“escuta das diferenças” (RINALDI, 2014), e Paulo Freire, em sua Pedagogia da Autonomia 

(1995), também revela que a escuta é o que nos permite aceitar e respeitar as diferenças.  

 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não se pode 

dar. Se discrimino o menino ou a menina pobre, a menina ou o menino negro, o 

menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, a operária, não 

posso evidentemente escutá-las e se não as escuto, não posso falar com eles, mas a 

eles, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-los. Se me sinto superior ao 

diferente, não importa quem seja, recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não 

é o outro a merecer respeito, é um isto ou aquilo, destratável ou desprezível (FREIRE, 

1995, p. 120-121, grifos do autor). 
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 Esse reconhecimento e valorização das diferenças entre as crianças também foi algo 

bastante destacado entre as coautoras. Lígia, em sua segunda carta, escreveu que “Nessa turma 

eu aprendi a olhar cada criança como um ser único. Aprendi a não comparar as crianças e a 

estimular as potencialidades ao invés das deficiências”, e Juliana, por sua vez, escreveu: 

 

[...] acredito que algo que marcou a minha experiência com turma de multi-idade, foi o 

respeito ao tempo de cada criança, pois quando trabalhamos com crianças de diferentes 

idades em uma mesma sala temos que ser mais sensíveis ao tempo de cada uma. 

Aprendendo a ser mais tolerantes do que talvez seríamos com uma turma onde as crianças 
possuem a mesma faixa etária, pois fica ainda mais evidente as diferenças. Precisamos estar 

mais sensíveis às demandas e singularidades de cada uma, pois manifestam de distintas 

formas, que nem sempre é a oral [...] (Segunda carta). 

 

 Essa escrita de Juliana vem ao encontro do que discutíamos anteriormente com relação 

à necessidade de nos silenciarmos para escutar as crianças em suas mais diversas formas de 

expressão. Malaguzzi defende que a criança tem cem, cem e cem linguagens, cem jeitos de se 

comunicar (EDWARDS; GANDINI; FORMAN; 1999) e, segundo ele, escutar a criança é uma 

forma ética de estar e de se relacionar com ela, sendo pela escuta da criança que tornamos 

visíveis essas cem linguagens. Karla e Ana Carla destacaram, nesse sentido, ambas em sua 

segunda carta, o quanto a turma multi-idade possibilita escutar e olhar as crianças em suas 

diferentes linguagens. Karla, que ao longo de sua segunda carta destaca os motivos pelos quais 

a turma multi-idade a tornou uma “outra professora”, escreve que “Sou uma outra professora 

porque aprendi e continuo aprendendo a ver, escutar, tocar e sentir cada criança em suas 

diferentes linguagens”, e Ana Carla, por sua vez, escreve que  

 

[...] em turma de multi-idades as cem linguagens aparecem cotidianamente [...] Essa forma 
de organização das turmas possibilita que a criança se expresse do seu jeito, do seu modo, 

no seu tempo, fazendo uso de suas diferentes linguagens, de suas diferentes formas de ver, 

sentir, pensar e agir no mundo em que vive, expressando sua singularidade. Esse 
entendimento decorre no momento em que eu assumo como professora uma turma de 

multi-idade, momento esse que me fez compreender como cada criança traz diferentes 

traços do seu contexto sócio cultural. 

 

Com relação à Ana Carla, cabe destacar que ela iniciou sua atuação na Ipê Amarelo 

como bolsista em uma turma multi-idade de 4 a 5 anos e 11 meses, turma na qual ela realizou 

seu estágio. Após a conclusão do Curso de Pedagogia, ela iniciou na Unidade sua atuação como 

professora em uma turma multi-idade de 1 ano e meio a 5 anos e 11 meses, e esse aspecto é 
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importante de destacar em sua carta, pois ela aponta que tal compreensão “decorre no 

momento” em que ela assume esse lugar de professora nessa turma.  

Desse modo vimos constatando, ao longo da pesquisa, que Karla e Ana Carla, assim 

como Viviane, cujas compreensões apresentaremos mais adiante quando falaremos sobre o 

papel da professora nessas turmas, são coautoras que defendem que foi na multi-idade com 

maior intervalo entre as idades, ou no caso específico da Karla, na multi-idade onde as 

necessidades e os interesses das crianças eram mais diversos (crianças de 2 a 4 anos), que elas 

de fato compreenderam a importância fundamental da escuta sensível e do olhar aguçado às 

crianças.  

Juliana, que também iniciou sua atuação nas turmas multi-idades, mas com menor 

intervalo entre as idades, diz que foi já nessa sua primeira experiência que ela compreendeu o 

quanto a escuta sensível e o olhar aguçado às singularidades das crianças se faziam necessários 

em sua atuação e comenta, como veremos mais adiante, que a partir desse momento a diferença 

entre as idades, se maior ou menor, ou se iguais, passou a ser indiferente para ela, pois ali, 

naquela primeira turma, ela já havia compreendido a necessidade de uma escuta e de um olhar 

mais qualificado a todas as crianças, independentemente da idade delas. 

            Ainda, importante observar o quanto a dimensão do cuidado, tão fundamental em nossa 

atuação com a educação infantil, surgiu como um desafio colocado à Gabriela, que ao longo de 

sua trajetória como professora não havia vivido nenhuma experiência com crianças menores, 

mas apenas com crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Ela destacou, em sua segunda carta, que 

“Cuidar dos pequenos me tornou mais cuidadosa com todos. Não só de cuidados imediatos, 

como colocar ou tirar roupas ou garantir momentos de descanso para quem precisa, mas 

também me fez olhar com mais cuidado aos sentimentos e a forma com que as crianças se 

expressam”. E no quarto círculo ela complementou, afirmando que tal transformação foi  

 

Gabriela: [...] com todos, não só com os bebês. Porque quando tem uma turma de 

maiorzinhos eles já se viram nessa parte e tu... só oferece água se não tomou água. Então, 

isso eu acho que é um ganho para a minha carreira assim, para as minhas crianças que 
acabam sendo mais bem cuidadas. Eu fiquei mais atenta.  

 

[...] 

 
Pesquisadora-coordenadora: Tu consideras Gabi, que tu aprendeste a cuidar das 

crianças... a entender que todas as crianças de todas as idades precisam desse cuidado? 

 
Gabriela: Eu acho que eu já entendia que eles precisavam, eu não entendia como que isso 

acontecia, eu acho que eu aprendi a efetivar melhor os cuidados assim de... que várias 

vezes eu chego “Nossa! Ainda estão com roupa de calor, mas está tão calor aqui, vamos 
colocar uma bermuda”. 
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Bruna: É a questão do olhar atento a cada um. 

 
Gabriela: Cada um, essa coisa do tipo “ah, não comeu hoje, mas é que a mãe comentou 

não sei o que, não sei o que”, então eu acho que nesse sentido assim.  
 

 

            Através desse desafio vivido pela Gabriela podemos observar o potencial da multi-idade 

de nos mostrar, na prática, o que significa a indissociabilidade entre educação e cuidado na 

educação infantil, indissociabilidade essa apontada por todos os documentos que orientam 

nosso trabalho com a educação infantil, em especial as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2010).  

            Gabriela, ao relatar a sua história tanto na primeira carta quando no primeiro círculo, 

contou-nos que até atuar na multi-idade sua preferência era sempre pela atuação com as crianças 

maiores, de 4 a 5 anos e 11 meses, e observamos em sua fala a sua preocupação com a transição 

das crianças para o ensino fundamental, com as aprendizagens que as crianças deveriam 

construir para viverem de forma mais qualificada esse ingresso. Mas, ao mesmo tempo, o 

convívio com as crianças menores em suas turmas a fez perceber com mais intensidade a 

importância da dimensão do cuidado com as crianças. E essa dimensão do cuidado também 

despontou, nesse sentido, como decorrente do processo de escuta sensível e do olhar aguçado 

às crianças, como destacou Bruna no diálogo com Gabriela.  

            Observa-se aqui o quanto, para essas coautoras, a atuação nas multi-idades dá 

visibilidade a esses outros “conteúdos”, os conteúdos dos sujeitos, como nos lembra Madalena 

Freire (2017, p.90): “O desafio de todo educador é conhecer o que planeja e para quem o faz – 

conhecer o conteúdo da matéria e o conteúdo dos sujeitos da aprendizagem. Este é o seu 

estudo!”. 

            Nesse sentido, podemos inferir a importante aprendizagem da Gabriela de olhar a 

criança em todas as suas dimensões, o que se relaciona muito com a aprendizagem mencionada 

pela Karla, que escreveu: “Penso que ‘sou uma outra professora’ porque aprendi a respeitar o 

desenvolvimento de cada criança, a olhá-la na sua inteireza” (Segunda carta). Compreender a 

indissociabilidade do educar e do cuidar implica, sim, escutar e olhar a criança na sua inteireza 

(HENZ, 2003), e a multi-idade, ao mesmo tempo em que nos provoca isso, exige de nós esse 

respeito ao desenvolvimento de cada criança, de modo que sem isso não estaremos olhando-a 

por completo. 
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            E aqui, mediante essa colocação de Gabriela, talvez seja importante trazer um aspecto 

que foi levantado pelas coautoras com relação aos estágios realizados nas escolas. Gianna, hoje 

professora de primeiro ano na Rede Municipal de Santa Maria, defende: 

 

Aí quando eu digo “professor tem que passar nos anos inicias e na educação infantil”, 

“Ah não, tem que escolher”, tem que passar, porque hoje eu vejo o sufoco que é uma 
professora de primeiro ano que as crianças estão cada vez mais imaturas, que não sabem 

brincar, que não sabem explorar, que vem aqui do Ipê Amarelo que tem quinhentos 

espaços, que vem de outras professoras malucas que nem nós que fizemos mil coisas, que 

aí elas chegam no primeiro ano e a professora quer que todo mundo sente junto e todo 
mundo siga o baile, acabou a educação infantil, vamos lá que vocês são grandes agora 

(Segundo círculo). 

 

 

            Aqui a coautora defende que a professora de anos iniciais precisa compreender o 

objetivo da educação infantil, o que é vivido nessa etapa, justamente para que não haja uma 

ruptura nessa transição. E articulando tal fala com a de Gabriela, acrescento que assim como 

Gabriela destaca que a convivência com as crianças menores, depois de muito tempo 

convivendo apenas com crianças maiores, a tornou uma professora mais cuidadosa com todos, 

seria fundamental que sim, que todas vivessem essa experiência da (com)vivência com as 

crianças menores. Por isso eu gostaria de colocar três pontos fundamentais (no meu ponto de 

vista) para pensar com vocês. Primeiro: por que não somos tão cuidadosas assim com os 

maiores? Será por que fomos formadas para “dar aulas”? Segundo: onde estão as crianças 

menores no currículo da Pedagogia? Terceiro: se compreendêssemos a criança em sua inteireza, 

teríamos uma ruptura tão forte na transição da educação infantil para o ensino fundamental?  

Barbosa (2016) destaca que a docência na educação infantil é uma docência “[...] que 

se forja no encontro entre (a) as teorias de formação docente, (b) as especificidades da prática 

cotidiana em creches e pré-escolas e (c) os saberes e os conhecimentos específicos da área da 

Educação Infantil” (BARBOSA, 2016, p. 131), apontando também que o Curso de Licenciatura 

em Pedagogia tem falhado na formação dos profissionais da docência com a educação infantil, 

pois as crianças de 0 a 3 anos estão invisíveis nos currículos; as brincadeiras e jogos parecem 

não ter relevância, assim como as culturas infantis e o cuidado não aparecem como pressupostos 

teóricos e práticos da ação pedagógica; a alimentação, o sono, o banho, perdem seu caráter 

pedagógico.  

 

[...] é preciso indagar, problematizar, deslocar, desnaturalizar as teorias de formação 

docente e procurar nos conhecimentos específicos da área da Educação Infantil 

elaborados a partir da observação e indagação das especificidades da prática cotidiana 

em creches e pré-escolas, das interações com as crianças e as famílias, com análises 
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dos contextos de função social das escolas de educação infantil, das reflexões sobre a 

infância, as culturas infantis, a relação entre arte e criança e muitos outros caminhos, 

não convencionais, para pensar e praticar a formação inicial e a docência na educação 

infantil (BARBOSA, 2016, p. 139). 

  

 Se as crianças de 0 a 3 anos estão invisíveis nos currículos, essa dimensão do cuidado 

em muito acaba se perdendo também, tendo em vista que ela é bastante forte principalmente 

nesses primeiros anos. É importante compreender o processo vivido pela criança na construção 

de sua autonomia para se servir, para perceber a temperatura do seu corpo, a necessidade da 

água, do descanso... Se não compreendermos essa criança em sua inteireza, talvez chegaremos 

para atuar com as crianças maiores tão cheias de nossas certezas acerca do que precisamos 

“ensinar”, que a continuidade dessas outras aprendizagens, desses conteúdos do sujeito passará, 

sim, despercebida.... 

            E se sequer as brincadeiras, os jogos, as culturas infantis aparecem como pressupostos 

teóricos da ação pedagógica na educação infantil, como esperar que a professora dos anos 

iniciais compreenda essa necessidade das crianças? De fato, precisamos procurar e trabalhar 

com os conhecimentos específicos da área da educação infantil elaborados nestes contextos, 

como Barbosa (2016) defende. Somente assim compreenderemos a importância da educação 

infantil na vida das crianças.  

            Ao encontro dessa necessidade, trago aqui a escrita da Karla, que, em sua segunda carta, 

justificou seu interesse em participar desta pesquisa por se sentir 

 
[...] instigada a estudar sobre a escuta das crianças, principalmente no contexto de atuação 
em turmas multi-idades, que se coloca como muito desafiador a partir da formação inicial 

que tive e que sei que ainda acontece em muitos cursos de Pedagogia. Além de ter apenas 

uma disciplina que tratou da educação infantil, esta sequer mencionou a questão da 
organização de turmas, quiçá a organização destas por multi-idades.  

           

            Aqui, Karla, que em muitos momentos ao longo da pesquisa denuncia que durante a sua 

formação inicial nunca pensou sobre “escutar as crianças”, justifica que viu nessa pesquisa a 

possibilidade de dialogar sobre essa temática, mencionando novamente o quanto escutar as 

crianças se coloca como desafiador, tendo em vista que ela teve apenas uma disciplina que 

tratou da educação infantil em sua formação inicial. Ela aponta que o curso também não tratou 

nada acerca de “turmas multi-idades”, mas nesse sentido, questiono: será que no Curso de 

Pedagogia deveríamos tratar sobre essa organização de turmas ou deveríamos tratar sobre as 

crianças, no individual e no coletivo, de modo a conseguir nos mover enquanto docentes em 

diferentes contextos? Vocês, professoras, compreendem que o curso dá conta dessa demanda? 

Será que a escrita dessa coautora não revela que fomos preparadas para atuar unicamente em 
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um contexto com crianças de mesma idade? Até que ponto estamos sendo desafiadas e 

incentivadas a olhar para a criança e não somente para a turma? 

 Talvez a falta de uma escuta sensível e de um olhar aguçado mais presentes no cotidiano, 

a não compreensão da criança em sua inteireza, das singularidades de cada uma, seja o que nos 

leve à frustração quando as coisas não acontecem da maneira como planejamos. Nesse sentido, 

Gianna e Gabriela, no segundo círculo, problematizaram: 

 

 Gianna: Sim, sempre dá errado porque, por exemplo, tu pensa em um cenário assim e aí 

as crianças fazem outra coisa, então para nós sempre dá errado, só que a gente, quando 

entra lá, a gente fica pensando “tem que dar certo, vai dar certo, agora eles vão pegar e 

vão levantar o paninho que nem eu pedi; agora eles vão chegar na sala e não vão pisar 
nas folhas”. [...] Então, a gente tem um olhar muito fechado, muito fechado, e olha que a 

gente ainda tem um olhar mais aberto, mas a gente ainda tem um olhar muito fechado. 

  
[...] 

 

Gabriela: Eu acho que a gente tem um olhar aberto só do olho, o corpo ainda não está 
aberto para essas novas experiências, a gente só olha e pensa “que legal para as crianças 

fazerem isso”, mas eu não, eu ainda não (Segundo círculo). 

 

Aqui as coautoras revelam o quanto nós precisamos abrir o nosso olhar, e eu diria, olhar 

aguçadamente, para compreender que as crianças não são “robôs” que podemos programar para 

fazerem tudo o que esperamos que façam. E mais, o quanto nós, professoras, precisamos abrir-

nos em nossas inteirezas para viver experiências com as crianças. No entanto, as falas das 

coautoras também revelam que pouco foram incentivadas a escutar e a olhar ao longo da 

formação inicial e, nesse sentido, preocupa-me que as crianças sejam cada vez menos vistas em 

suas singularidades, em suas inteirezas: “Tu continuas a ver, Cada vez irei vendo menos, 

mesmo que não perca a vista tornar-me-ei mais e mais cega cada dia porque não terei quem me 

veja [...]” (SARAMAGO, 1995, p.302). 

Consideramos, sim, de fundamental importância repensarmos a formação que continua 

sendo proposta em muitos cursos de formação inicial, pois, conforme vimos salientando,  por 

muitos anos ouvimos – e continuamos ouvindo – que o nosso papel, enquanto professoras, é 

planejar cuidadosamente o que e como falar, explicar, transmitir em cada atividade, seguir 

projetos, planos e objetivos, considerando níveis de desenvolvimento, acreditando que já 

sabemos tudo sobre as crianças, apesar de defender uma prática pautada na escuta. Infelizmente, 

até hoje, muitos Cursos de Licenciatura em Pedagogia parecem seguir formando professoras 

para trabalhar dessa forma tradicional com a educação infantil, pautados basicamente em 

habilidades e técnicas, como já mencionamos. Em decorrência disso, muitos estudos apontam 
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que a escuta sensível e o olhar aguçado (conforme aqui conceituamos) infelizmente ainda estão 

pouco presentes no cotidiano de grande parte das escolas de educação infantil (CANCIAN; 

GALLINA; WESCHENFELDER, 2016). 

Ainda, na fala das coautoras, a todo momento fica claro o quanto elas levam dessas 

auto(trans)formações vividas nas turmas multi-idades, relacionadas ao desafio da escuta 

sensível e do olhar aguçado às singularidades das crianças, para seus contextos atuais, como é 

possível observar nesse diálogo, realizado no quarto círculo: 

 
Pesquisadora-coordenadora: A Karla também fala “eles têm a mesma idade, mas ela está 
em um processo de desenvolvimento que é diferente”. Então, para vocês que estão lá hoje, 

como que vocês consideram que vocês levam essa experiência com vocês? Vocês acham 

que vocês levam? A Karla mencionou um pouquinho agora sobre isso, vocês acham 
também que levam, Gianna, Juliana? O que será que na multi-idade a gente aprende que 

a gente leva para esses outros espaços também? 

 
Juliana: O que eu até descrevi bastante na minha carta foi a questão do respeito às 

singularidades, porque de oito a doze eles estão vivendo momentos totalmente diferentes, 

então como que eu vou fazer a proposta, como que eu vou avaliar a forma como aquela 

criança interagiu ou não, como ela participou do que estava sendo proposto ou não 
participou, enfim, eu vou ter que olhar de uma forma diferente, a de doze é praticamente 

uma mocinha, a de oito... isso fora as inclusões.  

 
Maricota: E todas as frustrações que essa de doze tem por estar em um grupo com uma 

criança de oito. 

 

Karla: Uma coisa que eu penso, se a gente for pensar no termo multi-idade, quer dizer 
diferentes idades, mas a questão, por exemplo, a minha turma de segundo ano eles têm 

entre seis e meio até sete e meio por aí e eles são completamente diferentes, eu tenho uma 

menina que é muito criancinha ainda, quando eu levei os canos, ahhhh, eu levei os canos 
que eu levo para os de dois anos, eu levei para os de sete e ela ficou “aaah”. Então assim, 

o que é multi-idade? Se eu for olhar só para o termo multi-idade quer dizer diferentes 

idades, mas o que quer dizer essas diferentes idades? Que foi uma coisa que marcou assim, 
multi-idade é só de um a cinco, se for de três a cinco não é multi-idade... 

 

Gabriela: Mas é. 

 
Karla: Ou de dois a quatro não é multi-idade. 

 

Gabriela: Mas é. 
 

Karla: Ou então se for todo mundo só de quatro não é multi-idade, é uma coisa que eu 

pensei muito. 

 
Pesquisadora-coordenadora: Talvez multi-singularidades. 

 

Maricota: É... 

 

Karla: Multi-singularidades... 

 

[...] 
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Gianna: Eu acho que... eu coloquei na minha carta também, que é uma singularidade 

plural, porque tu tá com crianças que são totalmente diferentes, mas que tu tem que 
trabalhar em grupo. 

 

Maria Talita: (Riso) Isso aí. 

 
Gianna: Tu está com um grupo ali que pode ser todo mundo de oito, todas terem oito anos, 

não sete e meio, todas terem oito anos e todas são diferentes, todas são diferentes [...] 

(Segundo círculo).  

 

Nesse diálogo essas coautoras revelam que aprenderam a escutar e a olhar para as 

crianças de mesma e de diferentes idades, compreendendo as singularidades de cada uma, e por 

isso o termo multi-idades transborda para multi-singularidades, ou seja, a multi-idade as 

possibilitou aprender a ver as singularidades de todas as crianças, em qualquer turma. 

 

7.2.1.1 “[...] a proposta de fazer um trabalho respeitando as especificidades de cada um não 

me assustava, pois minha formação me preparou para isso”: da relação entre a Pedagogia e 

a Educação Especial 

 

 Ainda com relação ao desafio, vivido pelas coautoras, da escuta sensível e do olhar 

aguçado às singularidades das crianças, destaco que a relação entre as turmas multi-idades e a 

educação especial foi algo que possibilitou reflexões potentes no grupo após as duas coautoras 

com formação em educação especial terem destacado que o desafio da escuta sensível e do 

olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades não havia sido tão grande porque a formação 

inicial delas em educação especial já havia as preparado para esse olhar individualizado e para 

o respeito às diferenças entre as crianças. 

 Bruna escreveu, já na primeira carta: “Interessante dizer que, pra mim, essa questão da 

integração não era tão difícil porque eu via isso muito próximo ao que eu sempre entendi que 

deveria ser a educação, ou seja, pensar numa proposta respeitando e atendendo as 

especificidades de cada um.” E na segunda carta, ela complementou: “[...] a proposta de fazer 

um trabalho respeitando as especificidades de cada um não me assustava, pois minha formação 

me preparou para isso.” Maricota, por sua vez, de modo semelhante escreveu em sua segunda 

carta: “Sinto que minha formação, de certa forma, contribuiu para minha prática, o olhar cada 

criança como um ser único e que deve ser estimulada sempre e comparada apenas a ela mesma 

durante todo o processo.”  

No segundo círculo, então, mediante as escritas dessas coautoras nas cartas, essa foi 

uma temática importante que surgiu e que levou o grupo a um diálogo-problematizador em 

torno da “heterogeneidade”, sobre a qual tanto se fala ao longo da formação inicial: 
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Pesquisadora-coordenadora: Uma das coisas que me chamou muito a atenção nas cartas, 

todas falaram sobre essa questão da singularidade, mas a Maricota e a Bruna, como 

Educadoras Especiais, escrevem que a formação de vocês preparou vocês para isso de 

alguma forma, então não era difícil pensar em cada criança na sua especificidade porque 
a formação tinha preparado. E eu fiquei pensando, e na Pedagogia? O que nos... 

 

Gabriela: É tudo homogeneizado.  
 

Karla: [...] durante toda a graduação sempre se falou que as turmas são heterogêneas, 

que nada é igual, mas quando eu ia fazer o planejamento, porque eu sempre fui mais anos 

iniciais... 
 

Gabriela: Era uma coisa única... 

 
Karla: Onde estava essa heterogeneidade? Era uma homogeneização geral, eu tinha que 

planejar a mesma coisa para todo mundo e esperar que todo mundo me desse aquela 

resposta e deu.  
 

Gabriela: E a única coisa que a gente pensava era nas crianças que acabavam antes.  

 

Karla: Pois é! Então, isso foi bem... isso me marcou bastante, o que era essa 
heterogeneidade? (Segundo círculo). 

 

 E na sequência do diálogo surge a percepção de algumas coautoras com relação ao olhar 

aguçado às crianças, à necessidade dele e ao modo como ele se dá na prática:  

 

Maria Talita: Mas eu vejo, por exemplo, que na educação infantil a gente tem também que 

ter um olhar muito aguçado para cada uma das crianças porque a gente tem vários 

especiais na sala. Mesmo sem diagnóstico, todos são especiais, mas alguns a gente sabe 
que precisam de uma atenção diferenciada, só que a gente também tem que ter esse olhar 

assim... Tu fazes várias propostas e de repente tem um que nunca vai naquela outra, só 

naquela mesma, a mesma de sempre, a mesma de sempre...  

 

Maricota: Tem que desafiar.  
 

Maria Talita: Exatamente, esse olhar de observar “porque será que o fulaninho só vem 

aqui e nunca vai lá?”, isso exige então... [...] você tem que ir desafiando os outros também, 
porque só vem esse grupo sempre para a mesma proposta e os outros não aparecem nessa 

proposta aqui.  

 

Maricota: E a questão da escolha daquele momento, ele escolhe porque ele quer ou ele 
vai por que o outro colega que ele tem afinidade está lá? 

 

Maria Talita: Também.  
 

Maricota: Como é esse olhar? 

 

Maria Talita: Isso também, com certeza, em que momento? Então, a gente pode ir 
pensando em que momento propor, digamos, deixar disponível este material específico 

porque se você propõe depois aquele outro colega já está, se você propõe antes aquele 

outro não está, então como é que ele se expressa com esses materiais (Segundo círculo). 
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 Na sequência, a importância do registro desse olhar aguçado e da reflexão crítica sobre 

a prática – que será desenvolvida na próxima carta –, também é destacada como um meio 

importante de avaliar e planejar a prática seguinte:  

 

Maricota: A importância do registro posterior ao planejamento, dessa avaliação do dia, 
dessa avaliação daquele momento ali, de tu estar percebendo. Eu percebo uma coisa assim, 

às vezes a gente percebe, avalia tudo isso e quando não registra, não escreve, tu acaba 

perdendo aquilo ali, para no outro dia tu pensar “ah, eu vou prestar atenção no Joãozinho 
pra ver se ele vai esperar a Maria ir lá para ele ir ou se ele vai tomar iniciativa”, porque 

a criança ter iniciativa também é importante, ela escolher... 

 
Maria Talita: É fundamental. 

 

Maricota: Porque às vezes ela não está escolhendo, não é escolha dela, ela está indo 

porque o outro já está lá, ou porque ele não gostou de alguém que está lá onde ele queria 
ir e ele foi no outro. 

 

Maria Talita: Ou não consegue se inserir porque ninguém chamou, ninguém convidou, e 
a gente tem situações assim (Segundo círculo). 

 

Na sequência as coautoras continuam refletindo sobre como esse olhar aguçado 

acontece na prática com as turmas multi-idades e com a educação infantil de modo geral, 

frisando a necessidade dele:  

 

Gianna: [...] porque eu tenho que dizer pra ele que ele tem que entrar no grupo? 

 

Maria Talita: Porque ele pediu, né. Quando a criança pede... 
 

Gianna: Mas e como é que ele faz isso sozinho? 

 

Maria Talita: Pois é, eu deixo ele, eu olho pra ele e fico olhando, e o que é que eu tenho 
que fazer? Propostas, eu não vou chegar com ele de mão, não, tem que ter propostas para 

que ele consiga entrar.  

 
Maricota: “Agora o Joãozinho vai ficar aqui, tá” 

 

Maria Talita: Não... 
  

(Risos) 

 

Gianna: Se tu não tem esse olhar tu faz isso: “agora ele vai brincar com vocês”.  
 

Maria Talita: Mas ele não vai entrar se eu disser para ele, ele vai precisar exatamente de 

uma proposta, de algo nesse sentido. 

 

Gianna: Para poder entrar. 
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Maria Talita: Para poder entrar, então você tem que pensar, ele manifestou isso, eu estava 

percebendo que ele tinha se afastado, eu estava percebendo ele, só que eu não estava 

conseguindo encontrar um meio. Quando ele verbalizou, então é o momento realmente 
porque ele está pedindo ajuda, a criança quando chega no ponto de verbalizar é porque 

ela precisa de ajuda (Segundo círculo). 

 

Maricota, muito embora traga essa experiência de olhar para as singularidades das 

crianças da formação inicial em educação especial, enfatiza, ainda assim, o quanto a multi-

idade contribuiu em sua formação: 

 

A experiência com a turma foi e é muito importante para minha vida até hoje, 
meus primeiros passos na profissão iniciaram com ela, apesar de hoje atuar 

com atendimento educacional especializado, o olhar individual, o acreditar 

que todos podem, que todos ensinam e aprendem em todos os momentos, foi 

nesta prática com a turma multi-idade que se consolidou essa convicção 
(Maricota – Terceira/quarta carta). 

 

            Ao encontro desse diálogo, um ponto bem importante a ser destacado é essa 

relação/tensão entre a singularidade de cada criança e o coletivo da turma, esse singular-plural 

proposto por Josso (2010b) ao longo de sua obra. A partir das falas dessas coautoras com relação 

à prática de fazer um “planejamento individualizado” para/com as crianças, o grupo foi 

desafiado a pensar em como tentar aproximar um pouco essa realidade da educação especial à 

realidade da pedagogia, ou seja, como relacionar as áreas para que seja possível olharmos para 

o individual e o coletivo, para a criança e para o grupo, de modo a não anular as individualidades 

no coletivo.  

 
Pesquisadora-coordenadora: E uma coisa que desde o primeiro encontro eu sempre fico 
pensando, quando as gurias que são da Educação Especial dizem “a gente aprendeu a 

fazer o planejamento individualizado”, isso falta muito para a gente na Pedagogia. Então, 

como a gente pode dar conta? O nosso planejamento não é individual. 

 

Gabriela: Nem pode ser. 

 

Pesquisadora-coordenadora: Não pode ser, porque são quinze, vinte ou às vezes vinte e 
oito crianças como a gente vê, mas como que a gente pode tentar pensar na Pedagogia 

algo para se aproximar um pouquinho mais dessa realidade da Educação Especial, que 

ajude a gente a entender melhor a singularidade de cada criança? 

 

Maricota: Desconstruir a ideia que se tem de normalidade. Todos são especiais. 
 

Bruna: Porque pode ser a mesma coisa para todo mundo desde que tu respeite o ritmo, o 

jeito daquela criança. Tu vai fazer a mesma atividade com todo mundo, mas só que cada 
um vai fazer de uma maneira diferente, e tu saber, tu conhecer os teus alunos para saber 

até aonde tu pode exigir deles ou não, e respeitar aquilo que eles estão fazendo.  
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Juliana: Só que as gurias que tem a formação na Educação Especial, eu percebo desde o 

primeiro dia a diferença na fala delas, porque elas já têm uma formação que prepara um 

pouco mais para isso, que é da área. 
 

Gabriela: Eu não sei. Para a multi-idade? 

 

Juliana: A questão de olhar para a singularidade é diferente, a percepção que elas têm de 
cada criança. 

 

Gabriela: Eu vejo isso assim, por exemplo, que vocês tem uma percepção maior para 
coisas muito... não é que são pequenas, coisas que a gente não percebe como grandes 

avanços, sabe? Por exemplo, a (criança de 5 anos), eu vi um dia alguém falando “não sei 

o que, não sei o que, a (criança de 5 anos) só pega com uma mão as coisas, eu vou colocar 

coisas para ela pegar com as duas mãos”, eu nunca tinha visto que a (criança de 5 anos) 
só pegava as coisas com uma mão, nunca, porque se está pegando para mim está valendo, 

entendeu? 

 
(Riso) 

 

Gabriela: E eu acho que é isso, é esse olhar. Tipo assim, porque é isso assim, essa criança 
tem essa deficiência, ela é capaz de fazer não sei o que, e eu acho que vocês vão 

trabalhando assim, pequenos avanços, pequenos avanços. A gente como Pedagogo tem 

outro olhar de grupo, que também é importante, que a gente não pode em nenhum momento 

também esquecer que a gente está em um espaço coletivo e que a gente não vai poder 
resolver o problema de cada criança o tempo inteiro, em algum momento é coletividade, é 

tipo isso assim, eles podem escolher onde eles vão sentar, mas eles vão ter que sentar; eles 

podem não querer comer, mas eles vão ter que agora ficar junto com a gente no refeitório; 
eles podem não querer abanar para o tio, mas vão ter que ir no ônibus passear. Eu acho 

que também a gente não pode perder isso, porque daqui a pouco a gente está se 

transformando em uma escola que olha só para o individual e não percebe como essa 
criança é no grupo. 

 

Maria Talita: Claro. 

 
Gabriela: Porque também tem isso, eu olho para esse perfil, olho para esse perfil, para 

esse perfil, e como que é o grupo. 

 
Maria Talita: Eu não falo no perfil só individual. 

 

[...] 

 
Gabriela: Sim, mas quando a gente registra, a gente registra um por um, e também tem 

que registrar esses contextos (Quarto círculo). 
 

 

Na sequência do diálogo, esse singular-plural aparece com mais ênfase:  
 

 

Maricota: Mas ao analisar o individual, ao analisar a criança tu não está olhando só ela, 

tu está olhando ela com o outro.  

 
Gabriela: É. 

 

Maria Talita: Na interação. 
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Maricota: Tu está olhando ela com o outro, porque ela sozinha não quer dizer nada, tu 

entende? Tu tem que olhar ela no grupo, essa constituição... 

 
Pesquisadora-coordenadora: Como ela se constitui naquele coletivo.  

 

Maricota: ...e o que o grupo vai auxiliar ela ou não, por isso essa importância de “ahh, 

tem crianças que tem o perfil para isso, o perfil para aquilo”. Claro, o adulto também, só 
que assim, não é tu olhar individualmente e isoladamente, não, é tu olhar individualmente 

no coletivo. 

 
Maria Talita: No coletivo. 

 

Gabriela: É, esse é o desafio. 

 
(Conversas) 

 

Maricota: Esse é o olhar. Olhar não é isoladamente, é individualmente no coletivo. Como 
que as relações acontecem para aquela criança, para aquela, para aquela, para aquela, 

para aquela, para aquela. 

 
Pesquisadora-coordenadora: Eu acho que a gente na Pedagogia só olha para grupo, 

grupo, grupo, grupo, grupo, grupo. 

 

Gabriela: Turma.  
 

Pesquisadora-coordenadora: É. Planejamento pra turma, pra alguma turma, a gente vai 

planejar assim. 

  

Maricota: Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo com três anos tem que saber picar 

a bola, por exemplo.  
 

Lígia: Eu pra mim esse é o diferencial. 

 

Maricota: Gente, não é por aí, não é a faixa etária, não é o que vai dizer aquilo ali (Quarto 
círculo). 

 

 Aqui revela-se o quão rico foi esse diálogo entre pedagogas e educadoras especiais ao 

longo da pesquisa, e a importância de que esse diálogo continue dentro das escolas, da minha, 

da de vocês e, tão importante quanto, nos cursos de formação inicial e nos processos de 

formação permanente. De fato, respeitar a singularidade de cada criança é um desafio 

importante que se coloca especialmente a nós, professoras, pois trabalhamos com turmas de 

crianças, e cada criança tem a sua singularidade. Desse modo, articular o individual com o 

coletivo, reconhecer esse como um contexto singular-plural é tarefa que se coloca a nós, 

pedagogas, mas para a qual contamos muito com as colegas educadoras especiais, assim como 

as educadoras das mais diversas áreas que atuam com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.  

 E em contrapartida, o nosso olhar para este todo também contribui e muito para o 

trabalho desenvolvido pela educação especial, uma vez que a inclusão requer que a criança 
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público-alvo da educação especial seja respeitada em suas necessidades e singularidades dentro 

da sua turma, com os colegas, o que também se constitui em um grande desafio para essas 

colegas profissionais, processo esse que acompanhamos cotidianamente na Ipê Amarelo. 

Ademais, as coautoras desta pesquisa – em especial Lígia – também pontuaram, em muitos 

momentos, o quanto estar na multi-idade favorece as crianças que são público-alvo da educação 

especial, tendo em vista que nessas turmas todas as crianças são reconhecidas em suas 

diferenças, o que possibilita que as crianças se percebam em suas próprias singularidades, ao 

mesmo tempo em que percebem as singularidades dos demais. 

            No terceiro círculo, Lígia se emocionou ao tocar nesse assunto quando desafiada a 

pensar no que a coloriu/colore nas turmas multi-idades. Lígia disse que “O que me deixa 

colorida é ver os especiais serem iguais, entende, eu chego até a me emocionar (choro)” 

(Terceiro círculo). E no quarto círculo ela complementou essa afirmação, pontuando a 

importância da turma multi-idade, o que é corroborado por Gabriela: 

 

Lígia: [...] na multi-idade todos são diferentes, então ele pode ser ele mesmo, fica mais 
tranquilo para a inclusão eu acho. 

 

Gabriela: Não destoa, né, eu também acho (Quarto círculo). 

 

 Um dos temas recorrentes em Freire, que ele sinaliza como fundamental a partir de suas 

andarilhagens mundo afora, é a unidade na diversidade. Em sua Pedagogia da Esperança 

(2011b), ele defende que as classes oprimidas precisam reconhecer sim as suas diferenças, mas 

ao mesmo tempo compreender que algo as unifica, que é a situação de opressão, contra a qual 

precisam se unir para lutar, compreendendo que isso as faz maioria, e não minoria. 

            Partindo dessa constatação de Freire e da sua defesa de que ele seja reinventado por nós, 

trago aqui esse conceito da unidade na diversidade para destacar que, enquanto turma de 

crianças, temos uma unidade, mas que essa unidade contempla uma diversidade que precisa e 

lhe é de direito ser reconhecida. Nas palavras de Gianna, “[...] é uma singularidade plural, 

porque tu tá com crianças que são totalmente diferentes, mas que tu tem que trabalhar em 

grupo” (Segundo círculo).  

            Então, que possamos, em nossa atuação com a educação infantil (assim como na atuação 

com a educação especial), nos desafiar a fazer os dois movimentos: a reconhecer a unidade na 

diversidade e, por sua vez, a diversidade na unidade, pois sem esse reconhecimento de cada 

criança e de cada grupo não conseguiremos atender ao desafio de escutar e olhar de modo 

sensível e aguçado para as nossas crianças e, assim, para as nossas turmas. E aqui, para ilustrar 



231 

 

 

essa como uma possibilidade real, compartilho a fala da Juliana que, no quarto círculo, 

apresenta de forma bastante clara esse movimento da singularidade na pluralidade: 

 

[...] conseguir observar e compreender as singularidades, para assim propor desafios para 

as crianças, seja em quesito de interação, enfim. Porque se tu conseguir observar e 

conhecer A CRIANÇA, CADA CRIANÇA com o seu jeitinho, com o que ela precisa ainda 
“desenvolver”, enfim, o que tu vai desafiar para que ela cresça eu acho que é a grande 

sacada, porque a partir do momento que tu conhece ela tu vai ter uma ideia do que propor 

para que seja atrativo ou não, com quem que ela pode ter mais facilidade para estabelecer 
as interações porque tem os afins, os mesmos interesses ou não. [...] Então assim, observar 

em relação a isso “ah, o fulaninho tem o perfil assim, assim e assim”, tá, mas então com 

quem na sala que talvez tenha o perfil para acolher aquele fulaninho que tem essa 
dificuldade, ou então o que eu vou propor ou trazer ali “sem querer” para que junte 

aqueles dois e a partir dali eles comecem a se conhecer melhor e a coisa ande, então isso 

a gente só vai conseguir observando e se aproximando e conhecendo o perfil de cada um, 

para ver como que vai fazer, digamos, os “encaixes”. 

 

7.2.2 “[...] muito pouco se pensava sobre a educação de maneira mais ampla e em como 

se construir um professor que aprende com as crianças”: o desafio de reelaborar o olhar 

acerca da criança e de (re)aprender a do-discência com elas 

 

Rinaldi (2014) escreve que por trás de cada escuta há um desejo, uma emoção, uma 

abertura às diferenças, valores, pontos de vista. Segundo ela, escutar é a premissa de qualquer 

relação de aprendizagem e é um verbo recíproco: “Escuta que tira o indivíduo do anonimato, 

que nos legitima, nos dá visibilidade, enriquecendo tanto aqueles que escutam quanto aqueles 

que produzem a mensagem (e as crianças não suportam ser anônimas)” (RINALDI, 2014, p. 

125).  

Diante disso, talvez caiba questionar: como nossas crianças estão sendo reconhecidas 

na educação infantil? Ou elas são anônimas? Como legitimamos a presença delas? Ou não 

legitimamos? Abrimo-nos para aprender com as crianças ou consideramos que elas não têm 

nada a nos ensinar? Todas as respostas para essas perguntas nos mostram a presença ou a não 

presença da escuta sensível e do olhar aguçado nas instituições de educação infantil e, 

consequentemente, qual é a nossa imagem da criança.  

Nesse sentido, ao longo da pesquisa, a reelaboração do olhar acerca da criança e de suas 

potencialidades e, atrelado a isso, a importância de aprender a docência com as crianças surgiu 

também como uma temática central, decorrente da aprendizagem da escuta sensível e do olhar 

aguçado a elas. Abrir-se para aprender com as crianças foi algo destacado, por exemplo, pela 

Elisandra, que escreveu na segunda carta: “Aprendi que devemos nos dedicar e principalmente 

nos abrirmos a aprender com as crianças, pois cada fase tem muito a nos ensinar.” A Maria 
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Talita também faz um destaque nesse sentido, frisando que aprender com as crianças e entendê-

las trata-se de uma necessidade permanente no convívio com as diferentes idades: 

 

Quando percebemos que as crianças são ativas e vivazes, criativas e inventivas, nós 

aprendemos com elas, pois elas exigem e nos convidam a entendê-las, o que para nós não 

é tarefa fácil, mas é uma atitude que está se enraizando nas nossas vidas, e tornando-se 
necessidade permanente para entender e conviver com as crianças de diferentes idades e 

suas culturas infantis (Segunda carta). 

 

  Karla também destacou, nesse sentido:  

 

Ter atuado em turmas multi-idades me permitiu acreditar ainda mais no potencial das 

crianças, a acreditar cada vez mais na importância das interações entre os sujeitos, 

principalmente entre aqueles de diferentes idades e que na cumplicidade que assumem 
essas interações, desenvolvem-se progressivamente (Segunda carta). 

  

 Viviane, que antes de atuar nas turmas multi-idades com maior amplitude etária, havia 

tido experiência apenas com crianças de 4 a 5 anos e 11 meses (tal como Karla e Gabriela), em 

suas cartas e em vários momentos nos círculos revelou o “medo” que sentiu ao chegar na multi-

idade, pois acreditava que a partir daquele momento, com crianças a partir de 1 ano e meio em 

sua turma, não poderia mais levar muitos dos materiais que levava para compor os espaços 

quando planejava propostas para as crianças maiores. Nesse sentido ela foi relatando, ao longo 

dos diálogos nos círculos, o quanto ela foi aprendendo a confiar e a acreditar no potencial 

também das crianças menores para explorarem os mais diversos materiais.  

            No quarto círculo, ao sistematizar a aprendizagem resultante desse desafio, Viviane 

destacou o quanto seu olhar acerca das crianças mudou nesse sentido quando passou a atuar 

com crianças de diferentes idades: “[...] eu percebi que eu poderia organizar sim diferentes 

espaços, até com sementes, até materiais pequenos, desde que eu tivesse mais atenção, que eu 

prestasse mais atenção nas crianças [...]” E na sequência ela aponta que uma de suas maiores 

aprendizagens foi “[...] acreditar e confiar, saber que eles podem brincar sim com tesouras, 

que eles podem brincar com sementes.” 

 Essa crença no potencial das crianças é revelada em alguns momentos na obra de Freire, 

especialmente nas obras em que ele rememora sua infância (FREIRE; GUIMARÃES 2011) e 

relembra o quanto ele era escutado e o quanto seus pais acreditavam em seu potencial. Em 

Professora Sim, Tia Não (FREIRE, 2002), ele deixa claro que todos os educandos, “não importa 

a tenra idade” precisam ouvir e ser ouvidos:  
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Naturalmente, a viabilização do país não está apenas na escola democrática, 

formadora de cidadãos críticos e capazes, mas passa por ela, necessita dela, não se faz 

sem ela. E é nela que a professora que fala ao e com o educando ouve o educando, 

não importa a tenra idade dele ou não e, assim, é ouvida por ele. É ouvindo o 

educando, tarefa inaceitável pela educadora autoritária, que a professora democrática 

se prepara cada vez mais para ser ouvida pelo educando. Mas, ao aprender com o 

educando a falar com ele porque o ouviu, ensina o educando a ouvi-la também 

(FREIRE, 2002, p. 88, grifos nossos). 

 

De modo semelhante, na obra “A casa e o mundo lá fora” (LACERDA, 2016), na qual 

a “Nathercinha” revela as cartas que trocou com seu primo-tio Paulo Freire quando ele estava 

no exílio, em uma das cartas, ao escrever à Nathercinha que é uma coisa boa “[...] que a gente 

nunca deixe de ser menino. Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo”, ele 

complementa: “Mas eu não quero fazer carta complicada para você. Carta de gente grande. Mas 

é possível também conversar com menino conversa como esta. Assim eu converso com 

Joaquim e Lut. Tôda a vez que eles querem conversar” (LACERDA, 2016, p. 51, grifos nossos). 

Nessa passagem, assim como em algumas palestras100, Freire revela que ter sido escutado 

enquanto criança o ensinou a escutar também – de forma sensível e com olhar aguçado – os 

seus filhos e netos, de quem em muitos momentos ele relembra falas e ações, destacando a 

incrível capacidade das crianças. 

Reconhecer as crianças em suas singularidades implica o reconhecimento de que cada 

uma tem um ritmo, interesses e necessidades específicas, uma história própria, características 

próprias; implica compreender que cada criança vive experiências diversificadas e ao seu 

tempo, assim como reconhecer sua força, suas capacidades de fazer construções e criações, de 

elaborar teorias, de mover-se no mundo. Nas palavras de Rinaldi, 

 

[...] falamos de uma criança competente e forte, engajada nessa busca em direção à 

vida, em direção aos outros, em direção às relações entre o eu e a vida. Uma criança, 

portanto, que não é mais considerada frágil, sofredora, incapaz; uma criança que nos 

pede que olhemos para ela com olhos diferentes, de modo a fortalecer seu direito de 

aprender a saber, de encontrar o sentido da vida e da própria vida, sozinha e com os 

outros (RINALDI, 2014, p. 204). 

 

            Rinaldi, nessa passagem, destaca a necessidade de olharmos para essa criança “com 

olhos diferentes”, e aqui pontuo a necessidade de que esse olhar seja um olhar aguçado, que 

atente para as minúcias do potencial dessa criança. Karla destacou, em sua terceira carta, o 

quanto a atuação nas turmas multi-idades a possibilitou isso: 

                                                
100 Palestra realizada no auditório do CDCC em 22 de novembro de 1994, patrocinada pelo IFSC-USP e Escola 

Educativa. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=2C518zxDAo0&list=PLCUkRLKg7cNDW3EWaGNX_ZbPBlScgokt5. 

Acesso em 14.10.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=2C518zxDAo0&list=PLCUkRLKg7cNDW3EWaGNX_ZbPBlScgokt5
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Assim, atuar em turmas multi-idades permitiu-me reelaborar o meu olhar sobre o que é ser 
criança, sobre como precisamos aprender a respeitar as crianças. No início da minha 

trajetória como docente, eu tinha ideias sobre os direitos das crianças, mas não tinha 

refletido ou vivido isso no cotidiano, colocando em prática efetivamente o respeito a esses 
direitos.  

Então, vem o desafio de atuar em turmas multi-idades que deixa em evidência, diariamente, 

a diversidade de interesses e necessidades, e que exige do professor o exercício da escuta 

sensível e do olhar aguçado para cada sujeito daquele grupo. Esse não é um movimento 
fácil, mas é instigador para aqueles que querem aprender, também, com as crianças, a 

escutar e olhar de um jeito diferente. 

 

Karla, aqui, destaca que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nos possibilita 

aprender, com elas, a escutar e a olhar de um jeito diferente. E nessa escrita de Karla relembro 

a obra “O Mestre Inventor”, de Walter Kohan (2015). Na obra, ao narrar a trajetória de Simón 

Rodríguez – o Dom Simón –, no “Capítulo 0: A história de Thomas”, ele narra uma história 

que foi tomada da biografia de Simón Rodrígues, na qual o educador se vê aprendendo e 

mudando seu itinerário de vida (JOSSO, 2010b) a partir de seu encontro com Thomas, uma 

criança que o ensina muito mais do que ele poderia esperar.  

Este “encontro” ocorre em um dia em que, após a saída da escola, como era de costume, 

o mestre Dom Simón sai pelas ruas brincando com as crianças de uma das brincadeiras favoritas 

do grupo, que consistia em atirar o chapéu do mestre tentando encaixá-lo no vaso da varanda 

de uma casa de dois andares, o alvo preferido deles. As crianças nunca acertavam o alvo – o 

que não diminuía em nada o valor e a diversão da brincadeira – mas naquele dia o mestre 

resolveu, ele próprio, atirar o chapéu e, para sua surpresa e surpresa de todos, ele acertou o alvo. 

Contudo, após a comemoração, veio a preocupação: como resgatar o chapéu? O grupo já havia 

sido avisado várias vezes de que deveria parar de perturbar a vizinhança, o que os colocava em 

uma situação difícil. Todos pensavam e levantavam alternativas que acabavam não dando certo. 

Na sequência, conforme narra o autor: 

 

Enquanto Rodríguez ainda está pensando com as crianças uma solução sem encontrar 

alternativa, Thomas, um negrinho que sempre os assiste com olhos brilhantes, 

manifestando vontade de participar do jogo sem atrever-se a pedi-lo, e que tinha 

acompanhado todo o episódio em silêncio, quase de um salto, e sem respirar, diz a 

Simón Rodríguez: “Por que as crianças não sobem em seus ombros e uma delas pega 

o chapéu?” (KOHAN, 2015, p. 32). 

 

Todos vibraram com a sugestão e Dom Simón aceitou a proposta de Thomas, sugerindo 

que ele fosse o primeiro da escada, aquele que retiraria o chapéu do vaso. E assim foi feito, com 

êxito.  
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 Segundo o autor, essa experiência marcou profundamente o educador, pois “[...] a 

alternativa nasceu justamente da criança menor, que estava de fora, o negrinho, o estranho, de 

certo modo estrangeiro para o grupo [...]” (ibid, p. 33). E, para além disso, o educador também 

se perguntava: “[...] como a solução pode vir de alguém tão pobre, ‘analfabeto’, de alguém que, 

obviamente, nunca foi a uma escola?” (ibid. p. 33). É a partir desse encontro com o pequeno 

Thomas que Simón Rodríguez passa a questionar o papel social e político, o sentido da escola, 

uma vez que passou a perceber quantos Thomas estavam fora da escola, ou estando nela, não 

eram escutados... Essa experiência transformou a vida de Dom Simón e o acompanhou na 

continuidade de sua trajetória. Nas palavras de Kohan (2015), essa experiência com Thomas 

permite a Simón Rodríguez  

 
[...] também pensar que devemos ouvir aqueles que falam outra língua, aqueles que 

pensam de outra forma, os estranhos, desabituados aos usos estabelecidos. [...] É um 

pequeno e irrelevante episódio, mas que talvez contenha um caminho para a 

transformação das sociedades e das pessoas que as habitam. Disso se trata, acredita 

Simón Rodríguez, criar as condições para que pequenos como Thomas possam criar 

e recriar suas vidas e as de todos, e não como na sociedade colonial em que devem se 

submeter a um modo de vida que não é deles. É preciso que todas as crianças – e não 

somente o Thomas – possam se tornar o que são (KOHAN, 2015, p. 34).  

 

 A partir desse episódio, segundo Kohan (2015), nada mais passa a ser, na vida de Dom 

Simón, como era antes. Nas palavras do autor, essa vivência o possibilita “[...] uma 

transformação no modo de ver o mundo, que provoca uma mudança de ritmo, de caminho, de 

paisagem. Uma experiência de vida que impede seguir pensando como se pensava, viver como 

se vivia. Uma vida se encontra com outra vida e a chama a recriar-se, reinventar-se”. Dom 

Simón aprendeu com uma criança, uma criança que mudou completamente seu itinerário de 

vida (JOSSO, 2010b). 

 Essa narrativa de Kohan acerca da experiência vivida por Simón Rodríguez me provoca 

a pensar: nós, professoras das crianças, encontramos dezenas delas todos os dias no cotidiano 

da escola. Em quais momentos esses encontros nos tocam de forma tão profunda tal como o 

encontro narrado marcou a vida de Dom Simón? Quantos desses encontros nos levam a “alterar 

a rota”, a pensar de forma diferente, nos inquietam ao ponto de chegarmos à conclusão de que 

nada mais será ou deverá ser como antes? Em nosso cotidiano, temos nos deixado tocar pelas 

crianças? Nós somos transformados por elas, nos permitimos aprender com elas? Para isso, 

precisamos escutá-las... Temos conseguido escutá-las? Ou vivemos uma rotina tão frenética 

que acionamos o modo “automático”? Nesse caso, como podemos sair do modo automático 

para que possamos nos permitir estar com as crianças, escutá-las, sermos tocadas e aprender 

com elas? 
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Nas escritas e vozes das coautoras desta pesquisa fica claro que a multi-idade provocou 

nelas essa mudança de itinerários, provocou nelas auto(trans)formações em seus quefazeres, e 

que tais mudanças foram possíveis porque se permitiram aprender com as crianças, escutando-

as e olhando-as, e muito mais do que isso, compreenderam a necessidade de estarem sempre 

abertas a aprender com as crianças, vivendo assim uma do-discência, a qual requer colocar-se 

à disposição, abrir-se, reconhecer a criança em sua alteridade; ensinar e aprender com ela. Do-

discente é um termo cunhado por Freire para marcar que ensinamos e aprendemos ao mesmo 

tempo em nossa docência, ou seja, que não há docência sem discência, de modo que assim 

assumimos nossa condição de inacabamento, o que nos abre à possibilidade da experiência. Nas 

palavras do autor, 

 

Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que 

estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, 

aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que 

se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção 

do conhecimento ainda não existente. A “do-discência” – docência-discência – e a 

pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo 

gnosiológico (FREIRE, 1995, p.28). 

 

Abrir-se às surpresas com as quais as crianças nos surpreendem todos os dias e, a partir 

dessas surpresas, construir a nossa do-discência diária, parece-me nosso grande desafio. No 

terceiro círculo, quando instigadas a pensar acerca do que nos colore em nossa atuação nas 

turmas multi-idades, Gabriela mencionou justamente essas surpresas com as quais as crianças 

nos presenteiam diariamente, e ela destaca o quanto a proposta das multi-idades, atrelada à 

proposta de diferentes espaços concomitantemente, amplia a nossa possibilidade de 

surpreender-se:  

 

[...] todas as crianças de maneira geral já são um pouco espontâneas, numa multi-idade 
com a organização dos espaços... e a organização de vários espaços ao mesmo tempo eu 

acho que amplia essa possibilidade de que eu me surpreenda mais com as coisas que 

aconteçam, com as coisas de “eu trouxe esses pratinhos e não sabia o que eles iriam fazer, 
e eles fizeram uma construção, ou eles fizeram comidinha”, enfim, essas coisas que eu não 

sei o que vai vir, eu acho que é o que me deixa mais colorida. 

 

Lígia, por sua vez, destacou o quanto essa abertura às crianças vem ensinando-a a ser 

uma professora mais humana: 

 

As turmas multi-idades permite que a gente olhe cada criança como um ser único, sem 

nivelar e esse olhar apurado nos traz transformações diárias, pois as crianças nos 
surpreendem a cada dia. Assim as turmas multi-idades me ensinam a ser uma professora 
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mais humana, a ouvir mais e a estar mais aberta às possibilidades que as crianças trazem 

[...] (Terceira carta). 

  

 Arroyo (2004) nos lembra, em sua obra Ofício de Mestre, dessa nossa humana docência, 

na qual ensinamos e aprendemos a ser humanos, e por isso mesmo, do quanto a escola pode ser 

mais humana; no entanto, para tal, compreendemos enquanto grupo a necessidade de “mudar 

as lentes” com as quais estamos olhando para as crianças, o que coloca-se como desafio também 

aos Cursos de Pedagogia.  

Com base na construção teórica realizada até esse momento, articulada aos constructos 

da pesquisa, salientamos inicialmente que o fato de estarmos finalmente descobrindo essa 

“outra” criança, competente, ativa, criativa, imaginativa, demanda que pensemos em uma outra 

pedagogia, diferente daquela que as professoras denunciam que vem sendo colocada em prática 

até então, mas uma pedagogia que nos desafie a deixar de ver e de tratar as crianças como este 

“outro” sobre quem tudo já sabemos (LARROSA, 2010), mas como alguém que está, assim 

como nós, ensinando e aprendendo a ser humano (ARROYO, 2004). Nas vozes dessas 

coautoras, as lentes com que olhamos para as crianças são lentes “desbotadas”, e por isso é 

necessário que se repense, que se estude, que se vincule a pedagogia a essa “nova” criança, 

como vimos pontuando acima.   

Arroyo (2014, p. 37), nesse sentido, desafia: 

 

Vincular Outros Sujeitos com Outras Pedagogias supõe indagar quem são esses 

Outros na especificidade de nossa história e reconhecer com que pedagogias foram 

inferiorizados e decretados inexistentes, mas também com que pedagogias resistem e 

se afirmam existentes ao longo dessa história. Na diversidade de presença os Outros 

Sujeitos são eles e elas tal como feitos e tal como se fazem. As Outras Pedagogias 

são, de um lado, essas brutais pedagogias de subalternização e, de outros, as 

pedagogias de libertação de que são sujeitos. 

 

Sabemos muito bem que a pedagogia mais amplamente colocada em prática é essa 

“pedagogia de subalternização” que inferioriza, que é a que veio silenciando e escondendo as 

singularidades das crianças ao longo do tempo. É a pedagogia que coloca as crianças 

enfileiradas, que exige o silêncio e que todas façam tudo ao mesmo tempo e da mesma maneira, 

a pedagogia que define o horário de ir ao banheiro e de tomar água, que define todos os projetos 

que serão realizados com as crianças já antes do ano letivo. Urge, desse modo, que busquemos 

outras alternativas, por “pedagogias de libertação” que escutem, que olhem para essa criança 

tal como ela finalmente vem sendo reconhecida.  

Contudo, “mudar nossas lentes” com relação às crianças, abrir-nos às diferentes 

respostas que elas possam nos dar, requer a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças, o que 
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nos levará, se assim for feito, a aprender sobre as crianças e sobre a educação infantil com as 

crianças. E nesse sentido, Gabriela menciona que isso é algo que precisa ser revisto no Curso 

de Pedagogia, tendo em vista que nele, durante a sua formação inicial “[...] muito pouco se 

pensava sobre a educação de maneira mais ampla e em como se construir um professor que 

aprende com as crianças” (Segunda carta), fala essa que demonstra que muitas vezes não 

aprendemos a escutar e a olhar as crianças no decorrer do curso.  

Mas as coautoras mostraram que ser uma professora que aprende com as crianças é algo 

que elas têm aprendido cotidianamente principalmente a partir da experiência com as turmas 

multi-idades, o que se revela quando Karla, por exemplo, escreve com frequência que “Fui 

aprendendo a ser professora no dia a dia, com aquele grupo de crianças” (Primeira carta), ou 

então “[...] daquele grupo que me fez, outra vez, uma nova professora...” (Primeira carta). Mas 

também, com ou sem multi-idades, Maria Talita revela: “A cada ano eu me torno outra 

professora! Com ou sem multi-idades, eu sou outra professora [...]” (Quarta carta). 

Malaguzzi (1999, p. 93), nesse sentido, afirmou algo muito importante que considero 

fundamental para refletirmos acerca dos processos auto(trans)formativos das professoras:  

 

É óbvio que, entre a aprendizagem e o ensino, honramos a primeira. Não é o caso de 

desprezarmos o ensino, mas declaramos: “Coloque-se de lado por um momento e 

deixe espaço para aprender, observe cuidadosamente o que as crianças fazem, e então, 

se você entendeu bem, talvez ensine de um modo diferente de antes”.  

 

Nossa aposta aqui é nas turmas multi-idades como ruptura com esse modo de fazer “tudo 

sempre do mesmo jeito”, pois compreendemos que elas nos mostram o que é escuta sensível e 

olhar aguçado verdadeiramente, e a necessidade deles para que experiências sejam vivenciadas 

por professoras e crianças. Acredito que quem vive essa experiência aprende a escutar, e que 

quem aprende a escutar, “ensina de um modo diferente de antes”, independentemente da idade 

das crianças. E é por isso que, nesta tese, na Oitava Carta, defendemos que professoras em 

formação inicial e permanente tenham a possibilidade de “(com)vivências na escuta sensível e 

no olhar aguçado às crianças” para que (re)construam seu olhar acerca das crianças e de sua 

docência com elas. 

Rinaldi (1999, p. 122) assim escreve sobre aprender com as crianças: “Reinventamos e 

reeducamos a nós mesmos, junto com as crianças. Não apenas o nosso conhecimento organiza 

o conhecimento das crianças, mas também o modo de ser e de lidar com sua realidade influencia 

similarmente o que conhecemos, sentimos e fazemos.”  
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Nesse sentido, destacamos que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças possibilita 

a nossa auto(trans)formação permanente e, d’outra parte, nossa auto(trans)formação 

permanente nos possibilita aprender a importância e a necessidade da escuta sensível e do olhar 

aguçado às crianças. E a nossa auto(trans)formação, entendida dessa forma, supõe trazer 

novidade, transformação, mudança, e nas palavras de Josso (2010b, p. 62): “[...] as 

aprendizagens novas exigirão desaprendizagens: livrar-se de hábitos mais ou menos antigos 

que, por diferentes formas de tomada de consciência, se revelam como freios para ir em frente 

e nos tornar disponíveis para a criatividade”. 

Em um processo reflexivo bastante semelhante, Maria Talita, em um movimento de 

distanciamento e desvelamento da realidade, problematizou, no terceiro círculo, que precisamos 

aprender, no Curso de Pedagogia, a olhar para a criança de todos os ângulos, a partir de todas 

as áreas do conhecimento:  

 

Maria Talita: Eu trazendo essa questão, agora olhando assim, nós fomos aprendendo, eu 

acho assim, dentro da Ipê. Quando a gente está na graduação, eu na minha graduação 

[...] eu não conseguia enxergar o conjunto todo, Psicologia, Antropologia e Sociologia. A 

gente enxergava a Psicologia, então tu entendia a criança, tu entendia o desenvolvimento 
da criança, sempre focada na questão da Psicologia, que eu acho que é fundamental, não 

tenho nada contra, porque tu tem que saber o que a criança pode fazer; se ela faz a mais 

ok, o que faz a menos então agora está aqui a professora, e os colegas, e os colegas (riso), 
os professores ajudantes. Na Pedagogia eu vi muito a Psicologia, mas de uma forma assim 

tipo das fases; não se conseguia, talvez pelos profissionais que estavam formando nós, que 

não eram muito habilitados. Na Antropologia a gente praticamente não tinha nada, na 
Sociologia da Infância nem se fala. [...] mas eu sempre dizia “temos que conectar as 

coisas, porque só uma coisa não adianta, só outra também não adianta, e só outra também 

não adianta”, porque se a gente só vincular para um lado tu não foca no outro, tu tem que 

focar tudo, que é difícil. E na Ipê eu vejo que a gente foca tudo, as multi-idades te permitem 
esse foco mais forte (ênfase) porque lá dentro está tudo junto. O (nome do bolsista) 

escreveu nas reflexões dele que ele vê todo o desenvolvimento de várias crianças ao mesmo 

tempo, e eu achei aquilo muito interessante, que eu pedi para os meninos, que nós 
estávamos fazendo um texto para apresentar no Compartilhando Saberes, e ele fez uma 

reflexão, ele está no quarto semestre, que ele enxergava tudo junto, todos eles se 

desenvolvendo, porque ele também está se desenvolvendo, e aí aquilo realmente, a Ipê... 
Mas a ideia é que a gente está, nos nossos estudos, a gente está focando em tudo, na 

Psicologia porque a gente olha para cada criança, então quando a (nome da profissional 

da Unidade) nos diz “a gente aqui olha para cada criança, o relatório olha para cada 

criança”, a gente está percebendo o que é a Psicologia; a Antropologia no sentido de como 
se dão essas relações das crianças, das suas culturas, junto com a Sociologia. Então a 

gente não pode trabalhar estanque, mas a gente também precisa conhecer essa criança 

individualmente para saber o que eu como adulto preciso propor, que proposta eu tenho 
que fazer para auxiliar eles nessas relações, e perceber como é que se dá essa cultura de 

pares, é isso que esse ano nós estamos estudando mais na Unidade, para entender a 

constituição daquele grupo específico ali (ênfase) que a gente está formando. Então eu 

acho que esse tripé aqui, e tem mais outras coisas junto, mas que agora me vem à mente, 
isso eu não escrevi na carta, porque agora que veio essa ideia, é muito importante, e isso 

aqui eu não enxergo aqui, aqui. 
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Gabriela: No Centro de Educação.  

 

Maria Talita: Exatamente, porque o profissional que vai fazer isso, ele tem que ter essa 
visão lá dentro para conseguir aqui, ou o estudo, não precisa necessariamente estar 

atuando lá, mas pesquisando sobre isso aqui (ênfase e apontando o dedo para a mesa) [...] 

só que se tu não enxergar por esse campo, por esse campo e por esse campo, tu não enxerga 

as crianças, ou tu enxerga só as crianças e não enxerga ela no grupo, ou tu enxerga ela 
no grupo e não enxerga ela individualmente. Então, e isso aqui eu vejo assim, tem vários 

profissionais que fazem, outros pesquisadores, mas eu vejo que, não sei, eu posso estar 

bem equivocada se está diferente, mas eu vejo assim, pelo o que os estudantes falam e 
como eles falam que isso aqui não é focado, porque isso aqui não é estudado.  

 

Bruna: Hum, hum, claro que não. 

 
Gabriela: Até porque são disciplinas separadas.  

 

Maria Talita: Mas olha na PED. 
 

Gabriela: Pois é, mas a PED é... 

 
Pesquisadora-coordenadora: Quando tu falas “isso aqui”, tu estás falando do que 

exatamente?  

 

Maria Talita: Essa relação aqui oh.  
 

Pesquisadora - coordenadora: Entre todas essas áreas? 

 
Maria Talita: É, entre todas essas áreas.  

 

Bruna: Só que isso é muito difícil de... 
 

Maria Talita: A gente fala... 

 

Pesquisadora-coordenadora: É tudo em caixinhas.  

 

Bruna: É. 

 
Maria Talita: ...as áreas disso, as áreas daquilo... Só que daí. Porque às vezes, dependendo 

a vertente da Psicologia que tu pega, a Antropologia não combina, dependendo da 

Sociologia, não casa, mas hoje a gente tem que casar diferente, hoje as nossas relações 

são outras.  

 

            E na sequência, Gabriela ressalta a necessidade do que ela chama de uma “reformulação 

do sistema”: 

 

Gabriela: Então, eu acho que falta assim, isso que a gente tem... A gente tem uma estrutura 

departamental, a gente não tem uma estrutura de curso, se a gente tivesse professores do 

Curso de Pedagogia (ênfase) talvez fosse mais fácil, mas a gente tem do MEN. Daí o MEN 
da aula lá na Filosofia... (referência a vários outros cursos), e assim, eu sei que... eu sei 

não, mas eu fico imaginando... 

 
Maria Talita: Não é fácil.  
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Gabriela: Aí tu tem 20 horas aula, 16 horas aula, só que assim, quatro aqui, três aqui, 

duas aqui, uma aqui, tu não consegue ter uma identidade de que tipo “ah não, para esse 
curso é melhor falar sobre isso”. Então assim, precisa de toda (ênfase) uma reformulação 

do sistema eu acho para que a gente chegue na ponta diferente (Terceiro círculo). 
 

  

Coloca-se então o desafio, aos cursos de formação inicial, de “reorganizarem seus 

sistemas” de modo a também olharem a criança na sua inteireza, possibilitando que ampliemos 

o nosso olhar, enquanto futuras professoras, e o desafio de que, na nossa formação permanente, 

nos coloquemos enquanto “professoras que aprendem com as crianças”, a partir da escuta 

sensível e do olhar aguçado a elas, de modo que possamos viver experiências que transformem 

diariamente a nossa do-discência, tal como a experiência vivida por Dom Simón Rodríguez.  

 

7.2.3 “A turma multi-idade me fez perceber que as idades não são tão importantes para 

as crianças, mas sim o convívio, pois elas se socializam independentemente das suas 

idades”: o desafio da escuta sensível e do olhar aguçado às relações entre as crianças  

 

           As coautoras desta pesquisa revelaram que outro desafio importante que encontraram 

em sua atuação nas turmas multi-idades e que as auto(trans)formou foi a escuta sensível e olhar 

aguçado às relações entre as crianças. Nas palavras de Maria Talita, no terceiro círculo: “[...] a 

gente está aprendendo a observar as relações a partir de cada criança, esses vínculos [...] isso 

a gente não teria com certeza se não fossem as multi-idades”. 

 As coautoras salientaram, no decorrer da pesquisa, que ao observar o convívio entre as 

crianças de diferentes idades, o que se revela como fundamental na construção dos vínculos 

entre as crianças não são as idades, mas as singularidades de cada uma delas que as leva ao 

convívio com os pares e com crianças de diferentes idades de formas muito particulares. Ainda 

segundo Maria Talita,  

 

As crianças de diferentes idades convivendo evidenciam as oportunidades de aprender com 

o mais e o menos experiente. A idade não é o único atributo que caracteriza as crianças, e 

sim suas vivências, suas capacidades para conviver com os outros, de iniciar e participar 
de brincadeiras. A iniciativa, a auto-organização e a colaboração são dinâmicas e 

processuais, as crianças aprendem nas interações e brincadeiras (Terceira carta). 

  

Maricota escreveu em sua primeira carta que  

 

Percebia e ainda percebo que as crianças aprendem muito umas com as outras, 
principalmente as menores com as maiores, pois elas têm o hábito de imitar as atitudes 

destes últimos, o que potencializa o seu desenvolvimento e o aprendizado ocorre de 

maneira prazerosa e também significativa. A experiência piloto com esta turma reforçou as 
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teorias que apontam para a importância das crianças conviverem com crianças de diferentes 

idades, uma prática condizente com as fundamentações teóricas sociointeracionistas, em 

prol de uma pedagogia das diferenças a ser construída e contestando as teorias de 
desenvolvimento único.  

 

E a coautora Gianna, por sua vez, nesse mesmo sentido, destacou que  

 

A turma multi-idade, me fez perceber que as idades não são tão importantes para as 

crianças, mas sim o convívio, pois elas se socializam independentemente das suas idades. 

Nós, adultos, dizemos e organizamos as turmas por idades, nós escolhemos quem vai ficar 
com quem. Quando organizamos as turmas, não levamos em consideração as escolhas das 

crianças, nós os adultos escolhemos e as colocamos com quem ‘achamos’ ser melhor... 

Talvez se as crianças pudessem escolher suas turmas, seria mais diverso ainda... (Primeira 
carta). 

 

Na Ipê Amarelo as turmas multi-idades são constituídas, a cada ano, por um grupo 

diferente, e o processo de formação desse grupo leva em conta a escuta sensível e o olhar 

aguçado das professoras que acompanharam a criança ao longo do ano, movimento esse que 

não aconteceria se as turmas fossem organizadas por idade. Esse processo requer muito diálogo, 

muito tempo para se debruçar sobre as turmas na busca de encontrar aquele lugar que 

imaginamos ser o mais significativo para cada criança no ano seguinte. Por mais que o coletivo 

em muitos momentos falhe, esse processo é sempre uma aposta: 

 

E é sempre uma aposta, eu acho que independente de ser multi-idade ou não, eu acho que 

sempre quando é com crianças é assim. Quando a gente não tem multi-idade o que a gente 

tem, a gente não tem escolha daí, quem tem quatro entra aqui, quem tem cinco entra aqui, 
e seja o que Deus quiser. Quando a gente organiza as turmas assim a gente tem opções 

ainda, só que mesmo assim nem sempre todas as turmas se encaixam, vamos dizer assim, 

ou tem entrado crianças novas que a gente não conhece. Então assim, eu acho que isso dá 

uma desbotada quando a turma não fica... [...] redondinha nunca está, mas quando fica 
uma coisa muito destoante [...] (Terceiro círculo). 

 

 Ainda que sim, que esse coletivo falhe em muitas escolhas, até porque as crianças 

mudam muito no período de férias e nossas escolhas são sempre apostas, estamos sempre dando 

o nosso melhor para que elas vivam experiências em suas novas turmas e, caso isso não 

aconteça, também sempre acolhemos a possibilidade de trocar essa criança de agrupamento ao 

longo do ano, o que já aconteceu várias vezes. Mas, conforme menciona Gabriela, é importante 

pensar no quanto a multi-idade possibilita que possamos olhar para as crianças para compor as 

turmas.  

 A partir da fala dessa coautora é importante frisar que, muito embora todas as coautoras 

mencionem auto(trans)formações vividas nas turmas multi-idades, não há um consenso entre o 
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grupo de coautoras que a multi-idade com o intervalo tão ampliado entre as idades, no caso, de 

1 ano e meio a 5 anos e 11 meses – que passou a ser, durante o período da pesquisa, de 2 a 5 

anos e 11 meses por decisão do coletivo de professoras da Unidade – seja a melhor forma de 

agrupamento. Nas palavras de Gabriela: “[...] as turmas com tanta amplitude de idade não foram 

minha opção, mas evidentemente contribuíram para minha formação [...]” (Segunda carta). 

            Gabriela e Maria Talita mencionaram alguns desafios vividos nessas turmas que as 

levam a estar constantemente (re)pensando se essa é, de fato, a melhor forma de organização 

das crianças. O que as preocupa é que, talvez, essa maior ampliação do intervalo entre as faixas 

etárias não favoreça a todas as crianças, nem aos bem pequenos e nem aos maiores, tendo em 

vista que, segundo elas: tendo os dois “extremos” na turma não é possível acessar algumas 

crianças que elas compreendem que precisariam mais desse acesso; porque ao passo que as 

crianças menores necessitam mais do cuidado da professora, as maiores necessitam de mais 

desafios; as professoras não conseguem dar atenção a todas as crianças como gostariam e as 

crianças não têm tanta auto-organização; existe a resistência de algumas crianças maiores 

constituírem grupo com os menores; o fato dos menores em menor número não conseguirem 

ter parceiros e, muitas vezes, não conseguirem acessar os maiores.  

            Enfim, a grande questão colocada por elas é a presença dos menores nessas turmas e em 

pequeno número. Elas reiteram a importância de continuarmos avaliando constantemente quem 

são as crianças que compõem os grupos das turmas, avaliando bem quem são os maiores 

(referência) dos grupos e talvez pensar em incluir mais crianças de três e quatro anos nessas 

turmas, o que elas denominaram de “meio de campo”, ao invés de mais crianças maiores, 

sugestão essa que foi avaliada de forma positiva pela maioria do grupo de coautoras. 

 No segundo círculo, o diálogo entre Maria Talita e Maricota, ao mesmo tempo em que 

revela a preocupação de Maria Talita, nos ajuda a refletir acerca dos conteúdos do sujeito, 

acerca dos quais Madalena Freire (2017) nos instiga a pensar: 

 

Maria Talita: Algumas crianças têm mais resistência, eu vejo que algumas crianças têm 
mais resistência de se constituir no grupo junto com os menores, eu percebo na minha 

turma. Algumas crianças não, tem crianças que eles têm o vínculo com todos, é uma coisa 

fantástica, eles conseguem brincar com todos, mas tem crianças que não conseguem 

porque para eles aquilo por mais que... aí quando você começa a perceber isso aí tem que 
fazer outros tipos de propostas que exijam deles, desafiem eles a questão mais dos vínculos, 

então tu tem que te despreocupar com algumas coisas e se preocupar com os conteúdos 

mais das relações entre eles. 
 

Maricota: Essa na verdade é a grande riqueza. 
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Maria Talita: Exatamente, só que se tu não ajuda em formas de organização de espaços 

que os interesses se conjuguem, aí que a gente volta para as explorações, entrou a 

exploração meleca e água, vem todo mundo.  

 

 Por outro lado, Gianna, por exemplo, defende a presença dos bebês também nas turmas 

multi-idades, considerando que estes também têm as suas singularidades. Gabriela, por sua vez, 

no segundo círculo trouxe para o diálogo com o grupo sua compreensão acerca do processo 

vivido na ampliação do intervalo entre as faixas etárias: 

 

Gabriela: A gente tem discutido assim, Gianna, nessas multi-idades, é assim, a gente fez 

vários movimentos, quando a gente entrou em 2015 era assim: dois a quatro, quatro a seis, 
três a cinco, “ah, pode ser mais ampliado”; aí a gente colocou de um e pouco a seis [...]  

 

[...]  
 

Gabriela: [...] mas eu acho que a multi-idade não é boa para todos os pequenos e nem 

para todos os grandes, e nunca tem uma proposta que vai ser boa para todas as crianças, 

sempre vai ter uma criança que...  
 

Karla: Como tudo na vida, tudo tem o lado bom e tem o lado ruim.  

 
Gianna: É. 

 

Gabriela: Tudo bem Karla, mas eu acho que assim, é importante que o Ipê sempre esteja 

aberto para que a gente continue discutindo isso, sabe? A gente tem que respeitar as 
singularidades das crianças. E das professoras? Por que todas as turmas têm que ser de 

um e pouco a seis? A gente não pode ter umas arestas um pouquinho mais dependendo 

desse grupo?  

 

[...]  

 
Pesquisadora - coordenadora: A (criança de 2 anos) chegou a ir para o berçário e ela não 

ficava, ela chorava para ficar na turma. 

 

Gabriela: A (criança de 2 anos) é uma criança de dois anos que gosta de brincadeira de 
faz de conta, ela estava em uma turma de bebês que ainda está explorando, explorando, 

explorando, veio para a multi-idade [...] se achava muito bem na multi-idade, só que a 

gente não tem como cada criança que entra, fazer uma entrevista e esperar dar uma 
semana... 

 

Karla: Por isso eu falei, foi um movimento legal que a gente teve aqui que foi de pensar 
assim, quem vem de fora não chegar direto na multi-idade... O (criança de 1 ano e 6 meses) 

foi horrível, ele precisou ir para o berçário. Daí o que a gente pensou? Deixa essa leva de 

crianças bem pequenininhas que está chegando, por isso tem as duas turmas de berçário.  

 
Maria Talita: Voltou né, porque tinha ficado só uma. 

 

Karla: Exato, voltou a ter duas porque esses de um e dois que recém estão chegando na 
Ipê já cair direto em uma turma de multi-idade pra uns é bom e pra outros não é, então 

leva para lá, aí depois vem para a multi-idade, então tem aqueles dois movimentos.  
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Na sequência do diálogo, Maricota, primeira professora da turma multi-idade – então 

turma integração – foi desafiada a avaliar essa multi-idade com maior amplitude de faixas 

etárias, a partir da sua experiência, que inclusive foi maior, de onze meses a cinco anos e dez 

meses: 

 

Pesquisadora - coordenadora: ...tu achas que pode dar certo essa multi-idade menor, 
maior, o que tu pensas sobre isso? Tu viveste só a maior, qual foi a experiência naquele 

momento? 

 
Maricota: Assim, como eu coloquei também na carta em relação à questão que está ali, 

não é o fato de as crianças terem a mesma idade que o seu desenvolvimento será igual. O 

que a Gabi coloca, não são todas as crianças que vão dar certo, que vão se adaptar na 

turma de multi-idades, só que algumas coisas também a gente tem que pensar em como vai 
ser, como que a gente vai proporcionar essa melhor adaptação dela, porque a escola 

também ela não pode, deve olhar, mas também não pode fazer só a vontade, tem que dar 

esses desafios porque fora daqui não é assim. Mas eu acredito que a riqueza da troca, da 
interação entre as crianças maiores e menores facilitou muito, o fato de a turma ter 

crianças, que eu tinha de onze meses até cinco anos e dez meses, onze meses, essa riqueza, 

essa troca entre eles é o que facilitava o processo, só que assim, era uma turma, os que 
não se adaptavam nas outras vinham ali, sabe, era essa a questão, e tinha a questão do 

menino que não se adaptou, que foi para o berçário, voltou para a turma homogênea. Esse 

olhar ele precisa ser diário, não é... Ah, que coisa boa se nas escolas da vida pudesse a 

criança de seis anos, “ela não está pronta para o primeiro ano”, ainda poder ficar no pré; 
a de oito anos, “ela não está pronta para ir para o terceiro”. Então assim, ela ter esse 

desenvolvimento dela observado e ter ele principalmente potencializado, como isso? Tu 

olhar, conhecer e tu saber o que é o melhor para essa criança, qual o melhor espaço para 
ela, qual é o melhor grupo para ela, às vezes ele não se adapta na turma vermelha, mas 

na turma azul dá certo, na turma laranja, na turma amarela.  

 

[...] 

 

Karla: [...] porque também é um perfil do professor sabe, é o perfil de professor, de repente 

todas as crianças têm muita afinidade com a Viviane, então a turma dela tem 50, aí quem 
vai ter afinidade com a Ana Carla vai ter 10 (Riso) 

 

Maricota: Mas aí é outro olhar, porque eles têm afinidade com a Ana e não tem... 
 

Karla: E não tem com a Ana Carla... 

 

Maricota: É com a pessoa, é com a proposta, é com o que acontece naquele ambiente, e 
esse é o olhar de quem? 

 

Gianna: É... 
 

Karla: Aí é dos adultos. 

 
Maricota: De todo mundo. Mas assim, a troca ela só se justifica depois de todas as 

tentativas esgotadas para conseguir aquela melhora na adaptação ali, e desse olhar 

aguçado do porquê não está ficando, entendeu? É a criança que não está preparada? É a 

dinâmica do que está acontecendo? Então, esse olhar é um olhar difícil. 
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 E no quarto círculo, Maria Talita reforça a atenção que precisamos dar ao “perfil do 

grupo”: 

 

[...] por isso que não adianta só a faixa etária, é o perfil de grupo, e isso é uma coisa que 

eu já reitero, que a gente discutiu ao longo do ano. É o grupo, para mim o maior desafio 

das multi-idades é conseguir organizar o grupo (ênfase), de modo que as multi-idades 
realmente fluam com a auto organização infantil, porque se não é o profissional sempre 

envolvido. Não que a gente não tenha que estar sempre envolvido, mas tu percebe, eu 

percebo nitidamente quando eles conseguem se auto organizar, brincam, perfeito. 

 

Contudo, em que pese essas considerações das coautoras Gabriela e Maria Talita – as 

duas professoras do grupo que atuaram em turmas de crianças de mesma idade antes de atuarem 

com as turmas multi-idades na Ipê Amarelo – a minha atuação, a atuação das coautoras desta 

pesquisa (inclusive das coautoras Maria Talita e Gabriela, que também defendem a multi-idade, 

mas não com tanta amplitude de faixas etárias), de outras colegas e outras pesquisas (PRADO, 

2006, 2015; PEZZINI, 2013) têm mostrado o grande potencial de aprendizagens e de 

construção das relações entre as crianças na convivência com colegas de diferentes idades.  

Prado (2006), em sua pesquisa etnográfica, que objetivou perceber a construção das 

relações entre crianças de diferentes idades, salientou, em vários momentos, que as crianças 

menores demonstravam-se muito contentes ao observarem as crianças maiores realizando 

diversas ações, ao mesmo tempo em que se sentiam encorajadas por elas a avançarem em seus 

percursos de desenvolvimento. Por outro lado, observou “[...] um extremo zelo e cuidado 

demonstrado pelas maiores às menores, segurando-as pelas mãos, abaixando-se para conversar 

com elas, perguntando o que queriam” (PRADO, 2006, p. 10).  

As coautoras, à semelhança do que a autora traz como resultado de sua pesquisa, 

também revelaram ter observado nas turmas multi-idades esse aprendizado dinâmico tanto dos 

menores com os maiores, quanto dos maiores com os menores.  

            Com relação à aprendizagem dos menores com os maiores, as coautoras sinalizaram o 

quanto, na turma multi-idade, os menores aprendem ao observar e se sentirem instigados pelos 

maiores. Ana Carla, por exemplo, escreveu que “[...] observamos que nessa interação os 

menores observam os maiores, por exemplo, no desenvolvimento da autonomia, nas resoluções 

de conflitos, na organização das brincadeiras, nas suas narrativas quando estão brincando” 

(Segunda carta), e Maricota, de modo semelhante, ao destacar a importância da interação entre 

crianças de diferentes idades, salientou que: 
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Acredito que para potencializar o desenvolvimento de uma criança é preciso que ela se 

relacione com outras, os pequenos precisam se relacionar não apenas com seus pares, a 

troca de experiências em sala de aula é uma rica fonte de aprendizado, a interação tem peso 
importante na evolução do conhecimento das crianças. O convívio entre as crianças de 

diferentes idades torna ainda mais produtivo o aprendizado, os mais velhos fazem coisas 

que os menores ainda não conseguem realizar sozinhos e isso é um convite ao aprendizado 

(Primeira carta). 

 

 No que diz respeito à aprendizagem dos maiores com relação aos menores, em sua 

terceira carta, Gabriela mencionou que: 

 

[...] desde que ampliamos as faixas etárias, tenho me questionado muito sobre como 

conciliar interesses de brincadeiras tão distintos, ao mesmo tempo que percebo como é 

importante que as crianças se desafiem socialmente para conviverem na diversidade. Em 
muitos momentos, não consigo resolver esse enigma e muitas vezes penso que os maiores 

não são tão desafiados cognitivamente [...] 
 

 Lígia, por sua vez, que atuou nas três fases das turmas multi-idades da UEIIA, escreve 

que a experiência de dez anos nessas turmas veio mostrando a ela o contrário. Lígia, em 2010, 

realizou seu Trabalho de Conclusão de Curso (SILVA, 2010), referente às turmas multi-idades, 

e é interessante observar as transformações que ela revela ter vivido posteriormente à escrita 

desse seu trabalho, após dez anos de atuação nessas turmas:  

 

Você me pede para falar nas transformações que a prática com as turmas multi-idades me 

trouxeram e quando paro para pensar nisso fico realmente impressionada, pois ao olhar 

para atrás percebo que foram muitas transformações. As mudanças foram tantas que hoje 

odeio ler o meu TCC, pois nada do que está ali é como é hoje. Vejo toda a prática de forma 
diferente. [...] Das coisas que acho que mudaram e “não gosto” no meu TCC é quando falo 

dos maiores, pois naquela época eu tinha esse inquietamento a respeito da aprendizagem 

deles junto dos menores [...] Hoje tenho a percepção de que a aprendizagem deles não afeta 
em nada e também vejo a vantagem do cuidar entre os pares, pois os maiores aprendem a 

“cuidar” o menor, a olhar para o outro, a explicar como é a brincadeira, empurrar o colega 

no balanço e penso eu que essas experiências talvez tornem essas crianças adultos capazes 

de olhar o outro com amor e cuidado (Terceira carta). 

 

            A escrita da Lígia revela o processo auto(trans)formativo que ela veio vivendo ao longo 

dos últimos dez anos e que fez com que ela modificasse seu olhar com relação à aprendizagem 

dos maiores nessas turmas. E ao encontro dessa reflexão dela, apresentamos as reflexões 

realizadas por outras coautoras que demonstraram o quanto a aprendizagem das crianças 

maiores e menores é consistente. Viviane destaca que as turmas multi-idades a ajudaram a 

compreender que  
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[...] o maior e o menor tem sempre algo a ensinar e aprender. Exemplo: o maior precisa 

aprender a dialogar com os menores, buscar estratégias para negociar brinquedos, respeitar 

o tempo do colega, entre outros. O menor por sua vez, precisa se fazer entender para o 
colega maior, desenvolver a paciência quando este colega não quer emprestar algum 

brinquedo ou aprender a emprestar, já que é natural nessa fase “tudo ser meu”... Nesse tipo 

de parceria, há avanços para todas as crianças, pois elas aprendem a conviver com o 

diferente, respeitando a singularidade e a especificidade de cada um (Terceira carta). 

 

 Maricota, de modo semelhante, relata que em sua experiência nessas turmas, 

 

Era notável a troca entre todas as crianças em todos os momentos, seja nas atividades 

dirigidas ou nos momentos de brincar livremente, as disputas aconteciam de forma sutil e 
sempre havia outro colega para fazer a mediação, os menores eram desafiados 

constantemente a superar seus limites, pois imitavam os maiores que já tinham algumas 

habilidades desenvolvidas, estes por sua vez desenvolviam-se e assimilavam com muita 

rapidez por fazerem as mediações com os pequenos. Tais fatos aconteciam de forma natural 
entre eles, o que sempre foi estimulado era o bom relacionamento entre todos, muitas vezes 

percebia que os de 4 e 5 anos nos imitavam nas explicações das atividades e tornavam-se, 

diariamente, verdadeiros “educadores” (Terceira/quarta carta). 

 

O documento “Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças” (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009, p. 22) deixa muito claro a 

importância da interação entre crianças maiores e menores, ao destacar que “Bebês e crianças 

bem pequenas aproveitam a companhia de crianças maiores para desenvolver novas habilidades 

e competências” e que “Crianças maiores aprendem muito observando e ajudando a cuidar de 

bebês e crianças pequenas”. E são exatamente essas relações que temos acompanhado nas 

turmas multi-idades da Ipê desde o surgimento delas, em 2008.  

Acompanhamos crianças maiores que se tornam mais responsáveis porque, na qualidade 

de “maiores da turma”, elas se sentem referências das crianças menores, procuram aprender 

mais coisas para ensiná-las, ao passo que as menores geralmente procuram pela convivência 

com as maiores, uma vez que se sentem mais desafiadas também, assim como as maiores 

também se sentem desafiadas por elas. Ao longo da minha experiência, posso afirmar que meu 

papel sempre foi desafiar mais o grupo de crianças maiores, pois elas estavam sempre 

desafiando as menores: as de cinco desafiavam as de quatro anos, que desafiavam as de três, 

que desafiavam as de dois (obviamente que não necessariamente nessa ordem). Em uma turma 

de mesma idade, eu preciso dar conta de desafiar todas as crianças, e essa não é uma tarefa 

fácil! 

O próprio Parecer 20/2009, que trata da Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 14), dá uma orientação clara e abre a possibilidade 
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de tal organização de turmas, no item em que trata da organização das experiências de 

aprendizagem na proposta curricular: 

 

De modo a proporcionar às crianças diferentes experiências de interações que lhes 

possibilitem construir saberes, fazer amigos, aprender a cuidar de si e a conhecer suas 

próprias preferências e características, deve-se possibilitar que elas participem de 

diversas formas de agrupamento (grupos de mesma idade e grupos de diferentes 

idades), formados com base em critérios estritamente pedagógicos. 

 

Ou seja, na própria normativa em vigor que orienta o trabalho a ser desenvolvido na 

educação infantil, está posto, de modo bastante claro, que devemos promover a convivência das 

crianças com colegas de outras idades, e não apenas em momentos eventuais, como no pátio ou 

no refeitório, conforme temos observado que acontece na maioria das escolas, a partir das 

nossas experiências em projetos de pesquisa e extensão, e a partir do que as pesquisas apontam, 

tal como a pesquisa de Prado (2006). O Parecer é claro no sentido de sinalizar a possibilidade 

de formar agrupamentos com crianças de diferentes idades, a fim de garantir-lhes essa 

convivência.  

Como mencionei anteriormente, nas turmas multi-idades está em jogo a aprendizagem 

dessas relações mediante a garantia das brincadeiras, das interações, do desenvolvimento das 

linguagens. E, para além disso, compreendo que nessas turmas está em jogo a aprendizagem da 

professora com relação à escuta sensível e ao olhar aguçado à criança, pois, conforme pontuei, 

nesse contexto elas exigem isso de nós, e não aceitam o enquadramento.  

Maricota escreveu, com relação à riqueza das brincadeiras entre as crianças de diferentes 

idades, que “O faz-de-conta sempre foi um momento riquíssimo, o brincar livre sempre tinha 

alguém que organizava e nem sempre eram os maiores, o brincar sozinho acontecia raramente 

durante as tardes ou manhãs, geralmente brincavam em pequenos grupos ou duplas” 

(Terceira/quarta carta), revelando que a potência do brincar em todas as suas possibilidades, 

individual, em pequenos grupos e de forma coletiva, aparece de forma bastante evidente nessas 

turmas. 

É marcante em nossas observações e nas pesquisas de Pezzini (2013), Prado (2006, 

2015) e Mata (2015), o fato das crianças, no convívio com crianças de idades diversas, 

relacionarem-se umas com as outras de modo amoroso, cuidando, zelando pelo outro, 

esforçando-se para se fazer entender, colocando-se no lugar do outro; assim, é marcante o 

quanto elas aprendem nessas interações sobre a prática social, o respeito, a tolerância, sobre 

modos de se relacionar. Logo, aparecem bem delimitadas nessas vivências as particularidades, 
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o que é único de cada criança, e o quanto isso precisa ser considerado e valorizado na atuação 

da professora.  

            Na Terceira Carta, relatei aquele que hoje ressignifico como o meu primeiro movimento 

de auto(trans)formação com a multi-idade, a partir do olhar aguçado a um registro fotográfico 

em que uma criança maior abaixava-se para estender a mão para outra criança bem menor, que 

ainda engatinhava, enquanto tentava subir alguns degraus. Relatei que foi nesse momento que 

me dei conta do potencial dessa forma de organização das turmas para que as crianças tivessem 

a oportunidade de aprender na escola, verdadeiramente, os valores da empatia, da tolerância, 

da solidariedade, da amizade... Não que em turmas de mesma idade elas não tenham a 

oportunidade de construir tais aprendizagens, mas na turma multi-idade essa construção se faz 

necessária na convivência. E essas são levantadas, pelas coautoras da pesquisa, como as 

principais aprendizagens construídas pelas crianças nas turmas multi-idades, aprendizagens 

essas levadas para a vida, como salienta Juliana, ao relatar a avaliação realizada por ela e pelas 

famílias da turma no final do ano letivo em que ela, pela primeira vez, atuou com uma turma 

multi-idade de 1 ano e meio a 5 anos e 11 meses: 

 

No início do ano alguns pais estavam muito receosos com a nova proposta da abrangência 

das turmas de multi-idade, e ao final do ano fiz a pergunta novamente sobre o que haviam 

percebido, e era nítido o desenvolvimento das crianças menores, que estavam mais 
independentes, observadoras, interagiam com todos mesmo que em breves momentos. As 

crianças maiores precisavam de outros desafios, mas conviviam bem com os pequenos, 

cuidavam, apenas não gostavam quando eles acabavam “desmanchando a brincadeira” e 
necessitávamos intervir, mas essa interação possibilitava que se tornassem mais solidários 

com os pequenos e cuidadosos, aprendizagem essa para vida! (Primeira carta). 

 

 Maricota, nesse sentido, também revelou o quanto a solidariedade entre as crianças se 

fazia presente nessa convivência:  

 

O ganhar e perder era encarado de forma natural e os progressos de cada um, por menor 

que fosse, era comemorado por todos, acredito que o fato de ter na turma alunos incluídos 
também corroborou muito para isso. Não só a diferença de idades, mas todos percebiam-se 

como diferentes. As frustrações de não conseguir fazer algo que o outro já fazia com maior 

destreza existia muito, mas buscava-se encorajar a cada um fazer do seu jeito 
(Terceira/quarta carta). 

 

 

 Este é um ponto que em muitos momentos foi levantado pelas coautoras tanto no diálogo 

realizado através das cartas, quanto naqueles realizados nos círculos: o quanto cada criança 

percebia-se diferente em um grupo de diferentes, e o quanto essa percepção diluía a 



251 

 

 

competitividade muitas vezes observada entre crianças de mesma faixa etária, alimentando essa 

solidariedade entre as próprias crianças.  

            Por todas essas questões, o olhar para a diversidade surgiu como uma necessidade e um 

potencial nessas turmas, tanto o olhar da professora às crianças, quanto o olhar de cada criança 

para o seu grupo. Novamente Lígia, a quem essa questão foi bastante impactante em sua 

atuação, assim escreveu quando questionada acerca de quais aprendizagens a turma multi-idade 

proporciona, que talvez não aconteceriam ou não seriam tão intensas em uma turma seriada: 

 

[...] é o olhar para a diversidade, viver a diversidade de forma intensa. Nas turmas 

multidade, as idades são diferentes, consequentemente as necessidades também são 

diferentes. Cada um é um e todos têm de aprender a conviver com as necessidades do outro. 
Por exemplo, os maiores necessitam curiosidades e descobrir o mundo, os menores se 

comunicar, temos processos de desfralde, crianças com fraldas e outras que já controlam 

os esfíncteres. Diferentes processos que as crianças vivem e vêem o outro viver. Não é 

nivelado então cada um está num tempo certo, o seu tempo. Esse para mim é o grande 
diferencial” (Quarta carta). 

 

De fato, saber conviver respeitando as necessidades do outro é um desafio que se coloca 

de forma muito intensa nesse convívio entre crianças com diferentes idades, se tornando, 

obviamente, ainda mais intenso em uma turma com uma amplitude maior no intervalo entre as 

idades.  

Uma questão também bastante presente nos diálogos realizados, nesse sentido dos 

desafios vividos no que tange às relações entre as crianças, foi com relação à organização de 

uma turma, tarefa essa destacada em muitos momentos por algumas coautoras como complexa 

e que requer uma escuta sensível e um olhar muito aguçado às crianças:  

 

As multi-idades me ensinam que a organização de uma turma é de uma grande exigência, 

pois as crianças aprendem com os que são seus parceiros de idades próximas (cultura de 

pares), que gostam de brincar de modos semelhantes, e aqueles que já tem outras 
preferências na organização das suas brincadeiras (parceiros mais velhos). Poucas crianças 

de uma mesma faixa etária pode reduzir as oportunidades das crianças se expressarem e se 

mobilizarem a participar, a ter iniciativa. Observar é importante, mas ter a iniciativa de 

começar uma brincadeira é muito importante também (Maria Talita – Quarta carta). 

 

Maria Talita em muitos momentos destacou que nesse processo de organização das 

turmas é necessário observar se todas as crianças, especialmente as menores, têm parceiros 

da mesma idade para brincar e, ao mesmo tempo, frisou a necessidade de um olhar aguçado 

para a relação entre as crianças que já falam e aquelas que se expressam de outros modos, 

com outras linguagens. No quarto círculo ela destacou essa questão com mais intensidade, 
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quando desafiada a pensar no desafio que mais a mobilizou em sua atuação nas turmas multi-

idades: 

 

Maria Talita: Então, o quanto essas crianças que ainda não falam nas multi-idades... tu 

tem que ter parceiros próximos, pequenos, para poderem se expressar, isso eu aprendi com 

as multi-idades, porque eu ainda não tinha vivido isso. [...] tem que ter crianças pequenas 
juntas sim, seus parceiros, para que elas na brincadeira verbalizem sem preocupação, não 

só pedindo para a profe, mas que tenham coragem de falar com os seus parceirinhos, e 

não para a professora e nem para os parceirões.  
 

Pesquisadora - coordenadora: Então, seria talvez observar mais as necessidades das 

crianças e a constituição desse grupo? 
 

Maria Talita: Exatamente. É isso que eu volto a questão, pequenos tem que ter 

parceirinhos, não pode ter dois parceirinhos só, um não vem e outro não tem parceiro. 

Porque essas crianças só vão falar mais se elas tiverem os parceirinhos, parceirinhos quer 
dizer do mesmo tamanho. [...] 

 

Pesquisadora - coordenadora: E tu consideras que... quando não há... quando tu não 
atuava na multi-idade, essa construção tu já enxergava? 

 

Maria Talita: Não, não. Foi isso que me fez ver o quanto é necessário a gente ter esse 
olhar para as crianças pequenas que não falam ainda, crianças que falam elas conseguem 

entrar, porque elas já desenvolveram isso, mas crianças que tem essa dificuldade especial 

de fala, porque coincidentemente eu tive várias (riso), então eu tenho experiência, né? 

 

            Por outro lado, em alguns momentos o grupo refletiu acerca do modo como as crianças 

compreendem o seu lugar e o lugar do outro em uma turma multi-idade. Em determinado 

momento, no terceiro círculo, o diálogo das coautoras revelou uma “(com)vivência na escuta 

sensível e no olhar aguçado às crianças” sobre quem são os bebês no grupo:  

 

Lígia: Uma coisa que eu estava refletindo esses dias, era sobre a definição do que é 

pequeno e do que é grande para as crianças. 
 

Pesquisadora - coordenadora: Interessante. 

 

Lígia: Porque eles vieram, eles estavam perguntando para mim as idades ali fora, entre 
eles sabe, o (criança de 5 anos) queria saber quem era bebê na sala, aí eu disse que não 

tinha bebê, ele disse “tem, o (criança de 2 anos) é bebê”, eu digo “não, o (criança de 2 

anos) já vai fazer três, ele não é bebê”, “ah é, ele não é, ele não usa fraldas, mas o (criança 
de 4 anos) é”, e o (criança de 4 anos) é mais velho do que o (criança de 2 anos), olha a 

definição deles... E o (criança de 2 anos) agora como ele tirou as fraldas ele está 

transitando no grupo dos maiores. O (criança de 5 anos) e o (criança de 5 anos) que são 
os maiores acolheram, esses dias o (criança de 5 anos) agarrando uma cadeira porque o 

(criança de 2 anos) tinha que sentar ao lado dele, isso veio desde que o (criança de 2 anos)  

tinha tirado a fralda. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso também, o que que 

é grande e o que que é pequeno para eles. 
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Gabriela: Eu lembro que quando a gente tinha a (criança de 5 anos) eles perguntavam, 

lembra Talita, que tu compartilhou? 

 
Maria Talita: Aham. 

 

Gabriela: Ela fez cinco anos, ela era uma cadeirante que usava fraldas e eles diziam 

“como ela tem cinco anos, ela é bebê”, porque não fala, usa fraldas, eles têm uma 
definição de bebê. E a (criança de 5 anos) minha desse ano, que é uma que está saindo, 

gosta muito da (criança de 1 ano)  que é bem pequenininha do berçário dos maiores, vamos 

dizer assim, e ela disse “a (criança de 1 ano) tinha que ser da Violeta”, “porque (criança 
de 5 anos)?”, “porque ela é muito pequena para aquela turma”, aí eu falei “mas nessa 

turma também tem criança grande”, “Ah, é”, “e na nossa turma não tem criança 

pequena?”, “Ah, é”, eu disse “aqui na nossa escola tem criança grande e criança pequena 

misturada”, “Ah, tá”. 
 

(Risos) 

 
Pesquisadora - coordenadora: Que interessante a observação dela. 

 

 Gabriela: Mas ela quer a (criança de 1 ano) como boneca, entende? 

 

Bruna: Tem isso, muito (ênfase).  

 

Maria Talita: E nem sempre eles gostam, os pequenos.  
 

Gabriela: A maioria não gosta. 

 

Na sequência do diálogo, o grupo refletiu acerca das relações que se estabelecem entre 

crianças que têm idades muito próximas, mas que muitas vezes por uma diferença de um ano, 

já se sentem responsáveis pelas menores: 

 

Gabriela: A (criança de 3 anos) que é um toco de gente, a (criança de 3 anos) tem três, só 

que ela é muito miudinha, e ela queria pegar a (criança com menos de 1 ano) no colo, a 
(criança com menos de 1 ano) tem, sei lá, 10, 11 meses. 

 

[...] 

 

Gabriela: A (criança com menos de 1 ano) chorou e a (professora do berçário) explicou 

“ela não quer ficar no colo”, e ela dizia, “mas eu quero pegar só um pouquinho”. 

 
(Risos) 

 

Bruna: Eles adoram.  
 

Gabriela: Elas devem ter uma diferença disso daqui de tamanho.  

 
Pesquisadora - coordenadora: Mas a (criança de 3 anos) da minha turma dava colo para 

a (criança de 2 anos), aí a (criança de 3 anos) tem três e a (criança de 2 anos) tem dois, 

mas assim, ela não conseguia nem ficar com ela no colo, mas ela tinha que sentar com ela 

no colo na rodinha. Então como eles já se sentem grandes no momento em que eles vão 
para uma outra turma já com uma idade maior. 
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(Grupo concorda) 

 

Gabriela: A (criança de 4 anos) sempre foi desse time, porque ela era enorme já, era 
grande. 

 

Maria Talita: Mas ela é grande mesmo (riso).  

 
Gabriela: E ela sempre foi bastante autônoma, independente, e eu acho que tem muito 

também disso, o perfil dos grandes e dos pequenos.  

 
Lígia: O (criança de 5 anos), por exemplo, que tem cinco anos, ele não quer crescer, ele 

brinca só com os menores, é difícil tu ver ele brincar com os grandes.  

 

Gabriela: O (criança de 5 anos) é uma coisa assim, ele chupava bastante o bico, ele não 
chupa mais, e isso também, depois que ele parou de chupar bico ele teve maior inserção 

no grupo de crianças maiores, porque eu acho que eles têm alguns símbolos. 

 
Maria Talita: Tem. 

 

Gabriela: Bico, fralda, pano, não sei, eu acho que vale até uma pesquisa.  
 

(Riso) 

 

Gabriela: O que significa para as crianças ser bebê.  
 

(Grupo concorda)” (Terceiro círculo). 

 

Algumas coautoras, em alguns momentos, relembraram de muitas situações 

significativas vividas nas turmas multi-idades que revelavam a riqueza e o potencial das 

interações entre crianças maiores e menores, escutadas de forma sensível e olhadas de forma 

aguçada por essas profissionais. Juliana, ao destacar o que a coloriu em sua atuação nas turmas 

multi-idades, destacou: 

 

O dia em que o (criança de 5 anos) conseguiu ir pela primeira vez no escorregador da 

brinquedoteca com o auxílio da estagiária e eu consegui observar a sua reação e registrar 

através de uma foto [...] Ou quando a (criança de 2 anos) que era a menor da turma com 
menos de 2 anos de idade chegou perto dele e fez carinho em seu rosto, ou mesmo quando 

a (criança de 3 anos) que era a menina que possuía mais vínculo com adultos da turma 

conseguiu encontrar parceria para brincar com a colega (criança de 3 anos), pois 

percebemos que elas possuíam alguns interesses em comum, ou quando (criança de 5 anos) 
ajudava (criança de 2 anos) a andar na motoca, pois ele cansava de pedalar. Enfim poderia 

relatar vários momentos coloridos, pois tive uma longa trajetória dentro da Unidade e desde 

sempre já era multi-idade, porém com diferentes organizações de idade. [...] A beleza ou 
se preferir “a cor” está nas pequenas “grandes” conquistas cotidianas das crianças, que 

precisamos estar atentas para perceber, e que muitas vezes mediamos, ou organizamos o 

cenário para que aconteçam (Quarta carta). 
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No final de sua escrita, Juliana relata o importante e necessário papel da professora de 

estar atenta a todas essas singularidades das relações entre as crianças. Sua escrita lembra, nesse 

sentido, nosso importante papel de estarmos atentas, de organizarmos o espaço e mediar para 

que tais interações aconteçam e, nesse sentido, o desafio da escuta sensível e do olhar aguçado 

às singularidades das crianças, que levou ao desafio de reelaborar o olhar sobre a criança e sobre 

as relações que elas estabelecem com seus pares e com outras crianças maiores e menores, levou 

o grupo ao diálogo sobre outro desafio que se colocou como fundamental ao longo de sua 

atuação nas turmas multi-idades: o desafio de repensar o planejamento e o papel da professora 

nesse contexto.  

 

7.2.4 “Então assim, eles vêm com o planejamento e a atividade que eles vão fazer, e as 

crianças... sobram, sabe?”: o desafio do planejamento  

 

            Karla, que em sua segunda carta escreveu: “‘Sou uma outra professora’ (a partir da 

atuação nas turmas multi-idades) porque aprendi a pensar em outros tipos de propostas de 

atividades para as crianças [...]”, quando compartilhou sua quarta e última carta, revelou a 

necessária relação entre a escuta sensível, o olhar aguçado e o planejamento de propostas para 

a turma: 

 

O desafio diário de pensar em propostas para a turma, selecionar os materiais, organizá-los 

de forma provocativa, exige que tenhamos olhado e escutado as crianças... Essa 

organização das atividades não pode acontecer apenas pelo interesse do professor em 

querer desenvolver alguma coisa “nas e com” as crianças. Penso que precisamos aprender 
a balancear o que eu, professora, penso ser importante que as crianças aprendam, tenham 

contato e vivenciem com aquilo que elas nos dizem de diferentes formas que querem 

aprender, viver (Quarta carta). 

          

 Maria Talita, por sua vez, em sua terceira carta, destacou o potencial das turmas multi-

idades de nos levar a considerar as diferenças existentes entre o grupo de crianças ao organizar 

propostas com/para a turma: “Nas turmas multi-idades aprendemos a conviver com as 

diferenças, a conhecê-las e a considerá-las na organização das propostas diariamente.” E na 

quarta, à semelhança de Karla, ela reforça que:  

 

Com as multi-idades eu ampliei e foquei mais meu olhar nas crianças e nas relações entre 

elas, considerando que precisamos a cada ano encontrar modos de observar as crianças, 

pois o perfil de cada uma muda bem como o perfil da turma. A partir do que observo, como 
propor novos desafios? Exige repensar os tempos e espaços, o dia a dia, as continuidades... 

as dificuldades... os dilemas... 
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Há um princípio orientador – lindíssimo e fundamental – da pedagogia em Reggio 

Emilia: “[...] os professores seguem as crianças, não seguem planos” (MALAGUZZI, 1999, p. 

100). Por acreditarem que “[...] o potencial das crianças é paralisado quando o ponto final de 

sua aprendizagem é formulado de antemão” (RINALDI, 1999, p. 115), em Reggio Emilia não 

há uma programação do percurso a ser desenvolvido junto às crianças, mas uma projeção, um 

trabalho realizado com base em um “Currículo Emergente”, o qual define o planejamento 

apenas com objetivos educacionais gerais e nenhum objetivo específico de antemão, pois 

considera que, ao longo do processo, as crianças apresentarão necessidades e interesses 

diversos, por isso o planejamento deve ser flexível o suficiente para acompanhar as crianças 

(RINALDI, 1999).  

Malaguzzi (1999) argumenta que currículos planejados com unidades e subunidades 

levam a um ensino sem aprendizagem, e por isso eles frisam a necessidade de um compromisso 

com o currículo emergente ao invés de uma “[...] sutil manipulação do tema do projeto” (ibid, 

p. 166). Não se sabe onde o grupo irá chegar, e isso deixa claro que os planejamentos são 

organizados e flexibilizados com base na escuta sensível e no olhar aguçado às crianças, aos 

seus interesses, às suas necessidades e singularidades.  

Interessante observar que Freire, em sua Pedagogia da Indignação (2014), em outras 

palavras fez essa mesma defesa:  

 

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de indagar-se 

e de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de programar e de não 

apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, impostos. As crianças 

precisam de ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo 

(FREIRE, 2014, p.67-68). 

 

As coautoras desta pesquisa demonstraram que essa flexibilidade do planejamento que 

leva em conta, em primeiro lugar, os percursos que as crianças desejam seguir, suas dúvidas, 

hipóteses e decisões sobre seus percursos de aprendizagem, é algo inerente em suas práticas 

hoje, e ao mesmo tempo, compreendem que é a (com)vivência na escuta sensível e no olhar 

aguçado às crianças nos diferentes espaços e tempos de brincadeiras e interações que nos dão 

subsídios para planejar as propostas e modificar o andamento destas conforme a movimentação 

das crianças.  

Viviane e Ana Carla, que viveram a experiência com multi-idades de 4 a 5 anos e 11 

meses antes da experiência com as multi-idades com maior amplitude de faixas etárias, 

destacaram que foi escutando e olhando para as crianças nessas turmas com maior amplitude 

de idades que elas compreenderam que esses diferentes espaços propostos para as brincadeiras 
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e as interações deveriam “seguir as crianças” e não o planejamento delas. Ana Carla escreveu 

que na multi-idade aprendeu que “[...] os espaços precisam ser planejados, não pelo fato das 

idades, mas sim com o propósito de que as crianças construam diferentes meios para 

transformar os espaços e objetos, conforme as reais necessidades dos grupos de crianças” 

(Segunda carta). Já Viviane mencionou que  

 

[...] foi através da observação e fala das crianças que eu pude perceber o quanto eles 

estavam aprendendo brincando. Ao observarmos o dia a dia em sala é notório que a criança 
constrói cultura com seus pares, produzindo e partilhando essa cultura da infância, 

constituída por ideias, valores e formas específicas de compreensão da realidade. Nesse 

sentido, a partir do diálogo entre as crianças, suas curiosidades, percepções e a busca por 
suas explorações, a professora busca incluir no planejamento as demandas da turma, 

possibilitando a partir das experiências vivenciadas no cotidiano. Assim, as crianças vão 

progressivamente ampliando suas possibilidades de explorar, de se auto cuidar, de se 
comunicar, interagir, compreender problemas, refletir e decidir (Quarta carta). 

 

Em uma turma multi-idade as crianças de dois anos sabem e conseguem fazer 

determinadas coisas, que são diferentes do que as crianças de cinco anos sabem e conseguem 

fazer, e isso implica a construção de um planejamento que leve em conta e valorize essas 

singularidades. E nesse sentido, uma discussão que se fez bastante presente do primeiro ao 

último círculo, foi o desafio que foi e continua sendo até hoje o planejamento para essas turmas, 

reflexões essas que revelaram o quanto a multi-idade desacomoda a nossa forma de planejar. 

           As professoras que atuaram nas primeiras turmas multi-idades destacaram que naquele 

momento a orientação era de que se organizassem propostas sequenciais ao longo da tarde 

(exceto no momento da chegada, quando as crianças brincavam em espaços diversos) que 

deveriam ser realizadas por todo o grupo, mas respeitando-se a singularidade de cada criança 

para desenvolvê-la. Bruna, em sua segunda carta, destacou sobre aquele momento: “Outro 

desafio foi pensar em propostas pedagógicas que conseguissem contemplar a todas as crianças 

respeitando sua especificidade sem que para isso eu tivesse que fazer um plano de aula pra cada 

faixa etária.” E no quarto círculo ela reiterou tal desafio, destacando a dificuldade que foi, 

naquele momento, “[...] mostrar isso numa turma multi-idade, de mostrar no planejamento 

que aquela mesma atividade tinha diferentes formas de ser proposta, ou que eu iria olhar de 

diferentes formas para cada indivíduo [...]. 

 Ana Carla, que passou a atuar em turmas multi-idades como bolsista e estagiária em 

2015, em turmas de 4 a 5 anos e 11 meses, e como professora em 2016, em uma turma de 1 ano 

e meio a 5 anos e 11 meses, também destacou: 
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Outra experiência significante nesses três anos, foi o planejamento, me questionava como 

iria organizá-lo, deveria planejar propostas para todas as idades, ainda não tinha bem claro 

como as crianças iriam explorar determinados espaços que ‘não’ eram adequados para 
aquela faixa etária, compreender como ele poderia ser construído que comtemplasse a 

todos. Mas com o tempo, isso foi ficando mais claro, nas conversas diárias com a dupla, 

nos momentos de formação, onde cada um relatava suas dúvidas e nos textos que eram 

compartilhados conosco. Diante disso pude notar o meu crescimento, ao planejar, surgia 
várias ideias, conseguia identificar a intencionalidades na descrição da proposta, e de como 

desenvolvê-la [...] (Primeira carta). 

 

Nos círculos essa reflexão também foi presente em vários momentos, e as coautoras 

relembraram que ao longo dos anos que fazem parte do segundo período apresentado nessa 

pesquisa (2011 a 2015), ainda se pensava em diferentes propostas para o momento da acolhida 

das crianças, mas após esse momento, o planejamento previa propostas únicas, uma “atividade 

principal” para todas as crianças durante a manhã/tarde. E eu mesma lembro bem de ter vivido 

essa rotina em 2011 na Turma Integração 2, conforme relatei na Terceira Carta.  

No segundo círculo o grupo relembrou também o momento em que o coletivo da escola 

começou a pensar o planejamento de forma diferente, o que começou a ser problematizado pela 

coordenação no ano em que as professoras concursadas entraram na escola e o grupo foi 

desafiado à ampliação do intervalo entre as idades em todas as turmas, com exceção da turma 

de berçário. Quando instigadas a refletir se a atuação na turma multi-idade teve alguma relação 

com as mudanças na forma de organizar o planejamento, o grupo teceu as seguintes reflexões:  

 

Viviane: Eu acredito que sim, até então quando eu entrei aqui que a faixa etária era menor, 

de quatro a seis, eu não pensava tanto, eu sempre pensava em atividades, eu sempre tinha 

uma atividade principal da manhã, pensava nos espaços, mas não era tão focado. Em 2016, 
quando entrou a multi-idade, que entrou de um e pouquinho a seis... 

 

Maria Talita: Ampliação, né. 
 

Viviane: Eu fazia o planejamento e via, percebia que não dava certo, porque aí eu 

planejava muitas coisas lá fora e chovia, teve um dia que eu falei “meu Deus! Porque eu 
estou fazendo tanta coisa, estou escrevendo tanta coisa se não está funcionando, eu estou 

fazendo e não está fechando como eu gostaria que desse certo”, aí eu comecei a pensar 

em espaços. [...] 

 

[...] 

 

Gabriela: Eu não sei Ju, porque eu me lembro que a Viviane fez no aperfeiçoamento um 
trabalho sobre os espaços de acolhida, e que não precisava só ser acolhida, que era na 

turma de quatro a seis, eu acho que juntou para nós aqui do Ipê a discussão que a gente 

já vinha fazendo sobre isso, mesmo com a amplitude menor de faixa etária, com a entrada 
disso, porque como eu disse, eu acho que o nosso trabalho é bastante desconstrução, então 

a gente vai a cada ano desconstruindo um pouco. Então, eu acho que a primeira 

desconstrução que a gente fez, no primeiro ano, foi essa de que não precisava ter alguma 

coisa de principal, que tudo o que as crianças fazem... É principal também. [...] em 2015 
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a gente começou a ser cutucada, porque eu me lembro que tu dizia ainda, eu me lembro 

que tu dizia “mas porque uma coisa só?”. “Todo mundo que tem de quatro a seis quer 

fazer a mesma coisa?” Eu me lembro que tu já cutucava a gente.  
 

Maria Talita: Ah, isso é verdade. 

 

Gabriela: [...] Então, eu não sei se a gente tivesse continuado com aquela amplitude de 
faixa etária, um pouco mais próxima, se a gente já não teria descontruído isso. 

 

[...] 

 

Juliana: É que não dá para dizer exato o momento, as coisas vão... 

 

Maria Talita: Mas eu lembro que em 2016, 2015, quando nós começamos aqui, eu lembro 
que já tinha esse movimento, a coordenação já estava fazendo esse movimento, como estão 

organizando os planejamentos, claro que como a gente estava chegando, e as turmas, todo 

mundo estava aprendendo também uma forma diferente de organizar. Então a gente teve 
várias discussões, mas como a gente tinha esses momentos de formação a gente discutiu 

bastante a questão do planejamento. Em 2016 a gente começou a repensar em função dos 

espaços, aí a gente começou a pensar mais nos espaços, a questão da acolhida, mas a 
gente começou a pensar mais nos espaços e nos materiais disponíveis e não tanto na 

atividade que a professora iria coordenar com todos juntos. 

 

Gabriela: É. 

 

Esse diálogo tecido pelo grupo revela, primeiramente, o movimento do inacabamento 

presente na forma como elas compreendem os processos vividos, as construções e 

desconstruções realizadas. Com relação a essas desconstruções, houve a compreensão em 

comum de que sim, a atuação na turma multi-idade levou a essas desconstruções, mas ao passo 

que para algumas coautoras, a saber, Viviane, Ana Carla, Karla e Gianna, essa desconstrução 

aconteceu no momento em que passaram a atuar em uma turma com intervalo maior entre as 

idades (ou em que as diferenças entre as crianças eram mais evidentes, como no caso da turma 

de 2 a 4 anos da Karla), para as coautoras Gabriela e Maria Talita, a atuação na turma multi-

idade com intervalo menor entre as idades já possibilitou tal desconstrução, e elas acreditam 

que mesmo sem a ampliação das faixas etárias o grupo teria avançado nesse aspecto.  

Em Reggio Emilia há outro princípio orientador tão importante quanto os demais: 

“Trabalhar com as crianças é trabalhar menos com certezas e mais com incertezas e inovações” 

(ibid, p. 100). Fico me questionando se trabalhar com turmas de mesma idade, esperando de 

antemão as respostas das crianças e, por isso, levando propostas únicas, não seja justamente 

trabalhar com certezas, trabalhar com aquela criança que todos já conhecem, conforme nos 

afirmava Larrosa (2010). Lembremo-nos da escrita da coautora Gianna (Primeira carta), já 

apresentada no subcapítulo 7.1.3: “Antes das multi-idades pensava em um planejamento único 
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para todo grupo, pois acreditava que pelo fato das crianças terem a mesma idade elas aprendiam 

da mesma forma.” Será que mesmo que não estamos trabalhando com certezas em demasia? 

 Realmente, parece que reduzimos as crianças a um corpo que necessita ser moldado e a 

um futuro já determinado. Esperamos o mesmo de todas as crianças que têm a mesma idade, 

desconsiderando que elas têm ritmos, desejos, curiosidades e necessidades que lhes são 

próprias, e é por isso que lutamos por uma educação que não tenha como critério principal a 

idade e a fase de desenvolvimento, mas sim a escuta, as diferenças e as relações.  

E também fico aqui a pensar: como se não bastasse aguardar respostas específicas das 

crianças, abolindo qualquer resposta diferente, abolindo suas singularidades, estas ainda correm 

o risco de reprovar (no ensino fundamental, no caso) e terem que repetir um ano inteiro pelo 

único motivo de não terem respondido tal como os colegas de sua idade. Conseguimos alcançar 

a dimensão que isso tem na vida de uma criança? Isso significa considerar e valorizar a leitura 

de mundo com a qual essas crianças chegam à escola? 

Lígia, na segunda carta, ao refletir acerca de suas experiências posteriores após a 

atuação nas turmas multi-idades, revelou o quanto essa cobrança de que as crianças 

“acompanhem os colegas” passou a incomodá-la, e também em vários momentos ao longo dos 

círculos ela expressou sua justa raiva (FREIRE, 1995) com relação a tal cobrança: 

 

A Ipê Amarelo me ensinou a ser prof, mas chegou um tempo em que eu precisava conhecer 
outras realidades e então eu saí em 2014. Me deparei com as turmas seriadas e para mim 

foi estranho, pois era uma exigência que as crianças fizessem e aprendessem tudo ao 

mesmo tempo. Sem falar que era horrível para mim ouvir aquela frase das outras profes 

“Ah, ele não acompanha!”. Por que a criança tem que “acompanhar” o colega? Por que tem 
que fazer tudo igual? Por que excluir o diferente? (Segunda carta). 

 

Não podemos deixar de mencionar aqui o quanto a educação infantil foi e continua 

atrelada ao ensino fundamental, e a repercussão disso na vida das crianças nesse nosso país. Na 

verdade, a educação infantil surgiu com dois propósitos distintos e com atendimento desigual 

em função das classes sociais: de um lado, com o propósito de atender aos filhos das mães 

trabalhadoras das classes menos favorecidas, com foco especificamente no cuidado dessas 

crianças; e de outro lado, para as classes sociais mais abastadas, com a intenção de garantir o 

sucesso das crianças na etapa seguinte, tendo em vista o alto índice de reprovações no ensino 

fundamental (KUHLMANN JR, 2015).  

Em razão desse segundo propósito – o de garantir o sucesso na etapa seguinte – muitas 

professoras, pesquisadoras e famílias compreendiam/ainda compreendem que seu papel é 

antecipar essas aprendizagens futuras, preparando as crianças para o ensino fundamental. Ora, 
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até pouco tempo, quando se acreditava que a criança não tinha nenhum conhecimento, que ela 

era um “papel em branco”, tinha sentido pensar nesse objetivo e preparação, afinal, o que 

valorizar na criança? Contudo, hoje são bastante conhecidos e divulgados os referenciais 

teóricos como os citados acima, que apontam para outra criança, que é muito capaz, competente, 

que sabe coisas diferentes e que tem muito a construir a partir disso na educação infantil. Uma 

pena que poucas professoras e famílias conhecem esses referenciais ou os levam em 

consideração.  

Nessa perspectiva de preparação para o ensino fundamental, Malaguzzi faz uma 

significativa reflexão:  

 

Se a escola para crianças pequenas precisa ser preparatória e oferecer continuidade 

com a escola elementar, então nós, como educadores, já somos prisioneiros de um 

modelo que termina como um funil. Eu acho, além disso, que o funil é um objeto 

detestável, e também não é muito apreciado pelas crianças. Sua finalidade é estreitar 
o que é grande e torná-lo pequeno. Esse mecanismo de estrangulamento é contra a 

natureza. Se você o colocar de cabeça para baixo, ele não tem qualquer finalidade. 

(EDWARDS, C.; et al., 1999, p. 101).  

 

A coautora Maria Talita, a que tem mais experiência em educação infantil do grupo, 

nesse sentido, fez uma reflexão muito interessante em nosso terceiro círculo ao pontuar que a 

multi-idade mostrou a ela o que realmente importa na educação infantil. Segundo ela, na multi-

idade ela aprendeu a:  

 

[...] não se preocupar tanto com coisas que não tem importância. Isso é uma coisa que eu tive que 

aprender, porque na escola tem que ser tudo assim porque no ano que vem a professora 
quer que seja assim, eles têm que saber fazer tal coisa porque para o ano que vêm 

(ênfase)... eu sempre pegava os menores, do Pré I, os de quatro anos, então tinha que 

preparar eles para o Pré II que era os de cinco anos, e na escola onde eu trabalhava a 
professora realmente ela não gostava das escolhas, tanto que até na hora da alimentação 

se o pão era com chimia, tinha que ser todos com chimia, e ai se fosse pão puro... Eu dizia 

“pode dar pão puro sim, quem não quer comer esse pão com chimia, come pão puro”. Mas 
não podia, nem isso, “não, todo mundo tem que comer”, aí às vezes eu ficava olhando 

assim “mas e tu gosta de pão com chimia?”, “Não”. [...] Então, os direitos das crianças 

como a Gabi fala, eu via o quanto os adultos não estavam, alguns, mas os outros não 

conseguiam se sobrepor aqueles que, tipo assim, as crianças não eram o centro, a 
preocupação era outra, e se tu fosse perguntar exatamente porque isso, nem sabiam, 

“sempre foi assim... eu já sou a mais velha aqui da escola...” 

 

Maria Talita corrobora o que viemos afirmando anteriormente com relação a fazer as 

coisas sempre do mesmo jeito porque “sempre foi assim” e “sempre deu certo”. De fato, esse é 

um desafio que muitas vezes se coloca às professoras em início de carreira que desejam 

provocar mudanças em seus contextos de atuação... E também nessa fala identificamos nessa 
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ideia de preparação para o ensino fundamental aquela ideia de criança ainda tão presente em 

muitas práticas como um vir a ser, e não como alguém que é. 

E nessa situação de antecipação, o que temos feito com as nossas crianças se não 

“estreitar” o que é grande nelas, tornando pequeno? Onde estão as experiências que a Maria 

Eduarda mencionou em sua “propósta”? Foram estreitadas pela necessidade de antecipação de 

conteúdos do ensino fundamental (por exigência das escolas, das famílias, da direção e, muitas 

vezes, da própria professora), e por isso aquelas outras experiências, fundamentais às crianças, 

acabam sendo deixadas de lado. E se a criança não esquecer da sua infância – e ela não vai 

mesmo esquecer, porque essas experiências marcam a sua vida – do que ela vai lembrar? Será 

que irá lembrar dos amigos, das brincadeiras e das artes? Ou vai lembrar do tempo que ficou 

sentada pintando um desenho pronto, esperando os colegas terminarem a “atividade” sem poder 

levantar, do passeio que não explorou porque estava “encaixada” em meio aos colegas, sem 

poder dar um passo para o lado... O que as crianças vão levar das suas infâncias? Será que passa 

pela nossa cabeça de professoras que somos responsáveis por essas marcas e memórias?  

Na primeira carta que escreveram e no quarto círculo, algumas coautoras relataram o 

que lembram da escola... E sabem do que elas lembram? 

 

Sabes, eu tinha apenas quatro anos, mas lembro de alguns momentos, não muito legais, que 
marcaram essa pequena experiência. 

Recordo a hora do sono, que fazia parte da rotina da escola, mas que eu não gostava de 

participar. Tenho lembrança de um momento em que todos estávamos deitados em 
colchonetes em uma sala escura e eu sentei na cama. Ora, que desobediência! Logo uma 

“professora” gritou comigo: “Agora é hora de dormir!” Destaco que coloquei entre aspas a 

palavra professora porque não me recordo se era uma professora ou uma estagiária que 
ficava conosco nesses momentos de sono... Mas sinceramente, prefiro pensar que era uma 

estagiária que não sabia o que fazer e achava mais prudente todos dormirem ao mesmo 

tempo, apesar de saber, - e viver diariamente-, que essa rotina faz parte da escola da infância 

e é defendida por muitos professores habilitados para atuar com a especificidade da 
Educação Infantil. Que tristeza isso.  

[...] 

Lembro de brincar na pracinha da escola e também numa casinha de madeira que tínhamos 
dentro da sala. Alguns momentos das rodinhas para conversa também fazem parte dessas 

lembranças. Lembro ainda de alguns ensaios para apresentações... de usar uma máscara de 

flor e o meu rosto era o miolo da flor. Nossa, quanta criatividade, escuta e possibilidade de 
participação das crianças nesse tipo de proposta (risos irônicos) (Karla – Primeira carta). 

 

 

Eu lembro só de coisas externas, da pracinha, da quadra que era bem na frente da nossa 
sala, e de uma vez que chamaram todo mundo da educação infantil para ver uma borboleta 

que estava nascendo, estava saindo do casulo. Sim, eu me lembro disso assim. Na sala eu 

só me lembro de uma colega que eu queria ser igual. [...] Porque ela tinha o cabelo 
comprido que nem o da Sandy, e eu tinha o cabelinho chanel (Gabriela – Quarto círculo). 
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Eu lembro que a gente ia passear, a escola era no interior. E olha, a professora levava a 

gente na estrada para tirar aquelas florezinhas alaranjadas e chupar que saía um caldinho, 

parecia um melzinho, e a gente subia nos barrancos para tirar e chupar, e aí a gente 
voltava para a escola. [...] Que é uma florzinha que abre, ela é tipo laranjada, aí tu puxa 

e chupa ao contrário (Ana Carla – Quarto círculo). 

 

            Lígia lembra que “Quando trabalhava com tinta pintava a mão, e grudava uma vez só 

e deu” (Quarto círculo), e Ana Carla comentou também que “Eu só lembro que eu pintei um 

pato todo de verde e a minha irmã disse ‘pato não é verde’” (Quarto círculo). Tristes algumas 

dessas memórias, não acham? E quais será que são as memórias de vocês, colegas? Já se 

perguntaram sobre isso? As minhas principais memórias estão descritas na Terceira Carta... 

A educação infantil, apesar de se diferenciar em muitos aspectos do ensino fundamental, 

carrega historicamente a marca de ser “preparatória” para este. Desse modo, em muito também 

ela se assemelha em termos de organização do currículo: geralmente por idade, com 

“disciplinas” – não com esse nome, mas com a mesma perspectiva de trabalho – carga horária, 

e “conteúdos”, basta recordar minha primeira experiência como professora. Mas talvez uma das 

heranças mais fortes que a educação infantil carregue dos anos iniciais esteja na forma de 

organizar o espaço da sala e as turmas, separadas por idade. A propósito, na Proposta 

Pedagógica da UEIIA, há o relato da mãe de uma criança que, ao final do ano de 2008, registrou 

por escrito sua satisfação com o pertencimento da filha à Turma Integração, e, em seu texto, 

revela: “[...] minha declaração se embasa na diferenciação vivenciada com esta modalidade 

visto possuir um outro filho que também frequentou esta mesma escola sob outra modalidade 

(berçário,....., ou seja, séries)” (UEIIA, 2016, grifos nossos).  

Esta mãe revelou um ponto de vista que, talvez, seja o ponto de vista de todas as outras 

famílias – e também das professoras – mas do qual pouco nos damos conta: que o modo de 

organizar as turmas na educação infantil – berçário, maternal, pré-escola – é encarado pelas 

famílias como as “séries” da educação infantil. Muito mais do que uma simples nomenclatura, 

por trás dessa compreensão provavelmente também esteja a compreensão de que na educação 

infantil há uma separação por séries porque há um roteiro de “conteúdos” que devem ser 

ensinados pelas professoras e aprendidos pelas crianças. Não será por isso que nós temos tanta 

dificuldade de ajudar as famílias – e algumas colegas, inclusive, não é mesmo? – a 

compreenderem que o foco da educação infantil são as experiências vividas pelas crianças, e 

que essas experiências são os conteúdos da educação infantil? Será por isso que as famílias 

acreditam que nas turmas multi-idades as crianças serão prejudicadas em suas aprendizagens? 

Afinal, como elas vão aprender os “conteúdos” se estes são diferentes para cada faixa etária e 
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na turma essas faixas etárias estão todas juntas? Não seria importante e necessário dialogarmos 

com essas famílias acerca desses outros conteúdos, dos conteúdos do sujeito? 

Oliveira-Formosinho; Kishimoto; Pinazza (2007) apresentam-nos dois modos de fazer 

pedagogia: a pedagogia da transmissão e a pedagogia da participação. A pedagogia da 

transmissão, para a autora, é a mesma pedagogia bancária, anunciada por Freire (2011a), na 

qual a professora, detentora do saber, ensina às crianças o que elas precisam saber, o que já está 

de antemão definido pelos currículos escolares. Ignora-se completamente a aprendizagem pela 

descoberta, pelas experiências e tem-se como objetivo único a transmissão de conhecimentos. 

Já a pedagogia da participação, pelo contrário, promove o desenvolvimento, dá significado às 

experiências, tem como foco o processo e não o produto final e está centrada na criança 

individual, no seu ritmo, nos seus interesses, nas suas necessidades. A pedagogia da 

participação reconhece a criança como participativa de todo esse processo. A autora corrobora 

as afirmações que vimos realizando anteriormente: 

 

Então, a persistência de um modo de fazer pedagógico que ignora os direitos da 

criança a ser vista como competente e a ter espaço de participação (o modo 

pedagógico transmissivo ou a pedagogia transmissiva) persiste, não por falta de 

pensamento e propostas alternativas. [...] Mas aceitar, ao nível dos valores e das 
teorias, outras imagens da criança que falam da competência participativa e dos 

direitos a essa participação traz consigo uma obrigação cívica de incorporá-la em 

cotidianos que as respeitam, de transformar a práxis (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, p. 13-14). 

 

Segundo esta e outros autores (FORMOSINHO; MACHADO, 2013), apesar de a 

pedagogia da infância ter uma herança sólida no sentido de pensar a criança como ser 

participativo, a persistência na pedagogia transmissiva deve-se à regulação burocrática da 

escola que o “autor anônimo do século XX” (FORMOSINHO; MACHADO, 2013) construiu. 

Com “regulação burocrática da escola”, os autores se referem à organização funcional e 

burocrática do currículo, das disciplinas, das cargas horárias, das professoras, das turmas, dos 

conteúdos programáticos, tudo isso que se faz anualmente nas escolas. E ao falar dessa “escola 

graduada”, na qual o aluno “[...] avança de forma regular em todas as áreas de desenvolvimento, 

[...] comparando o que ele realizou com o que se estima adequado para o grau em que ele se 

encontra” (ibid. p. 173), os autores não deixam de mencionar o fato de que crianças, 

adolescentes, jovens e adultos são alocados em numerosas turmas, pelo princípio da 

homogeneidade, “[...] em nome da facilitação da aprendizagem e potencialização do 

rendimento escolar” (ibid, p.173), e com o objetivo de ensinar a muitos como se fossem um só 

(BARROSO, 2001).  
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 Karla, em sua segunda carta, fez uma observação importante com relação a isso:  

 

Quando eu digo que a multi-idade me fez ser uma “outra professora”, quero dizer que foi 
a partir dessa experiência que comecei a me dar conta do que é a heterogeneidade de uma 

turma. Sabe, durante toda a graduação ouvi meus professores dizerem que as turmas não 

são homogêneas, mas quando preparávamos os planejamentos, tínhamos as mesmas 

atividades, com os mesmos objetivos para todas as crianças. Que heterogeneidade era essa? 
A atuação na turma multi-idade foi que me mostrou o que é de fato uma turma heterogênea 

e o quanto é importante conhecermos o percurso de desenvolvimento de cada criança.  

 

Essa preocupação exposta pela Karla com relação às aprendizagens construídas durante 

a formação inicial em torno do planejamento foi algo recorrente e que suscitou um diálogo 

bastante potente no grupo, especialmente no segundo círculo, momento no qual o grupo deixou 

claro que acredita na necessidade de que, urgentemente, se reveja a forma de abordar essa 

temática.  

No meu caso em específico, após ter vivido experiências que me levaram a processos 

auto(trans)formativos intensos, hoje não compreendo mais como algum dia, na minha vida, foi 

possível simular um planejamento, um projeto, para crianças que eu sequer conhecia. Elas 

teriam necessidade daquilo que eu estava propondo? Elas teriam curiosidade sobre? Por que 

escolhi por este planejamento e não por um planejamento diferente? Faria diferença quem 

seriam as crianças para quem eu fosse “aplicar” o meu planejamento? Isso tudo não revela que 

estamos reduzindo a infância a algo que “[...] a psicologia infantil poderia descrever e a 

pedagogia, dirigir”? (LARROSA, 2010, p. 188) ou “[...] a algo que, de antemão, já sabemos o 

que é, o que quer ou do que necessita”? (ibid, p. 188). Todas as teorias construídas sobre as 

crianças – entre elas, as desenvolvimentistas – nos dão referências iniciais sobre suas 

necessidades e interesses, mas dar referência é muito diferente de indicar o que se deve fazer, 

afinal, conhecemos as teorias, não as crianças, e sem conhecê-las, não posso saber “o que”, 

“como” e “por que” fazer, porque ainda não sei “com quem” farei. 

Essa questão também foi levantada pela Juliana no quarto círculo, ao mencionar 

algumas das fragilidades do Curso de Pedagogia:  

 

E muitas das palavras que eu tenho como principais com o trabalho de Educação Infantil, 

de crianças, eu acredito, assim, sem querer julgar mal o curso, a graduação, enfim, mas o 
que eu aprendi foi na Ipê. O que é criança? Qual o conceito de criança? O que são as 

infâncias? Existe uma infância só? São as (ênfase) infâncias. O que é o protagonismo? Eu 

nunca escutei falar em protagonismo infantil no curso de Graduação em Pedagogia, e eu 

me formei em 2014, eu não escutei essa palavra lá, o que é protagonismo. O que é um 
registro... O que é um registro? O que é registrar? Como que é um planejamento? O 

planejamento eles colocam ali, ah, que tem que ter metodologia, justificativa... Mas aí 

quando tu planeja ali, tu planeja para quem? Que criança? Que contexto? Tu inventa um? 
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Tu acha que aquela criança vai aceitar tudo o que tu vai propor, aí tu chega lá com aquelas 

ideias “ah, vai ser o máximo”, chega lá e não é aquela criança, ela não está nem aí para 

aquilo, não é do interesse dela. Tu planeja PARA QUEM? Para que contexto tu vai 
planejar? Então, é um universo de coisas que estão ali (Quarto círculo). 

 

Juliana deixa claro que ao longo de sua formação inicial não teve a oportunidade de 

dialogar e nem de pensar sobre a importância da escuta sensível e o olhar aguçado às crianças. 

Nesse sentido, a minha experiência, assim como a experiência da grande maioria das coautoras, 

também revelou isso. Questiono: o conceito de criança(s), de infância(s) vai além da discussão 

em torno da educação infantil, pois estamos em um curso de formação de professoras para atuar 

com crianças de educação infantil e ensino fundamental... Não deveria esta ser uma das 

questões primeiras a ser discutida? Como reconhecer a criança em sua inteireza assim? 

As coautoras questionaram, em alguns momentos, essa dinâmica que existe até hoje de 

“observar” as crianças por um período, se afastar por outro período para depois voltar e 

“aplicar” o planejamento. No meu curso de formação foi assim e hoje percebo, nas acadêmicas 

que chegam até a nossa Unidade, que se continua trabalhando nessa perspectiva, porque 

continuam chegando com planejamentos e projetos prontos, justificando que estar com a turma 

por três dias e se afastando por três semanas, foi suficiente para planejar a partir do que foi 

observado naqueles três dias. Mas e o que aconteceu ao longo dessas três semanas, é 

completamente desconsiderado? 

Bruna, nesse sentido, comentou que, na sua experiência, “[...] tu tinha que planejar 

quase duas semanas com antecedência para entregar para elas olharem. Então assim, quando 

chegava para aplicar aquilo, nem era mais aquilo que tu iria fazer” (Quarto círculo). 

Esse modo de praticar a pedagogia revela que é como se já soubéssemos, de antemão, 

quem são as crianças que iremos encontrar e por isso já deixamos pronto o “o quê” e o “como” 

fazer, sem antes nos perguntarmos “para quem” e “por que” fazer, como se a criança fosse “[...] 

algo que nossos saberes, nossas práticas e nossas instituições já capturaram: algo que podemos 

explicar e nomear, algo sobre o qual podemos intervir, algo que podemos acolher” (ibid, p.184), 

mas ao contrário disso,  

 

[...] a infância nunca é o que sabemos (é o outro dos nossos saberes), mas, por outro 
lado, é portadora de uma verdade à qual devemos nos colocar à disposição de escutar; 

nunca é aquilo apreendido pelo nosso poder (é o outro que não pode ser submetido), 

mas ao mesmo tempo requer nossa iniciativa; nunca está no lugar que a ela reservamos 

(é o outro que não pode ser abarcado), mas devemos abrir um lugar para recebê-la. 

Isso é a experiência da criança como um outro: o encontro de uma verdade que não 

aceita a medida do nosso saber, com uma demanda de iniciativa que não aceita a 

medida do nosso poder, e com uma exigência de hospitalidade que não aceita a medida 
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da nossa casa. A experiência da criança como um outro é a atenção à presença 

enigmática da infância (LARROSA, 2010, p. 186). 

 

Será que estamos, ao longo da nossa formação permanente, “abrindo um lugar para 

receber” as crianças? Ou estamos submetendo-as a aquilo que nós, adultos – que muitas vezes 

achamos que a nossa educação foi a melhor, e por isso não há por que mudar – julgamos ser o 

melhor para elas?  

Ao encontro dessa questão, relembro uma fala da Karla ao mencionar como foi seu 

primeiro contato com a sua primeira turma multi-idade (após dois anos atuando com crianças 

de 4 a 5 anos e 11 meses): “[...] eu entrei na sala e tinha aquele gurizinho dentro do armário, 

bem pequenininho [...] Eu cheguei e ele “não” (risos), e eu digo “ai meu Deus do céu! (risos) 

Como é que vai ser isso?”, ele com dois aninhos, bem pequenininho, uma figura” (Primeiro 

círculo). Não lhes parece que talvez as acadêmicas saiam do curso sem compreender que as 

crianças são gente, e gente viva? Foi assim com vocês? 

No quarto círculo, o diálogo-problematizador levantado por Gabriela e Bruna revelou 

exatamente isso ao analisarem como os acadêmicos chegam para a realização do estágio nas 

escolas:  

 

Gabriela: E daí eu acho que quando os estagiários chegam eles não têm assim... 

experiência de ter trabalhado com crianças antes. 
 

Bruna: Sim. Exato. 

 

Gabriela: Então assim, eles vêm com o planejamento e a atividade que eles vão fazer, e as 
crianças... sobram, sabe? Então eles demoram muito tempo... Quem é estagiário de manhã 

tem que aprender a lidar com o choro de acolhida, e eles não sabem lidar, eu me lembro 

que quando eu fiz estágio, quando eu fui bolsista aqui, uma das coisas que eu mais dizia 
era “vocês nunca me avisaram que as crianças choravam tanto na escola” (risos), porque 

eu, nas primeiras semanas, fiquei assim “meu Deus do céu”. 

 

[...] 

 

Bruna: [...] tem alguma falha em algum lugar.  

 
Gabriela: Tem várias, né, Bruna. 

 

Bruna: É.  
 

Gabriela: Várias (ênfase). 

 

Bruna: Está faltando alguma coisa, sabe. 
 

Gabriela: E acho que daí por que que a multi-idade desafia mais? Porque nunca se pensou 

nisso, nunca se trabalhou com nada e daí se trabalha com esse contexto que é tão diferente, 
então eu acho que é mais desafiador para eles. Muito mais.  
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Bruna: Sim. 

 

Ainda hoje observamos que grande parte das estagiárias mantém a mesma postura, o 

que revela o quanto a racionalidade do curso ainda é, na maioria das vezes, predominantemente 

técnico-instrumental, centrada em uma ideia de aplicabilidade que sim, precisa urgente ser 

revista se desejamos que nossas crianças sejam verdadeiramente escutadas e olhadas.  

O diálogo-problematizador lançado por Gianna, no segundo círculo, revela outros 

desafios que precisam ser superados tanto na formação inicial quanto dentro das nossas escolas, 

porque reflexo da nossa formação: 

 

Gianna: Quando falaram do planejamento eu já pensei “no nosso tempo era aquela 
descrição”, no ano em que eu entrei era o projeto de água, era música de água, era cor 

água, cor azul, era uma função, aí tu colocava qualquer coisa fora “Carol, tu fugiu do 

projeto”, aí foi uma das primeiras brigas minhas com as gurias “mas então eu não posso 
fazer nada de diferente, eu tenho que estar sempre dentro desse projeto?”. 

 

Maria Talita: Então não faça projeto. Teve época que a gente não tinha projeto. 

 
Gianna: Não, mas eu acho que não é assim não ter o projeto, eu acho que tem que ter 

alguma coisa que te norteie, mas nós éramos tão assim, dentro do projeto, se tu escolhia 

uma música que não tinha nada a ver com o projeto, Deus o livre. 
 

Karla: Mas olha, agora vivendo a experiência do estágio, o meu estagiário me diz 

“professora, eu já não aguento mais pensar em bolha de sabão, imagina eles”, porque é a 
manhã inteira em função do sabão, da espuma, da água... 

 

Gianna: É. 

 
Karla: Mas não tem que ser. 

 

Gianna: Eu acho que aqui também está muito atrasado.  
 

Karla: Porque a madeira não pode estar aqui, mergulha a madeira na água, coloca a 

madeira para... 

 
(Conversas e risos) 

 

Karla: Porque a acolhida tem que ser falando em água e sabão, a brincadeira tem que ser 
com água e sabão, até antes de ir dormir lava a mão e tem que prestar atenção na água e no 

sabão. Aaaah! 

 
Gianna: Mas a gente já foi assim, Karla. 

 

Pesquisadora - coordenadora: De onde é o teu estagiário? 

 
Karla: Daqui da UFSM. 

 

Gianna: Karla, mas a gente já foi assim também. Quando eu entrei aqui era assim Ju, tu 
lembra? 
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Pesquisadora - coordenadora: Sim. 

 
Gianna: Eu me lembro nitidamente, era tu e a Dali que olhavam, então ficava “Carol, mas 

aqui tu fugiu”, e eu “eu sempre fujo né, eu sou a pessoa que mais foge dos negócios”, mas 

eu ficava “gurias é só uma música”, “não, mas a tua música não tem nada a ver, o teu fio 

condutor cortou aqui”, eu ficava “Ah meu Deus do céu!”. 
 

Viviane? Fio condutor? (Risos) 

 
(Risos) 

 

Gianna: A gente ia lá e procurava a tal da música, podia ser uma música que a gente nem 

gostasse, mas a gente colocava a tal da música.  
 

Maria Talita: Fio condutor é ótimo.  

 
Pesquisadora - coordenadora: Nós éramos muito cobradas para que a gente tivesse... 

 

Gianna: Outra coisa, o quanto a gente driblava as coisas né, o quanto muitas vezes tinha 
aquela atividade mirabolante, eu me lembro que eu sentava com todas as crianças e 

começava a conversar e me esquecia, dali um pouco passava as gurias “ui, eu tenho que 

fazer tal coisa”. 

 
(Risos) 

 

Pesquisadora - coordenadora: Sério? 

 

Gianna: Sério, por quê? Porque a gente era cobrada muito disso.  

 
Maria Talita: A criança fala alguma coisa e de repente acontece outra, tu perde.  

 

Gianna: Até eu fui dizendo “gurias, o registro...”, uma vez eu disse “para mim o registro 

é o mais importante”, para mim o registro é o mais importante porque aquela descrição que 
tu faz ali tu não faz, tu coloca ali “mas hoje...”, quantas vezes nós chegamos aqui “com 

esse sol vou ficar aqui fazendo o quê? Eu vou para fora”. 

 
Maria Talita: Eu vou abrir a porta agora.  

 

Gianna: Só que eu ia para fora com o pensamento “eu não fiz, o que eu vou registrar? Eu 

não fiz aquilo”, e depois eu era cobrada. Então assim, o quanto o registro é mais importante, 
para mim a escuta não existe sem o registro, o olhar não existe sem o registro, entendeu? 

Talvez nem precisa ser um registro todo, mas assim... e tu conhecer as crianças, porque não 

adianta falar de pluralidade se tu não sabe... Eu vejo muito assim, eu tenho dois terceiros 
anos, são diferentes e são todos da mesma faixa etária, eu acho que eu tenho dois repetentes 

em cada uma, mas é todo mundo pra ser, e eu caio sempre nessa coisa, terceiro ano, tem 

crianças de 10 anos, quase, tem aqueles que são repetentes, e se tu leva o cano para gritar 
um no ouvido do outro aquilo é “aaaaaaah!”, é uma loucura. Então eu acho que a multi-

idade nos possibilita isso, mas eu acho que só possibilita isso porque a gente está dentro de 

um espaço que estuda sobre isso. 

 
Karla: Que estuda, que instiga a pensar, que nos fez esse movimento de olhar. 
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Gianna: Que nos fez esse movimento, porque quando a gente vem lá da Graduação a gente 

vem com isso, talvez isso tenha que mudar lá também, né gurias, porque se eu cobro isso 

do meu estagiário o cara fica louco pensando na bolha de sabão.  
 

Pesquisadora - coordenadora: Porque esse estagiário é daqui.  

 

Gianna: Ele sonha com bolha de sabão (Sons de bolhas de sabão). 
 

(Riso) 

 
Karla: Eu fico pensando, faz duas semanas que ele planeja. 

 

Gianna: Bolha de sabão.   

 
Karla: Para aplicar na semana que vem... Eu fico pensando qual vai ser a empolgação dele 

para aplicar esse planejamento, porque ele me fala “aplicar, eu tenho que aplicar esse 

planejamento, eu tenho que aplicar esse planejamento, eu tenho que aplicar esse 
planejamento”, aí eu fico pensando, aí ontem eu disse para ele “desencana um pouco, 

agora esse final de semana tu não pensa na bolhão de sabão...” 

 
Gianna: Capaz, como é que ele não vai pensar, Karla? 

 

Karla: “...para que segunda-feira tu tenha vontade de brincar de bolha de sabão, porque 

se tu não passar essa tua vontade de brincar de bolha de sabão com as crianças tu vai sair 
frustrado no primeiro dia, então assim, calma”. 

 

Pesquisadora - coordenadora: Haja criatividade, hein! 

 

Karla: Haja criatividade. E a musiquinha, eu disse, quem foi a tua professora...  

 
(Cantorias: músicas de bolha de sabão) 

 

Gabriela: Indica para ele uma bolhinha de sabão (sons ao estourar bolinhas de sabão). 

 
Karla: Aí eu disse para ele “quem foi a tua professora de música?”, aí ele me falou, eu 

digo “será que se ela olhasse esse teu planejamento ela não iria voltar lá no sistema e ia 

te colocar como reprovado na disciplina?”, ele disse “ai professora, porque?”, eu disse 
“musiquinha... só para a hora de lavar a mão”.  

 

[...] 

 
Karla: Será que a musiquinha, tu já colocou “musiquinha”.  

 

Talita: Botou “musiquinha”... 
 

Karla: Musiquinha só na hora de lavar a mão, cadê a tua semana inteira... uma roda com 

música, exploração de instrumentos, entonação da voz, porque eles têm dois anos, eles 
estão aprendendo a falar muitas coisas, a gente precisa cantar muito com eles, “bah... pois 

é...”, aí eu disse eu acho que... porque ele mostrou primeiro para mim antes de mostrar para 

a orientadora, eu digo “eu acho que a tua orientadora vai te sinalizar isso”, aí ontem ele 

me disse “ela não falou nada”, (Riso) porque eu acho que ela estava preocupada com outra 
organização, a música não é minha competência. 
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Esse diálogo revela o movimento de distanciamento e desvelamento da realidade 

realizado por Karla e Gianna que retomam, hoje, de outra perspectiva, como foi aquele 

momento vivido na Ipê Amarelo e fazem a devida crítica a ele; revela o quanto as 

auto(trans)formações permanentes vividas por essas coautoras permitem que elas, hoje, façam 

uma reflexão sobre o vivido de forma fundamentada; e ao mesmo tempo, revela a Ipê Amarelo 

enquanto espaço que vive transformações permanentes, haja vista todas as transformações que 

vieram ocorrendo nos últimos dez anos, de forma especial no que tange ao planejamento e ao 

registro. De um planejamento único para todas as crianças que passou a ser único apenas depois 

do lanche, e que hoje já não é mais único em nenhum momento do dia, porque compreendemos 

de outro modo a melhor forma de respeitar as singularidades das crianças.  

 

7.2.5 “Eu tinha muito o professor como o centro e daí eu aprendi que não era bem 

assim”: o desafio de compreender o seu papel como professora 

 

Apesar dessa urgência que sentimos de buscar outras pedagogias e outras alternativas 

para as crianças, Barbosa (2016, p. 131) lembra-nos de que, em nosso país, “Ser professora de 

educação infantil é exercer uma profissão nova, ainda em construção [...]”, provavelmente por 

essa docência se constituir em uma docência diferente (o que não significa que não possa servir 

de inspiração para as demais docências... quiçá um dia isso acontecesse!), uma vez que ela  

 

não está centrada na aula, no ensino, na figura da professora, no binômio ensino-

aprendizagem. A educação infantil está centrada na experiência da criança, no 

processo, e não no produto ou resultado. A professora de creche é uma professora de 
criança e não professora de disciplina escolar. Portanto, sem salas de aula, sem classes, 

sem alunos(as) (FARIA; RICHTER, 2009, p. 105). 

 

Em qualquer nível/etapa/modalidade da educação, antes de sermos professoras de “tal 

nível, tal etapa, tal modalidade, de tal disciplina”, somos professoras de gente, de seres humanos 

que estão em permanente processo de ser mais. As crianças da educação infantil tem uma 

especificidade própria, estão realizando suas primeiras descobertas, vivendo suas primeiras 

experiências... Precisamos, por isso mesmo, oportunizar experiências a elas, e não nos centrar 

em “aulismos” (ARROYO, 2004), apesar dos cursos de formação, muitas vezes, nos 

prepararem para isso, como foi possível perceber nas falas e escritas acima. Precisamos 

defender outra docência com a educação infantil, diferente daquela que tem buscado referências 

no ensino fundamental para o desenvolvimento de suas práticas. Nossa especificidade é outra! 

Na constituição da nossa docência, romper com essa herança que carregamos é muito 

difícil, pois historicamente a professora, e não a criança, é o centro do trabalho pedagógico, 
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pois é ela quem define o que, quando e como fazer. E as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2010) deixam claro que a criança é o centro do planejamento 

curricular. Mas que difícil é para a professora sair desse lugar! Na maioria das vezes a 

necessidade do controle, de ver todas as crianças fazendo tudo do mesmo jeito, ao mesmo tempo 

– o que transmite aquela sensação de que a professora está sendo “professora” – é maior do que 

sua sensibilidade para escutar e compreender as diferentes relações construídas entre elas, suas 

singularidades, a(s) cultura(s) que produzem. Por isso a escuta sensível e o olhar aguçado à 

criança implicam transcender a prática pedagógica centrada na professora e trabalhar, 

sobretudo, a sensibilidade desta para uma aproximação real com a criança, compreendendo-a 

do ponto de vista dela, e não do ponto de vista do adulto.  

 Nesse aspecto destacamos que a reelaboração do papel da professora, a qual deixa de 

ser o centro do processo educativo, também surgiu como um desafio importante vivido por 

essas professoras nas turmas multi-idades e que as levou a movimentos de auto(trans)formação. 

Karla destacou no primeiro círculo: “[...] eu vinha de uma expectativa de pouquíssima 

experiência em educação infantil, eu caí de paraquedas aqui, para mim foi um ano muito difícil 

de compreender que eu não era o centro do processo [...]”. Já Viviane, a quem esse desafio 

parece ter impactado de forma bastante intensa, já desde o primeiro círculo, no momento de sua 

apresentação ao grupo, fez questão de situar o seu processo vivido, destacando essa como uma 

de suas maiores aprendizagens: 

 

[...] eu trabalhei na turma laranja, que as multi-idades eram diferentes, eram mais 

reduzidas, quando eu entrei era turminhas de dois a quatro, quatro a seis, três a cinco, 

eram as faixas etárias e tinham os berçários também, aí eu fiquei de quatro a seis. Depois 
eu compartilhei com a Gabi em 2015 a turma verde, que era de quatro a seis, em 2016 eu 

me desafiei com as multi-idades de um a seis, que pra mim inicialmente foi muito 

desafiador (riso). Depois eu me apaixonei pela ideia... que eu tinha... bom, isso a gente 
ainda vai discutir, mas eu tinha muito o professor como o centro e daí eu aprendi que não 

era bem assim.  

 

Nessa passagem, Viviane revela que a multi-idade de 4 a 5 anos e 11 meses não a 

impactou tanto nesse sentido, não possibilitou a ela essa mudança de olhar com relação à 

centralidade da professora, desafio que ela diz que enfrentou ao assumir uma turma de 1 ano e 

meio a 5 anos e 11 meses. No segundo círculo então ela detalhou o processo vivido por ela 

nesse sentido, e a fala abaixo nos possibilita observar o seu movimento auto(trans)formativo: 

 

Pois é, eu sempre queria eu organizar tudo, sempre eles em torno de mim, sempre em torno 
de mim, então pra mim foi um conflito muito grande quando eu entrei na turma, pra mim 

era tudo uma bagunça, eu pensava ‘meu Deus! Isso aqui é uma loucura, uma bagunça, 
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não é assim’, na minha cabeça não estava certo [...] Aos poucos a gente foi... Vocês traziam 

nas formações alguns textos pra gente ler, aí eu me lembro que tinha um texto que falava 

sobre isso, até eu me lembro que tinha uma charge que era de uma criança e aí tinha uns 
balões, aí a professora falando algumas coisas e ela imaginando, daqui a pouco a 

professora ‘tu imita agora’, mas não era bem isso que ela queria, alguma coisa assim, 

tinha um texto, uma charge, aí eu fiquei pensando ‘bem o que eu faço, porque eu monto e 

fico esperando que eles sejam assim, que eu tenho que fazer assado, eu vou começar a 
tentar de uma maneira diferente, eu vou tentar deixar eles brincar’. Aí eu percebi que 

quando eu comecei a desencanar, comecei a sentar junto, comecei a brincar, aí eu já não 

comecei mais a enxergar como uma bagunça, foi aos poucos, eu não sei te dizer 
exatamente, mas eu sei que foi aos poucos, foi um processo, foi aos pouquinhos. Um dia 

eu fui brincando com um, aí eu vi que os pequenininhos brincavam de uma maneira 

diferente, aí às vezes os maiores montavam espaços e os menores iam lá e destruíam tudo, 

aí eu pensava ‘Ah meu Deus!’, aí chamava o pequenininho e falava ‘olha aqui, o colega 
está triste, você desmontou, vamos ajudar a montar?’, e sabe, rapidamente o pequenininho 

já ia juntar as pecinhas e fazia carinho no maior ‘não fica triste’, eu ficava ‘aah!’, mas 

que legal também essa interação deles, porque o pequenininho não faz porque ele quer 
fazer por gosto, é porque faz parte da faixa etária, eu já comecei a compreender como um 

todo. Depois eu comecei a gostar mais.  

 

 Essa “necessidade” da professora de “controlar” as crianças gerou um diálogo 

problematizador muito significativo no segundo círculo, que gerou certo desconforto entre o 

grupo, gerando também um movimento de imersão e emersão nessa temática. Tal 

aprofundamento ocorreu após a narração da história “Selvagem”101, quando o grupo foi 

instigado a refletir acerca da história: 

 

Maria Talita: Eu acho que domar, a ideia do fechamento, da restrição, a gente sempre 

tenta ampliar.  

 

Karla: Porque um ensina o outro.  
 

Maria Talita: É. Aprender a comer com o urso, aprender a brincar, a gente tem uma 

tendência ao cerceamento, a nossa estrutura é do cerceamento, a estrutura em si, e a gente 
sempre tenta romper com o cerceamento, mas a gente está percebendo que a gente está 

sempre cerceando, que a gente precisa ter as coisas sob os nossos olhos, sob o nosso... 

 
Gabriela: Controle 

 

Maria Talita: ...controle  

 
[...] 

 

Gabriela: Eu acho que é uma metáfora para a gente pensar, não só a selvageria [...] mas 
na forma diferente que as crianças têm de ver o mundo, de entender o mundo, e como a 

gente adulto nessa ideia de domar, domesticar; e acho que em alguns momentos sim é 

importante que as crianças também tenham alguns exemplos da nossa cultura, mas fiquei 

                                                
101 A dinâmica envolvida na narração dessa história no segundo círculo, está descrita na Sexta Carta, na página 

178. 
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pensando metaforicamente nessa coisa de que a gente vai ensinar a brincar, que a gente 

diz que a criança aprende a brincar, mas não necessariamente conosco [...] 

 
(O grupo concorda) 

 

Gabriela: É com alguém que elas aprendem a brincar. Então, não sei, fiquei pensando 

[...]” 
 

[...]  

 
Gabriela: É, mas estou tentando assim trazer para a Educação Infantil, não sei, fiquei 

pensando nessa metáfora de que eles têm sempre um modo muito diferente da gente de ver 

as coisas. Ontem a gente tinha aula de aperfeiçoamento e ficou falando sobre essa coisa 

de dar certo ou não dar certo, para quem dá certo e para quem não dá certo, para eles às 
vezes está super legal, está super dando certo e para nós “que bagunça”. 

 

Maria Talita: Aham. 
 

Maricota: Os padrões, a gente sempre espera um padrão de comportamento, quando foge 

daquilo a gente não sabe, tem crianças e pessoas que não se adaptam aqueles padrões e 
fogem.  

 

Maria Talita: Fogem.  

 
Maricota: Fugiu, para um lugar onde ela fosse aceita. O que deixava ela feliz me chamou 

a atenção, ela não era feliz, ela não estava feliz, e que bom que ela conseguiu dar esse 

basta e fugir, ir para um lugar onde ele é aceita, porque em tempos que a gente tem tanta 
depressão, tantas doenças, será que não é por isso? É muito interessante a história.  

 

Juliana: Até porque com os animais com cada um ela aprendeu uma coisa diferente, 
quando ela foi para um lugar que era tudo meio que padronizado e todos comiam da 

mesma forma, brincavam da mesma forma, aquilo foi um baque porque ela estava 

acostumada com o que era diferente. 

  
(Conversas)  

 

Gabriela: Eu acho que as crianças não conseguem fugir literalmente porque a gente não 
deixa, a gente fecha a porta. 

 

(Risos) 

 
Karla: Na minha sala tem um negocinho de colocar... (movimento de trancar a porta) 

 

Gabriela: Mas eu acho que eles têm outras rotas de fuga, de desviar “ah! Vamos desenhar 
não sei o que”, aí eles desenham o que eles querem ou inventam outras brincadeiras, fazem 

birra, brigam, enfim, eles encontram jeitos de dizer que não está bom para eles, e que nem 

sempre a gente consegue compreender e ajudar eles a ficarem felizes, mas a gente tenta.  

        

  Ao reviver esse diálogo, fico a me questionar e lanço esse questionamento também a 

vocês, colegas: mas e por que não aprendemos isso numa turma de mesma idade? Talvez porque 

seja impossível “dirigir” uma turma com idades tão diversas? Mas essas reflexões revelam que 

assumimos que dirigimos uma turma de crianças com a mesma faixa etária? E onde aprendemos 
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isso? Terá mais peso a nossa experiência enquanto estudantes ao longo da vida ou as 

aprendizagens construídas na formação inicial? 

 Na terceira carta que compartilhou comigo, Ana Carla fez uma reflexão muito 

significativa, demonstrando as auto(trans)formações vividas por ela ao longo de sua atuação. 

Essa coautora viveu um momento de muita angústia no início de sua atuação porque tinha 

muitas dúvidas com relação ao seu papel como professora nessas turmas, e nessa terceira carta 

ela escreve:  

 

Fico feliz em perceber que as próprias crianças da turma de multi-idades nos dão subsídios 

para planejar propostas e espaços significativos à elas, cada qual participando de uma 

maneira, com suas percepções e com seus modos de ser e fazer. Posso dizer que esse 
planejamento com o olhar das crianças só é possível, pois consigo hoje, perceber meu papel 

como professora dessas turmas, o de potencializar as aprendizagens das crianças e permitir 

a elas que sejam protagonistas de seus processos de aprendizagem. 

 

 Com relação ao reconhecimento de seu papel como professora, Karla alerta que “A 

formação, não sei se mudou agora, mas o papel do professor, qual é o papel do professor e o 

papel da criança na escola nunca é discutido, então tu não consegue balancear esses dois 

papéis que tem que andar juntos” (Quarto círculo).  

 Ana Carla revela, na passagem acima, que aos poucos foi compreendendo que o seu 

papel não era o de “dirigir” a turma, mas “devolver” às crianças esse lugar de protagonistas e, 

a partir da escuta e do olhar a elas, potencializar, qualificar as aprendizagens. Conforme 

mencionado anteriormente, provavelmente tenha sido, concomitantemente, a construção do 

movimento de repensar a organização dos espaços no planejamento, considerando que todos os 

espaços eram “atividades principais” para as crianças, e a ampliação das faixas etárias nas 

turmas que tenha provocado esse olhar na coautora Ana Carla.  

 Esse movimento de avaliar que não apenas a atuação na multi-idade, mas todas as 

reflexões que o grupo foi construindo a partir dessa atuação nos espaços de estudo 

oportunizados na UEIIA, foi o que impulsionou essas auto(trans)formações, foi algo que aos 

poucos foi sendo levantado pelo grupo e ganhando muita força, conforme destacamos na 

próxima carta, dedicada à Ipê como um espaço auto(trans)formativo. 

            Mas com relação à Ana Carla, é importante considerar, conforme já mencionamos em 

outros momentos, que ela destaca suas auto(trans)formações a partir do momento em que passa 

a atuar em uma turma com intervalos maiores entre as idades, tendo sido esse momento que 

mais a mobilizou a repensar a sua prática, o que também é constatado nos relatos de Karla, 

Viviane e Gianna.  
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            No segundo círculo, umas das aprendizagens relatada pela Karla com relação ao respeito 

ao protagonismo das crianças e ao papel dela como “mediadora”, vai ao encontro dessa 

aprendizagem relatada por Ana Carla:  

 

E assim, esse organizar, quando eu coloco, por exemplo, que são os canos e umas bolinhas 

de diferentes tamanhos, aí tem uns que vão empilhar, eu tenho uma guriazinha que adora 

só ficar colocando as bolinhas, coloca em tudo quanto é buraco que ela acha ela está 
colocando coisa dentro... Então assim, é uma mesma proposta, uma mesma atividade, 

porque eu não tenho espaço para colocar mais do que duas, não tenho como colocar na 

minha sala, mas eles dão a cara deles. Eu digo para a minha estagiária assim “procura 

interferir o menos possível, mas deixa eles brincarem, eles explorarem do jeito deles, não 
fica dizendo empilha, deixa ver se ele vai descobrir”, essa mediação também que eu acho 

que é, que eu coloquei na minha carta também, que é uma aprendizagem, que a turma 

multi-idade sempre... foi um marco para mim que eles me mostraram como que eu devo 
mediar ou não, porque eles me dizem “deixa eu fazer do meu jeito, para de me dizer como 

é que eu tenho que fazer”. 

  

 Karla, em sua fala, remete-se ao que ela vive no seu contexto atual, de uma turma de 

mesma faixa etária, demonstrando que a mediação que hoje ela realiza com as crianças dessa 

turma, bem como o modo de ser professora que ela “ensina” para a estagiária, é algo que foi 

construído por ela na turma multi-idade. Maricota, nesse mesmo sentido, sinaliza: “A riqueza 

do trabalho nas turmas multi-idade são as trocas que as crianças fazem entre elas, os adultos 

são mediadores do processo o que é muito desafiador” (Segunda carta). 

Aqui, talvez caiba um esclarecimento importante com relação ao que compreendemos 

por ensinar e com relação ao papel da professora. Com Malaguzzi (1999) e Freire (1995), 

compreendemos que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as condições para a sua 

construção. Diante disso, compreendemos como papel da professora de educação infantil 

organizar espaços, materiais, tempos e intervenções na sua atuação junto à turma. Desde que 

atuamos com as turmas multi-idades, vimos aprendendo a importância e a necessidade de 

organizar diferentes propostas e de seguir as crianças nessas propostas, dando continuidade a 

elas (incluindo ou retirando materiais, qualificando as intervenções) a partir da nossa escuta e 

do nosso olhar aguçado às crianças. Assim como acontece nas pedagogias italianas sobre as 

quais nos debruçamos, planejamos possibilitando que as crianças trabalhem em diferentes 

propostas e em pequenos grupos. Inclusive, as teorias elaboradas em Reggio Emilia 

(EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 1999) indicam que, para que as crianças vivam 

experiências nas propostas que organizamos, é importante que elas estejam em grupos de, no 

máximo, cinco crianças, de modo a intensificar os relacionamentos entre elas e o modo como 

se relacionam com os espaços e os materiais 
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 Compreendemos, nesse processo, que o papel da professora é acompanhar os ritmos e 

diferentes movimentos das crianças, considerando que elas vão manifestando seus interesses 

no decorrer das propostas. Segundo Malaguzzi (1999, p. 83), aos professores cabe “[...] 

ingressar na estrutura de tempo das crianças, cujos interesses emergem apenas no curso da 

atividade [...]. Devem perceber que escutar as crianças é tão necessário quanto prático. Devem 

saber que as atividades devem ser tão numerosas quanto a tecla de um piano [...]”. Isso, para 

eles, significa seguir as crianças e não planos.  

 Nigris (2014) aproxima esse papel da professora, do qual estamos falando, de uma 

“didática da maravilha”. Segundo ela, há uma espécie de ponto de maravilhamento nas crianças, 

que significa o momento em que elas estão maravilhadas, interessadas em conhecer e aprender 

algo. Esse ponto de maravilhamento, eu diria, baseada em Larrosa (2002), que é o início da 

experiência da criança. Segundo essa autora, a professora deve estar atenta para captar esse 

momento, a fim de que possa realizar intervenções e projetar planejamentos que sigam as 

crianças e suas curiosidades, e eu diria que só conseguimos captar este momento da criança 

com escuta sensível e olhar aguçado. 

 

 

E então, que características precisa ter uma didática que possa ser definida “didática 

da maravilha”, que saiba promover a admiração, que saiba partir das curiosidades 

divertidas dos alunos; que se detenha nas bolhas de água e não sobre o projeto do 

adulto, mesmo quando pode parecer fascinante, como ver baleias; que dá vida e acolhe 
o pensamento divergente, o pensamento que nasce não somente da intenção mas 

também do erro, como no caso de Fleming que descobre a penicilina “por engano”, 

“por desordem”, porque esquece a janela aberta e o laboratório se enche de bactérias 

e esporos. Como Fleming, que disse de si mesmo “não vou descobrir nada se tudo 

estiver limpo”, as crianças também não vão descobrir nada se tudo estiver em ordem, 

tudo pré-estruturado (não só do ponto de vista lógico-textual, mas também da 

organização das atividades ou dos materiais com os quais se experimenta) (NIGRIS, 

2014, p. 149).  

 

 

 Freire, em diálogo com Guimarães, destaca a importância de que também a professora 

se espante, se alegre com as descobertas e conquistas dos educandos:  

 

Tu sabes Sérgio, que, para mim, o educador tem que travar uma série de batalhas 

diárias. Fundamentalmente, ele tem que jamais deixar que a sua alegria fique calejada. 

Quer dizer: para mim, o educador não pode cansar de viver a alegria do educando. No 

momento em que ele sente que a capacidade de ficar alegre com a descoberta do 

educando - não importa qual o nível dele, em que grau trabalha - no momento em que 

ele já não se alegra, não se arrepia diante de uma alegria, da alegria da descoberta, é 

que ele já está ameaçado de burocratizar sua mente. E, se ele burocratiza pelo hábito 

de fazer [...] ele, burocratizando-se, perdeu a capacidade de espantar-se.  E, se ele já 

não se espanta com a alegria do menino que descobre, pela primeira vez, algo que ele 

descobriu várias vezes, e redescobriu, então ele já não é mais educador. (FREIRE; 
GUIMARÃES, 1982, p. 84-85) 
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Surge, então, uma professora que está ali para desafiar e ampliar o percurso das crianças 

ao invés de transmitir algo, uma professora que está presente, sem ser uma intrusa (RINALDI, 

2014), que distribui oportunidades, que está dentro e fora do grupo, um recurso, uma professora 

ouvinte e observadora (FILIPPINI, 1999), aquela que tenta capturar os momentos certos 

(MALAGUZZI, 1999), que se espanta e se alegra com as descobertas das crianças.  

 Dessa forma, as coautoras deixaram bastante evidente o quanto as multi-idades a 

levaram a repensar a docência. Nas palavras de Maria Talita: 

 

Percebo que as vivências nas turmas multi-idades, desde 2015, me instigam a pensar mais 

na docência, pois é um processo longo e resistente de deixarmos de pensar que somos nós 

quem dirigimos, a direção é coletiva, não unilateral. São crianças e adultos em vivências 
que possibilitam aprender sobre os processos. Nós adultos precisamos estar disponíveis 

para registrar, documentar, ampliar e qualificar as relações, e deste modo todos aprendem. 

A organização dos espaços, a seleção e disponibilidade dos materiais é de extrema 

importância pois influencia no contexto relacional (Terceira carta). 

 

Mas, na educação infantil, infelizmente a preocupação com os resultados ainda parece 

ser muito maior do que a preocupação com o processo, o que significa que muito mais do que 

acompanhar as experiências vividas pelas crianças, a preocupação está em mostrar o 

“trabalhinho” que a criança fez, que ela já sabe escrever o nome, que ela já sabe contar até dez. 

E pouco importa se quem fez o trabalhinho pela criança foi a professora, e se ela escreve o seu 

nome e sabe contar por mera repetição, sem associação e compreensão do significado das letras 

e dos números.  

Um dia eu deixei à disposição, em uma das mesas da sala da minha turma, muitos 

materiais para que as crianças fizessem algumas criações. Observei que uma das crianças 

sentou-se, escolheu cada um dos materiais que queria para a sua produção, e começou a criar. 

Enquanto colava-os no papelão, ia contando uma história e dando significado ao que estava 

construindo. Eu fui fotografando esses momentos e, no final, ela quis finalizar sua narrativa e 

foi tirando todos os materiais que ela já havia colado, deixando apenas um chumaço de algodão 

colado no papelão. E aquilo foi significativo para ela, que deu um sentido para o fato dos outros 

materiais terem saído de cena, literalmente. A mãe chegou ao final da manhã para buscá-la, viu 

sua construção e questionou porque ela não havia criado nada e eu, imediatamente, busquei as 

fotos e contei o quanto ela havia criado e narrado naquela proposta.  

Preocupar-se com o produto final tem sido uma constante no trabalho pedagógico na 

educação infantil. E para isso as crianças muitas vezes recebem desenhos prontos para pintar – 

porque vá que elas não desenhem ou desenhem e apaguem, ou pior ainda, que o seu desenho 
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seja “inferior” ao do colega... o que mostrar à família? – e são orientadas também a fazerem a 

pintura com a tinta “detalhadamente assim”. Os famosos “carimbos” com tinta funcionam 

assim: as crianças ficam ali, encantadas com as cores e a textura da tinta, ansiosas por 

explorarem ela com as mãos, os braços, os pés, com o corpo todo. E aí a professora – e eu já 

presenciei isso muitas vezes, em muitas escolas – segura o pulso da criança, passa a tinta com 

pincel na sua mão, leva a mão até a folha, carimba, tira a tinta da mão com papel higiênico e 

mostra à criança que linda que ficou a “sua produção”! E muitas famílias adoram ver as mãos 

das crianças carimbadas, sem tomarem conhecimento desse processo vivido por elas! 

Para dar conta de mostrar um produto final, é necessário planejar uma atividade da qual 

todas as crianças participem, afinal, o que eu vou explicar à mãe que me perguntar por que o 

desenho da filha não está na parede com os desenhos dos colegas? Mas nessa “atividade única”, 

há ainda muitas outras questões implicadas. Danilo Russo, um educador italiano de crianças 

pequenas, explica:  

 

Poderia argumentar que é conveniente, e até muito escolar, decidir, planejar, toda uma 

série de atividades importantes para mim e adequar toda a atividade do grupo a elas. 

Determinaria uma situação em que amiúde e durante a maior parte do tempo comum, 

todos e todas veem todos e todas fazerem algo (isto é, a mesma coisa) sob minha 
ordem; e em que os indivíduos e seus corpos estão, por assim dizer, protegidos da sua 

própria aglomeração ao serem colocados em movimentos precisos em momentos 

precisos (simplificando, se todos e todas fazem a mesma coisa – melhor ainda se 

sentados – é mais difícil que se choquem, briguem, disputem um brinquedo, errem...) 

(RUSSO, 2008, p. 153). 

 

Sim, nesse caso eu terei um produto. Terei crianças que sabem a hora certa e o tempo 

certo de todas as coisas. É mais fácil determinar que o tempo do almoço será de quinze minutos 

e que o tempo da pintura será de meia-hora após o almoço. E todas as crianças precisam se 

adequar a isso. Quem é mesmo o centro do trabalho pedagógico? Qual é mesmo o trabalho da 

professora com a educação infantil?   

Oliveira-Formosinho; Kishimoto; Pinazza (2007) fazem também uma reflexão muito 

interessante sobre esse currículo uniforme na educação infantil, sobre todas as crianças fazerem 

as mesmas coisas ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Sabe aquele mural com todos os 

“trabalhinhos” da turma, em que nenhum destoa do outro? Todos iguaizinhos em formas, cores 

e tamanhos? É a isso que me refiro. Oliveira-Formosinho; Kishimoto; Pinazza (2007) e outros 

autores salientam que “[...] os professores dispõem de um currículo uniforme pronto-a-vestir 

tamanho único, adotam atitudes uniformes perante todas as crianças, pretendendo que as 

diferenças não existem e procurando a igualdade para todos que oblitera a diferença em 

presença” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, apud, 
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FORMOSINHO; ARAÚJO, 2013, p. 77). Onde ficam as diferenças, as singularidades das 

crianças, se todas são colocadas no mesmo “quadrado”? Como pode haver escuta e olhar assim? 

Bruna, nesse sentido, faz um alerta: “[...] a criança traz em sua essência o colorido e a escola e 

professores acabam ‘desbotando’ este colorido quando não considera as necessidades e 

interesses da criança; quando tenta “colocá-la dentro da norma”, desconsiderando sua 

individualidade” (Quarta carta). 

Como mencionei anteriormente, quando tenho um grupo de crianças com a mesma faixa 

etária fica mais fácil projetar atividades que eu, professora, entendo que todos vão gostar e que 

todos vão fazer. E mesmo que alguma criança não queira participar, independente do motivo, 

ela vai precisar participar porque eu determinei que naquele momento seria aquela proposta.  

Russo (2008), quando escreve suas “cartas de intenções” a cada início de ano letivo com 

relação à turma que irá receber, escreve que ser professor de educação infantil é ser um 

professor que “não dá aulas”, partindo do pressuposto de que na educação infantil as crianças 

devem fazer suas descobertas, ao passo que o professor está ali, ao lado, e eu tenho dito que 

talvez a melhor expressão seja “nem tão perto e nem tão longe”, para mediar, apoiar, qualificar 

as experiências das crianças. 

Nesse sentido, Karla comentou, no quarto e último círculo, que um de seus principais 

desafios na turma multi-idade, que levou à sua auto(trans)formação, foi justamente “repensar o 

que é uma aula”, levando o grupo a retomar o diálogo acerca da centralidade do processo 

educativo e do que se espera da ação educativa com a educação infantil:  

 

Karla: Repensar o que é uma aula. Porque eu vim de uma formação que pouco tive contato 

com a Educação Infantil, e eu fui trabalhar na Educação Infantil, e daí eu tive que... e eu 

vinha de uma formação que me diziam que o professor deve fazer tal coisa, é o professor 
que vai levar... eu não estou dizendo que é o detentor do conhecimento, mas é ele que 

decide tudo.  

 

Juliana: Ele que é o centro.  
 

Karla: Ele que é o centro, e daí eu vim para a educação infantil e tive que reorganizar 

todas essas ideias na minha cabeça, então repensar o que é uma aula. Eu acho que é isso.  
 

Pesquisadora - coordenadora: E tu considera que foi na multi-idade que tu teve essa 

oportunidade de pensar sobre isso? 

 

Karla: Sim. [...] porque eu lembro que eu cheguei... é que a nossa organização de 

planejamento também era diferente, tinha o projeto, era eu que definia as atividades do 

projeto; eu lembro que eu sentei “o que vocês querem estudar?”, e daí eu não sei assim se 
foi tão... todo mundo falou sobre os planetas, eu não lembro, mas eu acho que era uma 

coisa também que eu achava que era mais fácil, então o que falaram que talvez fosse mais 

difícil eu nem escutei. Então assim, o que é uma aula na turma multi-idade? E que os pais 
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também vem perguntar “o que tu fez na aula hoje?” ou “tu estuda aqui na escola?”, o 

estudar então remete a uma aula? Remete ao que? O que é essa aula? 

 
Juliana: O que tu aprendeu hoje? 

 

Maria Talita: O que era a folhinha? 

 
Juliana: O que vocês fizeram de atividade? 

 

Falarmos em escuta sensível e olhar aguçado com a educação infantil significa estarmos 

abertos, com sensibilidade, às necessidades e curiosidades das crianças. Significa incentivá-las 

e apoiá-las em suas construções, criações, registrar os seus processos, que sempre são 

diferentes, embora ninguém nos mostre isso.  

Na turma multi-idade não há como determinar que todas as crianças vão almoçar em 

quinze minutos porque uma das crianças, que ainda está aprendendo a se servir, vai levar cinco 

minutos só para servir seu prato, e eu preciso incentivá-la a desenvolver sua autonomia também 

na hora de se servir. Na minha turma eu sei que algumas crianças já se servem com destreza, 

conseguem se alimentar sem derrubar a comida na roupa e no chão, outras já estão avançando 

mais nessas aprendizagens, e outras estão iniciando-as. Mas os colegas que já sabem fazer isso 

constituem muito mais a referência para aqueles que estão aprendendo, do que eu, professora, 

porque ao ver os colegas se servirem e se alimentarem, os que ainda não sabem ou não 

conseguem, aprendem nessa observação. E aqueles que já sabem, já sugerem que podem se 

servir por último e oferecem a cuba aos menores para que estes se sirvam, quando não oferecem 

ajuda para realizarem essa tarefa. Esse momento pedagógico – sim, pedagógico – não parece 

muito mais tranquilo assim do que se acontecesse em uma turma só de crianças menores, onde 

dez ou doze delas ainda estão aprendendo a se servir e eu, professora, preciso dar conta de 

auxiliar todas ao mesmo tempo? 

Gabriela e Lígia, nesse sentido, levantaram um potencial importante da turma multi-

idade no terceiro círculo: 

 

Gabriela: Acho que a multi-idade nos desloca mais para pensar as questões da prática. 

 

Bruna: Sim. 
 

Gabriela: Porque é isso, é o que eu sempre digo, que a gente tem mais que se descontruir 

do que construir, porque a gente não sabe ser professor de quase nada quando a gente sai, 

e nunca a gente pensou em ser de uma turma multi-idade. Então eu acho que isso nos 
desloca mais para pensar coisas assim “ah, essa criança...”, eu acho bem isso, a 

especificidade de cada um, os desafios mais do cotidiano. Mas eu acho que a gente só 

também faz isso porque tem esse espaço, porque talvez se a gente tivesse 40 horas com 
criança a gente passasse batido, e em algum momento dissesse “azar, ele não quer brincar, 
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não quer desenhar, paciência”. Eu acho que é as duas coisas assim: nos desloca mais 

desse olhar de ser centro, tira isso da gente, e coloca as crianças no centro, que isso a 

gente escuta na Pedagogia mas não sabe como funciona de verdade, porque todos os 
planejamentos que a gente faz a gente faz uma coisa de cada vez, então eu acho que é... E 

ao mesmo tempo eu acho que potencializa cada (ênfase) diferença da turma como uma 

coisa boa, porque ao invés de a gente dizer “meu Deus! Ele nunca pára para ouvir 

histórias”, a gente pensa em formas diferentes de contar história para ver se um dia ele 
vai querer ouvir. Então eu acho que nos desloca desse lugar, não de conforto porque eu 

acho que nenhum lugar de professor é confortável, mas disso assim, de achar que “ah, é 

isso mesmo”, eu acho que isso nunca a gente tem na multi-idade.  
 

Bruna: Da formação realmente continuada, a gente está sempre buscando, sempre 

aprendendo.  

 
Pesquisadora - coordenadora: Porque como é que eu vou pensar em diferentes formas de 

contar histórias se eu não tenho horário de planejamento para fazer isso, se eu não tenho 

espaços de formação onde alguém vai me dizer “quem sabe tu já tentou outra forma de 
contar essa história?” 

 

Gabriela: É. 
 

Pesquisadora - coordenadora: Realmente, e isso é uma coisa que veio muito forte no 

último encontro, essa coisa, eu acho que foi unânime, retomando a gravação, todo mundo 

disse que a multi-idade sim potencializa, mas ela sozinha não conseguiria nada. Se a gente 
não tivesse um espaço onde a gente pudesse refletir, conversar sobre, dialogar sobre a 

prática, a gente não conseguiria.  

 
(Grupo concorda) 

 

[...] 

 

Lígia: O meu processo foi inverso, eu aprendi a ser professora na multi-idade e eu saí, e 

eu saí justamente para isso, para ver outras realidades, porque quando eu estava no Ipê 

eu ouvia os seguintes comentários que me incomodavam e me inquietavam muito “ah! Mas 
o Ipê é diferente, o Ipê é uma bolha, o Ipê é outro mundo, eu quero ver quando tu sair”. 

Então tá, então vamos ver. [...] E eu estranhei bastante (ênfase) porque tinha uma frase, 

tem até hoje que me incomoda. Ela me incomoda muito. Quando eu escuto uma professora 
dizer assim, “mas ele não acompanha”. Defina o que é acompanhar. “Ah! Mas ele já tem 

nove anos e não faz tal coisa”. Mas quem é que disse que com nove anos ele tem que fazer 

tal coisa? Porque que é que ele está num terceiro ano lá e tem que copiar no mesmo tempo 

que o outro? Porque que é que ele tem que saber aquela mesma coisa que o outro no 
mesmo momento, sabe? Me inquietava muito quando eu via um deles na janela. Daí eu 

digo “tá, eu vou problematizar o que está na janela lá”, mas aí tu lembra da diretora, dos 

colegas, do não sei o que, sabe, tu não está num espaço que te possibilita isso. Então assim, 
o que me trouxe a Ipê e a multi-idade foi esse olhar, de olhar para eles como “não, tu não 

está conseguindo, eu vou trazer uma outra possibilidade para ti”, vou fazer mais trabalhos 

em grupos para trabalhar as especificidades, eu não preciso estar só no quadro, estar 
“nivelando” todos eles, “não acompanha”, e isso me trouxe, eu consegui fazer isso, mas 

é bem difícil porque é tu e tu. [...] 

 

Bruna: E Deus o livre tu pensar em alguma coisa muito diferente. 
 

Lígia: Muito diferente, e às vezes tu fala “bah, estou com uma dificuldade”, “tu não sabe 

isso, tu não te formou?” (voz irônica), sabe, te formou, tem diploma, está pronto. 
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Sendo assim, se consideramos que a docência com a educação infantil é uma docência 

que não dá aula, que não têm alunos, nem disciplinas, grades curriculares: 

 

[...] faz-se necessária uma outra formação profissional docente (formação + pesquisa 

= inovação), também sofisticada, e uma pedagogia para a infância [...] com 

professores(as) capazes de trabalhar com idades misturadas, em duplas de adultos sem 
hierarquia, “alfabetizados” nas cem linguagens, críticos das pedagogias 

espontaneístas e cognitivistas, superando os binarismos, o adultocentrismo, o 

sexismo, o racismo, enfim, todos os preconceitos e desigualdades. A professora não 

ensina, mas, com intencionalidade educativa planeja, organiza e coloca à disposição 

das crianças tempos, espaços e materiais que favoreçam provocações à imaginação e 

desafios ao raciocínio, dando asas à curiosidade, proporcionando espanto, descoberta, 

maravilhamento e todas as formas de expressão nas mais diferentes intensidades 

(FARIA; RICHTER, 2009, p. 110). 

 

Conforme cita Arroyo, “[...] a questão não é secundarizar o conhecimento socialmente 

construído, mas incorporar dimensões perdidas, visões alargadas, sensibilidades novas para 

dimensões do humano secundarizadas. Alargar nossa docência [...]” (ARROYO, 2004, p. 71). 

Para isso, o desafio do educador se amplia, uma vez que implica novos saberes e novas 

sensibilidades, outras Pedagogias para Outros Sujeitos (ARROYO, 2014).  

 Lígia, nesse sentido, destaca:   

 

[...] eu concordo que as turmas multidade desafiam sim a olhar a docência de um modo 
diferente, mas eu não me sinto resistente quanto a esse processo, pelo contrário, é esse 

desafio que me fascina. Estar em constante transformação. Esse processo todo para mim 

vem com a escuta das crianças, pois crianças diferentes exigem práticas diferentes (Quarta 
carta).  

 

Com relação a esse processo de escuta, e retomando a consideração anterior de Maria 

Talita, de que “Nós adultos precisamos estar disponíveis para registrar, documentar, ampliar e 

qualificar as relações [...]”, gostaríamos de destacar a necessidade do registro dessa escuta 

sensível e olhar aguçado às crianças, pois os gestos, as palavras, as descobertas, os diferentes 

movimentos delas estão para nos possibilitar promover experiências qualificadas, e também 

para nos possibilitar contar essa parte da vida da criança, de modo que ela possa levá-la com 

ela.  

Na abordagem italiana, há uma relação muito forte entre escuta e documentação 

pedagógica, sendo esta considerada o modo de tornar visível essa escuta (KINNEY; 

WHARTON, 2009; RINALDI, 2014). A documentação pedagógica é composta por fotos, 

vídeos, produções das crianças, toda a forma de registro que possa existir e que revele as 

experiências e os processos de aprendizagem vividos pelas crianças. A abordagem italiana tem 

na documentação pedagógica um de seus pontos centrais; segundo eles, é ela que permite 
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acompanhar os percursos empreendidos pelas crianças, e os processos formativos dos 

professores têm como base essa documentação (RINALDI, 1999).   

 

[...] documentar significa acima de tudo deixar vestígios, criar documentos, notas 

escritas, tabelas de observação, diários e outras formas narrativas, mas também 

gravações, fotografias, slides e vídeos que possam tornar visíveis os processos de 

aprendizagem das crianças e as formas de construção do conhecimento (incluindo 
também os aspectos relacionais e emocionais). Esses documentos constituem o núcleo 

temático de uma observação competente; são descobertas parciais, interpretações 

subjetivas que, por sua vez, devem ser reinterpretadas e discutidas com outros, em 

especial com os educadores (RINALDI, 2014, p. 110). 

 

Registrar os movimentos, os pequenos gestos, as primeiras descobertas, as falas, as 

curiosidades e o processo de conhecimento de si, dos outros e do mundo, empreendido pelas 

crianças, é uma dimensão muito importante e que sim, revela nossa escuta sensível e olhar 

aguçado à elas. 

Gianna, no segundo círculo, apresentou seu caderno de registros para o grupo, revelando 

a importância do registro re-criativo:  

 

Eu trouxe a partir do que eu escrevi para a Ju no sábado, e aí eu já tinha separado da 

outra vez, eu trouxe o meu primeiro caderno de registro aqui da Ipê, esse caderno 
simboliza, tem muita escrita, e fazia muito tempo que eu não pegava ele, ele estava lá 

guardadinho, eu guardei em uma caixa com várias coisas, as outras coisas já foram fora 

porque eu não sou de guardar muita coisa, aí eu deixei o caderno, eu digo “o caderno vai 

ficar”. Eu entrei aqui no Ipê, foi a primeira turma que eu era professora, eu sempre fui a 
estagiária, a bolsista, a que vinha uma vez por semana. Eu tive uma turma de berçário [...] 

Aí eu peguei o caderno e fiquei me lembrando de como são as coisas e como a caminhada 

faz parte. [...] eu acho que são as ressignificações que a gente faz desse processo, desse 
trabalho. 

 

 Interessante observar, na escrita da Juliana, a síntese do que vimos destacando com 

relação à multi-idade auto(trans)formar a nossa forma de ser docente: 

 

[...] ser professora em turma de multi-idade me fez estar mais atenta as especificidades das 

crianças, pois as fases de desenvolvimento eram mais distintas, também me permitiu 
portanto estar mais atenta as formas de interações que se estabeleciam entre as crianças 

para que assim quando necessário pudesse mediar, pensar em o que de fato era desafio para 

cada uma e buscar respeitar as diferenças. E essa maneira de pensar acabava refletindo a 

forma de organizar as propostas e portanto de ser docente (Terceira carta). 

 

Escutar com sensibilidade e olhar de forma aguçada para as crianças permitirá que eu, 

professora, compreenda esses diferentes tempos de aprendizagem. Permitirá que eu 

compreenda porque é importante planejar diferentes espaços e materiais às crianças, e dar 

continuidade àquilo que é iniciado por elas, considerando a singularidade de cada uma e a 
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pluralidade do grupo, e sem perder de vista a centralidade das interações, das brincadeiras e do 

desenvolvimento das linguagens.  

Mas sabemos também, analisando a nossa realidade, que muitas vezes as professoras 

nas escolas de educação infantil sequer têm tempo destinado, em sua carga horária, para 

planejar e estudar e, para que possa garantir seu sustento, acaba trabalhando em duas, três 

escolas diferentes, e muitas vezes em salas com um número excessivo de crianças. Essa 

realidade limita e muito a possibilidade de elaborar uma documentação pedagógica, de registrar 

e contar os processos vividos por cada criança. Por isso sentimos a necessidade de fazer duas 

considerações.  

Primeiro, gostaríamos de ressaltar a necessidade – sim, isso também há muito vem 

sendo dito, mas a nossa luta persiste – de uma maior valorização e de reais condições de trabalho 

às professoras na educação infantil, e em toda a educação básica, pois elas não estão ali para 

tomar conta das crianças e ensinar a elas conteúdos do ensino fundamental. As professoras estão 

ali para cuidar e educar as crianças, o que exige planejamento, registro, escuta sensível e olhar 

aguçado. Portanto, a nossa luta pelas crianças na educação infantil é também a nossa luta pelas 

professoras, que não podem cuidar e educar em salas superlotadas, em espaços restritos, sem 

tempo, espaço e condições físicas e mentais para planejar e registrar – e que mesmo nessas 

condições, às vezes, surpreendem e conseguem realizar um trabalho digno, de qualidade, em 

detrimento da sua saúde.  

A segunda consideração que gostaríamos de fazer diz respeito à necessidade de seguir 

firmes nessa luta, se escolhemos ser professoras. Freire (2002) é enfático ao afirmar que as 

crianças necessitam de professores e professoras competentes e amorosos, e não puros tios e 

tias. Rinaldi (2014), do mesmo modo, afirma que as crianças competentes necessitam de 

professoras competentes, que saibam escutá-las. Portanto, não podemos abandonar as nossas 

crianças, e por esse motivo não podemos abandonar a nós mesmos, “seguir esse barco” e 

continuar permitindo que nos silenciem, e que silenciemos as crianças. Elas são o horizonte da 

nossa esperança, então, mesmo que em condições difíceis, que não deixemos de lutar, que não 

deixemos morrer a nossa voz e a voz das nossas crianças. Elas precisam de nós, nós precisamos 

delas, e a escolha por acompanhá-las nesse início de suas vidas, foi exclusivamente nossa. Pela 

vida das nossas crianças, pela nossa vida, por uma educação de qualidade, por um mundo mais 

bonito, se escolhemos estar aqui, que lutemos, sempre, mas não deixemos “morrer a voz dos 

meninos e das meninas que estão crescendo”, se não, de nada terá adiantado o nosso trabalho, 

a nossa luta. É mostrando a importância do nosso trabalho para o mundo, é mostrando quem 

são as crianças, que conseguiremos fazer algo valer a pena.  
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Com isso, queremos dizer da necessidade de buscar, em meio às pedras no nosso 

caminho, possibilidades para registrar e, mesmo que um pouquinho a cada dia, de encontrar 

formas de narrar a história dessas crianças, pelas quais somos responsáveis. Como a Maria 

Eduarda escreveu – e lembrando que ela é uma criança que está vivendo esse momento da sua 

vida – as crianças “não vão esquecer da ‘imfância’, da sua escola”, e somos nós as responsáveis 

por essa parte da história de vida das crianças. Nas palavras de Giovannini (2002, p. 170): 

 

Educar uma criança dentro de uma creche ou pré-escola, junto a outras crianças e 

colegas de trabalho, exige algo a mais do adulto que trabalha com as crianças – algo 

que vai além de lhe proporcionar um ambiente seguro, acolhedor, rico e estimulante.  

Isto exige uma certa generosidade de atitude e uma disposição a devolver à criança – 

e aos pais – os acontecimentos, os pensamentos, os sentimentos, e as ideias que fazem 

o cotidiano e a história da creche. Exige uma capacidade de recontar, de colocar os 

acontecimentos e as pequenas histórias pessoais no contexto de uma história mais 
ampla, de modo que um momento de sua infância possa ser entregue a cada criança. 

Além disso, a construção de uma documentação sobre a criança é uma maneira de lhe 

dar uma atenção especial e de valorizar e identificar diferenças e estilos individuais. 

Permite que cada professor torne a experiência de cada criança única e especial.  

 

As crianças estão à nossa espera, têm o direito e merecem essa generosidade e 

disposição de nossa parte, e elas nada têm a ver com as condições a que somos submetidos em 

nosso trabalho – o que não significa que elas não percebam e que isso não possa ser dialogado 

com elas. A história das crianças, as possibilidades que lhes oferecemos ou que lhes negamos, 

dependem de nós, da nossa luta, de nossa generosidade, disposição e compromisso de escutá-

las e olhá-las com sensibilidade e de forma aguçada.  

Freire, em uma das cartas que escreve à prima Nathercinha, quando exilado no Chile, 

ao relatar suas vivências nesse novo espaço, expressa um sentimento muito bonito com relação 

às crianças: 

 
A gente olha ‘pras’ roseiras e parece gente rindo. Meninos rindo, com a pureza do riso 

das crianças. Se os homens grandes, e as pessoas grandes pudessem ou quisessem rir 

como as roseiras, como as crianças, não lhe parece que o mundo seria uma coisa linda? 

Mas eu acredito que um dia, com o esforço do próprio homem, o mundo, a vida vão 

deixar que as pessoas grandes possam rir como as crianças. Mais ainda – e isto é muito 

importante – vão deixar que todas as crianças possam rir. Porque hoje não são todas 

as que podem rir. Rir não é só abrir ou entreabrir os lábios e mostrar os dentes. É 

expressar uma alegria de viver, uma vontade de fazer as coisas, de transformar o 

mundo, de amar o mundo e os homens [...] (LACERDA, 2016, p. 57-58). 

 

O que nos leva, hoje, a escrever e acreditar profundamente na importância e na 

necessidade da escuta sensível e do olhar aguçado às crianças na Educação Infantil, e o que me 

levou ao desejo de compartilhar todas essas construções com vocês, colegas professoras, é 

exatamente termos percebido, ao viver experiências que nos tocaram, que realmente vivemos 
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em um país em que muitas crianças não podem rir porque são silenciadas no seu direito de se 

expressar, de criar, de transformar – e a própria Maria Eduarda, desde criança, percebe isso. 

Infelizmente temos a impressão de que as crianças estão cada vez mais sendo colocadas em 

“quadrados”, dentro dos quais todas elas têm de se ajustar para que possam entrar, e dentro dos 

quais todas são moldadas e “produzidas em série”. Essa percepção também não é novidade 

nenhuma, e já vem sendo manifestada por muitos pesquisadores, estudiosos, e inclusive por 

artistas, que em suas músicas, há muitos anos, já revelavam esse caráter da educação102. Por 

que na educação a mudança é tão difícil? 

Mas nós não estamos aqui para repetir tudo isso que já vem sendo dito há tanto tempo; 

estamos aqui para dizer que não bastam palavras, mas que é necessário que algo mude na 

educação infantil, que algo mude nas nossas escolas em geral, que não podemos mais aceitar 

propostas pedagógicas que revelem uma imagem de criança no papel, e práticas pedagógicas 

que revelem outra.  

Estamos aqui para tentar refletir, e nesse momento com vocês, colegas professoras, 

porque as práticas pedagógicas em muitas escolas continuam assim e, a partir disso, buscar 

alternativas. Estamos aqui para refletir sobre o que significa escutar as crianças e considerá-las 

protagonistas, competentes, criativas, a partir de experiências realizadas, olhando-se para a 

escola, para o contexto de nossa atuação. Não estamos aqui para “apontar o dedo” e achar 

culpados, mas para olhar para nós mesmas, refletir e buscar outras formas de praticar a 

pedagogia com a educação infantil, junto de nossas colegas professoras que se esforçam muito 

no seu trabalho diário, mas que, muitas vezes, acabam sendo reprimidas e silenciadas pelo 

sistema, assim como as crianças.  

Estamos aqui, portanto, para defender a necessidade e a importância de processos de 

auto(trans)formação permanente que tenham como centralidade do diálogo a escuta sensível e 

o olhar aguçado às crianças, o que consideramos ser o ponto chave para muitas das 

transformações que estamos buscando, e por isso convidamos vocês, colegas, a se engajarem 

conosco nessa luta, para que juntas possamos (re)construir uma do-discência com as crianças. 

                                                
102 Podemos citar como exemplo a música “Another Brick In The Wall” da Banda Inglesa Pink Floid, lançada no 
ano de 1979. A tradução do título é “Mais um tijolo no muro”, e o refrão da Parte II é assim traduzida: 

“Nós não precisamos de nenhuma educação.  

Nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral.  

De nenhum humor negro na sala de aula.  

Professores, deixem as crianças em paz.  

Ei! Professor! Deixe as crianças em paz!  

Em suma, você é apenas mais um tijolo no muro. 

Em suma, você é apenas mais um tijolo no muro.” 

Fonte: https://www.letras.mus.br/pink-floyd/64541/traducao.html 
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8 OITAVA CARTA: ÀS FUTURAS PROFESSORAS DAS CRIANÇAS 

 

as crianças evoluem cada vez mais des de bebê até ser velhinho [...] 

com o tempo as crianças vão conhecendo a vida o tempo e aprendendo como são as 
pessoas de verdade vão arumando emprego de medico de veterinária.  vão comprando 

casa para morar. e assim que elas evoluem e segem assim até ficarem bem velhinhos. 

(MARIA EDUARDA RECH, PROPÓSTA NA EDUCAÇÃO IMFANTIL, 2016) 

   

 Tão importante quanto dialogar sobre os constructos desta pesquisa com as colegas 

professoras, é dialogar também com vocês, futuras professoras das crianças de 0 a 5 anos e 11 

meses, e é por isso que esta carta é dedicada a vocês. Já estive nesse lugar de futura professora 

e, como escreveu a Maria Eduarda no trecho acima – quase parafraseando Freire, que fala sobre 

nosso inacabamento – estamos em “evolução” constante desde bebês até ficarmos bem 

velhinhos, o que também me possibilita assumir esse lugar de alguém “um pouco mais 

experiente”, para propor um diálogo com vocês.  

 Escolhi este trecho da “propósta” da Maria Eduarda para abrir esta carta justamente 

porque ela – “no auge” dos seus 8 anos – nos mostra que a vida está em constante processo de 

transformação, assim como nós, que nos auto(trans)formamos a cada fase da nossa vida, a cada 

experiência vivida.  

 E essa foi uma das principais construções elaboradas pelo nosso grupo da pesquisa 

(formado por mim e pelas coautoras), e a qual eu gostaria de compartilhar com vocês: que não 

saímos da graduação “sabendo tudo” ou “preparadas” para ser professoras, e que por isso 

mesmo o nosso caminho requer muito estudo, dedicação, muita reflexão crítica na e sobre a 

prática, muito caminhar para si (JOSSO, 2010a) e ensinar e aprender no coletivo.   

 Por isso tudo, compartilho com vocês aqui o que foi que nós, juntas, descobrimos  sobre 

nossos processos de auto(trans)formação permanente e sobre o que, de fato, precisamos 

valorizar em nosso campo profissional. Compartilho com vocês por vocês e pelas crianças, 

afinal, essa criança competente, rica, participativa, que sempre existiu, mas que demorou – e 

continua demorando – para ser reconhecida assim dentro das escolas, requer uma professora 

que olhe para ela dessa forma, que a reconheça assim, e que em suas palavras e em suas práticas 

demonstre essa compreensão. Essa criança competente deve ter um adulto que a enxergue dessa 

forma; deve ter um educador “poderoso”, o único tipo adequado à essa criança poderosa 

(RINALDI, 2014). Professoras poderosas, que reconhecem a competência de todas as crianças, 

só conseguem sê-lo mediante processos de auto(trans)formação permanente.  
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8.1 “CADA TURMA QUE TIVE FOI UM PRESENTE, MAS PRECISO CONFESSAR QUE 

A TURMA MULTI-IDADE FOI A MAIS INTENSA, A MAIS DIFÍCIL, A MAIS 

DESAFIADORA”: ENTRE ASSOMBROS E AUTO(TRANS)FORMAÇÕES 

PROFISSIONAIS NA DO-DISCÊNCIA COM AS TURMAS MULTI-IDADES 

 

 Na carta anterior, compartilhei com as colegas professoras os desafios 

auto(trans)formativos vividos pelas coautoras nas turmas multi-idades da UEIIA, experiências 

essas que as levaram a repensar a sua docência com a educação infantil em diversos aspectos, 

uma vez que foram desafiadas, no decorrer dessa experiência: a escutar sensivelmente e a olhar 

aguçadamente paras as singularidades de cada criança; a olhar de um outro modo para as 

crianças, vendo-as, de fato, como potentes, capazes, e colocando-se no lugar de quem tem muito 

a aprender com elas; a escutar sensivelmente e a olhar aguçadamente para as relações entre as 

crianças; e também desafiadas a repensar as propostas/planejamentos organizados com e para 

as crianças e, consequentemente, a repensarem seu papel de professoras.  

 A partir dessas (des)construções elaboradas por mim e pelas coautoras no decorrer do 

compartilhamento das cartas e do desenvolvimento dos círculos, constatamos que as turmas 

multi-idades despontaram, nessa pesquisa, como um contexto que assombra103 e desacomoda o 

nosso fazer docente, levando-nos ao estudo e à reflexão crítica e constante na e sobre a prática. 

Com relação ao assombro inicial, foi muito interessante ouvir das coautoras o quanto as 

impactou chegar em um contexto de turmas multi-idades. Duas coautoras revelaram o “pânico”, 

o desconforto que sentiram logo que chegaram à turma. A coautora Elisandra escreveu que:  

 

Quando me chamaram para a entrevista estava tão emocionada com a oportunidade que 
havia se apresentado, que não me dei conta realmente da proposta “Turma de integração”. 

Ao longo da semana fui percebendo do que realmente se tratava, “quase morri!”. (risos) 

(Acabei de lembrar do meu pânico). 

Bom, como precisava realmente trabalhar, tinha um filho de 2 anos para sustentar, fui à 
procura de ajuda e principalmente conhecimento (Primeira carta). 

 

A escrita da Elisandra me assustou em um primeiro momento, pois é bastante forte ouvir 

que a professora aceitou assumir uma turma de 1 ano a 5 anos e 11 meses porque “precisava 

realmente trabalhar, tinha um filho de 2 anos para sustentar”... Se não fosse essa a condição 

dela, tudo indica que ela não teria aceito o desafio. E num segundo momento me questionei e 

compartilho com vocês minhas indagações, que são indagações que fui me fazendo a todo o 

                                                
103 Inspiramo-nos em Freire na escolha do termo “assombro”; segundo ele, em “Por uma pedagogia da Pergunta” 

(FREIRE; SHOR, 2017), o assombro leva à pergunta, ao risco, à ação e à transformação; uma pessoa se 

“burocratiza” quando perde a capacidade de assombrar-se diante da realidade. Compreendemos, a partir dos 

constructos da pesquisa, que esse é o melhor termo para identificar o sentimento das professoras coautoras ao se 

depararem com o contexto das turmas multi-idades da UEIIA.  
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momento ao longo da pesquisa e compartilhando com as coautoras: o que leva alguém, recém 

formada em Pedagogia, teoricamente apta a atuar com crianças de 0 a 10 anos ou mais, a pensar 

em negar uma proposta de trabalho pelo fato de se ver perante o desafio de atuar com crianças 

de diferentes idades em uma mesma turma? Será o reflexo da cultura enraizada em nossa 

sociedade de dividir as crianças por faixa etária na escola? Será reflexo da nossa experiência 

como estudantes? Será reflexo da formação vivida no decorrer do Curso de Pedagogia? Ou será 

reflexo desse conjunto de experiências? Vocês, acadêmicas, como se sentiriam, hoje, frente a 

esse desafio? 

Esses meus questionamentos me levam a pensar que talvez, no meu caso, pelo fato de 

eu ter vivido a experiência de turmas multisseriadas da 1ª a 4ª série, as turmas multi-idades não 

tenham me causado tanto estranhamento assim. Acredito que a minha experiência como 

estudante tenha contribuído nesse meu processo para que hoje eu pudesse reconhecer as turmas 

multi-idades com certa naturalidade e tamanho encantamento. 

A coautora Karla motivou-se a buscar, para compartilhar comigo, suas primeiras 

manifestações acerca desse novo desafio, as quais compartilhou com professoras que foram 

referências importantes para ela ao longo da Graduação em Pedagogia. Assim ela escreveu em 

sua terceira carta:  

 

Compartilho contigo um e-mail que enviei para as duas professoras que sempre foram meu 

porto-seguro (nomes das professoras) quando estava certo que eu iria trabalhar na Ipê 

Amarelo. Enviei esse e-mail para compartilhar com elas que estava muito feliz com a 
possibilidade de trabalhar na Ipê Amarelo... 

 

“Oi profsss!!! 

Ai que nervoso que me dá... Hoje tive o primeiro contato com a turma que estou assumindo 
amanhã (09/05). Eles são uns amores e as idades variam de 3 a 5 anos (confesso isso me 

deu um certo pânico) ehehhe 

Segundo a profe que estava com a turma até hoje, 6 crianças já sabem ler e em contraponto 
tem aquelas que não contam até 5. Fiquei preocupada com os planejamentos. SERÁ QUE 

VOU CONSEGUIR CONTEMPLAR TANTAS DIFERENÇAS? aii que medo de deixar de 

lado uns ou outros. 

Vou querer muitas “orientações” com vocês!!! hehehe Acho que estou com trocentas 
borboletas no meu estômago mas estou BEEEM FELIZ com a oportunidade! 

Beijão” (Grifos da coautora) 

 

 Quando li essa escrita da Karla, fiquei pensando como teria sido se ela tivesse sido 

desafiada a atuar em uma turma de 1 ano a 5 anos e 11 meses, como a Elisandra, ao invés de 

uma turma de 3 a 5 anos... É muito interessante observar a reflexão que ela faz, na sequência 

da apresentação desse e-mail, acerca de suas próprias considerações, em um movimento de 

registro (re)criativo e distanciamento e desvelamento da realidade, que revela o movimento 
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auto(trans)formativo vivido por ela ao longo desses anos de docência, o que é reconhecido pela 

própria coautora: 

 

Veja como naquela época eu já me preocupava em “escutar” as crianças, por mais que 
ainda não utilizasse esse termo. Fiquei bem feliz quando encontrei esse e-mail e com o que 

escrevi, mas também refleti e ri sobre a menção que fiz sobre algumas crianças já saberem 

ler e outras não contarem até 5. (risos)  

Para mim, de fato essa era uma preocupação bem grande, pois afinal, o que aquelas crianças 
deveriam aprender na educação infantil? Naquela época eu não conhecia muito sobre a 

especificidade do trabalho na educação infantil e desconhecia a ideia de que não havia 

conteúdos a serem trabalhados. Eu vinha de uma trajetória muito focada nos anos iniciais, 
onde os conteúdos que devem ser aprendidos pelas crianças são pré-definidos, há uma 

matriz curricular... Imagina a minha angústia ao não ter uma lista de conteúdos para 

trabalhar e precisar fazer o exercício de “escutar” as crianças sem nunca ter pensado sobre 
isso antes!!! 

Pensei que o primeiro e-mail (o que está acima) [...] mostra o “início” das minhas 

auto(trans)formações como professora na Ipê Amarelo, pois evidencia o quanto eu estava 

disposta a aprender nesse novo desafio e já estava preocupada em valorizar o interesse e 
necessidade de cada criança, mesmo “sem ter ideia” de que essa era a premissa do nosso 

trabalho (Karla – Terceira carta). 

 

Nessa escrita de Karla, há muitas evidências que talvez possam justificar esse assombro, 

pânico, medo de trabalhar em uma turma com crianças de diferentes idades. Ora, vejam que 

Karla relembra a pergunta que se fazia ao sair do Curso de Pedagogia: “afinal, o que aquelas 

crianças deveriam aprender na educação infantil?”. Isso não seria o básico a quem está saindo 

de um curso de formação? Muito provavelmente ela tenha se pautado, ao longo do curso, na 

experiência vivida nos anos iniciais, e na sua experiência enquanto aluna de educação infantil 

para buscar onde se apoiar na realização de sua prática. Assim como Karla, muitas de nós, 

professoras, também experienciamos a insegurança não apenas para atuar na multi-idade, mas 

na própria educação infantil... Sigamos escutando Karla: 

 

[...] lá em 2012 quando eu cheguei aqui e que eu vi que eu precisava estudar sobre essa 

nova realidade, eu comprei muitos livros e comecei a estudar, estudar, estudar porque eu 

não conseguia, só que quanto mais eu lia mais nervosa eu ficava, então veio uma trajetória 
muito de me dedicar a compreender essa realidade, o que é a educação infantil (Karla – 

Primeiro círculo). 

 

As escritas dessas duas coautoras mostram todo o desconforto que viver uma situação 

diferente nos provoca, principalmente quando vivemos enraizados em algo que sempre foi 

organizado do mesmo modo – no caso, turmas com crianças de mesma idade –  mas ao mesmo 

tempo, o quanto isso nos impulsiona às perguntas, ao estudo, ao risco, à ação e à transformação 

(FREIRE, 2017) no desenvolvimento do nosso trabalho.  
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Interessante observar, conforme destacamos na página 280 da Sétima Carta, que a 

coautora Karla menciona que atuar nas turmas multi-idades a desafiou, principalmente, a 

repensar o que é uma “aula”, o que faz todo o sentido quando ouvimos dela seu percurso na 

graduação e o modo como veio construindo suas aprendizagens acerca da docência nos anos 

iniciais, e a falta de aprendizagens com relação à docência na educação infantil.  

Como comentei no capítulo anterior, ao longo dos diálogos uma das defesas da coautora 

Gianna foi justamente que vocês, acadêmicas, vivam o estágio na educação infantil e nos anos 

iniciais, justamente para que possam se fazer essas perguntas ainda durante o curso, e não 

chegar completamente perdidas em uma ou outra etapa...  

Assim como Karla, muitas de nós que trabalhamos com turmas multi-idades 

vivenciamos a angústia com relação a “precisar fazer o exercício de escutar as crianças sem 

nunca ter pensado sobre isso antes”... Questionamo-nos, nesse sentido: como se pode sair de 

um curso de formação sem nunca se ter pensado sobre escutar as crianças? As considerações 

de Karla me parecem bastante sérias, pois elas vão para além do desafio da multi-idade, mas do 

desafio que se coloca, creio que para todas as professoras, a atuação na própria educação 

infantil; sim, vamos “renascendo” a cada ano, reaprendendo, reolhando, re-significando nossas 

práticas, e muito pouco sabemos quando saímos da graduação. Contudo, a partir desse 

movimento reflexivo as coautoras mostram, ao longo dos diálogos, que há algo que precisa, 

urgentemente, ser repensado na formação inicial.  

            Outras coautoras mencionaram não o pânico que sentiram, mas as tantas, tantas e tantas 

perguntas que se fizeram ao se depararem com esse contexto. Ana Carla, na primeira carta, 

escreve sobre essas tantas dúvidas que teve, e nessa processualidade ela foi vivendo um 

movimento intenso de distanciamento e desvelamento da realidade, pois em vários momentos 

ela demonstrou refletir sobre os processos vividos ao longo de seus três anos de experiências 

nas turmas multi-idades (com faixas etárias ampliadas). Na primeira e na última carta ela 

escreveu, respectivamente: 

 

Sobre as turmas de multi-idades, quando ingressei na Turma Amarela não tinha muitos 

conhecimentos sobre o contexto em sala, e muitos questionamentos surgiram: “Como 
vamos organizar a turma inteira?”, “como vou dar atenção aos pequenos/maiores?” “Como 

vou dar conta de atender o interesse de cada criança?”, “Será que estou fazendo o certo?”, 

mas todos esses questionamentos foram sendo esclarecidos ao longo da prática [...] 
(Primeira carta). 

 

Agora já mais experiente na área da Educação Infantil, posso explicar com mais detalhes a 

minha angustia no primeiro ano na multidade. Um dos motivos acredito que seja pelo fato 
que naquele momento eu não tinha muitos estudos aprofundados sobre o assunto, eu não 

conseguia enxergar muitos benefícios e possibilidades sobre a multidade, outro motivo 
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seria minha primeira experiência no mundo do trabalho. Como é importante a gente reviver 

a nossa trajetória, os desafios superados e conquistas ao longo desse tempo. Hoje vejo com 

outros olhos a turma de multi-idade “cem possibilidades” (Quarta carta). 

 

 Ao rememorarem suas experiências, os desafios e as aprendizagens vividas nessas 

turmas, muitas coautoras foram demarcando essa como a melhor ou mais marcante experiência 

profissional de suas vidas, a começar pela professora que demonstrou mais pânico, Elisandra, 

que já ao final de sua primeira carta, revelou: “A melhor experiência profissional que tive com 

toda certeza foi com as turmas de integração do Ipê Amarelo” (Primeira carta). 

 Gianna assim se manifestou com relação ao processo vivido nessas turmas:  

 

Cada turma que tive foi um presente, mas preciso confessar que a turma multi-idade foi a 

mais intensa, a mais difícil, a mais desafiadora, a turma que me levou a aprender mais sobre 

a escuta e o diálogo. Como esquecer a turma Azul Anil. [...] Vinha de uma turma com 8 

crianças no ano anterior, para uma turma que começou com 15 crianças e que passou a ter 
17 crianças. Cada dia um desafio novo. Claro, que tenho que começar pelo meu primeiro 

desafio nesta turma, ele se chamava (criança de 2 anos), lembra? Linda, encantadora, mas 

que precisava de muitos cuidados, e tinha uma mãe muito protetora... Também me lembro 
do (criança de 4 anos), que aprendeu na minha turma a olhar o outro, a ir ao banheiro fazer 

coco, que aprendeu com a (criança de 2 anos) a falar. [...] o (criança de 3 anos), criança que 

precisava de tudo roupas limpas, comida, amor, carinho... Bem, Ju não posso falar de todas 
as crianças, mas posso dizer que me lembro de cada uma, e que cada uma foi muito 

importante pra mim (Primeira carta). 

 

Karla, por sua vez, destacou que:  

 

Enfim, eu sempre digo que “sou uma outra professora” depois de ter atuado em turmas 
multi-idades porque essa experiência marcou profundamente a minha trajetória pessoal e 

profissional... Aceitar esse desafio enquanto muitas outras professoras diziam – e ainda 

dizem – que isso é impossível, que não dá certo, me provocaram a querer fazer o melhor 
para mostrar que é possível sim... apesar de todos as dificuldades que encontramos... Mas, 

em qual contexto um professor não encontra dificuldades? Qual turma não é um desafio 

para qualquer professor? (Segunda carta). 

 

 Ousamos interpretar e compreender, a partir dos constructos emergentes dos diálogos 

nos círculos, muitos dos quais já foram apresentados na carta anterior, que a multi-idade foi 

uma experiência que marcou, de alguma forma, a vida de todas as coautoras104. As coautoras 

Gianna e Elisandra, que antes de atuar na multi-idade atuavam com crianças de mesma faixa 

etária, deixam claro a todo o momento o quanto as assombrou essa experiência, que as ensinou 

a escutar e a olhar as crianças sensivelmente e aguçadamente; as coautoras Karla, Viviane e 

                                                
104 Muitas vezes serei detalhista ao tentar sistematizar os constructos compreensivos e interpretativos que 

emergiram nas manifestações narrativas em meio e com os diferentes movimentos dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos. 
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Ana Carla, que iniciaram sua atuação em turmas de 4 a 5 anos e 11 meses na UEIIA (como 

bolsistas, estagiárias ou professoras), avaliam que as auto(trans)formações aconteceram, com 

muito mais intensidade, quando passaram a atuar com turmas de 2 a 4 anos (caso da Karla) ou 

de 1 ano a 5 anos e 11 meses (caso da Viviane e da Ana Carla).  

             As coautoras Maricota e Lígia, por sua vez, iniciaram sua atuação com essa maior 

amplitude de faixas etárias e mostram, ao longo da pesquisa, o quanto essa experiência 

impactou a continuidade da caminhada profissional delas. A coautora Juliana, que também 

iniciou sua trajetória na Unidade em turmas com intervalos menores entre as idades e depois 

passou a atuar nas turmas com intervalos maiores, deixa claro que independentemente da idade, 

quando aprendemos a escutar e acreditar nas crianças – aprendizagem essa que ela menciona 

ter construído na UEIIA desde seu primeiro ano de atuação como bolsista, em uma turma multi-

idade com crianças de aproximadamente 2 a 4 anos – a atuação em turmas de qualquer idade 

causa grandes auto(trans)formações.  

 Já as coautoras Gabriela, Maria Talita e Bruna mencionaram não ter clareza do impacto 

das turmas multi-idades em suas auto(trans)formações, pois avaliam que talvez tenham sido os 

estudos que foram sendo realizados na UEIIA, concomitantemente à implementação da multi-

idade, que foram os grandes causadores de suas auto(trans)formações, e que estas teriam 

acontecido independente das multi-idades. No entanto, cabe lembrar que Maria Talita e 

Gabriela, as coautoras com mais tempo de atuação na educação infantil do grupo, na terceira 

carta mencionam, respectivamente: “Percebo que as vivências nas turmas multi-idades, desde 

2015, me instigam a pensar mais na docência” (Maria Talita – Terceira carta) e 

 

Talvez as turmas multi-idades causem mais dúvidas sobre o trabalho docente e 
impulsionem as transformações da docência, mas talvez isso também acontecesse em 

escolas separadas por faixa etária que se permitissem pensar sobre a prática como pensamos 

(Gabriela – Terceira carta). 

 

8.1.1 “[...] é o processo permanente de indagação e busca que nos mobiliza a querer 

sempre aprender”: um parênteses... para a importância das perguntas 

  

            Nesse momento, peço licença para abrir um “parênteses” para algo que eu, como 

pesquisadora-coordenadora da pesquisa, considero importante destacar e que fez parte de todo 

o processo da pesquisa, especialmente nesse momento em que as coautoras mencionam o 

primeiro assombro ao chegar na turma multi-idade: elas, as perguntas! Sim, as perguntas que 

se não fazem, devem fazer parte do cotidiano pedagógico. Vocês já se fazem muitas perguntas, 

futuras professoras? Oxalá seja assim! 
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 Em “Por uma Pedagogia da Pergunta” (FREIRE; SHOR, 2017, p.36), Freire escreve: 

 

Me parece importante observar como há uma relação indubitável entre assombro e 

pergunta, risco e existência. Radicalmente, a existência humana implica assombro, 

pergunta e risco. E, por, tudo isso, implica ação, transformação. A burocratização 

implica a adaptação, portanto, com um mínimo de risco, com nenhum assombro e sem 

perguntas. Então a pedagogia da resposta é uma pedagogia da adaptação e não da 
criatividade. Não estimula o risco da invenção e da reinvenção. Para mim, negar o 

risco é a melhor maneira que se tem de negar a própria existência humana. 

 

            Na escrita de Ana Carla que apresentamos acima, importante destacar que as perguntas 

que ela menciona que se faz no início dos processos (“Como vamos organizar a turma inteira?”, 

“como vou dar atenção aos pequenos/maiores?” “Como vou dar conta de atender o interesse de 

cada criança?”, “Será que estou fazendo o certo?”), são perguntas muito semelhantes às 

perguntas que as demais coautoras mencionam que também se fizeram no início e durante sua 

experiência na multi-idade. Viviane, por exemplo, escreveu que “[...] são muitos os desafios 

vivenciados diariamente, e diversos questionamentos surgem no meio do caminho: como agir? 

Como falar? Será que eu fiz o certo?” (Primeira carta). E as perguntas... ah, elas são tão 

importantes!  

            Maria Talita sintetizou bem a importância das perguntas: “Para se compreender é 

necessário problematizar, indagar, formular perguntas, pois é o processo permanente de 

indagação e busca que nos mobiliza a querer sempre aprender. Qual a minha necessidade? O 

que me mobiliza a querer mudar?” (Terceira carta). 

           Segundo Walter Kohan105, quando buscamos apenas dar e receber respostas às 

perguntas, “matamos” as perguntas e paramos de perguntar... Pergunto: não vivemos uma 

cultura de respostas? O que temos feito com as perguntas? O que temos feito com as perguntas 

das crianças? Temos as incentivado a fazer mais perguntas a partir das suas perguntas ou a 

simplesmente encontrar respostas? E com as nossas perguntas, o que temos feito? Ou não nos 

fazemos perguntas? Com que facilidade ou não elaboramos uma pergunta de pesquisa?  

            Nesta tese, o meu/nosso objetivo é que as reflexões realizadas possam gerar novas 

perguntas em mim, em vocês, em todos que atuam com a educação das crianças, pois as 

perguntas são, de acordo com Freire, a origem do conhecimento. Para ele (FREIRE, 1995, p.32) 

“[...] faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa 

é que [...] o professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador”.  

                                                
105 Webconferência "A Infância em Paulo Freire, um diálogo com escolas da rede municipal de São Carlos - São 

Paulo", com a participação do Walter Kohan. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-OqZBZToBhs 
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 Karla, por exemplo, ao mencionar a conclusão da sua pesquisa de Mestrado, demonstra 

perceber a necessidade de se ter dúvidas para que se possa conhecer mais e mais, em um 

movimento de descoberta do seu inacabamento: 

 

Mesmo concluindo a pesquisa de dissertação, ainda sinto que preciso estudar mais sobre 

isso, mas te digo que não acho isso é ruim, pelo contrário, me sinto bem por saber que tenho 

mais dúvidas do que certezas... isso me impulsiona diariamente a querer estudar e pesquisar 
mais para melhorar ou aperfeiçoar minha prática pedagógica (Primeira carta). 

 

            Mas relembrando as perguntas da coautora Ana Carla, eu gostaria, aqui, de chamar a 

atenção de vocês para o início dessas perguntas, que são também, muitas vezes, o início das 

minhas perguntas, das perguntas da maioria das professoras – e sei que de muitas das perguntas 

de vocês também, futuras professoras! – as quais quase sempre iniciam com “como”. O que 

indica esse “como” de uma pergunta? 

Walter Kohan106, nesse sentido, faz considerações importantes a partir da obra “Por uma 

pedagogia da pergunta”, de Paulo Freire e Antonio Faundez (2017). Ele comenta que nossas 

perguntas adultas começam quase sempre por “como”, e as perguntas das crianças, ou melhor, 

as perguntas infantis, começam quase sempre por “por que”. Esse autor nos leva a refletir acerca 

daquilo que eu, e talvez muitas de vocês, poucas vezes refletiram: que o “como” pede caminhos, 

modos de fazer, receitas, ao passo que o “por que” pede justificativa, pede o sentido do que se 

faz. E se formos analisar, de fato, as perguntas das professoras raramente começam com “por 

que”. Se ao invés de nos questionarmos “como escutar as crianças” nos questionássemos “por 

que escutar as crianças”, não lhes parece que conseguiríamos uma reflexão mais profunda para 

chegarmos com coerência e por nossos próprios meios ao como?  

Façamos o exercício de transformar as perguntas de Ana Carla em: “Por que organizar 

a turma inteira?”, “Por que dar atenção aos pequenos/maiores?” “Por que dar conta de atender 

o interesse de cada criança?”, “Por que fazer o certo?”, ou melhor, “O que é o certo”? Não lhes 

parece que iniciando as perguntas com “por que” conseguiremos encontrar mais sentidos para 

a nossa prática? Será que tais perguntas não nos levariam à necessária reflexão sobre a escuta 

sensível e o olhar aguçado? 

 O autor lembra, ainda, que não é possível uma pessoa responder à outra o “como”, 

porque cada pessoa deve encontrar um meio próprio de desenvolver algo, o seu próprio 

caminho, o qual deve ser diferente para cada pessoa. De fato, é muito importante que cada 

professora encontre, com as crianças, o seu próprio modo de fazer pedagogia, mas entendemos 

                                                
106 Conforme já citado na nota de rodapé 92. 
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que não deixa de ser função da formação discutir possibilidades de “como fazer”, pois é 

importante contarmos com referências, com inspirações enquanto caminhamos na busca do 

nosso próprio modo de fazer. Futuras professoras, que tal nos inspirarmos nas crianças e nos 

preocuparmos primeiramente com os “porquês”? 

          Ana Carla, ainda, reflete acerca do quanto “[...] é importante a gente reviver a nossa 

trajetória, os desafios superados e conquistas ao longo desse tempo”, e que devido a essa 

trajetória, hoje ela vê “[...] com outros olhos a turma de multi-idade”. Interessante refletirmos 

acerca do quanto pouco paramos para analisar as nossas trajetórias e as auto(trans)formações 

vividas; Josso (2010a), nesse sentido, nos lembra que esse movimento de caminhar para si é 

fundamental ao longo de nossa trajetória, pois é refletindo acerca de uma vivência que ela se 

torna uma experiência e nos auto(trans)forma...  

 Maricota, que viveu a primeira experiência de turmas multi-idades da UEIIA, assim se 

referiu à essa intensa experiência:  

 
Minha experiência com a turma foi cheia de desafios e novas descobertas, erros e acertos, 

muita reflexão, lágrimas, risos, noites de sono perdidas pensando na melhor forma de 
desenvolver e organizar o dia a dia para que todas as crianças fossem estimuladas em suas 

potencialidades e tivessem suas particularidades respeitadas (Maricota – Segunda carta). 

 

 Juliana e Karla, em suas escritas acerca desse desafio vivido, revelam terem descoberto 

que essas tantas e tantas perguntas não têm respostas, indicando a descoberta do inacabamento: 

 

Minha primeira turma possuía crianças com aproximadamente 1 ano e meio [...] e outras 

com cinco anos e alguns meses, além de duas inclusões, uma criança autista e outra com 
múltiplas deficiências, era um desafio atrás do outro! Como conseguir olhar para as 

especificidades de todos, registrar, propor cantinhos que os envolvessem, saber como se 

estabeleceriam as relações? Eram muitas dúvidas, para poucas respostas. 
O que é certo é que sabíamos o jeitinho de cada criança e o como tínhamos que lidar com 

cada uma, muitas vezes queríamos ser polvos para ter muitos braços, em outras ter olhos de 

águia para conseguir acompanhar o que se passava nos vários espaços da sala [...] 
Ser professor é uma responsabilidade imensa, exige que estejamos com todos os nossos 

sentidos concentrados no dia a dia da sala de aula e muitas vezes ao chegar em casa pensava 

em como fazer para as coisas fluírem melhor, será que devemos alterar o planejamento? 

Registar de um outro modo? O que registrar? Perguntas que até hoje não possuo as 
respostas, como cada grupo de crianças é único, e cada dupla de professoras tem o seu jeito, 

a forma de planejar e registrar é muito pessoal, e flexível podendo ir se modificando ao 

longo do tempo (Juliana – Primeira carta). 
 

O planejamento novamente provocava-me. Eram muitas as dúvidas sobre como organizar 

os momentos, o que propor, como cativar as crianças em seus diferentes interesses. 
Confesso que as respostas ainda não são muito claras, mas também acredito que não devem 

ser, pois para cada novo grupo de crianças, um novo professor “nasce” (Karla – Primeira 

carta). 
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 Quando Juliana escreve que “O que é certo é que sabíamos o jeitinho de cada criança”, 

ela revela que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças foi o que lhe mostrou os caminhos 

para buscar realizar o melhor trabalho com elas, revelando compreender que cada criança tem 

uma especificidade que precisa ser escutada. E esses questionamentos iniciais, tão presentes 

principalmente no início da nossa profissão, mas que não devem nos abandonar nunca – está 

bem, futuras professoras? –, foram os que as impulsionaram a escutar as crianças para aprender 

a ser professoras com elas!  

            E em meio a esse desafio, elas chegam à descoberta do inacabamento, o que é muito 

claro na escrita da Karla, referente a uma “nova professora que nasce” a cada nova turma, e na 

escrita de Gabriela, que em sua segunda carta menciona que “[...] cada professor encontra uma 

maneira de perceber os desafios da docência e se constitui um professor diferente (pelo menos 

um pouco) a cada ano” (Gabriela – Segunda carta). Assim sendo, há outra alternativa que não 

aprender constantemente a ser professoras, uma vez que todas as crianças e todas as turmas são 

e sempre serão muito diferentes umas das outras? Abrir-se para aprender com as crianças requer 

essa consciência do inacabamento, movimento esse constante em nossos círculos, desde o 

primeiro encontro. No terceiro círculo, as coautoras Gabriela e Bruna pontuaram que: 

 

Gabriela: E assim, eu acho que assim, eu escolhi ser professora, eu falei na primeira carta, 
porque eu não conseguia me imaginar fazendo a mesma coisa todos os anos, tá que aí já 

tem outras coisas junto, mas que ser professor tem isso, de que cada grupo que tu encontra, 

tá que tu vai ser sempre professora, mas o que (ênfase) tu vai fazer com as crianças muda 
muito dependendo do grupo. Então, eu acho que talvez em algum momento a gente vá 

cansar disso, eu espero que não, mas que a gente ainda está muito no começo para dizer 

“ah não, eu agora já entendi, que agora eu vou ser assim”, porque eu acho que a cada 
ano (ênfase) a gente vai ser um pouco diferente, sendo multi-idade ou não...  

 

Bruna: É um processo. 

 
Gabriela: ...estando no Ipê ou não, às vezes para melhor e às vezes para pior, porque 

assim, quando eu fui... 

 
Bruna: Cada ano é diferente do outro.  

 

Gabriela: Quando eu fui trabalhar em (município da região central do RS) era uma 
realidade que tinha professor só para quatro e seis, era tudo separado por idade, e era 

assim: ergue as mesas todos os dias para todo mundo dormir, e assim, eu era professora 

da tarde então beleza eu não tinha que fazer dormir, daqui a pouco eu mudei para de 

manhã e tinha que fazer todo mundo dormir. Então assim, a gente não sabe ser professora 
quando a gente sai daqui, a gente vai aprendendo um pouco a cada dia, eu tento uma coisa 

que não dá certo “o que eu vou fazer? Puxa vida! Vou tentar de novo? Não vou tentar de 

novo?”. Eu me lembro que no meu estágio eu fiz uma brincadeira de música que não deu 
certo, eu cheguei em casa e falei “meu Deus! Nunca mais eu vou fazer isso”, e a minha 

mãe estava em casa “como que tu nunca mais vai fazer? É a primeira vez que eles 

brincaram disso”, “Ah, é verdade, então daqui um mês eu vou tentar de novo, porque 
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agora eu não consigo mais”. Então assim, eu acho que cada pouco a gente vai aprendendo 

a ser um pouco diferente [...]. 

 

            E aqui questiono, nesse sentido: será que quando nós, professoras, mencionamos nossos 

“anos de experiência” em nossa área, estamos nos referindo, de fato, à experiência, ou há anos 

repetindo as mesmas ações? Possibilitamo-nos renascer com cada nova turma, “a cada ano ser 

um pouco diferente”?  

            Achei importante compartilhar aqui essa questão com vocês porque como em breve 

estarão – se já não estão – adentrando as escolas, é importante que vocês saibam que sim, muitas 

perguntas surgem o tempo todo, e isso precisa acontecer, porque cada pergunta ou cada crise 

(FREIRE, 1995), nos possibilita novas reflexões, e novas reflexões possibilitam novas 

perguntas, em um ciclo permanente... Por fim, sugiro que ouçam a Juliana:  

  

Confesso que fiquei muito feliz e aliviada em ler na sua carta o trecho que fala sobre as 

crises, super me identifiquei! Principalmente com a parte que fala “a grande crise para o 
educador é estar em crise.” Tenho crises em vários momentos durante o ano, é algo que me 

deixa inquieta, angustiada, muitas vezes triste, mas faz com que repense minha prática e 

que me faz amadurecer profissionalmente, pois sem crises não existe transformações! Pelo 

visto isso é algo inerente da profissão, que alívio, ufaaa! Não acontece só comigo, mas 
muitas pessoas não comentam, não sei se é medo de se expor, ou se já passaram por essa 

fase e eu ainda sou nova na área com apenas 4 anos de regência de turma, ou quem sabe 

tenho essa cultura de querer compartilhar. [...] professor é um eterno aprendiz, o que 
sabemos nunca é o suficiente, e não devemos ter tudo sob controle sempre, embora seja 

difícil! (Juliana – Quarta carta). 

 

8.2 “NÃO SEI DIZER AO CERTO SE FOI O TRABALHO COM AS MULTIIDADES, 

MAS COM CERTEZA FOI O TRABALHO NA IPÊ QUE ME FEZ TER OUTRA 

PERCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL”: AFINAL, FOI A MULTI-IDADE OU FOI A 

IPÊ? 

 

 À medida que o compartilhamento das cartas orientava as temáticas geradoras de cada 

círculo, os diálogos foram se encaminhando para uma questão que as coautoras começaram a 

se colocar e que aos poucos foi fazendo muito sentido para todas, e se tornando aquela que 

consideramos, enquanto grupo, que se tornou a principal construção da pesquisa: que todas 

essas auto(trans)formações vividas pelas coautoras não foram causadas apenas pela atuação nas 

turmas multi-idades, mas sim pela atuação nas multi-idades associada ao processo de reflexão 

crítica sobre a prática que elas tiveram a possibilidade de vivenciar enquanto coletivo na UEIIA 

ao longo de todos esses anos; ou seja, o grupo como um todo compreende que a multi-idade 

por si só não teria provocado todas essas auto(trans)formações em suas docências, mas sim, ela 

mais a possibilidade de refletirmos sobre ela, de modo que sem essa formação que nos 
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acompanhou ao longo dessa trajetória, talvez nada tivesse nos tocado (LARROSA, 2002) e 

transformado nossa docência.  

 O ponto de partida desse diálogo foi quando a coautora Karla, já no primeiro círculo, 

em sua apresentação ao grupo, ao referir-se sobre sua motivação para participar da pesquisa, 

mencionou que “A multi-idade me fez ser uma outra professora”. Na segunda carta enviada a 

ela, pedi que aprofundasse um pouco essa reflexão e, no segundo círculo, tal aprofundamento 

foi levado para diálogo com o grupo. Essa fala da coautora mobilizou o grupo a refletir acerca 

do que, de fato, teria causado tais auto(trans)formações, pois fui instigando-as a refletir se o 

mesmo poderia ter acontecido com as demais ou não.  

Karla e Gianna, no segundo círculo, iniciaram o processo de construção da compreensão 

do importante espaço formativo da Ipê Amarelo nessas auto(trans)formações, na sequência do 

diálogo em que refletiam sobre o quanto levavam, do respeito às singularidades das crianças 

nas multi-idades da UEIIA, para as suas atuações no contexto dos anos iniciais (o início desse 

diálogo está na Sétima Carta, na página 223). Naquele momento elas refletiam o quanto a multi-

idade havia as auto(trans)formado e o quanto hoje, atuando em turmas de mesma idade nos 

anos iniciais, elas observam que existem “multi-singularidades” entre as crianças, ou seja, que 

as diferenças não estão apenas na turma multi-idade, mas em todas as turmas. E a reflexão assim 

prosseguiu: 

 
Gianna: Tu está com um grupo ali que pode ser todo mundo de oito, todas terem oito anos, 

não sete e meio, todas terem oito anos e todas são diferentes, todas são diferentes, e eu 

acho, eu não sei se foi estar na Ipê que nos possibilita esse olhar diferente, porque eu não 
sei se fosse em outro espaço se seria pensado assim, porque né... não tem... né 

 

Karla: Eu acho que é aqui e não é só a... 
 

Gianna: O modo como a gente faz a formação. 

 

Karla: É um conjunto. O instigar a formação...  
 

Gianna: É o conjunto. Por exemplo, quando vocês começaram a falar em multi-idade, 

falar em outras coisas, falar nos espaços, eu já me senti atrasada. 

 

 Gabriela, bastante inquieta desde o início do círculo com a afirmação de Karla, resolveu 

se pronunciar:  

 

Gabriela: [...] eu acho que é um conjunto, e talvez muito mais um olhar para o direito 

dessa criança, como uma criança que pode escolher, que pode nos dizer, que pode falar o 
que está sentindo, talvez o Ipê sempre tenha sido isso, mesmo quando não era multi-idade. 

Então, eu acho que isso sim, a multi-idade pode ter potencializado, mas eu acho que esse 

espaço é um espaço que nos faz sempre olhar para cada criança e tentar compreender esse 
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momento no dia, de não “ahhh fulano é isso”, entende? De vamos ver o que está 

acontecendo, que tem os horários para isso, mas que nada é tão fixo, então isso já 

(sinalização de tempos), de quando eu era bolsista a gente já conversava com as tias da 
cozinha quando tinha que atrasar o almoço. [...] então assim, talvez sim, mas talvez não 

(Segundo círculo). 
 

Em sua terceira carta, a coautora Gabriela retomou tal compreensão ao reafirmar: “[...] 

não consigo saber se esse processo intenso de repensar a prática está relacionado a forma como 

organizamos as crianças ou à oportunidade que temos de discutir em grupo nos momentos de 

formação”. A coautora Bruna se manifestou de modo semelhante também em sua terceira carta:  

 
Não sei dizer ao certo se foi o trabalho com as multiidades, mas com certeza foi o trabalho 

na Ipê que me fez ter outra percepção de Educação Infantil. Entender que existe imensas 

possiblidades para desenvolver o potencial dessas crianças e auxiliá-las a crescer e se 
desenvolver a partir de experiências interessantes e divertidas. 

A formação continuada foi importante para mim, pois pude aprofundar meus 

conhecimentos sobre Educação Infantil, planejamento, atividade dirigida, organização de 
rotina, etc... Durante a graduação em Educação Especial, tais “conteúdos” não são vistos 

de forma detalhada e isso me fez falta no início, mas a partir das reuniões de formação fui 

aprendendo mais. 
 

 

A partir dessa fala de Gabriela no segundo círculo, reflexão que surgiu do diálogo 

proposto por Karla e Gianna, o grupo passou a dialogar sobre essa questão com bastante 

frequência, demonstrando compreender, de modo cada vez mais forte, que não apenas a multi-

idade, mas também o processo formativo que a acompanhou, foi o que nos possibilitou tais 

auto(trans)formações.  

A coautora Elisandra, conforme exposto na Sexta Carta, não participou dos círculos 

conosco devido ao fato de morar a mais de 400km de Santa Maria, mas participou do 

compartilhamento das cartas, e à medida que o grupo realizava alguma construção mais sólida, 

eu compartilhava na carta com ela – inclusive partes dos diálogos realizados – para que ela 

pudesse também se posicionar, seu posicionamento ser levado ao grupo, e assim ela pudesse 

participar de uma forma mais ativa do diálogo que estava sendo construído. Com relação a essa 

questão, ela mencionou que  

 

Sem dúvida as formações que tínhamos no Ipê eram maravilhosas. Concordo 

também que as turmas de multi-idade só deram certo graças a isso, pois 

tínhamos uma boa base para nos orientar quando fosse necessário, pessoas que 
valorizavam e entendiam as formações como momento de reflexão e 

transformação das práticas (Terceira/quarta carta). 

 

Desse modo, os diálogos que foram sendo tecidos revelaram que o grupo, de modo geral, 

tinha clareza de que foi a Ipê Amarelo e o conjunto de possibilidades que ela apresenta às 
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professoras, em primeiro lugar, que provocou tais auto(trans)formações, e segundo a coautora 

Lígia, “[...] o grande diferencial do Ipê é o processo de escuta, não somente das crianças, mas 

dos adultos também. É esse processo que torna possível a multi-idade, repensar, rever, estudar, 

ouvir, olhar” (Terceira carta). 

As coautoras Juliana, Ana Carla e Viviane, por terem iniciado sua atuação nas multi-

idades da UEIIA ainda durante a formação inicial, justamente por não terem vivido outra 

experiência anterior à essa, consideram que primeiramente foi a Ipê que as possibilitou re-

significar o que vinham construindo no Curso de Pedagogia, ao mesmo tempo que as três 

coautoras consideram que a atuação nas turmas multi-idades com crianças de 1 ano a 5 anos e 

11 meses, experiência essa que viveram posteriormente, já como educadoras na instituição, 

tenha marcado de forma singular suas experiências vividas, levando-as a importantes 

auto(trans)formações. Juliana, na terceira carta, faz uma consideração importante acerca de 

“estar atuando na Ipê”:  

 

Quando você me questiona se atuar com turmas multi-idade me fez ressignificar os 
conhecimentos que vinha construindo no curso de formação inicial, penso que sim, na 

verdade estar atuando na Ipê me fez ressignificar, pois é um espaço que busca fazer a 

diferença, é um espaço que respeita as crianças e sua infância, e isso acaba nos fazendo 

pensar de uma forma diferente. Quando você busca escutar as crianças, percebendo suas 
demandas, curiosidades e especificidades, quando as percebe como seres em 

desenvolvimento, cheio de potencial, protagonistas da ação educativa, essa percepção 

reflete na forma de organizar e se pensar a prática em sala de aula, ou seja, reflete no ser 
docente.  

 

Nessa escrita, Juliana deixa claro que na Ipê Amarelo ela aprendeu a escuta sensível e 

olhar aguçado às crianças, fundamental para uma ação pedagógica que respeite as 

singularidades destas. Juliana - assim como Karla, Gianna, Maricota, Lígia e Elisandra - hoje 

atuando em uma turma de anos iniciais, com a maioria das crianças com a mesma idade, a todo 

o momento em suas escritas e falas deixa claro o quanto levou consigo essa aprendizagem do 

respeito às singularidades das crianças.  

Bruna, que atuou na UEIIA no primeiro período das turmas multi-idades, disse não ver 

tanta relação de suas aprendizagens com a multi-idade, mas com a instituição em si e, nesse 

sentido, todas as coautoras em diferentes momentos destacaram a Ipê Amarelo como um espaço 

formativo que nos faz olhar de outro jeito para as crianças e para a docência com a educação 

infantil, independentemente de ser multi-idade ou não. No terceiro círculo essa compreensão 

aparece de forma clara no diálogo entre Gabriela, Bruna e Maria Talita:  
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Gabriela: [...] Eu entendo que o Ipê além de ter essa proposta multi-idade, tem esse espaço 

de planejamento, reflexão, formação. Por exemplo, quando eu fui bolsista tinha uma turma 

de multi-idade – integração –, mas eu não vivi a multi-idade e eu não saí depois disso 
então, agora eu vivo a multi-idade e eu não fui para outro contexto para ver como seria 

em outro contexto, quando eu estive em outro contexto eu não tinha vivido a multi-idade. 

Mas eu acho que mesmo assim a experiência do Ipê (ênfase) faz a gente olhar de outro 

jeito, sendo multi-idade ou não. 
 

Bruna: Eu também. 

 
Gabriela: Porque qual é o maior avanço que a gente tem no Ipê? O respeito ao direito das 

crianças, e acho que isso ainda não se tem, então eu acho que talvez essa seja a maior 

diferença, talvez seja importante que as pessoas vivessem alguma coisa no (ênfase) Ipê 

Amarelo. 
 

Maria Talita: É, também concordo. 

 
[...] 

 

Bruna: Eu também, antes de vir para a Ipê eu tinha experiência numa outra escola de 
Educação Infantil. Eu não sei se o que fez diferença foi o fato de trabalhar numa turma 

multi-idade, mas o fato de trabalhar na Ipê Amarelo (ênfase), que é uma realidade 

totalmente diferente das outras escolas. Claro que também tem a questão que nessa outra 

escola era uma escola particular, tem toda uma outra logística, enfim, mas na Ipê foi que 
eu consegui me sentir e ver que as pessoas me viam como professora, e de perceber que eu 

tinha, digamos assim, esse lugar, essa autoridade enquanto professora, tanto com os 

colegas quanto com as famílias, enfim, de me colocar nesse lugar de professora, eu acho 
que foi nesse espaço, mas eu não vejo que tenha tanta relação com essa questão da multi-

idade, mas sim da instituição em si. 

 

            Nesse e em muitos outros momentos, a concepção de criança defendida e vivida na 

UEIIA, a imagem de criança que temos na instituição, principalmente a defesa aos seus direitos, 

foi algo que apareceu com bastante intensidade como algo muito forte nas vivências da Ipê 

Amarelo e como uma aprendizagem construída por elas em sua passagem pela instituição – 

independentemente de ser em turma multi-idade ou não, muito embora para a coautora Karla 

essa tenha sido sim uma marca da multi-idade: “‘Sou uma outra professora’ (após a atuação nas 

turmas multi-idades) porque aprendi, na prática, o que é respeitar os direitos das crianças, ou 

pelo menos fazer o possível para que isso aconteça” (Segunda carta). 

Gabriela, Maria Talita e Bruna compreendem o respeito aos direitos das crianças que 

vimos enfatizando e colocando em prática ao longo dos últimos anos na Ipê Amarelo como uma 

marca forte da instituição, e que o respeito que temos às crianças hoje, essa escuta sensível e 

esse olhar aguçado, esse respeito ao protagonismo das crianças, estaria tão visível em uma 

turma de mesma idade quanto o é em uma turma multi-idade. Mas na voz de todas as coautoras 

é possível compreender a relação direta entre a escuta sensível, o olhar aguçado e o respeito aos 

direitos das crianças. 
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Nesse sentido, em muitos momentos, tanto nas cartas quanto nos círculos, é possível 

observar que essas professoras que em algum momento passaram pela Ipê levam consigo essa 

aprendizagem. Gabriela, que trabalhou por um tempo como bolsista e depois como estagiária 

na UEIIA, conta como foi sua primeira experiência como professora formada, em outro 

município do Estado – antes de retornar à Ipê como professora efetiva –, revelando o quanto a 

falta do respeito às crianças a impactou. Em sua primeira carta ela escreveu “Trabalhei em 

(nome do município) por quase 3 anos, onde lutei muito: pela melhoria das condições de 

trabalho dos professores; pelo melhor atendimento às crianças e pela ampliação da compreensão 

do que é um trabalho que respeite as crianças.” E no primeiro círculo ela retomou essa questão 

afirmando ao grupo que  

 

Eu trabalhei três anos em (nome do município) e foi uma das experiências mais difíceis 

pra mim, era bem ruim mesmo, não era só desafiador, era muito sofrido, porque as 
crianças não tinham os direitos respeitados, então era uma briga diária pra que eles 

tivessem tempo para comer, que eles não precisassem que ninguém gritasse com eles... [...] 

(Gabriela – Primeiro círculo). 

 

Karla, Juliana e Gianna, três professoras que hoje atuam nos anos iniciais na rede 

municipal de Santa Maria, também revelam o quanto sofrem ao perceber que em alguns lugares 

as crianças, por diversos motivos, ainda não têm seus direitos respeitados, mas também o quanto 

lutam por eles no cotidiano. Juliana, que quando assumiu uma turma no município, em seu 

período de transição atuava de manhã na UEIIA e de tarde em uma escola do município, 

escreveu: 

 

[...] senti bastante principalmente no momento de minha transição quando via no turno da 
manhã uma realidade e de tarde outra totalmente diferente, isso me doía muito, e quem 

estava por perto acompanhou minha angústia e crises de choro, pois aprendi que todas as 

crianças devem ter seus direitos garantidos e muitas daquelas que estavam passando as tardes 
comigo não possuíam, como uma boa alimentação, condições dignas de moradia etc 

(Juliana – Primeira carta). 

 

 Karla, ao fazer um relato semelhante no primeiro círculo, comenta que essa forma de 

respeitar as crianças “vem da Ipê”: 

 

[...] a multi-idade me fez ser uma outra professora, e lá na escola do município ainda essa 
semana uma funcionária disse “tu vais ser uma ótima mãe, como tu tens paciência, olha o 

tom de voz para tratar com as crianças”, porque é tudo muito na base do grito infelizmente, 

é do medo, e daí eu fiquei pensando naquilo que ela disse, eu acho que isso tudo vem da 

Ipê, vem da forma como a Ipê forma os professores, essa visão de criança, de respeitar o 
direito dele, se ele quer brincar com o urso porque eu tenho que dar o carrinho, não, deixa 
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ele brincar com o urso, “porque é a hora do carrinho”, não, não é a hora do carrinho... 

Então, são coisas que eu acho que a Ipê me fez pensar de outro jeito sobre essa infância, 

sobre essa Educação Infantil. 

  

 Em sua quarta carta Karla escreve, ainda, que se sente “[...] ‘desbotada’, muitas vezes, 

- mesmo não atuando mais em turmas multi-idades -, por não ter mais força para tornar a escola 

da infância um lugar que respeita a criança e aposta nas potencialidades dela”, ao citar algumas 

situações em que tenta valorizar o protagonismo das crianças, mas não encontra apoio junto ao 

grupo. 

 Importante salientar que todas essas coautoras viveram sua atuação na Ipê Amarelo após 

o início dos processos de estudo que a nova gestão, que iniciou em 2007, começou a organizar 

a partir do livro “As cem linguagens da criança” (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999), 

conforme mencionado na Quarta Carta. Então esse processo vivido por elas de compreender, 

defender e agir com a criança considerando-a uma pessoa de direitos, competente, participativa, 

é um processo que acompanha os estudos que vieram sendo realizados e, concomitante a eles, 

o início da aposta em uma “turma integração”.  

            Não temos conhecimento de como eram esses processos antes de 2007 com as crianças, 

mas o que o grupo expôs é que, a partir do momento em que se começa a estudar teoricamente 

sobre essa criança, esse coletivo muda o seu olhar sobre ela, e a cada ano, com novos coletivos 

e novos processos de estudo, esse modo de compreender a criança vai sendo qualificado, se 

intensificando e possibilitando, a quem chega, construir também esse olhar acerca da criança, 

como se revela na fala das coautoras que vão ingressando na UEIIA posteriormente.  

 As coautoras, dessa forma, vieram tecendo diálogos durante os círculos e trazendo em 

suas cartas essa compreensão de que há muitas questões a se considerar quando refletimos 

acerca das nossas auto(trans)formações vividas nas multi-idades e do que possa as ter 

provocado, com ênfase para os espaços de estudos coletivos e para a compreensão acerca do 

nosso modo de conceber, defender e de atuar com as crianças, decorrentes dos estudos 

realizados nesse espaço. 

Gabriela, em sua terceira carta, revela uma escrita cheia de possibilidades e que talvez 

sintetize as construções realizadas pelo grupo: 

 

Então, posso dizer que ser professora de multi-idade me faz sempre pensar na prática com 

as crianças de uma forma diferente. A cada ano, aprendo (ou desaprendo) um pouco mais 

sobre como organizar propostas e acompanhar os grupos de crianças nas suas descobertas. 
Nesse sentido, é sempre um pouquinho transformador. Mas acho que isso se deve mais ao 

espaço formativo que temos do que com a organização de turmas. Talvez as turmas multi-

idades causem mais dúvidas sobre o trabalho docente e impulsionam as 
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transformações da docência, mas talvez isso também acontecesse em escolas separadas 

por faixa etária que se permitissem pensar sobre a prática como pensamos (Grifos nossos). 

 

Gabriela, quando bolsista na Ipê Amarelo em 2009, dois anos após iniciarem os estudos 

na instituição, atuou com crianças de mesma faixa etária e, conforme ela vem apontando em 

suas falas e escritas, esse respeito à criança já era algo presente na escola, ainda que não fossem 

todas as turmas multi-idades.  E possivelmente por essa experiência vivida é que ela menciona 

que esse espaço de estudo organizado pela Ipê é o que possibilita auto(trans)formações, sendo 

a multi-idade uma proposta que veio potencializar essas construções que já vinham sendo feitas 

pelo grupo, e “impulsionar as transformações da docência”, como ela se refere. Desse modo, 

podemos inferir que para ela, que atuou na Ipê antes de atuar nas multi-idades, a 

auto(trans)formação causada pelas multi-idades foi com relação à docência com crianças que 

ela já compreendia serem sujeitos de direitos.  

Maria Talita, a coautora que há mais tempo atua na educação infantil, revelou, de forma 

semelhante, em sua terceira carta: “Percebo que as vivências nas turmas multi-idades, desde 

2015, me instigam a pensar mais na docência”. Essas afirmações nos levam a compreender que 

a Ipê Amarelo é um espaço potencial de auto(trans)formações sim, sobre o que será melhor 

explicitado na sequência, mas que as multi-idades nos levam a uma reflexão mais aprofundada 

sobre a do-discência com as crianças, parece não haver dúvidas. Nesse sentido, faz-se 

importante considerar que um espaço de estudo coletivo precisa ser alimentado com perguntas, 

com inquietações acerca da prática docente, potencializado com diálogos-problematizadores, e 

penso que, uma vez que as multi-idades incitam mais essas dúvidas e inquietações, 

consequentemente esse espaço coletivo de estudo se torna ainda mais reflexivo e 

potencializador de auto(trans)formações.  

 

8.3 “[...] POR UM TEMPO FICAMOS RECOLHIDAS, REFLETINDO E DE REPENTE 

QUANDO NOS DAMOS CONTA PERCEBEMOS QUE A METAMORFOSE 

ACONTECEU, POIS ESTAMOS DIFERENTES. HOUVE UMA MUDANÇA, JÁ NÃO 

PERCEBEMOS AS COISAS DE UMA MESMA FORMA!” ENTRE MOVIMENTOS, 

POSSÍVEIS AUTO(TRANS)FORMAÇÕES... 

 

 Faz-se importante explicitar, nesse momento, para você que nos lê, que o conceito que 

defendemos de auto(trans)formação permanente com professoras está sendo construído pelo 

Grupo Dialogus – conforme tentei esclarecer no capítulo de inserção temática – e tem suas 

bases principalmente nas obras de Freire (1995, 2002, 2011a, entre outras) e de Josso (2010a, 

2010b). Para esclarecermos de modo mais amplo tal conceito, da maneira como o vimos 
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construindo no grupo, necessitamos, inicialmente, fazer outros esclarecimentos, importantes e 

necessários nesse percurso da compreensão.  

Josso (2010b) escreve que a formação é sempre experiencial, ou seja, se não se constituir 

em uma experiência, não é formação. E a experiência, segundo ela, é aquilo que nos transforma, 

que transforma nossas atividades, identidades e subjetividades, conceito esse que vai ao 

encontro do conceito de experiência de Larrosa (2002), para o qual a experiência  

 

[...] é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o 

que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado 

para que nada nos aconteça. [...]. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência 

é cada vez mais rara (LARROSA, 2002, p. 21). 

 

Josso (2010b) considera que há formação quando somos transformados por algo que 

nos toca, que nos acontece. Essa autora traz elementos muito importantes para refletirmos 

acerca daquilo que nos move em busca da formação. Segundo ela, a busca que orienta a 

formação é sempre a busca de uma sabedoria, de uma arte de saber-viver, e os componentes 

desse saber-viver são: a busca da felicidade, a busca de si e de nós, a busca de conhecimento e 

a busca de sentido (JOSSO, 2010b).  

A busca da felicidade, conforme a autora, é a busca fundadora das demais, sendo que o 

segredo da felicidade está guardado na nossa interioridade, nas sensibilidades e nos sonhos (o 

que significa que o sonho nos move em busca de felicidade, e a felicidade nos move em busca 

da formação, ou seja, sonhar é um dos motivos que nos leva à formação, e nós sabemos muito 

bem disso, não é?!). O amor, nesse contexto, surge como central nessa busca pela felicidade, 

desempenhando um papel decisivo na nossa relação conosco e com os demais. A esse respeito, 

nas palavras de Maturana, “[...] o humano se constitui no entrelaçamento do emocional com o 

racional. [...] Mas o fundamento emocional do racional é uma limitação? Não! Ao contrário, é 

sua condição de possibilidade” (MATURANA, 2001, p. 18).   

Essas considerações levam-nos a compreender que as experiências que vivemos têm 

sempre essas buscas orientadoras, ou seja, que nós só vivemos experiências reais quando 

estamos buscando esses quatro elementos, sendo a busca orientadora de todos eles, a felicidade.  

Freire (1995) escreve que nos preparamos permanentemente em busca do sonho 

democrático. Nesta pesquisa assumimos, do mesmo modo, que ao oportunizar processos de 

auto(trans)formação permanente com professoras, também estamos sendo impulsionados pelo 

nosso sonho democrático, que se revela na busca por uma escola diferente, onde as crianças 

sejam escutadas, suas singularidades reconhecidas e valorizadas. Nosso sonho é que, na 
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educação infantil, as crianças sejam reconhecidas como competentes, participativas; que neste 

espaço tanto elas quanto as professoras tenham a possibilidade de ser mais; que todos possam 

sonhar e acreditar em um mundo mais bonito, justo e democrático. 

Nas falas e escritas das coautoras, a busca por esse sonho democrático, por essa escola 

que escute, que olhe, que valorize as crianças e com elas construa valores importantes na 

construção de um mundo mais bonito, mais justo e democrático, se revela em muitos momentos, 

principalmente quando essas coautoras destacam a importância e necessidade da escuta sensível 

e do olhar aguçado às crianças, assim como quando manifestam-se em defesa dos direitos 

destas, como mencionado anteriormente. Há, ainda, outras falas e escritas que revelam a busca 

por esse sonho democrático, tais como as das coautoras Juliana e Gianna: 

 

Agora inicio uma nova trajetória no Ensino Fundamental, lecionando no município de SM, 

onde as crianças possuem uma realidade muito distante da que até então eu conhecia, mas 
algo continua igual, elas também são crianças, preciso intervir e mediar constantemente as 

interações buscando que elas compreendam a importância do respeitar o próximo, e 

desenvolver valores como solidariedade, cuidado dentre outros  (Juliana – Primeira carta). 
 

[...] como bem sabe, minha caminhada como professora começou na Ipê, e hoje mesmo 

estando um pouco distante, consigo compreender que a nossa luta na Ipê, é minha luta no 

município de Santa Maria. Mesmo não estando na Educação Infantil, continuo lutando pela 

escuta e pelo diálogo nos Anos Iniciais. Sei que estou longe de ser a melhor professora, 
mas estou bem perto das crianças, para escutá-las e olhar para cada uma de maneira 

singular/plural (Gianna – Primeira carta). 

 

A partir dessas considerações e do modo como Josso (2010b) compreende a nossa busca 

pela formação, podemos inferir que aqui nossa busca considerou/considera os quatro elementos 

elencados por ela: estamos em busca de si e de nós porque buscamos a nossa 

auto(trans)formação com as coautoras, abrindo possibilidades para a auto(trans)formação delas, 

que nos acompanham, e também porque esse “nós” que buscamos, além das professoras, são 

as crianças; estamos em busca de sentido para a nossa prática pedagógica com a educação 

infantil, depois de tanto agir sem nos perguntarmos o “porquê”; por isso mesmo estamos em 

busca de conhecimento sobre a educação infantil, sobre as crianças, sobre a auto(trans)formação 

permanente e sobre outros modos de fazer pedagogia, mas lutamos para que esse conhecimento 

seja construído com as crianças.   

A coautora Juliana, em determinado momento, reconhecendo seu inacabamento, 

escreve que “[...] o que fica claro é que nunca estamos prontas, sempre teremos desafios, sempre 

precisamos estar aprendendo, e indo em busca de mais!”,  e com relação a isso, Malaguzzi (1999. 

p. 102) nos lembra que “[...] não saber é a condição que nos faz continuar pesquisando; nesse 
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sentido, estamos na mesma situação que as crianças. Podemos ter certeza de que as crianças 

estão prontas para nos ajudar, oferecendo-nos ideias, sugestões, problemas, dúvidas, 

indicadores e trilhas a seguir [...]”. Essa consideração está presente também nas falas e escritas 

de muitas coautoras, conforme já mencionado principalmente na Sétima Carta, quando elas 

revelam a importância de se aprender com as crianças e, no subcapítulo anterior, quando 

trazemos suas considerações acerca da necessidade de “se fazer perguntas”. 

            Mas, acima de tudo, estamos em busca da felicidade e do amor, pois acreditamos que 

nossa busca maior na vida é pela felicidade, em qualquer contexto, o que inclui os espaços 

educativos. Maria Talita, já em sua primeira carta reconhece isso, apontando que a procura pela 

felicidade é o que pauta sua ação educativa: “Também estudei e continuo estudando porque 

para mim é uma necessidade, gerar novas ideias e repensar aquelas que não contribuem para 

tornar minha/nossa vida mais humana e feliz!”. 

Se a escola e a universidade tornarem-se um contexto de múltiplo escutar (RINALDI, 

2014), professoras e crianças se sentirão mais gente, mais amados, mais fortes para todas as 

lutas que travam diariamente (e que não são poucas e nem simples, bem sabemos!), logo, mais 

fortes para sonhar. Henz (2010, p.54), nesse sentido, faz uma consideração importante: 

 

Poderíamos dizer que as crianças, os jovens e os adultos sentem-se “mais gente”, e 
aprendem melhor e com mais alegria, quando encontram educadores e educadoras 

amáveis e sensíveis. As pessoas sensíveis e amáveis são acolhedoras, sinceras e 

transparentes, incapazes de discriminar ou desrespeitar, buscando conviver com o 

cuidado para não magoar ou diminuir o(a) outro(a), embora saibam quando e como 

dizer sim e dizer não. São, ainda, pessoas que sonham, e partilham seus sonhos com 

os(as) outros, motivando-os(as) a também sonhar; não só sonham, mas 

esperançosamente se lançam para fazer de seus sonhos projetos e realizações 

transformadoras, contribuindo com a construção de um mundo e uma vida com mais 

bonitezas e alegrias para todos(as). 

 

Impossível não lembrar, aqui, de um depoimento da coautora Juliana em sua quarta 

carta. Ao destacar “[...] o quanto é importante as crianças se sentirem amadas como elas são, 

com as suas singularidades e se sentirem especiais por isso [...]”, ela relatou: 

 

Essa semana quase chorei na sala de aula, pois pedi para os educandos pensarem e 
registrarem no caderno três adjetivos (qualidades) que eles acreditavam ter, e uma aluna, a 

mais velha da turma (12 anos) colocou apenas um (trabalhadora), chamei ela na minha 

mesa, as demais crianças não estavam todas por perto no momento, então discretamente 
retomei com ela o que são os adjetivos e disse “pensa bem, porque você tem qualidades!”, 

e ela disse que não tinha mais nenhuma, então eu olhei em seus olhos e perguntei “(nome 

da criança), você não se acha bonita?” Ela disse que não. Então eu disse “(nome da criança), 
você é uma menina muito bonita, solidária com os colegas, inteligente, estudiosa, legal, 

amiga e tem um adjetivo que você tem que é característico seu e você não colocou. Você é 

uma aluna muito esforçada!” Ela encheu os olhos de lagrimas e eu tive que segurar para 
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não chorar, então sorri para ela. Muitas vezes de tanto conviver com adultos em dias cinzas, 

em meio aos problemas, e a rotina que as crianças acabam crescendo acreditando que não 

tem potencial.  
O mesmo aconteceu com um aluno de 8 anos que acabou de ser alfabetizado, ele não 

acredita que sabe ler, embora saiba! E quando tentei fazer com que ele percebesse que sabe, 

ele ficou constrangido por ser elogiado, possivelmente não está acostumado com elogios. 

[...] são tantos acontecimentos que essa carta poderia virar um livro [...]. 

 

Aqui relembro a escrita do professor Balduíno Andreola na resposta à primeira carta 

que eu escrevi a ele, ainda em 2017. Em suas palavras, sempre tão amorosas:  

 

[...] a carta de Paulo Freire aos meninos e às meninas da Itália, e do mundo [...] no fim das contas, é 

um apelo às educadoras e educadores das crianças: de construir para eles e elas (com elas e com 

eles!) “um mundo sempre mais bonito”. E aqui me ocorre uma questão muito séria e irresponsável. 

Refiro-me à afirmação que ouvi, de várias pessoas, de que Paulo Freire, em sua obra, se teria 

preocupado apenas com a educação de adultos, e que ele nada teria a nos dizer sobre a educação de 

crianças. Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, o que há de mais importante em Paulo Freire, se 

vale para os adultos, vale mais ainda para as crianças. Só para exemplificar, já a “Pedagogia do 

Oprimido”, não haveria “opressão” de crianças, nesse mundo tão feio, violento e excludente? 

(BALDUÍNO ANTONIO ANDREOLA, EM CARTA ESCRITA À PESQUISADORA, EM MAIO 
DE 2017). 

 

Quando Juliana traz essa vivência com essas duas crianças, temos como negar a 

opressão a que muitas de nossas crianças estão submetidas? O que leva uma criança a não 

reconhecer suas bonitezas, se não a falta de reconhecimento? Futuras professoras, peço a vocês: 

escutem e olhem para as crianças de forma amável, sensível, (com)vivendo na escuta sensível 

e no olhar aguçado, do modo como Juliana mostra estar fazendo... Nesse mundo tão “feio, 

violento e excludente”, que possamos ser acolhimento, amor e respeito às nossas crianças. Que 

como professoras, nos comprometamos com as suas causas, com a sua libertação (FREIRE, 

2011a).  

Segundo Josso (2010b), o amor tem papel decisivo em nossa relação conosco e com os 

outros, e fundamenta a nossa capacidade de desenvolver afeto, alteridade solidária e 

respeitadora. Logo, sem amorosidade, conforme Freire destaca, ao longo de tantas obras (1995, 

2002, 2011a), não é possível a prática educativa emancipadora, libertadora, que reconhece e 

valoriza as diferenças. Sem um profundo amor pelos outros, pelo mundo, não buscamos a 

formação porque não vivemos experiências, afinal, o que nos toca, sem amor? O que nos toca 

se não estamos em busca da felicidade? Podemos afirmar, desse modo, que o amor está como 

condição para a nossa auto(trans)formação permanente, a qual é uma busca minha, sempre com 

os outros. E do mesmo modo, o amor é condição para a escuta sensível e o olhar aguçado às 

crianças, o que, já adianto, requer “sensibilidades”, e não apenas “habilidades” ou “técnicas”, 

assunto do qual trataremos mais ao final desta carta.  
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Ainda, nesse sentido, Freire (2011a p. 110-111) também nos lembra que o amor funda 

o diálogo, que sem amor ao mundo, à vida e uma profunda crença nos homens não há diálogo, 

o que corrobora o que vimos afirmando. Apostamos em uma pesquisa dialógica com outras 

professoras, logo, o amor aqui também se apresenta como fundamento. 

 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 

essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 
dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem domina; 

masoquismo nos dominados. Amor, não. Porque é um ato de coragem, nunca de medo, 

o amor é o compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o 

ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa de sua libertação. Mas, 

este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. 

 

O amor, nesta pesquisa, também se revelou como um ato de coragem de propor uma 

pesquisa que vai de encontro ao que vem sendo proposto para a educação. Mas, acima de tudo, 

ela representa o nosso compromisso com as crianças e professoras que se encontram em 

situação de opressão, uma vez que têm muitos dos seus direitos negados (e aqui, neste capítulo, 

quando escrevemos isso, pensamos principalmente no direito a espaços e tempos para 

formação, que geralmente são negados às professoras nas escolas – como veremos mais adiante 

nas vozes das próprias coautoras – que muitas vezes não têm carga horária destinada a isso ou, 

quando têm, precisam desse tempo para descansar das 60h de trabalho semanais que precisam 

cumprir para conseguir minimamente sustentar a si e a sua família) e também nosso 

compromisso com o mundo, com um mundo mais bonito para todos.  

Retomando o conceito de experiência, Josso (2010b) e Freire (2002) afirmam que a 

experiência implica a pessoa na sua globalidade (JOSSO, 2010b), e que conhecemos com nosso 

corpo inteiro (FREIRE, 2002), ou seja, com todos os nossos sentidos, o que engloba também, 

e sobretudo, a escuta sensível e o olhar aguçado. Segundo Josso (2010b, p. 73), o processo de 

formação permite dar luz ao ser sujeito de formação, que está em constante devir; é “[...] a 

construção de si como uma disponibilidade constante para a existência em devir”, e ela cita sete 

dimensões do nosso ser no mundo enquanto Ser em devir, a saber: Ser físico, Ser de atenção 

consciente, Ser de ação, Ser de emoções, Ser de afetividade, Ser de cognição, Ser do sensível, 

as quais já foram explicitadas na Sétima Carta, na página 197. Todas essas dimensões, segundo 

Josso (2010b), perpassam a nossa formação.  

Conforme pontuamos naquele momento, consideramos importante concluir, dessas 

considerações, que a escuta sensível e o olhar aguçado, tal como conceituamos nesta pesquisa, 

requerem o Ser físico, o Ser sensível mais o “Ser de atenção conscientemente crítica”, porque 
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a escuta sensível e o olhar aguçado exigem essa consciência crítica, a qual nos permite agir com 

curiosidade epistemológica (FREIRE, 2002) em nossa prática educativa.  

Tendo isso em vista, pensamos no quanto muitas dessas dimensões deixam de ser 

consideradas e de ter sua importância reconhecida nos processos formativos. Vivemos em uma 

sociedade que supervaloriza a cognição, deixando de lado todas as demais dimensões, como se 

não tivéssemos um corpo, como se as emoções não existissem, desconsiderando que somos 

movidos por uma razão-emoção-crítico-reflexiva (HENZ, 2003).  

Isso vale tanto para o processo formativo dos adultos quanto para o processo formativo 

das crianças, e muito do que já explanei neste texto sobre as expectativas dos adultos com 

relação à educação das crianças na educação infantil, revela exatamente isso: que se espera 

fundamentalmente um grande empenho na parte cognitiva, e com isso se acaba esquecendo que 

essas crianças também têm um corpo que sente, que também são movidas e aprendem pela 

afetividade, pelas emoções, pela sensibilidade. A própria Josso (2010b, p.75) reconhece isso ao 

salientar que “Nossas existencialidades emocionais, assim como as sensíveis, são dimensões 

pouco consideradas nos projetos educativos familiares e sociais das sociedades ocidentais”. 

Assim, as pessoas acabam sendo coisificadas (FREIRE, 2009; HENZ, 2003).  

A esse respeito, em dois momentos o grupo da pesquisa também reconheceu que há, 

sim, esse esquecimento do nosso corpo na nossa prática educativa com as crianças. No segundo 

círculo, as coautoras foram desafiadas, pela coautora Gianna, a se darem conta de que nenhuma 

delas pisou no caminho de folhas secas que estava disposto no corredor da Unidade como parte 

da dinâmica proposta para a contação da história “Selvagem”. Elas então realmente se 

colocaram a pensar no porquê de não terem pisado nas folhas, e ao dialogarem acerca das 

experiências que nós proporcionamos às crianças e que envolvem a exploração do corpo físico, 

surge o seguinte diálogo problematizador: 

 

Gianna: Então, a gente tem um olhar muito fechado. 

 

Karla: É. 

 
Gianna: Muito fechado, e olha que a gente ainda tem um olhar mais aberto, mas a gente 

ainda tem um olhar muito fechado.  

 

[...] 

 

Gabriela: Eu acho que a gente tem um olhar aberto só do olho, o corpo ainda não está 
aberto para essas novas experiências, a gente só olha e pensa “que legal para as crianças 

fazerem isso”, mas eu não, eu ainda não. 
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E no quarto círculo o diálogo foi retomado quando as coautoras foram desafiadas, a 

partir da dinâmica que envolvia os sentidos do corpo, a relacionar tal vivência com a nossa 

prática com a educação infantil:  

 

Juliana: Na verdade eu lembrei de um trecho, no início eu não lembrei, mas depois com o 

passar dos minutos, um trecho que eu coloquei em uma das cartas que eu citei sobre o 

como que é se permitir vivenciar várias experiências, porque muitas vezes para a gente 
propor as coisas para as crianças “ah, eles vão gostar”, mas tu sabe como que é sentir 

aquilo? Tu já viveu aquilo ali? Como é que foi para ti? Tu vai propor porquê? Claro que 

tu vai ter que saber o objetivo, mas como que é? Tu já se permitiu sentir como que é? 

Muitas vezes não.  
 

Karla: Principalmente quando tu propõe meleca ou brincadeira com tinta. [...] eu também, 

eu brinco com a tinta com eles, mas não é “ah! Como eu gosto (riso) de ficar com a tinta 
assim”, mas cada um cada um.  

 

Viviane: E as vivências que a gente teve na nossa infância com a educação infantil é tão 
diferente do que a gente proporciona hoje.  

 

Bruna: Totalmente.  

 
Viviane: Eu fico pensando. Esses dias eu fiz uma dança, uma pintura maluca que era com 

diferentes ritmos musicais, eles tinham que colocar o pé na tinta, numas bacias de tintas 

com água, e dançar no papel pardo conforme a música [...] Aí eu fiquei pensando quando 
a Juliana falou, eu nunca me permiti fazer isso, é uma coisa que eu gostaria de fazer para 

ver como que é, eu só proporciono para as crianças, fico pensando em algumas coisas, 

mas não... 

 
Karla: Mas lembra quando a gente conversava, que os bolsistas sentavam e ficavam 

brincando com as crianças, às vezes as crianças já tinham saído da brincadeira e eles 

continuavam lá (risos). A gente várias vezes “vamos fazer uma formação para a gente 
(ênfase) viver as coisas”, porque a gente não vive as coisas e oferece para as crianças sem 

ter de fato uma ideia do que é aquilo ali, qual é a sensação de estar, de brincar, de mexer 

naquelas coisas. 

 

            Esses diálogos mostram que muitas vezes nós não nos damos conta, de fato, de que 

também temos um corpo e de que nós também não só poderíamos como deveríamos nos 

permitir explorar o que oferecemos às crianças. Essa exploração, em muitas escolas, não é 

proporcionada às crianças pelos motivos mais diversos, contudo, elas necessitam dessa 

exploração, necessitam “conhecer em sua inteireza”, o que nós, adultos, necessitamos também, 

afinal, “[...] nós adultas também precisamos nos encantar com nossos próprios processos, nos 

permitir e acreditar que os processos auto(trans)formativos são a base da garantia dos direitos 

infantis” (Maria Talita – Terceira carta), ou seja, nós e as crianças necessitamos de processos 

auto(trans)formativos constantes!  
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Por que será que para nós, professoras, é tão difícil não apenas nos permitir, mas lembrar 

de nos permitirmos explorar também essas diferentes sensações? Será pelos processos 

escolarizantes que vivemos? E nós, faremos disso um ciclo interminável ou causaremos uma 

ruptura de modo que todos tenham a possibilidade de viver e conhecer em suas inteirezas?  

Quando Gabriela menciona que temos “um olhar aberto só do olho”, pensamos ser 

possível perceber a distinção que tentamos fazer, na Sétima Carta, entre o que o olho biológico 

vê e entre o que o olhar aguçado vê, que está para além do que a visão humana é capaz de ver, 

mas que se relaciona com o que o corpo como um todo é capaz de sentir ao olhar de forma 

aguçada. 

Mas voltando ao conceito de auto(trans)formação que vimos construindo no Grupo 

Dialogus, consideramos, pautados na perspectiva freireana de formação, que esta 

auto(trans)formação é permanente porque ela acontece ao longo de toda a nossa vida, nas 

diferentes experiências que vivemos, seja ao longo da nossa história pessoal, na família e na 

sociedade em geral, tanto na formação inicial, dentro da escola com as crianças e com os colegas 

nos diferentes momentos de diálogo, de escuta sensível e olhar aguçado, nos momentos de 

formação continuada e em serviço, e sempre que ocorrer um momento de reflexão crítica na e 

sobre a prática, o que inclui também os demais espaços pelos quais circulamos, nos quais nos 

colocamos como aprendentes.  

Em seus escritos, Freire (1995) instiga-nos a refletir sobre nossa incompletude como 

seres humanos. Nós somos seres inacabados, em constante processo de ser mais, processo esse 

que requer o diálogo e a reflexão para que possamos constantemente nos interrogar sobre nossa 

prática. É em meio a esse processo que as pessoas vão, intersubjetivamente, 

auto(trans)formando-se.  

            Como já mencionado anteriormente, o movimento da descoberta do inacabamento foi 

um dos movimentos mais presentes na pesquisa, já desde as primeiras cartas e os primeiros 

círculos, e acredito que isso se deva ao processo auto(trans)formativo constante que essas 

professoras têm ou tiveram em algum momento na Ipê Amarelo e levaram consigo, pois todo o 

grupo demonstrou reconhecer o seu inacabamento, como podemos observar na escrita da 

coautora Karla, que diz que “Sempre tive consciência do meu inacabamento e isso sempre me 

motivou a querer estudar mais, pesquisar e estar com as crianças para aprender com elas, 

também, como a infância precisa ser vivida” (Terceira carta), assim como na escrita das 

coautoras Gianna, Gabriela e, novamente, de Karla: 
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Como professora de crianças, percebo que, neste contexto, a cada dia surge algo novo, algo 

que me leva sempre a novas reflexões e diálogos sobre a Educação Infantil. Minha 

formação como professora ainda é recente, por isso sei que tenho um longo caminho a 
trilhar, mas o professor está sempre nesse processo de busca (Gianna – Primeira carta). 

 
Ainda sinto (e espero sentir sempre) a sensação de que a minha aprendizagem da docência 

exige muitas desconstruções, no sentido de ressignificar: o que é importante aprender na 

educação infantil; como organizar as crianças cotidianamente; trabalhar em equipe; e tantas 
outras desconstruções que preciso ir fazendo aos poucos (Gabriela – Terceira carta). 

 

Procurando responder a tua pergunta, me dei conta de que essa “outra professora” vem, a 
cada dia que passa, transformando-se em “outra professora” e isso porque me permito que 

isso aconteça.  

Tenho plena consciência do meu inacabamento e isso me deixa feliz e ao mesmo tempo 

angustiada... Feliz porque isso me faz continuar em busca de ser sempre uma boa professora 
e angustiada porque a cada dia tenho mais dúvidas do que respostas sobre o que é ser uma 

boa professora (risos) (Karla – Segunda carta). 

 

Tendo esclarecido nossa compreensão de que a formação acontece sempre a partir de 

uma experiência, e que esta decorre de um ato reflexivo na e/ou sobre a prática, cabe aqui 

esclarecermos que a nossa escolha pelo termo “auto”, de auto(trans)formação, é pautada na 

compreensão de que a formação é algo que acontece em mim (JOSSO, 2010b), que me toca 

(LARROSA, 2010), e me transforma – e por isso o termo “transformação” – mas que não 

acontece sozinha, visto que sempre aprendemos com os outros, no mundo e com o mundo 

(FREIRE, 2011a).  

Nesse sentido, Ferry (2004) afirma que a formação é um “trabajo sobre si mismo”, 

indicando que este processo requer essa reflexão crítica sobre a prática, dentre outros 

dispositivos que auxiliem a professora nesse processo reflexivo de olhar para si mesmo. Ele 

enfatiza: 

 

Reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender, y en ese momento si 

hay formación. Entonces sólo hay formación cuando uno puede tener un tiempo y un 

espacio para este trabajo sobre sí mismo. (...) Tiempo y lugar para la formación, 

tiempo y lugar para el trabajo sobre sí mismo, que no puede confundirse con el trabajo 

profesional que es un trabajo para otros (FERRY, 2004, p.56).  

 

A coautora Juliana, que em muitos momentos da pesquisa, principalmente em suas 

escritas nas cartas, refletiu acerca da necessidade de passarmos por “metamorfoses”, em sua 

segunda carta mencionou que 

  

[...] embora muitas vezes nós docentes queremos ter o poder de nos transformar em 
distintos animais como polvos para ter vários braços, coruja para ser sábia e atenta, águia 

para ter um olhar aguçado, guepardo para ser rápida, acredito que nos professoras somos 

mais parecidas com borboletas, pois como nos coloca Rubem Alves ‘não haverá borboletas 
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se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses’. Sendo assim o educador 

precisa deste tempo de reflexão, de auto formação da busca por mais, das metamorfoses 

para qualificar sua prática. 

 

Por esses motivos nos colocamos, nesta pesquisa, dispostos a compreender as 

implicações da escuta sensível e do olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades da UEIIA 

para a auto(trans)formação das professoras, o que exigiu de nós, a todo o momento, esse 

movimento de reflexão sobre si mesmas, e que, ao mesmo tempo, acontecia com as outras, 

gerando diálogo e reflexões coletivas, possibilitando a auto(trans)formação de cada uma e do 

grupo. 

O conceito de auto(trans)formação também surge, em determinado momento, na obra 

de Josso (2010b), contudo, a autora vincula este conceito ao trabalho biográfico/histórias de 

vida, que constitui a abordagem de sua pesquisa. Nesse sentido, ela trata, em sua tese de 

doutoramento, sobre “caminhar para si”, uma vez que sua abordagem consiste na reconstituição 

de itinerários de vida, durante a qual surge um processo de conhecimento da existencialidade, 

um ir ao encontro de si mesmo (JOSSO, 2010b). Nessa perspectiva, a autora compreende por 

autotransformação107:   

 

[...] a compreensão da escolha mais ou menos consciente dos referenciais que 

presidem à descrição de formação pode levar a modificar a direção tanto de um 

itinerário de vida como do olhar que incide sobre ele, assim como das orientações 

determinadas pelo seu autor. Essa modificação de direção pode também ser 

considerada como um ato deliberado de autotransformação e, por isso mesmo, de 

auto-orientação refletida. Quando essa modificação acontece, a finalidade formativa 

do processo foi atingida (JOSSO, 2010b, p.110-111). 

 

No Grupo Dialogus a construção desse conceito, que foi anterior à descoberta deste 

conceito tal qual elaborado por Josso (2010b), é abordada de um modo semelhante, também 

compreendendo que uma auto(trans)formação exige sempre mudanças, transformações que 

acontecem conosco e que mudam nosso itinerário de vida. Contudo, considerando o conceito 

na área da formação de professores, com base na perspectiva de Josso (2010b, 2010) e Freire 

(1995, 2002, 2011a), compreendemos fundamentalmente que: é “auto” porque é algo que 

acontece em mim, mas sempre com os outros e com o mundo, porque não aprendemos sozinhos; 

é “transformação” porque exige a assunção de outras posturas, de outros itinerários em nossa 

prática educativa, em nossa vida como um todo; e é “formação” pautada em experiências que 

nos tocam, que mudam o nosso olhar. Por isso, nosso grupo não fala mais apenas em “formação 

                                                
107 A autora escreve o termo sem parênteses, diferentemente de como o construímos no Grupo Dialogus.  
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de professores”, mas em “auto(trans)formação com professores”, por compreender que a 

formação, sem essa mudança de postura, deixa de ser formação. Assim, para o Grupo Dialogus, 

até este momento108, 

 

Falar em auto(trans)formação de professores é falar em um processo que não se dá 

isoladamente, mas necessariamente na dialogicidade e na intersubjetividade; um 

processo que nunca se acaba; que está permanentemente em construção; um processo 

que inicia na formação inicial e se estende continuamente durante toda a trajetória 

docente, sobretudo pela rigorosa reflexão sobre si e sobre sua prática. Por isso mesmo, 

podemos dizer que essa auto(trans)formação nunca se completa, porque somos seres 

inacabados; não nascemos prontos e pré-destinados a isto ou aquilo (HENZ, 2015, p. 

34).  

 

Os Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos constituem, assim, um 

importante espaço-tempo de vivências auto(trans)formativas com as professoras por meio do 

diálogo, da escuta sensível e do olhar aguçado. Os movimentos que surgem nesse processo, já 

indicados na Sexta Carta, nascem do diálogo e do movimento de transformação que acontece 

em cada um e no grupo. Nos círculos, buscamos auto(trans)formações em nós mesmos e com 

os colegas, visando transformações em nossas práxis educativas.   

 Desde o meu primeiro encontro com as coautoras para convidá-las à pesquisa, dialoguei 

com elas acerca dessa perspectiva da auto(trans)formação que vem sendo construída no Grupo 

Dialogus e que é o eixo central da pesquisa, e ao longo dos encontros fomos esclarecendo esse 

conceito também, inclusive por ser motivo de curiosidade delas. Interessante observar que ao 

longo da pesquisa elas foram também se apropriando do termo e refletindo sobre ele, 

aprofundando-o.  

Juliana, em sua terceira carta, faz uma reflexão muito potente nesse sentido:  

 

Como toda minha experiência em Educação Infantil foi em turmas multi-idade fica 

complicado perceber quando as mudanças ou metamorfoses de fato aconteceram, mas 

acredito que a cada ano, a cada nova turma, com os diferentes desafios que me eram postos 
eu ia mudando, me transformando e quando o ano chegava ao final já não era a mesma. 

Quando assumi a turma de 1 ano e 6 meses a 5 anos e 11 meses em 2016 certamente mudei, 

pois lembro-me do dia em que a bolsista chegou e perguntou “profe hoje eles não farão a 

atividade?” E eu respondi “eles já estão fazendo! Eles estão interagindo, cada um da sua 
maneira nos diferentes espaços”. Muitas vezes me pegava pensando será que deve ser 

assim? Será que é necessário intervir, mais ou menos? Refletindo constantemente sobre a 

prática e pensando sobre o planejamento. 
Já em 2017 com base em outras leituras estava mais atenta as formas de sistematização da 

documentação e dos registros, e assim buscava pensar maneiras de desafiar as crianças nos 

                                                
108 Nos referimos “até este momento” porque numa perspectiva de auto(trans)formação permanente, nunca 

daremos por concluído este conceito, que se renova e se amplia a cada novo diálogo no grupo, a cada nova pesquisa 

realizada.  
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diferentes espaços, para que fossem além e pudessem construir novos conhecimentos a 

partir dos materiais disponíveis. 

Assim como as borboletas acredito que não sabemos o tempo exato de quando as coisas 
acontecem, e sim por um tempo ficamos recolhidas, refletindo e de repente quando nos 

damos conta percebemos que a metamorfose aconteceu, pois estamos diferentes. Houve 

uma mudança, já não percebemos as coisas de uma mesma forma! (Juliana – Terceira 

carta). 

 

 De fato, é difícil saber o momento em que nossas auto(trans)formações acontecem; o 

que ocorre é que, aos poucos, vamos nos surpreendendo com nossas próprias ações, falas, 

pensamentos, como inclusive foi mencionado por algumas colegas no decorrer da 

processualidade dialógica. Mas o que é fato é que essas auto(trans)formações nunca acontecem 

sozinhas e de maneira isolada, como tentarei mostrar na sequência do nosso diálogo.  

 

8.4 A UEIIA COMO ESPAÇO-TEMPO AUTO(TRANS)FORMATIVO 

 

E desse modo, as reflexões do grupo, que num primeiro momento foram entrelaçando 

as turmas multi-idades e o espaço auto(trans)formativo da UEIIA, em determinado momento 

foram se centralizando nos aspectos mais potentes da Ipê Amarelo como espaço 

auto(trans)formativo. Obviamente que em nenhum momento, quando se propôs esta pesquisa, 

pensou-se em isolar a atuação da multi-idade desse contexto maior que é o contexto da Ipê 

Amarelo, uma vez que a nossa atuação enquanto professoras em uma turma está diretamente 

relacionada a esse coletivo, do qual nasce a proposta pedagógica da instituição.  

No entanto, foi uma surpresa a intensidade com que essa reflexão surgiu, a partir de 

algumas denúncias lançadas em torno da formação inicial em Pedagogia e da formação 

permanente, lançando-se, a partir do movimento da conscientização necessária à 

auto(trans)formação permanente, anúncios, propositivas que podem vir a tornar tais processos 

mais qualificados tanto na academia quanto nas redes de escolas.  

As coautoras mencionaram praticamente em todas as cartas e em todos os círculos o 

potencial auto(trans)formativo da Ipê Amarelo para professoras em formação inicial e 

permanente, com ênfase em dois aspectos, a saber: o espaço de reflexão crítica na e sobre a 

prática e o espaço singular-plural em que ela se constitui, ou seja, o espaço de um coletivo que, 

junto, (re)constrói a proposta pedagógica da instituição cotidianamente.  

Ainda, houve um grande destaque, por parte daquelas que hoje já não atuam mais nesse 

espaço, do quanto as auto(trans)formações vividas na UEIIA são levadas para os outros espaços 

em que passam a atuar posteriormente, nos quais buscam fazer a diferença no que tange, 

especialmente, à escuta sensível e ao olhar aguçado tanto às crianças quanto aos adultos de suas 
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instituições. Mas, ainda que o foco nesse momento esteja em torno da Ipê Amarelo enquanto 

espaço auto(trans)formativo, as coautoras também não descolam disso o quanto a multi-idade 

tornou/vem tornando ainda mais potente nossos processos auto(trans)formativos vividos nesse 

espaço. 

 

8.4.1 “[...] a Ipê ensina muito, faz com que consigamos ver a teoria e prática juntas”: a 

UEIIA como um espaço de reflexão crítica na e sobre a prática 

 

Todas as coautoras mencionaram como uma das principais características da UEIIA, 

que a torna tão potente nesse processo auto(trans)formativo das professoras, esse espaço de 

reflexão crítica sobre a prática em que ela se constitui, em um movimento constante de partir 

da prática para visitar e revisitar conceitos, e depois a ela retornar, em um movimento de 

realidade-conceito-realidade proposto por Freire e Faundez em “Por uma Pedagogia da 

Pergunta” (2017). Ana Carla, que iniciou sua trajetória docente na Ipê Amarelo, e nesse espaço 

atua até hoje, destaca que 

 

A formação inicial/continuada/permanente desempenha um papel fundamental no ser, 
saber e fazer do professor, e isso realmente faz a diferença, pois possibilita aprofundar e 

incluir novas metodologias em sua prática, contribuindo para uma Educação com mais 

qualidade. Só acontece uma auto(trans)formação quando se consegue fazer uma reflexão 

sobre a prática docente e uma relação com a teoria e a prática (Terceira carta). 

 

Para Josso (2010b), a experiência apenas se torna uma experiência a partir do momento 

em que se torna um ato reflexivo. Uma auto(trans)formação requer viver uma experiência que, 

de fato, é o que é capaz de nos transformar. Se a experiência apenas se torna experiência 

mediante o processo de reflexão, então, de fato, a reflexão crítica na e sobre a prática impõe-se 

como necessária aos processos auto(trans)formativos das professoras, e aqui destaco, a partir 

da escrita de Ana Carla, o quanto esse movimento tem significado para ela enquanto professora 

e o quanto ela veio construindo essa reflexão em torno do seu processo auto(trans)formativo e, 

ao mesmo tempo, auto(trans)formando-se nesse movimento.  

Importante destacar que Ana Carla, nos dois primeiros círculos, realizou uma escuta 

muito atenta ao grupo, e apenas após parte da processualidade vivida ela passou a expressar-se 

mais de forma oral, demonstrando o quanto, no período em que ela esteve mais escutando do 

que se pronunciando, ela realizou um caminhar para si (JOSSO, 2010a), que a possibilitou fazer 

registros muito potentes a partir da terceira carta, mencionando em diversos momentos o quanto 
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é importante esse movimento de reviver o processo, ou seja, o movimento de distanciamento e 

desvelamento da realidade, para “dar-se” conta das auto(trans)formações acontecidas.  

Desde o início da construção desse texto, venho pontuando que a atuação nas turmas 

multi-idades se tornou uma experiência para mim apenas a partir do momento em que comecei 

a refletir criticamente sobre ela, a partir de meus registros da época; até a elaboração de tal 

reflexão, eu ainda não havia compreendido a real diferença entre a docência em uma turma 

multi-idade e em uma turma com crianças de mesma idade, e esse movimento somente foi 

possível porque eu estava em um espaço que me instigava a olhar constantemente para a minha 

prática, refletindo ao longo dela e sobre ela, bem como sobre a teoria que a fundava. Naquele 

momento eu apenas consegui realizar o “olhar aguçado” aos registros porque estávamos 

estudando as multi-idades e eu havia sido instigada a organizar uma documentação da minha 

prática, o que me exigia refletir criticamente sobre ela.  

A reflexão crítica sobre a prática é, para Freire (2002), o momento fundamental da 

formação permanente; segundo ele, é nesse momento de reflexão que se dá a compreensão da 

teoria que funda a prática. O campo referencial da formação, desse modo, é a prática. Nas 

palavras do autor, 

 

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 

crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática 

(FREIRE, 1995, p. 39). 

 

Pensar criticamente sobre a prática requer um olhar cuidadoso para as nossas ações junto 

às crianças. Requer colocarmo-nos na situação, preocupando-nos em melhorar a nossa prática, 

recriando-a. Olhar para si e analisar a sua própria prática nem sempre é um processo fácil, pois 

exige criticidade consigo mesmo e sensibilidade para com as crianças.  

Josso (2010b, p. 100) aproxima-se muito desse conceito de Freire quando conceitua a 

experiência como “[...] a associação da componente factual e circunstancial à componente 

compreensiva”, ou seja, se para esta autora a formação acontece no decorrer de uma 

experiência, e a experiência acontece quando buscamos compreender os fatos, também para ela 

a formação acontece fundamentalmente, na educação, quando refletimos sobre as nossas 

práticas.   

A coautora Karla, em sua terceira carta, ao ser provocada a refletir acerca dos processos 

auto(trans)formativos vividos na Ipê Amarelo durante sua atuação nas turmas multi-idades, fez 

o esforço de relembrar, em seus registros da época, do primeiro encontro de formação que a Ipê 
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Amarelo proporcionou para as “recém-chegadas” educadoras infantis no ano de 2012, ano que 

em a Ipê acolheu oito educadoras infantis contratadas pela empresa terceirizada, mesma ocasião 

em que passei a atuar no apoio pedagógico à coordenação. Ela relembrou que o material a ser 

estudado era o relatório de um projeto desenvolvido por três professoras no NEI-Cap da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre “o que os animais comem?”, projeto 

desenvolvido com as crianças. Na carta, ela compartilhou comigo o primeiro e-mail recebido 

da coordenação da escola com este material e o convite para o primeiro encontro “formativo” 

da nova equipe. Na sequência, ela explica que optou por trazer o e-mail porque ele  

 

[...] mostra os primeiros movimentos de estudos propostos ao grupo de professores e a 
preocupação em estabelecermos diálogos com a prática pedagógica que desenvolvíamos. 

Considero que esse também foi um marco importante para meus processos 

auto(trans)formativos, pois a possibilidade de estudar e discutir com os colegas nossas 
práticas à luz de teorias ou exemplos de outras práticas, me mobilizou e instigou a querer 

estudar mais para fazer um bom trabalho com os grupos de crianças (Karla – Terceira 

carta). 

 

            Ana Carla, em sua terceira carta, destaca a importância desses momentos para buscar 

refletir acerca de nossas inquietações nas turmas, destacando que esses momentos de estudos 

no coletivo “[...] nos fazem relembrar e compreender muitas das situações vivenciadas com as 

crianças, possibilitando assim um enfrentamento baseado em argumentos que possibilitam um 

enfrentamento adequado dos problemas e inquietações em sala”, e Bruna traz a importância do 

repensar a nossa prática com vistas a olhar para cada sujeito, e destacou, no terceiro círculo, 

que essa possibilidade proporcionada pela Ipê foi o que a coloriu em seu processo na instituição:  

 

Essa questão de sempre poder repensar, repensar a nossa prática, repensar o nosso olhar 
para aquele sujeito, por exemplo, lá no início a gente observa a fulaninha “ela é assim, 

assim e assado”, constantemente tu está olhando de novo para aquele sujeito e percebeu 

o quanto ele aprendeu, o quanto ele se desenvolveu, quantas coisas mudaram [...]. 

 

De fato, esse movimento reflexivo na e sobre a prática acontece sempre do coletivo para 

o individual e do individual para o coletivo, em um processo de escuta sensível e olhar aguçado 

ao grupo da turma e a cada criança individualmente; Bruna explicita, em sua fala, o quanto 

aprender a escutar as crianças também não é um processo que se aprende de repente ou sobre o 

qual se chega sabendo somente porque é professora, mas requer estar com a criança e, ao mesmo 

tempo, estar buscando teoricamente compreender os seus movimentos, que também são 

auto(trans)formativos.  
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Nas palavras de Freire (2002), a compreensão da teoria funda a prática; para Rinaldi 

(2014), a prática nutre a teoria, ou seja, há uma compreensão em comum da relação 

indissociável entre teoria e prática, da necessária fusão entre elas, e da compreensão de que 

ambas são fundamentais nos processos de auto(trans)formação permanente. Malaguzzi (1999), 

aqui, aproxima-se também de Freire e Josso, pois considera que o sucesso de uma teoria vem 

da prática.  

            Lígia, nesse sentido, destaca o potencial da Ipê nesse movimento: “Sobre a formação de 

professores digo que a Ipê ensina muito, faz com que consigamos ver a teoria e prática juntas” 

(Terceira carta). Gabriela, por sua vez, revela: “Desde que entrei na Ipê, sinto que as formações 

serviram muito para que eu pudesse pensar um lugar diferente como professora e oportunizar 

experiências distintas às crianças” (Terceira carta). Assim, essas “formações” que acontecem 

na UEIIA, visando o processo de reflexão crítica sobre a prática, ao passo que oportunizam 

nossa auto(trans)formação, oportunizam que nós, professoras, ao repensarmos teoricamente 

nossas práticas, oportunizemos às crianças que elas também vivam experiências 

auto(trans)formativas cada vez mais qualificadas. 

Esse movimento de reflexão crítica sobre a prática, na educação infantil, requer que a 

escuta sensível e olhar aguçado às crianças seja registrado para que possa ser revisitado à luz 

de teorias e junto ao grupo, para que se constitua em uma documentação pedagógica.  

As pedagogias italianas que viemos estudando, conforme sinalizamos nos capítulos 

anteriores, (RINALDI, 1999, 2014; MALAGUZZI, 1999; entre outros) consideram a 

documentação pedagógica a “escuta visível” das crianças, e é com base nessa escuta que os 

processos de formação com os professores acontecem. Nos encontros de formação, os 

professores levam a documentação que produziram nos seus encontros com as crianças, 

interpretam-na, com base nela refletem com os colegas educadores sobre a sua prática, sobre 

os diferentes movimentos das crianças e avançam na compreensão das teorias e no processo de 

conhecimento sobre as crianças e sobre as suas práticas. Rinaldi (2014) deixa claro que, em 

Reggio Emilia, a documentação é o autêntico processo de formação profissional do educador, 

e explica: 

  

Embora afirmemos a indissociabilidade de teoria e prática, preferimos uma teoria 

aberta, que seja nutrida pela prática, e se torne visível, contemplada e interpretada e 

que seja discutida com a utilização da documentação que produzimos. [...] A 

documentação torna possível aos professores sustentar a aprendizagem das crianças, 

ao mesmo tempo em que os professores aprendem (aprendem a ensinar) com o 

processo de construção do conhecimento das crianças. Por essa razão, não basta 

apenas observar, embora a observação possa ser refinada a receptiva. Como sabemos 
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que observar significa interpretar, precisamos deixar traços de nossa observação – 

traços suscetíveis de interpretação (RINALDI, 2014, p. 109-110). 

 

Nesse sentido, lembro aqui a coautora Maria Talita, que em sua terceira carta escreveu: 

“[...] o olhar e a escuta sensível nos responsabilizam, nos sustentam, pois aprendemos a ser 

professoras quando as crianças também aprendem, criam, se expressam.” Aqui Maria Talita 

mostra que é a partir da escuta sensível e do olhar aguçado às crianças que aprendemos, com 

elas, a ser professoras, e nesse sentido nos sustentam, porque nos permitem ver o processo 

provocado nas crianças mediante a nossa ação com elas, e o registro e a documentação tona-se 

aquilo que o sustenta, revelando os possíveis processos auto(trans)formativos vividos pelas 

crianças e pelas professoras.  

Rinaldi (2014) deixa claro que a documentação, elemento central para a interpretação, 

possibilita aos educadores aprenderem com o processo de construção do conhecimento das 

crianças. Na realidade da maioria das nossas escolas, as produções das crianças e os materiais 

que produzimos com base nas observações que realizamos de seus percursos, são utilizados 

apenas para a produção de um portfólio e/ou de um relatório final que é entregue às famílias ao 

final do semestre ou do ano, ou então para a exposição em uma “mostra pedagógica”. Pois a 

interpretação desses materiais, conforme nos mostra a abordagem italiana, é a forma mais 

concreta de reflexão crítica sobre a prática, pois nos permite interpretar a nossa atuação e os 

processos vividos pelas crianças, e tudo isso sempre na troca com os colegas. Assim, nesse 

processo, crianças e educadores ensinam e aprendem, mas mais do que tudo, os educadores 

refletem sobre a sua prática ao acompanhar o significado dessas práticas para as crianças.  

 

8.4.2 “[...] passar pelas turmas multi-idades [...] nos transforma, reforma, muda, 

desacomoda, desconforta daquilo que somos acostumadas a fazer ou seguir, 

reproduzir”: um novo parênteses, agora para a relação entre a multi-idade e a 

curiosidade epistemológica em Freire 

 

Nesse momento, após tanto mencionarmos o termo “prática”, cabe fazermos uma 

consideração importante: Freire (2002) conceitua a “prática” como um “mexer” 

conscientemente no mundo, um fazer consciente. Segundo ele, 

 

Não haveria prática mas puro mexer no mundo, se quem, mexendo no mundo, não se 

tivesse tornado capaz de ir sabendo o que fazia ao mexer no mundo e para que mexia. 

Foi a consciência do mexer que promoveu o mexer à categoria de prática e fez com 

que a prática gerasse, necessariamente, o saber dela” (ibid, p. 102, grifos do autor).  
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Freire (2002) defende que a prática e o saber da prática são indicotomizáveis, e que no 

contexto teórico “[...] ‘tomamos distância’ de nossa prática e nos tornamos 

epistemologicamente curiosos para então apreendê-la na sua razão de ser” (ibid, p. 104), 

defendendo, também, que “[...] é pensando a prática que aprendo a pensar e a praticar melhor” 

(ibid, p. 105). 

Ora, se a prática e o saber da prática são indicotomizáveis, se a prática é um “mexer 

consciente no mundo” – e cabe lembrar que para Freire conscientização é a consciência de algo 

transformada em ação (FREIRE, 2016) –, segundo ele, não haveria reflexão já no ato da prática? 

Por que então ele nos fala da importância de “tomarmos distância” dela para apreendê-la em 

sua razão de ser?   

Freire (2002) argumenta, nesse sentido, que na nossa vida cotidiana temos “hábitos 

automatizados” (ibid, p. 104), como despertar, tomar banho, escovar os dentes, sair de casa, 

obedecer às cores do semáforo, e que fazemos tudo isso sem pensar no que estamos fazendo, 

sem nos perguntar por que estamos fazendo. Segundo ele, “[...] porque agimos assim nossa 

mente não funciona epistemologicamente. Nossa curiosidade não se arma em busca da razão 

de ser dos fatos” (ibid, p. 104), e ao mencionar aquilo que acontece no nosso contexto de 

trabalho, ele esclarece: 

 

Andemos um pouco mais e vejamos como nos movemos no contexto concreto de 

nosso trabalho, em que as relações entre a prática e o saber da prática são 

indicotomizáveis. Mas, mesmo que indicotomizáveis, no contexto prático, concreto, 
não atuamos o tempo todo epistemologicamente curiosos. Fazemos as coisas porque 

temos certos hábitos de fazê-las. Ainda que assumindo a curiosidade típica de quem 

busca a razão de ser das coisas, mais amiúde do que na situação descrita da experiência 

na cotidianidade, preponderantemente não o fazemos. O ideal, na nossa formação 

permanente, está em que nos convençamos de, e nos preparemos para, o uso mais 

sistemático de nossa curiosidade epistemológica (FREIRE, 2002, p. 104, grifos 

nossos). 

 

Essa reflexão proposta por Freire leva-nos a outra reflexão importante. Vimos falando, 

nos capítulos anteriores, que na educação, há muito tempo, temos agido apenas repetindo o já 

feito, sem nos perguntarmos o porquê de estarmos agindo daquela forma; isso fez com que 

muitos “hábitos automatizados” fossem ganhando força e se repetindo cada vez de forma mais 

intensa no campo da educação. Entendemos que esse vem a ser um dos maiores males da prática 

educativa na educação infantil: os hábitos estão automatizados, enraizados, não há uma 

curiosidade epistemológica sistemática, e muitas vezes ela sequer surge em momentos 

dedicados à formação, porque parece que estamos tão certos de nossas certezas, “porque sempre 
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foi assim”, “porque sempre deu certo assim”, que não encontramos motivos para estudar mais, 

para olhar para o percurso das crianças, buscando justificativas e avanços em nossas práticas.  

E aqui encontro uma relação importante entre a docência nas turmas multi-idades da 

UEIIA e o uso sistemático da nossa curiosidade epistemológica, proposta por Freire (2002), 

uma vez que ficou claro nesta pesquisa que a atuação com as turmas multi-idades nos desafia 

de forma mais constante e intensa a refletir criticamente na e sobre a prática. 

            Essa relação ficou bastante clara no posicionamento da maioria das coautoras, como no 

da coautora Elisandra, que avaliou sua experiência nas turmas multi-idades como “a mais 

desafiadora, que me impulsionava diariamente a buscar novos conhecimentos e a trocar 

experiências com minhas colegas” (Segunda carta). Karla, por sua vez, destacou que “Estar em 

uma turma multi-idade provocou-me constantemente a reflexão sobre qual é o papel do 

professor... como deveria me organizar, como precisaria mediar as diferentes situações” 

(Segunda carta). 

 Lígia comentou, em sua primeira carta, que “A turma de multi-idade tem uma infinidade 

de possibilidades e não temos rotina, cada dia é um dia ímpar, penso ser esse diferencial que 

torne essa prática mais encantadora” (Primeira carta). Nessa escrita e nas demais escritas e falas 

da coautora, como no terceiro círculo, quando ela menciona que “Eu acho que a Ipê e as turmas 

de multi-idade não deixam a gente perder a cor, tu entende, tu tem que estar sempre inventando, 

criando, pesquisando, estudando, sabe. É permitido que tu crie, é permitido que tu vá além, 

que tu pesquise, que tu invente.”, fica claro que com “não temos rotina” ela pretende dizer que 

cada dia é um dia diferente, e apesar de termos nosso planejamento, não temos como prever o 

que vai acontecer porque as surpresas dessa turma são muitas a cada dia. E essa também 

apresenta-se, como mencionado na Sétima Carta, uma das aprendizagens construídas por ela na 

turma multi-idade: que com as crianças não há como e nem devemos pensar em rotinas rígidas, 

em “passos” a serem seguidos no cotidiano, como os “semanários” que existem em muitas 

escolas. Com isso pretendo destacar aqui, e isso também é claro para o grupo de coautoras, que 

a rotina estrutura o dia a dia e, por isso, é muito importante na vivência de cada uma das crianças 

no contexto da educação infantil.  

            E ainda, quando Lígia menciona que “a Ipê e as turmas multi-idades não deixam a gente 

perder a cor”, também fica evidente a relação entre a curiosidade epistemológica e o contexto 

de atuação, haja vista que essa curiosidade somente se mantém viva se assim o espaço em que 

ela se dá, permitir, ou seja, se esse contexto de atuação desafia as professoras ao estudo, à 

criação, à imaginação, a “ir além”... 
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Conforme destaquei em alguns momentos, em uma turma de crianças com a mesma 

idade, justamente porque se acredita que em uma turma assim as crianças têm os mesmos 

interesses e necessidades, é mais fácil “manipular sutilmente” (MALAGUZZI, 1999) um 

projeto, um planejamento, aparentando que todas as crianças estão interessadas nas propostas 

e levando-as por caminhos que nós, professoras, desejamos que elas trilhem. Em uma turma 

com crianças de diferentes idades, tais interesses e necessidades são mais visíveis porque são 

bastante diferentes em cada criança; as crianças expressam os itinerários que desejam seguir e 

não aceitam essa “manipulação”. Faz-se necessário, assim, uma escuta sensível e um olhar 

aguçado constante às crianças. Maricota, nesse sentido, revelou que: 

 

[...] a questão que tu disse “eu não sei tudo e isso é bom”, porquê? Porque isso te 
desacomoda e faz pensar diferente, que foi o que as turmas multi-idades fizeram, elas não 

desafiaram todo mundo a ter esse olhar diferente, que talvez que com o grupo homogêneo 

teria, mas não tanto, homogêneo quando eu digo é a mesma idade. Então, é esse diferencial 
e os desafios que fazem a gente crescer, quando a gente quer, claro, porque pode fazer 

outras pessoas se acomodarem e dizer “não vai dar certo, então eu não quero (Maricota 

– Segundo círculo). 

 

            Maria Talita, coautora que atua há 17 anos como professora, também destacou o quanto 

as multi-idades a desafiam cotidianamente em muitos sentidos: 

 

O que me afetou(afeta) nas minhas vivências nas turmas multi-idades foram(são) as 

oportunidades diversificadas ao longo dos anos, pois já são três anos e sete meses de vida 

na Ipê Amarelo. Em cada ano são muitas aprendizagens, muitos desafios, muitos dilemas, 
muitas dúvidas, muitas decisões, muitas alegrias e muitas frustrações. De conseguir 

compreender o(s) grupo(s) de crianças, olhando as especificidades individuais, de não 

conseguir sentir-me satisfeita com muitos processos vividos, de frustrações, mas nunca de 

me sentir desanimada. Jamais pensei em desistir, e sim de transformar. Para mim, o que 
está em destaque são as relações infantis e destas com os adultos. As iniciativas, os modos 

como as crianças constroem suas redes de amizade, a empatia, os sorrisos, os choros, as 

risadas, os abraços, a superação de desafios, tornam os dias mais intensos e propensos a 
momentos de muitas aprendizagens e conquistas (Segunda carta). 

 

Com isso, quero dizer que compreendo que nas turmas multi-idades não é mais possível 

esse conjunto de hábitos automatizados e nossa curiosidade epistemológica está muito mais em 

ação, porque precisa haver uma escuta constante, afinal, as crianças nos desafiam 

constantemente. Logo, compreendo que, quando aprendemos e praticamos a escuta sensível e 

o olhar aguçado às crianças, independentemente da faixa etária delas, não há mais tantos hábitos 

automatizados, uma vez que passamos a valorizar os processos das crianças e não mais os 



328 

 

 

resultados; ainda, compreendemos que acompanhar o processo a partir da escuta sensível e do 

olhar aguçado é a curiosidade epistemológica em ação. 

Tendo isso em vista, a coautora Gianna, sugere:  

 

[...] todos os professores deveriam ser desafiados a passar por turmas multi-idades, ou 

ainda, por todos os níveis de ensino, ou seja, Educação Infantil e Anos Iniciais. Penso 

que temos que nos desacomodar constantemente, para isso precisamos sair da nossa 

zona de conforto, e as turmas multi-idades fazem isso, pois temos crianças de idades 

diferentes dentro da mesma sala, já não se pode escolher somente os bem pequenos, 

ou a turma dos maiores, temos que “trabalhar” com todas as faixas etárias e isso é o 

mais difícil.  

Trabalhar com as turmas multi-idades, desacomoda o modo de ver e estar com as 

crianças, desacomoda nosso planejamento, nossas práticas, nosso sentir, pensar e agir, 

pois precisamos pensar em um coletivo diverso, plural e singular, temos que pensar 
no grupo, mas respeitar o individual (Terceira carta). 

 

A coautora Elisandra, mediante essa defesa da coautora Gianna, assim se posicionou: 

“Concordo com as afirmações da colega sobre passar pelas turmas multi-idades porque isso nos 

transforma, reforma, muda, desacomoda, desconforta daquilo que somos acostumadas a fazer 

ou seguir, reproduzir” (Terceira/quarta carta). 

Portanto, fica aqui o convite para que vocês conheçam – se ainda não conhecem – as 

nossas turmas multi-idades para perceberem se esse processo da curiosidade epistemológica em 

ação, da reflexão na e sobre a prática, também fará algum sentido para vocês, como fez para 

nós. Sugiro que sigam os conselhos da Gianna e experimentem “(com)viver na escuta sensível 

e no olhar aguçado” com uma turma multi-idade... E se fizerem isso, nos contem! 

 

8.4.3 “[...] mas eu acho que isso não aconteceria sem formação, tipo sem pessoas lendo, 

sem pessoas discutindo, sem pessoas olhando as crianças”: a UEIIA como um espaço 

“singular-plural” e a importância do coletivo 

 

Os diálogos acerca da importância dessa reflexão crítica na e sobre a prática foram, no 

decorrer da pesquisa, entrelaçando-se a todo o momento às reflexões acerca da importância do 

grupo nesse processo, e essa dimensão do coletivo foi surgindo como outro grande potencial da 

Ipê Amarelo nos processos auto(trans)formativos com as professoras. As coautoras 

demonstraram, desde a primeira carta até o último círculo, clareza de que sem esse coletivo, 

que vai desde a equipe de sala, a colega de turma (do turno inverso) até o grupo de colegas 

professoras e de toda a equipe da instituição, essas auto(trans)formações não teriam sido 

possíveis:  
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Outra experiência significante nesses três anos, foi o planejamento, me questionava como 

iria organiza-lo, deveria planejar propostas para todas as idades, ainda não tinha bem claro 

como as crianças iriam explorar determinados espaços que ‘não’ eram adequados para 
aquela faixa etária, compreender como ele poderia ser construído que comtemplasse a 

todos. Mas com o tempo, isso foi ficando mais claro, nas conversas diárias com a dupla, 

nos momentos de formação, onde cada um relatava suas dúvidas e nos textos que eram 

compartilhados conosco. Diante disso pude notar o meu crescimento, ao planejar, surgia 
várias ideias, conseguia identificar as intencionalidades na descrição da proposta, e de 

como desenvolvê-la [...] (Ana Carla – Primeira carta – grifos nossos). 

 
No que se refere a minha experiência com a multi-idades, as formações me auxiliaram a 

compreender este processo. A troca de experiências com as demais colegas sobre o nosso 

cotidiano escolar é uma rica fonte de aprendizado. Juntas relatamos os desafios do nosso 

dia a dia, buscamos auxílio da coordenação pedagógica e os estudos ampliam a 
possibilidade de mediar os diferentes desafios que vivenciamos (Viviane – Terceira carta). 

             

 Juliana, em sua primeira carta, faz menção às aprendizagens que construiu junto à sua 

“dupla de sala”, colega do turno inverso, mas também às aprendizagens construídas com os 

diferentes estagiários que ela acolheu em sua turma naquele seu primeiro ano de atuação como 

professora, realidade esta da Ipê Amarelo que, como relatei na Quarta Carta, como Unidade da 

UFSM, acolhe acadêmicos de diferentes cursos para a realização de diferentes estágios e 

inserções com as crianças, possibilidade essa que, de fato, tem grande potencial 

auto(trans)formador tanto para a nossa docência quanto para a construção da docência destes 

acadêmicos: 

 

Neste tempo (primeiro ano como docente na Ipê Amarelo) também pude aprender muito 

com minha dupla de sala, estando mais atenta para os registros e formas de documentação, 

e principalmente estar ainda mais atenta na forma como as interações se estabeleciam entre 
as crianças. Também tive estagiários de distintos cursos como: pedagogia, música, 

psicologia, com os quais pude aprender e também compartilhar um pouco do que aprendi 

nesta trajetória ao longo dos anos (Juliana – Primeira carta). 

 

Freire revela em suas obras (1995, 2002, 2011a, 2011b) a necessidade desse diálogo 

com o outro, que gera aprendizagens colaborativas, participativas, que nos possibilitam ser 

mais. Segundo ele, “[...] ninguém educa ninguém como também ninguém educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011a, p. 96). Por isso 

mesmo ele acreditava na metodologia dos Círculos de Cultura (FREIRE, 2011a) e sempre 

defendeu a importância dos grupos de formação, os quais deveriam ser organizados por uma 

liderança que mediava o processo. Em suas palavras, 

 

A formação permanente das educadoras, que implica a reflexão crítica sobre a prática, 

se funda exatamente nessa dialeticidade entre prática e teoria. Os grupos de formação, 

em que essa prática de mergulhar na prática para, nela, iluminar o que nela se dá e o 
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processo em que se dá o que se dá, são, se bem realizados, a melhor maneira de viver 

a formação permanente. O primeiro ponto a ser afirmado com relação aos grupos de 

formação na perspectiva progressista em que me situo é que eles não produzem sem 

a necessária existência de uma liderança democrática, alerta, curiosa, humilde e 

cientificamente competente. Sem essas qualidades, os grupos de formação não se 

realizam como verdadeiros contextos teóricos (FREIRE, 2002, p.112, grifos do autor). 

 

Freire, aqui, deixa claro algumas questões importantes a esta pesquisa: ele afirma que 

“essa prática de mergulhar na prática”, a fim de iluminá-la, é a melhor maneira de viver a 

formação permanente, e é exatamente a defesa dessa prática que a abordagem italiana faz, e a 

qual também é realizada em muitas escolas aqui no Brasil, incluindo-se a UEIIA. 

Compreendemos e constatamos que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças, revelados 

pelas professoras nos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos estão na base dos 

processos auto(trans)formativos dessas professoras. D’outra parte, Freire também deixa claro 

que este processo deva ser realizado em grupos de formação, pois não aprendemos sozinhos, 

mas com os outros, e por isso a nossa escolha conceitual pela preposição “com” e não “de” 

professoras, sempre que nos referimos aos processos vividos no decorrer da pesquisa.  

O autor também salienta a necessidade desses grupos de formação contarem com uma 

liderança que está para mediar esse processo de construção do conhecimento e desafiar o grupo 

em seus processos auto(trans)formativos. Algumas coautoras mencionaram tanto em suas cartas 

quanto no decorrer dos círculos, ao que o grupo demonstrou ser uma compreensão coletiva, a 

importância que teve, nesses processos de transformações da proposta da Unidade – com 

relação ao planejamento, ao registro e à atuação nas multi-idades, processos estes intimamente 

imbricados – a atuação da equipe gestora, que “cutucava” o grupo – nas palavras da coautora 

Gabriela – a refletir acerca dos processos vividos: 

 

Durante o mestrado, tive mais oportunidade de pensar sobre a educação de maneira mais 
ampla e de como ela se faz nas sutilezas com as crianças. Entendo que nesse tempo iniciei 

(com mais força) o processo de desconstrução de muitas coisas que havia aprendido no 

magistério, como cópia de um modelo de professor. Com a entrada na Ipê, como profe, 

continuei esse processo de desconstrução com o desafio das turmas multi-idades, de 4 a 6 
anos no primeiro momento; com as discussões nos momentos de formação continuada 

e nas várias “cutucadas” que a coordenação e a direção davam sobre a importância 

dos espaços, das múltiplas opções e do investimento nas brincadeiras e interações. 
Esse é um processo longo de aprendizagem para mim, mas já percebo meu avanço na 

compreensão dessa organização e consigo encontrar meu espaço como professora que 

contribui com as brincadeiras sem interferir (muito) ou direcionar os processos criativos 
(Segunda carta – grifos nossos). 

 

 

Essa escrita de Gabriela elucida esse movimento do desafio da atuação nas multi-idades 

estar ligado diretamente à importância desse coletivo que a auxiliava a “desconstruir” as 
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aprendizagens vividas no Magistério, ao mesmo tempo em que ela constata, em um movimento 

de distanciamento e desvelamento da realidade, a descoberta do seu inacabamento, ao olhar 

para suas vivências identificando o percurso auto(trans)formativo vivido e o quanto aos poucos 

está avançando.  

Contudo, aqui também destaco e questiono uma lacuna que fica evidente nessa fala da 

coautora. Ela menciona suas aprendizagens no Magistério, no Curso de Mestrado e com o 

coletivo da Ipê Amarelo, sem mencionar o Curso de Pedagogia. Qual o significado que o curso 

pode ter tido nos processos auto(trans)formativos de Gabriela? 

À semelhança de Gabriela, Bruna, uma das primeiras professoras da turma multi-idade, 

também destacou o quanto sentiu-se desafiada pela coordenação e direção da escola, naquele 

momento, a ir em busca de mais conhecimentos:  

 

Apesar de eu já ter uma experiência de educação infantil anterior à Ipê, foi 

nesse espaço que eu assumi o papel e a responsabilidade de ser a professora 

regente da turma. Como as turmas multiidades eram uma proposta nova, as 
cobranças e os olhares da coordenação e da direção eram maiores, o que exigia 

de mim estar em constante busca por conhecimento (Terceira carta). 

 

Interessante mencionar, nesse sentido, que a coautora Maricota, primeira professora da 

turma multi-idade, relatou o quanto foi importante para ela, naquele momento, em que 

mencionou se sentir na “vitrine” porque estava à frente de uma proposta completamente 

diferente para a educação das crianças na educação infantil, contar o apoio da direção para 

sentir-se como alguém capaz de atender ao imenso desafio que a ela se colocava. Inclusive, fica 

claro em sua fala no último círculo o quanto essa foi uma auto(trans)formação importante vivida 

por ela diante dos desafios impostos pela primeira turma multi-idade:  

 

Maricota: [...] Quando foi a criação da turma, tinham pessoas que acreditavam na 

proposta, pessoas que não acreditavam na proposta, muito menos que uma Educadora 
Especial iria dar conta de ter uma turma, e que ficavam na janela observando a tarde 

inteira para ver como é que ia acontecer, e a gente percebia que muitas vezes estavam 

torcendo para dar errado. 

 
[...] 

 

Maricota: [...] E assim, ter uma pessoa que acredita no teu trabalho, que vai lá e que... 
 

Bruna: Defende.  

 
Maricota: Eu tive muito isso com a (diretora da época), de dizer assim “eu sei que é difícil, 

mas vai dar certo. Vamos lá, eu acredito. Vamos junto, vamos construir, vamos sim. Não 
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desiste. Eu acredito em ti” [...] Então, valorização também. Mas foi difícil (Quarto 

círculo). 

 

Esses três aspectos, em muitos momentos surgem inteiramente relacionados à superação 

dos desafios impostos pela turma multi-idade: a valorização profissional, o apoio e a parceria 

do coletivo.  

 

Eu acho que o que deixa sem cor no processo formativo é quando, primeiro a gente não 

tem tempo para se formar, tipo formação continuada, eu acho que é isso, quando a gente 
não tem tempo para pensar, e acho que quando a gente não tem apoio, porque eu me 

lembro que no começo quando eu não sabia nada eu trocava muito com a minha colega 

que eu gostava, que a gente acertava, era manhã e tarde só que eram duas propostas que 

se pareciam, vamos dizer assim, então o meu apoio era ela, quando eu não sabia mais o 
que fazer eu dizia “pelo amor de Deus Lucimara”, e aí a gente trocava um pouco. Eu acho 

que deixa sem cor, quando a gente não tem tempo para fazer isso, nem apoio [...] (Gabriela 

– Terceiro círculo). 

 

Maria Talita, ao relembrar de sua equipe de trabalho em sua terceira carta, a saber, 

bolsistas de sua turma, professora, bolsistas e estagiárias do turno inverso, menciona que “Essa 

rede de interações amplia e qualifica nosso olhar para as crianças e os adultos com os quais 

convivemos” (Grifos da coautora). 

Ana Carla, por sua vez, uma das professoras que menciona em vários momentos acerca 

do “medo” inicial que sentiu perante a proposta, desafio esse que ela compartilhou comigo em 

seu primeiro ano de atuação (na multi-idade e como professora), revela já em sua primeira carta 

que  

 

Então, no meu primeiro ano na Turma Amarela como Educadora Infantil, foi um exemplo 
de superação de desafios, insegurança e medo do ‘novo’. Lembro-me que eu te dizia Ju: 

‘eu não dei conta de atender a todos’, algumas vezes no final da tarde ao me despedir 

chorei, pois estava vivendo uma experiência tão esperada, que nos desafiava a todo o 

momento, mas aos poucos fui compreendendo como as coisas funcionavam que não era de 
outro mundo, mas isso não aconteceu por acaso, você Ju, me fez enxergar o quanto a multi-

idade poderia nos ensinar e potencializar a nossa prática, foi o apoio e compreensão que 

recebi de você, todos os dias, ‘vestindo a camisa junto comigo’, isso não tem preço. 
Com o tempo fui compreendendo qual era as potencialidades de uma turma de multi-idade, 

qual era nosso papel nesse espaço/tempo, qual era a nossa intencionalidade, assim percebo 

que cada ano se vive uma história, cheia de momentos e experiências diversificadas, 

compreendo desse jeito, pois acredito que cada criança é única e que devemos respeitá-la 
em suas singularidades.  

Nesses quase três anos atuando em turma de multi-idade gostaria de dizer que cada ano é 

surpreende trabalhar com as crianças, elas são incríveis, cada dia aprendemos algo novo. 
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Ouvi, recentemente, Carlos Rodrigues Brandão dizer que “Paulo Freire não foi ninguém 

sozinho”109. Ninguém é sozinho, e isso eu considero fundamental compartilhar com vocês, que 

daqui a pouco estarão – se já não estão – construindo vínculos dentro de uma instituição de 

educação infantil, com crianças e adultos. Eu costumo dizer a quem chega na Ipê que somos 

uma “família” e que estamos ali para aprender todos juntos; colocar-se nesse lugar de quem 

chega para aprender e para ensinar em comunhão, fará toda a diferença na vida profissional de 

vocês. Valorizem esse coletivo que as acolhe, pois é com esse coletivo que a proposta 

pedagógica da escola se faz, e é esse coletivo que nos apoia e que recebe nosso apoio em muitos 

momentos. Não esqueçam: não somos ninguém sozinhos.  

Vejam agora o que as professoras que já viveram outras experiências, para além da Ipê 

Amarelo, compartilham conosco:  

 

Maria Talita: Eu coloquei a falta, o que me deixa sem cor é a falta de tempo e a falta de 

compartilhamento. [...] o período que eu mais estudei foi na minha graduação, depois eu 

tive que começar a trabalhar e estudar junto, enfim. Mas aí eu senti depois o tempo do 
compartilhamento nas escolas, na Ipê não é isso agora, mas quando eu estava em 

(município da região) a gente tinha as parcerias, mas era tudo fechado.   

 

Gabriela: Era junto com as crianças na verdade, a gente estava ali e as crianças fervendo 
e nós aqui.  

 

Maria Talita: É, mas assim, mas era tudo sem possibilidade, tudo o que tu pensasse 
“vamos fazer tal coisa”, nem dava para pensar... e aí tu vai se moldando, vai se moldando, 

quando vê tu está assim, desse tamanho (sinalização de pequenino com os dedos), aí eu 

disse “opa, aqui não, aqui eu não fico”, e não fiquei.  
 

Pesquisadora - coordenadora: Isso vem ao encontro muito do que as gurias que saíram 

do Ipê, tu não estava no último, mas as gurias que saíram do Ipê falaram muito no último, 

a Carol disse “eu estou me sentindo ultrapassada aqui só de ficar escutando vocês”, da 
falta que faz porque elas não têm esse espaço na escola.  

 

Maria Talita: Sim, porque desde que a gente começou até agora se a gente for pensar. 
 

Gabriela: Bahhh. 

 
Maria Talita: Se eu tivesse que escrever um texto lá quando eu iniciei e agora, minha 

nossa, seria um texto de 100 páginas.  

 

Pesquisadora - coordenadora: A tua atuação tu fala? 
 

Maria Talita: Em tudo, de estudo, tudo, tudo, não dá para comparar.  

 
Bruna: O que me deixava sem cor e que me deixa é justamente essa questão da falta de 

parcerias, a gente estuda e estuda, quer discutir e muitas vezes a gente não encontra com 

                                                
109 Frase proferida por ele em uma vídeo aula da primeira série das Jornadas ‘Centenário Paulo 

Freire’ (2020). 
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quem discutir, porque muitas vezes as pessoas “ah, pra que isso”, “tu leu tal texto?”, 

“para que ler esse texto, eu só dei uma passada de olho”, leva meio nas coxas como a 

gente diz, de não ter justamente esse comprometimento que tu comentou, de entender a 
importância do lugar que a gente ocupa, não só no lugar que a gente trabalha, mas na 

sociedade como um todo, nós somos profissionais da educação, a gente tem uma função 

social muito importante [...] Mas eu acho que é isso, essa falta de comprometimento com 

a área, com a sua profissão (Terceiro círculo). 

 

Josso (2010b), a respeito da nossa auto(trans)formação, e desse estar com os outros, 

escreve que vivemos uma existência singular-plural, e explica que é na polaridade individual 

e coletiva que vivemos plenamente a nossa humanidade, que é nesse movimento dialético de 

autointerpretação e cointerpretação que nos constituímos humanos. Nas palavras da autora: 

 

Nessa reflexão também encontramos a dialética entre o individual e o coletivo, mas 

desta vez sob a forma de uma polaridade; de um lado, empenhamos a nossa 

interpretação (nos autointerpretamos) e, por outro, procuramos no diálogo com os 
outros uma cointerpretação da nossa experiência. É nesse movimento dialético que 

nos formamos como humanos, quer dizer: no polo da autointerpretação, como seres 

capazes de originalidade, de criatividade, de responsabilidade, de autonomização; 

mas, ao mesmo tempo, no polo da cointerpretação, partilhando um destino comum 

devido ao nosso pertencer a uma comunidade. É nessa polaridade que vivemos 

plenamente a nossa humanidade, nas suas dimensões individuais e coletivas (ibid, p. 

54-55, grifos da autora).  

 

 Em um grupo de pesquisa e de estudos, em uma escola, em nosso contexto familiar e 

nos outros diferentes grupos dos quais fazemos parte, vivemos esse processo constante de 

autointerpretação e de cointerpretação, pois aprendemos a partir da nossa própria experiência 

e a partir das experiências dos demais, as quais compartilhamos; e é essa nossa ligação com os 

outros e com o mundo que nos torna humanos. Contudo, não há autointerpretação e nem 

cointerpretação sem escuta sensível e olhar aguçado ao contexto, à nós mesmos e aos outros, 

o que implica considerar que, sem escuta sensível e olhar aguçado não é possível aprender 

individualmente e nem coletivamente.  

 Malaguzzi (1999, p. 83), ratificando o posicionamento de Freire (1995, 2002, 2011a) e 

de Josso (2010b) a esse respeito, considera que “[...] o crescimento profissional vem 

parcialmente pelo esforço individual, mas, de uma forma muito mais rica, da discussão com 

colegas, pais e especialistas.”  

            Nos diferentes trabalhos que realizamos com professoras de escolas de educação 

infantil, tomamos conhecimento de que muitas vezes esse trabalho coletivo não é valorizado 

nas escolas, e de que, no único momento destinado a isso, as professoras não se encontram na 

escola, mas fazem seu planejamento individualmente, em casa. Mais uma vez vemos aqui o “o 

que” fazer em detrimento do “por que fazer”, pois a preocupação continua centrada em listar 
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propostas, e não em estudar, em refletir sobre a prática em conjunto para compreender nossas 

práticas e qualificá-las. Por isso mesmo, é muito importante que as equipes das escolas 

entendam o seu potencial individual e coletivo e façam valer seus espaços formativos dentro 

das instituições, pois do contrário vamos continuar fazendo tudo do mesmo jeito com as 

crianças.   

Destacamos, nesse sentido, a importância da formação em contexto, proposta por 

Oliveira-Formosinho (2016), a qual, segundo a autora, requer “[...] a tomada de consciência 

crítica do que é a pedagogia implícita que se desenvolve com base no que é costume fazer-se 

(“sempre vi assim”, “sempre fiz assim”, “ensinaram-me assim”)” (ibid, p. 94). Compreendemos 

que é urgente que se saia dessa “zona de conforto” para que se pense criticamente a prática e, 

para isso, não basta apenas ler e imaginar, hipoteticamente, uma prática, mas vivê-la para que 

se possa refletir criticamente sobre ela.  

  E nesse viés, outra compreensão construída pelo grupo da pesquisa diz respeito ao fato 

de que é somente com um coletivo que pensa junto que as transformações acontecem. Assim, 

mediante essa compreensão, outro diálogo bastante significativo aconteceu no segundo círculo, 

quando algumas das professoras que já não atuam mais na Ipê Amarelo destacaram os desafios 

que vivem cotidianamente para não entrarem “no sistema”.  

 Inicialmente, em um movimento de tomada de consciência e de “caminhada para si”, 

Gianna relembra a caminhada construída pelo coletivo da Ipê Amarelo em defesa dos direitos 

das crianças, e o quanto essa caminhada somente foi possível graças a esse espaço formativo 

que ela é e graças a esse coletivo que pensa junto.  

 

 Gianna: Eu acho também que tu falou uma coisa, a primeira palavra que tu falou, como 
um direito, eu acho que também isso vem de um maior também né gurias, o Ipê também já 

foi assistencialista que as crianças saíam daqui de pijama. Quando eu entrei era das sete 

as sete, quando foi para ser das oito as cinco, lembra (espanto)? 

 
Pesquisadora - coordenadora: Foi o caos. 

 

Gianna: Foi o caos, até explicar porque era assim, porque a gente pensava nesse horário, 
que a gente não tava aqui só para cumprir um horário, porque os pais trabalham no 

HUSM, porque os pais ficam até tarde lá. Eu acho que o quanto toda uma caminhada, que 

nem tu falou, eu acho que é uma caminhada da gente lá que brigava “ah, a gente precisava 
registrar mais do que fazer o planejamento”, a gente escrevia 15 páginas de planejamento 

e ficava naquele planejamento, planejamento e esquecia do registro, que a gente discutiu 

tantas vezes na formação. Eu acho que tudo isso está junto com a formação porque, por 

exemplo, eu mesma, eu tenho que todos os dias hoje, só no público, todos os dias me 
policiar... 

 

Gabriela: Para não entrar no sistema. 
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Karla: Pra não entrar no sistema.  

 

Gianna: Para não entrar no sistema, tu entende? Porque, por exemplo, terceiro ano tem 
conteúdo, as crianças têm que ficar quietas, não pode mexer, tu faz um negócio com tinta 

tu sujou a sala, então tu tem que estar sempre te policiando,  e o teu trabalho é dobrado, o 

teu trabalho é dobrado, porque tu sujou, tu limpa, a tia da limpeza não vai limpar a tua 

sala porque tu sujou a tua sala, então tu tem que estar sempre te policiando “se eu fizer 
isso eu vou ter que chegar mais tarde, vou ter que sair mais tarde, então tem que ser uma 

dia que eu possa me atrasar em casa”, então tu tem que pensar em várias coisas que tu 

nem precisaria pensar se fosse aqui, entendeu? (Segundo círculo). 

 

           Na sequência, Gianna, Karla e Juliana mostram a luta de quem sai da Ipê querendo fazer 

diferente, querendo dar continuidade ao processo de escuta sensível e de olhar aguçado às 

crianças: 

 

Gianna: Então assim, tu está o tempo todo, não que aqui não seja porque às vezes também 
a gente tinha umas brigas, agora eu não sei como está, mas a gente tinha umas brigas com 

as gurias do jeito que entravam, do jeito que saíam. Eu acho que tudo isso é uma 

construção, só que aqui vocês estão num coletivo que pensa isso, e lá a gente está num 
coletivo que pensa pouco isso. Então, a Karla está quase sozinha na escola dela, eu estou 

sozinha... eu estou sozinha na minha porque eu estou nos anos iniciais, então... brincar 

com as crianças? Nã, nã, nã... Então eu estou sozinha na minha, a Juliana não sei como 

está na dela, mas a gente vai pensando, só que claro né gurias, tu está o tempo inteiro, aí 
tu chega “bah, eu fiz tudo errado hoje”, ontem foi uma dia que eu fiz tudo errado ontem, 

porque quarta-feira eu não fui e eles quase mataram a professora que foi ficar no meu 

lugar porque eles não gostam da professora, “mas porque vocês não gostam da 
professora?”, “ela é muito chata”, aí tu bate com o sistema porque veio a coordenadora, 

veio a diretora “Gianna, não reconheci a tua turma ontem”, eu disse “mas o que 

aconteceu?”, “eles subiram em cima das mesas”, tipo assim, deixar as crianças falar dá 
nisso aí porque quando tu sai ninguém consegue com a tua turma.  

 

Karla: Essa semana me disseram “o ano que vem tu vai estar no M2, né?”, eu digo “não, 

eu quero continuar no M1” (som de espanto). 
 

Gianna: Quem é que vai pegar a turma da maluca da Karla, entendeu? Aí eu tive que fazer 

uma tarde inteira, uma tarde inteira de conversa intensa, de falar de respeito, de que 
mesmo eu não estando lá eles tem que respeitar a pessoa que está lá, “mesmo ela sendo 

chata, professora?”, “mesmo ela sendo chata”, tive que tirar eles da pracinha e ficar um 

tempão conversando “porque o que tu fez? O que te levou a fazer?”, e aí o grupo todo, o 

grupo que é mais tranquilo “ai professora, eles fizeram mesmo, mas é que a senhora não 
estava, aí é difícil”, aí foi assim, ontem foi um dia que eu tive que fazer coisas que eu não 

faço, entende, porque eles extrapolaram todos os limites, e isso faz com que a Carol daí... 

“Carol, tu está com música em sala de aula, faz favor né”, porque eu chego com música... 
aí tem o momento que eles conversam... por exemplo, estou com um problema hoje eu 

chego lá e falo sobre o meu problema.  

 
Karla: Mas eu sempre faço, tem momentos também... eu fico também todos os dias me 

policiando  

 

Gianna: Só que a ideia não é ouvi-los, né Karla. 
 

Karla: É, a ideia não é ouvi-los. 
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Gianna: Ainda mais nos anos iniciais, é colocar nas caixinhas.  

 
Maria Talita: É padronizar. 

 

Gianna: É padronizar, e as minhas turmas não são padronizadas, só que só eu consigo 

conduzir isso, tu entende, só eu consigo conduzir o negócio, então quando chega qualquer 
outra para me substituir elas não conseguem, porque? Porque elas querem dar uma aula 

com quadro e giz e só. [...] Mas assim, eu trabalho várias coisas, entendeu? Na quinta-

feira é para todo mundo dar atividade física, ninguém dá atividade física, porque eu não 
sou professora de Educação Física, e eu sou a única maluca que vai lá para baixo, leva 

som, aí nós pulamos, e os guris jogam bola, pulam corda, mas a gente tem que quebrar 

muitas barreiras. 

 
Juliana: E só pode fazer atividade física na quinta? 

 

Gianna: Só na quinta, porque o pátio é nosso só na quinta, a gente não tem mais pracinha, 
no terceiro ano pracinha não tem. 

 

Juliana: Eu não tenho pracinha, mas ontem tinha sol e não tinha ninguém eu entrei. 
 

Gianna: Mas, por exemplo, se tu vai na pracinha e é aquela que viu que tu vai na pracinha, 

tu foi no horário dela, ela vai chegar. 

 
Juliana: Mas eu estava com um olho na porta e o outro... (Riso)  

 

Gianna: Pois é, mas por quê? Isso desgasta a gente de uma forma, porque eu tenho que 
ficar cuidando, “é horário da Karla”, e eu moro do lado da pracinha, a minha sala é assim 

com a pracinha, e eu tenho que ficar “a Karla não foi, eu acho que eu vou ir lá”, aí tu 

entra na pracinha: “Carol, agora não é o teu horário”, mesmo que não tenha ninguém, 
não tem ninguém lá! Aí tu não consegue ir, aí tu está com as crianças tudo assim na sala, 

aí tu tem que fazer coisas na sala, né, [...] Então tu tem que fazer essas coisas escondidas 

porque as pessoas não pensam a infância, elas vão reproduzindo, reproduzindo, e a gente 

também reproduz se a gente não se tocar, porque tem que descer de fila, aí desce na fila, 
aí tentei não descer mais em fila, mas aí deu o que? 

 

Gabriela: Correria.  
 

Gianna: Bagunça. 

 

Juliana: Tem que ser fila porque é regra da escola. 
 

Gianna: Tem que ser em fila porque é regra da escola. Daí eu tenho um menino que quer 

ser menina, aí agora eu consegui que a diretora aceite que ele vá na fila das meninas.  
 

Gabriela: Tem que ser separado por menina e menino? 

 
Gianna: Tem que ser por menina e menino. 

 

Juliana: A minha é mista, até porque eu só tenho três gurias, não tem porque eu ter uma 

fila com três gurias e a outra com quase 20 guris. 
 

Gianna: Então tem várias coisas que tu tem que ir quebrando, entendeu? [...] (Segundo 

círculo). 
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            E antes de interromper essa parte do diálogo, Gianna novamente menciona que a multi-

idade a fez olhar de forma diferente para cada criança em cada turma, mas que isso não teria 

sido possível sem esse coletivo pensando junto acerca do que acontecia com as crianças nessas 

turmas, e conclui fazendo menção à necessidade de uma escuta sensível e de um olhar aguçado 

às crianças, porque nessa correria do dia a dia, a gente acaba por “não olhar”: 

 

Gianna: Mas o quanto eu acho que a turma multi-idade me potencializou nesse olhar da 

singularidade no plural, mas eu acho que isso não aconteceria sem formação, tipo sem 
pessoas lendo, sem pessoas discutindo, sem pessoas olhando as crianças, “olha, isso está 

acontecendo na minha turma”, e “eu me escabelo para fazer isso na minha turma”, daí eu 

me lembro que quando começou os primeiros tinha gente que dizia, “mas eu não gosto da 
turma multi-idade porque só os grandes se...”, como é que diziam... 

 

Gabriela: Se beneficiam. 
 

Gianna: “...se beneficiam, porque os pequenos não, ou porque a gente vive em função dos 

pequenos e deixa os grandes de lado”, e aí eu me lembro que a gente foi discutindo e 

discutindo que a (diretora da época) disse “gurias, vai mudar, eu quero chegar com todas 
as idades dentro das turmas”, e o quanto isso foi difícil lá no início. 

 

Gabriela: Foi. 
 

Gianna: O quanto isso, que nem a Karla dizia “meu Deus do céu, eu não conseguia”... 

Porque a gente não olha, a gente não olha, a gente não consegue, às vezes a gente entra 

correndo com mil coisas e tu não consegue sentar: “ufa, agora eu vou sentar”, mesmo que 
tu faça os cantos e que tu diga “ah, eles vão lá brincar”, tu está pilhada, tu está com aquilo 

“mas eu tenho que ajudar aquele que tem que entrar no grupo” [...] (Segundo círculo).  

 

Essas falas dessas coautoras nos levam a refletir, novamente, que sem essa curiosidade 

epistemológica que precisa nos mover no cotidiano, o que acontece mediante processos 

coletivos de estudo e de reflexão crítica sobre a prática, acabamos sim caindo na armadilha da 

reprodução, da ausência de perguntas sobre o nosso quefazer. E quando “somos sozinhas” nesse 

processo reflexivo, tudo se torna mais difícil sim, o que me faz lembrar dessa passagem do 

romance de Saramago, quando a “mulher do médico”, única vidente no numeroso grupo de 

cegos, responde à “rapariga dos óculos escuros”: “Falas como se tu também estivesses cega, 

disse a rapariga dos óculos escuros, De uma certa maneira, é verdade, estou cega da vossa 

cegueira, talvez pudesse começar a ver melhor se fôssemos mais os que veem [...]” 

(SARAMAGO, 1995, p.283). Ou então quando ela diz “Aguentarei enquanto puder, mas é 

verdade que as forças já me estão a faltar, às vezes dou por mim a querer ser cega para tornar-

me igual aos outros, para não ter mais obrigações do que eles [...]” (SARAMAGO, 1995, 

p.293). 
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Imbérnon (2009) indica o grupo como um importante dispositivo de formação na 

medida em que a criação de redes de comunicação entre os pares possibilita “[...] refletir sobre 

a prática educativa mediante a análise da realidade educacional, a leitura pausada, o intercâmbio 

de experiências, os sentimentos sobre o que acontece, a observação mútua, os relatos de vida 

profissional, os acertos e os erros... que possibilitem a compreensão, a interpretação e a 

intervenção sobre a prática” (IMBERNÓN, 2009, p. 40-41). Esse diálogo reflexivo no coletivo 

poderá contribuir muito nesse processo auto(trans)formativo das professoras.  

Assim, a educadora de gente precisa constituir-se fundamentalmente olhando para si 

mesma, para sua atuação e compartilhando suas vivências com o outro, com o grupo do qual 

faz parte. Esses movimentos da educadora permitirão que ela se auto(trans)forme 

permanentemente.  

Edwards (1999), ao revelar como acontece esse processo de análise e diálogo entre 

educadores de Reggio Emilia, deixa claro que este é um processo que envolve tanto apoio 

quanto críticas, e que o conflito intelectual é considerado muito importante, tanto para adultos 

quanto para crianças: 

 

O foco de uma discussão não é apenas ventilar pontos de vista diversos, mas, em vez 

disso, prosseguir até ficar claro que todos aprenderam algo e avançaram um pouco em 

seu pensamento. Uma discussão deve continuar até aparecer uma solução ou o 

próximo passo tornar-se aparente; depois, a tensão dissipa-se e um novo entendimento 

compartilhado oferece a base para a atividade futura, ou esforço conjunto. A discussão 

pode exigir certas resistências e perseverança (EDWARDS, 1999, p. 167). 
 

Nas discussões em grupos que realizamos em nossas escolas, buscamos prosseguir até 

aprender algo, até avançar em nosso pensamento, ou ao longo desse tempo apenas ventilamos 

pontos de vista, relatamos nossas práticas, ao invés de refletir criticamente sobre elas? Essa 

consideração de Edwards é muito importante para refletirmos sobre isso, para pensarmos se 

nesses espaços buscamos nossa auto(trans)formação, ou se nesses espaços apenas relatamos e 

expomos nosso ponto de vista, sem considerar e sem refletir sobre o ponto de vista dos colegas 

e das crianças. Compreendemos que sem um “novo entendimento compartilhado”, que nasce 

dessa reflexão conjunta, que nasce do diálogo, a partir da escuta sensível e do olhar aguçado 

aos colegas e às crianças, não é possível avançar e inovar, transformar nossas práticas. 

Os grupos de formação são realizados na UEIIA e é visível a aprendizagem que 

construímos umas com as outras, porque práticas que, para mim, passam despercebidas, outras 

colegas consideram importantes a partir da rememoração de suas experiências, e práticas que 

suscitavam dúvidas para elas, contaram com a minha contribuição e com a contribuição das 
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demais colegas. Esse processo dialético permite-nos avançar em nossos conhecimentos como 

grupo. Apesar disso, não posso deixar de mencionar que há momentos em que apenas 

“ventilamos nossos pontos de vista” e não conseguimos avançar pensando no próximo passo. 

  

O que também me afetou e afeta são as possibilidades de dialogar, de compartilhar com os 

colegas! Para mim o grupo de colegas ativas e dispostas é fundamental para se construir 

uma rede de colaboração e de protagonismo compartilhado. Temos muitas diferenças, mas 
o que nos une é a vontade de pensar juntas, de colaborar, de identificar os problemas e 

encontrar as soluções. Cada uma tem uma história de vida pessoal e profissional, mas 

quando estamos juntas, percebo o engajamento, a alegria e satisfação de fazer parte da Ipê 

Amarelo (Maria Talita – Segunda carta).  

 

 E aqui, trago a sistematização que Gianna faz, em sua terceira carta, a partir do diálogo 

estabelecido no segundo círculo:  

 

Já falei no último encontro do grande potencial da Ipê e como vocês incentivam a formação 

dos professores. Creio que o processo formativo acontece cotidianamente nos espaços que 

circulamos, mas mesmo que no processo diário vamos nos auto(trans)formando, 
precisamos entrelaçar nossas práticas com autores, pesquisadores e outras pessoas que 

conversem conosco, sobre as práticas e o que se relaciona com os processos de 

aprendizagem das crianças e nossos. Observo o grande potencial que vocês têm na Ipê e 
fico feliz em saber que ainda temos professores e professoras lutando pelas crianças. Sei 

que ainda temos muito à discutir e dialogar, mas estamos na busca constante por nossas 

auto(trans)formações. 

 

E nesse sentido reforço a importância de que nós, na Ipê, esse grupo de coautoras, o 

grupo de professoras que buscam fazer a diferença em suas escolas, incluindo-se aí vocês, 

futuras professoras, assumam uma responsabilidade importante, tal como a responsabilidade da 

“mulher do médico” do romance de Saramago: 

 

Eu continuo a ver, Felizmente para ti, felizmente para o teu marido, para mim, para 

os outros, mas não sabes se continuarás a ver, no caso de vires a cegar tornar-te-ás 

igual a nós, acabaremos todos como a vizinha de baixo, Hoje é hoje, amanhã será 

amanhã, é hoje que tenho a responsabilidade, não amanhã, se estiver cega, 

Responsabilidade de quê, A responsabilidade de ter olhos quando os outros os 

perderam [...] (SARAMAGO, 1995, p.241) (Mulher do médico). 

 

8.4.4 “Vocês aqui no Ipê têm uma dinâmica diferente de formação, então quando a gente 

sai daqui que a gente percebe”: do que necessita ser vivido na formação inicial e 

permanente das professoras  

 

            No decorrer da processualidade dialógica, as coautoras fizeram considerações 

fundamentais acerca da importância de que essa reflexão na e sobre a prática seja vivida desde 
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a formação inicial e ao longo da formação permanente, defendendendo fortemente que a relação 

teoria e prática seja vivida desde a formação inicial.  

 Juliana, que passou a atuar na Ipê Amarelo desde acadêmica do Curso de Pedagogia, 

destacou, em sua terceira carta:  

 

Uma das problematizações que surgiram em nosso último encontro foi a questão da 
necessidade de se repensar algumas questões da formação inicial e continuada em 

Pedagogia, pois bem lembrei-me de quando era acadêmica do curso de Pedagogia, pois até 

o terceiro semestre participei apenas de algumas observações em escolas que o curso 
proporcionava e possuía dificuldade de relacionar a teoria com a prática, por isso no quarto 

semestre do curso busquei o estágio extracurricular na Ipê, e assim vivenciando o dia- a- 

dia em uma escola de Educação Infantil e estudando os textos indicados na disciplina 

“Contextos educativos na Infância I”, realizando leituras da psicologia para compreender 
o desenvolvimento infantil, entre outros textos, fui me constituindo professora de Educação 

Infantil. Assim estabelecendo relação entre teoria e prática, refletindo sobre as situações 

cotidianas e construindo conhecimentos a partir da troca com as colegas mais experientes.  

             

 Juliana, aqui, discute o quanto foi fundamental para ela, no processo de constituir-se 

professora de educação infantil, essa articulação entre a teoria estudada no Curso de Pedagogia 

e as vivências possibilitadas na Ipê Amarelo, revelando o movimento realidade-conceito-

realidade proposto por Freire; Faundez (2017) como fundamental às transformações 

qualificadas na prática educativa.  

 Ana Carla, que assim como Juliana, iniciou sua atuação na Ipê Amarelo como bolsista 

ainda durante o Curso de Pedagogia, revela algo extremamente significativo para esta pesquisa:  

   

Durante o curso estudamos o quanto é importante a escuta das crianças, porém era difícil 
imaginar como seria na prática, sem ter nunca vivenciado essa escuta em uma turma de 

crianças. No tempo de bolsista juntamente com a professora Viviane pude potencializar 

essa escuta sensível e aguçada, assim entendendo realmente qual o significado da escuta. 
Através dessas vivências na Ipê Amarelo fez com que eu despertar-se o gosto de saber algo 

mais, de ir além, pois foi assim que escolhi o meu tema de pesquisa no Trabalho de 

conclusão de curso, “Aprendizagem das crianças nos espaços-tempos das turmas de multi-
idade da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo” [...] (Primeira carta).  

 

            A escrita de Ana Carla revela dois aspectos fundamentais na construção desta pesquisa: 

primeiro, ela revela a necessidade do que vou chamar aqui de “(com)vivências na escuta 

sensível e no olhar aguçado às crianças” no decorrer da formação inicial - e permanente -, ou 

seja, a necessidade de que as acadêmicas estejam nas escolas aprendendo a escutar e a olhar as 

crianças, aprendendo sobre a docência na educação infantil com as crianças, possibilidade essa 

que ela e Juliana tiveram, porque decidiram que naquele momento deveriam procurar estar com 

as crianças.  
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 Segundo, conforme mencionei anteriormente, a coautora Karla escreveu que até chegar 

na Ipê ela nunca havia ouvido falar sobre escutar as crianças, tanto que questionei como era 

possível uma professora recém formada nunca ter refletido sobre isso. A formação inicial de 

Ana Carla, que ocorreu em momento posterior, demonstra ter avançado com relação a isso, pois 

ela menciona que estudou sobre isso, mas que não tinha ideia de como acontecia na prática. 

            Mediante essas considerações, que foram levadas ao grupo, fomos compreendendo a 

importância das acadêmicas estarem no espaço da escola para escutarem e olharem as crianças 

para, com elas, aprenderem a ser professoras, aprenderem a do-discência. Essa escuta sensível 

e esse olhar aguçado gerarão perguntas sobre a prática educativa e uma professora pesquisadora 

estará em formação, tal como Ana Carla mostra que aconteceu com ela. 

Constatamos, no movimento vivido por Juliana, que essa necessidade de estar com as 

crianças não surgiu de algum desafio lançado pelo curso de formação inicial, mas pelos diálogos 

com as próprias colegas do curso. Em sua primeira carta, ao relatar sua história com a Ipê, ela 

contou que  

 
Minha colega (nome) sempre me contava de suas experiências na escola onde atuava como 

bolsista, algumas outras das vivências em grupos de pesquisa, foi quando me dei conta de 

que precisava de algo mais, pois ficava muito difícil relacionar a teoria com a prática 
estando fora da escola, os espaços de observações eram uma vez no mês, o que não era o 

suficiente, pois não dava tempo de criar vínculos, conhecer de fato as crianças, e os desafios 

da docência. 

 

Interessante observar o quanto o grupo, este coletivo, se faz importante na nossa vida 

desde a formação inicial, e por isso, futuras professoras, eu optei por compartilhar também essa 

escrita da Juliana com vocês para que compreendam a importância de um grupo de formação, 

de um grupo que vive possibilidades diversas e que, no compartilhamento de suas experiências, 

aprende e ensina muito uns com os outros. Assumam esse compromisso nos grupos de vocês, 

cobrem, se for o caso, de suas professoras esses momentos de compartilhamento, pois eles nos 

ensinam muito e nos mostram possibilidades talvez nunca antes pensadas e que podem alterar 

por completo nossos itinerários de vida, que foi o que aconteceu com essa coautora. 

 A coautora Ana Carla, por sua vez, alertou para a necessidade de que também as 

professoras do Curso de Pedagogia mantenham um maior contato com a escola, com a prática 

realizada, para que consigam melhor orientar as acadêmicas nesse sentido: 

 

Ao acompanhar alguns estágios da Pedagogia, percebi que os professores que são 
orientadores do Curso de Pedagogia precisam estar mais presentes nos espaços escolares, 

acompanhando as propostas e os modos como suas orientandas conduzem a dinâmica de 

sala. Acredito que não basta estar por dentro dos documentos/registros, saber as leis e 



343 

 

 

demais documentos que orientam a prática. O profissional deve estar em uma constante ida 

e vinda com a prática e teoria, principalmente quem está nesse papel de orientador, esse 

que diz que não é assim, mas é difícil citar outro exemplo, pois não está no chão da sala de 
aula (Terceira carta). 

 

Nóvoa (2009), ao defender “uma formação de professores construída dentro da 

profissão,” questiona o porquê de raramente conseguirmos fazer aquilo que dizemos que é 

preciso fazer no campo educativo, e defende que há um excesso de discurso e uma pobreza de 

práticas, chamando a atenção para o fato de que especialistas e universitários que ensinam sobre 

a profissão não têm ligação com a profissão docente. No texto “Professores: imagens do futuro 

presente”, ele relembra uma provocação que fez em 1991: “Quem sabe, faz. Quem não sabe, 

ensina. Quem não sabe ensinar, forma os professores. Quem não sabe formar professores, faz 

investigação educacional” (NÓVOA, 2009, p. 15).  

Juliana, a esse respeito, também escreveu que “O que me desbotou na formação inicial, 

foi ouvir muitas professoras falando durante horas na universidade, sendo que há anos não 

colocavam os pés dentro de uma escola, e portanto não haviam experiências para relacionar 

prática e teoria” (Quarta carta). E no quarto círculo, com base nessa questão que foi levantada 

na terceira carta, Bruna e Juliana problematizam:  

 

Bruna: O problema é que os orientadores não entendem isso. Eu concluí a Educação 

Especial em 2007, atuei, e aí agora eu fui fazer o meu estágio na Educação Infantil, agora 
em 2017, eu fiz até inclusive no berçário, os professores não entendem essa questão de que 

às vezes não dá para fazer aquilo que está planejado, tu tem que cumprir aquilo que tu 

planejou e tem que ter o início, o meio e o fim, é difícil deles entenderem essa dinâmica 
[...] Tem muito a questão da teoria, isso é uma coisa que eu critico bastante a 

Universidade, principalmente os professores que são, que orientam estágios, eu entendo 

que para ti orientar estágios tu tem que estar na prática porque só na teoria não vai ser 
suficiente para ti orientar alguém que vai para a prática. 

 

Juliana: E os tempos mudam. 

 
Bruna: Com certeza.  

 

Juliana: As realidades são diferentes de lugar para lugar, os contextos, e também com o 
tempo as coisas tendem a mudar ainda mais, e aí se aquele profissional teve a prática há 

quantos anos atrás, ele acha que vai lá e aquilo que ele está sugerindo vai funcionar se ele 

mal conhece a realidade que aquele acadêmico está, é complicado (Quarto círculo). 

 

Barbosa (2016) destaca que um dos grandes problemas na formação dos professores é 

o fato de os formadores não terem sido profissionais da educação infantil, não terem tido a 

experiência docente em escola e não realizarem investigações com bebês e crianças. De fato, 

há uma diferença muito grande entre um formador que já viveu/vive experiências educativas 
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junto às crianças, pois ele fala de um outro lugar. Contudo, destacamos que, mesmo que esses 

formadores de professores que atualmente atuam nos cursos de formação, não tenham vivido 

experiências em escolas com as crianças, ou tenham vivido há bastante tempo, é necessário 

abrir-se a esse campo, buscar aproximações com o campo prático, com o intuito de ampliar o 

diálogo e aproximar as futuras professoras do contexto prático da escola.  

Nóvoa (2009), p.32) faz duas defesas importantes ao que vimos defendendo: “A 

formação de professores deve assumir uma forte componente práxica, centrada na 

aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho 

escolar”; e “A formação de professores deve passar para ‘dentro’ da profissão, isto é, deve 

basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais 

experientes um papel central na formação dos mais jovens” (ibid, p. 36), o que está muito 

relacionado à defesa de Juliana mencionada acima, quando ela pontua a importância dos mais 

jovens aprenderem com os mais experientes. 

            Gabriela destaca que muitas vezes se faz o contrário: se vai à escola apenas para 

observar e criticar o trabalho da professora, sem buscar entender o processo e estabelecer um 

diálogo com aquele contexto: “[...] quando a gente está na graduação a gente só sabe o que 

não pode fazer, entra num espaço assim, numa escola para observar só para assim fazer uma 

carta tipo a da Duda110 e nunca para entender esse processo e para dizer ‘bom, eu acho que 

podia ser diferente, eu faria desse jeito, mas eu entendo esse processo do jeito que tá’ [...]” 

(Terceiro círculo). 

 Eu mesma lembro de ter feito esse movimento tanto no Magistério quanto na Pedagogia, 

de ir até as escolas e observar a atuação da professora, anotar cada passo que ela dava, e depois 

fazer a crítica pensando no que não devemos fazer, que é justamente o que Gabriela pontua. 

Por isso defendo que, ao ir para a escola, o foco da observação participativa deva estar nas 

crianças, na escuta e no olhar a elas, e no diálogo com a professora no sentido de “compreender 

o processo vivido com aquela turma”, como menciona Gabriela, mas ao mesmo tempo dialogar 

com vistas a compartilhar experiências, teorias e práticas vividas e estudadas, para que juntas, 

professora e acadêmica, universidade e escola, possam se auto(trans)formar nesse encontro.  

            Algumas coautoras também criticaram o fato de que na formação inicial aprendemos 

apenas o que não devemos fazer, o tipo de professora que não devemos ser, mas que também 

não se faz menção a experiências que deram certo e que podem servir de inspiração. Nas 

palavras de Gabriela, em sua segunda carta: “Durante a formação inicial na graduação, fazíamos 

                                                
110 Aqui ela se refere a uma carta escrita pela Maria Eduarda em que ela tece muitas críticas à sua escola de ensino 

fundamental e que informalmente eu havia compartilhado com elas naquele dia. 
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muitas reflexões sobre como não ser um bom professor, porque acho que o curso usava muitos 

exemplos negativos e poucas experiências positivas para tentar materializar os temas 

estudados.” Juliana, por sua vez, faz a crítica e sugere uma forma de superar esse desafio:  

 

Sabemos que não existe receita para lidar com os desafios, mas muito se ouve falar no curso 

sobre o que não é para ser feito, mas não se mostra o que foi desenvolvido que deu certo, 

mostrando que é possível as coisas serem diferentes. Quem sabe se chamassem por 
semestre uma professora da rede municipal de ensino para conversarem na disciplina da 

PED sobre algumas temáticas cujo grupo tenha curiosidade. Sinto que há necessidade de 

aproximar os profissionais da formação inicial com os da continuada, se acreditamos que 

todos sabemos algo diferente e que aprendemos com os mais experientes. Esse momento 
de troca seria rico! (Terceira carta). 

 

           Outra dimensão dessa relação teoria e prática e do impacto da Ipê Amarelo na formação 

inicial e permanente, surgiu quando a coautora Maria Talita destacou a natureza da Ipê Amarelo 

enquanto Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, ações essas que estão imbricadas no 

cotidiano da instituição. Temos no grupo de professoras as que são efetivas, do quadro do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), que tem a função do ensino, da pesquisa e da 

extensão, dentre elas Maria Talita, e professoras contratadas pela empresa terceirizada, além de 

bolsistas (acadêmica/os dos Cursos de Pedagogia e/ou Educação Especial) e estagiárias/os, a 

quem a pesquisa e a extensão não são atribuições, mas convite.  

            Maria Talita, professora EBTT da Unidade, destacou no segundo círculo o quanto a Ipê 

implica  

 
[...]  a docência, a ação docente, a formação e a pesquisa, porque a pesquisa também é 

algo que nos deixa assim, faz com que a gente saia, transcenda daquele espaço só da ação 

prática, de uma prática coletiva, no caso a nossa prática coletiva aqui busca a garantia 
dos direitos, a nossa prática da instituição, mas a gente vá além e pense nisso mais num 

campo teórico também, tenta pegar o que nós fazemos aqui e aproximar com o que nós 

temos discutido em termos de culturas infantis, em culturas de pares, é uma discussão que 
eu converso muito com as gurias e a gente discute entre nós aqui na Unidade, a gente 

publica também. Pensar nisso, o que significa realmente ser docente, ser professora de 

uma turma multi-idades, e garantir esses direitos de todos [...]. 

 

 Aqui, Maria Talita revela esse movimento de realidade-conceito-realidade que a 

Unidade possibilita também por ser, hoje, um espaço de ensino, pesquisa e extensão. Contudo, 

cabe lembrar que ela se torna uma Unidade com essa natureza apenas em 2011, e muito antes 

disso ela já se preocupava com a pesquisa, haja vista o estudo e a aposta nas turmas multi-

idades. Além disso, as professoras EBTT da Ipê Amarelo, conforme mencionado na Quarta 

Carta, têm carga horária destinada ao ensino, à pesquisa e à extensão, o que não acontece nas 

demais escolas de educação infantil que não são Unidades Federais. Mas, como nos lembram 
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Freire; Shor (1986), todo professor é um pesquisador, e por isso todo professor têm o direito e 

o dever de estudar, de pesquisar, de ter na sua carga horária espaço para planejamento e estudo, 

com vistas e efetivar esses momentos coletivos de reflexão crítica sobre a prática, em uma 

atitude constante de pesquisa. 

            Essa natureza do trabalho da UEIIA é fundamental também à vocês, acadêmicas, que 

nesse espaço também têm a oportunidade de participarem dos grupos de estudos e pesquisas, 

além de participarem das ações cotidianas de planejamento, registro e estudo. Juliana – que foi 

bolsista e, mais tarde, professora contratada – destaca, em sua escrita na terceira carta, o quanto 

ter essa oportunidade foi importante para ela: 

 

Estando na Ipê sempre fomos convidadas a participar dos momentos de estudos, e quando 
me era possível participei, seja como bolsista, estagiária ou educadora infantil, as leituras e 

debates vão nos fazendo ter propriedade das nossas ações e repensar criticamente nossa 

prática. A oportunidade de participar do grupo de pesquisa também foi uma experiência 
muito rica que me ajudou a expandir os horizontes, como formação continuada. 

 

 E é muito interessante, no quarto círculo, a observação de Bruna, que acompanhou a 

chegada de Juliana na instituição, acerca do quanto Juliana hoje é muito diferente de quando 

chegou na UEIIA, destacando o quanto as vivências proporcionadas dentro desse espaço 

também provocam essas auto(trans)formações: 

 

Bruna: E a própria vivência aqui dentro, todo esse espaço que tem de formação, de a gente 
poder refletir, discutir sobre tudo isso. Vendo a Juliana falar, eu lembro quando ela chegou 

aqui na escola. 

 
Juliana: Muito diferente.  

 

Bruna: Muito diferente, toda tímida e gaguejando, e hoje uma profissional com atitude, 

falando, então o quanto isso impacta na nossa formação. 
 

Juliana: As pessoas têm que se permitir, mas isso é possível, no caso. Tem aqueles que 

vem para cá, não gostam muito da experiência, tem uma outra percepção e acham melhor 
sair; mas aqueles que vem e que também tem um acolhimento e uma orientação de quem 

está, porque tudo o que eu aprendi aqui não foi sozinha, eu passei pela (nome da colega), 

eu passei pela (nome da colega), eu passei pela (nome da colega), eu passei pela (nome da 

colega)  
 

Pesquisadora - coordenadora:  Pela (nome da colega). 

 

[...] 

 

Juliana: Então foram várias profissionais, entende. Então assim, quando eu entrei eu era 
colega de quem, eu era da turma da (nome da colega) e da (nome da colega), eu nunca 

tinha colocado o pé por mais de um dia em uma escola de Educação Infantil. Eu lembro 

quando a (nome da colega) perguntou “tu sabe trocar uma fralda”, e eu disse “não, como 
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é que faz?” (risos) “vamos lá que eu te ensino”, aí ela foi e me mostrou é assim, assim e 

assim... É todo um aprendizado que tu tem, observando como o outro atua, perguntando 

se tem dúvida, dialogando, é a troca. 
 

Karla: É um espaço que possibilita... 

 

Juliana: Possibilita. 
 

Bruna: Sempre 

 
Karla: ...ter essa troca com outro profissional. Eu não tenho troca com a minha professora 

da tarde, raramente a gente se vê, se encontra. 

 

Maria Talita: Isso é uma diferença bem grande. 
 

Karla: É. 

 

 Nesse diálogo, importante ressaltar duas questões centrais apontadas por Juliana e por 

Karla, centrais ao diálogo que vimos estabelecendo nesta carta. Juliana destaca que suas 

auto(trans)formações não aconteceram de forma isolada, não dependeram apenas dela, mas de 

um coletivo que a acolheu e que possibilitou que ela aprendesse sobre a educação infantil com 

as crianças e com as colegas mais experientes. Juliana lembra de cada uma das professoras com 

quem trabalhou e destaca o quanto esse coletivo a marcou, corroborando que, de fato, nossas 

auto(trans)formações acontecem sempre com os outros.  

Karla, por sua vez, destaca que hoje, em sua escola de atuação, não consegue viver esse 

coletivo, sequer com a professora que compartilha da mesma turma que ela, o que é muito 

limitador para a realização de um trabalho de qualidade tanto no contexto da turma em que elas 

atuam, pois assim não conseguem realizar um trabalho articulado e aprender uma com a 

experiência da outra, quanto no contexto da escola, pois não têm a oportunidade de aprender 

com os demais. 

Dentre os autores já mencionados que defendem essa prática reflexiva, também Schön  

(1995) e Pérez Gömez (1995) defendem que essa prática reflexiva poderá emergir apenas a 

partir da ação no contexto da prática, o que possibilitará fortalecer a reflexão-na-ação (Schön, 

1995). Freire, nessa perspectiva, lembra que “A prática docente crítica, implicante do pensar 

certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer [...] o 

pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão 

com o professor formador (1995, p.43).   

Infantino (2015), formadora de professores de crianças em Milão, na Itália, ao propor 

uma discussão acerca da formação necessária no trabalho educativo com a primeira infância, 

também destaca a importância da formação de um profissional reflexivo: 
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Pensar naquilo que se faz, ter consciência das razões teóricas e conceituais que 

sustentam as intervenções é, evidentemente, um objetivo profissional – e formativo -
, imprescindível. Se, em seguida, nos interessarmos à área específica das profissões 

educativas que atuam no âmbito da primeira infância, então esta exigência parece 

ainda mais peremptória. Que as intervenções e os comportamentos postos em ação 

por uma educadora não sejam simplesmente o êxito de uma predisposição inata, de 

um instinto materno ou de uma espontânea e irrefletida sensibilidade pessoal, mas, ao 

contrário, colocar em ação escolhas profissionais fundadas teoricamente, ponderadas 

e deliberadamente pensadas é um objetivo importante no trabalho formativo [...] 

(INFANTINO, 2015, p.988). 

 

Essa autora destaca a centralidade das dimensões do grupo e o valor dos processos 

formativos diretamente no campo de atuação, de acordo com um desenvolvimento “prática-

teoria-prática”, à semelhança da defesa de Freire; Faundez (2017), da realidade-conceito-

realidade. Segundo ela: “Se a formação tradicional corre ao longo de uma sequência de teoria-

prática-teoria, na formação na prática educativa, a escolha é de apoiar os processos que partem 

da prática e voltar a ela, em dinâmica circular prática-teoria-prática” (INFANTINO, 2015, 

p.999).  

A autora dá destaque fundamental à figura do formador, aquele que, no contexto prático, 

acompanha a equipe de trabalho, apoiando o processo de reflexão na ação, e a posteriori. Esse 

processo reflexivo, que acontece durante a ação, é muito exigido da professora de educação 

infantil, que muitas vezes não consegue agir pensando nas teorias que a orientam para tal, ainda 

mais considerando-se as condições de trabalho a que inúmeras vezes está submetida.  

Aqui, destacamos que tal reflexão aproxima-se muito da reflexão proposta por Freire 

(2002) quando este nos fala da importância do uso sistemático da curiosidade epistemológica, 

o que se aproxima dessa reflexão na ação, e que também exige, “a posteriori”, uma reflexão 

sobre a prática. Ou seja, defendemos um processo reflexivo na e sobre a prática, como um 

caminho importante a ser trilhado nos cursos de formação e dentro das escolas.   

 No entanto, as professoras que hoje atuam em outras escolas relataram que sentem falta 

desse momento de estudo, de reflexão coletiva sobre a prática e, por isso, no segundo círculo, 

Gianna mencionou que “sentia-se ultrapassada” ao ouvir as colegas. A falta desse coletivo que 

estuda junto foi também mencionada pelas demais coautoras que hoje atuam em outros espaços:  

  

[...] ao menos nas outras escolas em que eu estive, não havia esse processo de escuta das 

crianças, os conteúdos vem prontos, projetos pensados pelos adultos no recesso escolar, em 

“espaços formativos” antes das aulas começar e rotinas engessadas. Os adultos também 
não são ouvidos pela equipe diretiva, não há um espaço para planejamento, trocas de 

experiências, relatos de experiência. Os professores só procuram a direção quando há um 
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problema não para dividir suas experiências. Por isso nesses espaços na Ipê eu falo muito, 

para aproveitar o espaço que temos (Lígia – Quarta carta). 

 
Vocês aqui no Ipê têm uma dinâmica diferente de formação, então quando a gente sai 

daqui que a gente percebe, mas a gente não tem isso na escola, eu pelo menos não tenho 

isso na minha, dificilmente os professores param todos para falar sobre as suas práticas, 

sobre o que fazem, não existe, aí quando vão para uma reunião de sindicato e todo mundo 
conversa, não entendem porque, lógico: ninguém se encontra nunca para falar sobre nada 

(Gianna – Segundo círculo).   

 
Jú concordo totalmente sobre o que as colegas colocaram no círculo sobre a formação 

continuada e a auto-formação que vivenciávamos lá. Hoje eu por exemplo, tenho formação 

continuada que muitas vezes, na maioria, não me ajudam em nada. [...] Jú em relação a 

minha formação continuada confesso que está totalmente desbotada pois aqui nossas 
formações não são valorizadas. Professor aqui é sinônimo de “tapa-furo”, por exemplo, tem 

um evento que não terá público convoca os professores e conta como formação, 

infelizmente é assim (Elisandra – Terceira/quarta carta). 

 

 No segundo círculo, algumas coautoras mencionaram a frustração que sentem: 

 

Karla: Ontem tinha limpeza da caixa d’ água e as crianças não foram, mas nós fomos para 

a primeira, desde abril que eu estou lá (já era final de setembro), reunião de formação, aí 
a secretaria mandou um texto que é “o que dá certo e o que dá errado”, que é do blog 

tempo de creche, aí a escola mandou por e-mail e ontem a coordenadora imprimiu, só que 

as da tarde nenhuma foi porque davam aula de manhã, então só estávamos as quatro 

professoras da manhã que uma delas ainda é a coordenadora, aí ela só perguntou “todo 
mundo recebeu?”, “sim”, “leram?”, “sim”. 

 

[...] 
 

Gianna: Na nossa é igual. 

 

Karla: “Então tá, está bem, vamos embora.” 
 

[...]  

 
Karla: Então... Vamos... Eu tinha anotado várias coisas...  (Segundo círculo). 
 

 

Contudo, há sim quem viva esses processos em sua escola atual:  

 

Sinto que ainda tenho muito a aprender, nunca nos sentiremos preparados de fato, pois 
sempre aparecem novos desafios e por isso estamos na constante formação continuada em 

busca de metamorfoses. Na escola em que estou atualmente possuo o momento de 

formação com os segmentos dos anos iniciais, e também reunião geral para todos os 
segmentos, visto que é uma EMEF, percebemos que esses momentos são positivos, pois 

integram o grupo e orientam com textos que abordam temáticas que posteriormente serão 

problematizadas pelo grupo de professoras, fazendo-nos refletir sobre o trabalho que vem 

sendo desenvolvido com as turmas (Juliana – Terceira carta). 
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E em um processo de conscientização da importância desses espaços, algumas coautoras 

mencionam como eles podem ser mais qualificados nas escolas, como Gabriela, que sugere: 

 

Por isso, pensando no que podemos fazer para qualificar as formações nas escolas, acho 

que o primordial é pensar em tempos de estudo, discussão ou construção coletiva dentro da 

carga horária docente. Além disso, construir com o grupo as demandas de trabalho e pensar 
sempre em “dar uma cutucada” para ir desacomodando aos poucos alguns conceitos que 

custam a sair do corpo e da mente da gente (Gabriela – Terceira carta). 

 

Interessante observar que aquilo que Gabriela aponta aqui como importante que se viva 

nesses outros espaços fora da Ipê Amarelo, é o que ela afirmou ter vivido dentro da Ipê desde 

que nesse espaço atua como professora, no sentido de ter sido “cutucada” a algumas 

transformações. 

Mediante esses processos, foi possível observar que tanto para as coautoras que 

continuam atuando na Ipê Amarelo, quanto para aquelas que atuam hoje em outras escolas, a 

UEIIA teve esse papel fundamental de mostrar a importância do estudo, em especial da reflexão 

crítica sobre a prática, bem como a importância desse coletivo que pensa junto, que aprende 

em companhia, no contexto e a partir do contexto (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009) para 

transformá-la. 

Desse modo, “A Ipê representa um lugar de movimentos e transformações, pois nos 

deparamos com novas mudanças, esse lugar nos permite uma formação permanente, pois a 

prática é um dos elementos fundamentais para os estudos” (Ana Carla – Terceira carta). E assim 

acontece, como foi muito bem pontuado pelas coautoras no decorrer da pesquisa, um 

movimento constante de auto(trans)formação da equipe, que leva à uma revisitação constante 

da proposta pedagógica da Unidade, ao mesmo tempo em que as transformações na proposta 

pedagógica levam às auto(trans)formações da equipe. E a UEIIA acaba se tornando, para todas, 

esse espaço auto(trans)formativo porque também viveu e vive, com cada coletivo que a 

constituiu/constitui, transformações constantes ao longo desses últimos anos.  

 Bruna destacou o quanto percebe, perante os diálogos do grupo, o quanto esse processo 

de reflexão crítica sobre a prática veio possibilitando ao grupo da UEIIA um amadurecimento 

com relação à concepção e organização das turmas multi-idades: 

 

Entendo que, para propor as turmas multi-idades se partiu de um referencial teórico 

(Malaguzzi foi um deles) e entendo que Vigotski também teve sua colaboração (pelo menos 

para mim). Contudo, a prática permite e possibilita que as teorias sejam revistas, 

repensadas, adaptadas e muitas vezes desconstruídas. Percebo no relato das outras 
professoras que participam dos círculos e que estão vivenciando a prática em turmas multi-

idade atualmente que existe um amadurecimento e reflexão crítica bastante consistente e 



351 

 

 

coerente em relação à concepção e organização das turmas multiidades e isso é muito bom! 

(Bruna – Quarta carta). 
 

 Karla, por sua vez, que foi professora na Ipê Amarelo de 2012 a 2018, em sua terceira 

carta sintetiza esse processo de auto(trans)formações vivido pelo grupo nos últimos anos: 

 

Durante os últimos 6 anos a equipe de professores da Ipê Amarelo, e felizmente me incluo 

neste grupo, amadureceu muitas ideias sobre o que avalia ser um trabalho ideal, adequado 

e necessário para a infância. Um trabalho que busque valorizar o protagonismo das crianças 
e torne-as sujeitos que produzem conhecimentos com o auxílio do professor, como afirma 

Paulo Freire.  

 

 E por se constituir esse espaço que se auto(trans)forma constantemente com a equipe, 

um lugar que ensina aqueles que chegam e aqueles que saem sobre a importância do estudo, da 

reflexão, do coletivo, a Ipê Amarelo acaba marcando de forma singular a vida de quem passa 

por esse espaço e permite se auto(trans)formar.  

 

8.4.5 “Eu queria te confessar algo: que eu saí da Ipê mas a Ipê nunca saiu de mim”: a 

UEIIA como um lugar que “transforma professores” 

 

Nas escritas e falas das coautoras – inclusive em muitas das já apresentadas – percebe-

se claramente a importância da Ipê Amarelo nas trajetórias de cada uma delas, e as marcas da 

atuação nas multi-idades na construção de suas docências, tanto na trajetória de quem atua na 

UEIIA há alguns anos (tendo iniciado como bolsista, estagiária ou já como professora) e lá 

permanece ainda hoje, quanto na trajetória daquelas que hoje atuam em outros espaços. A 

coautora Lígia, que iniciou sua atuação na UEIIA como bolsista em 2008 e depois atuou por 

alguns anos como professora nessas turmas até sair no ano de 2016 – quando afirma ter sentido 

a necessidade de estar em outros espaços, pois estava cansada de ouvir a Ipê era uma “realidade 

utópica” - quando dos primeiros movimentos das cartas e dos círculos desta pesquisa (2018), 

ela estava tendo a oportunidade de retornar, e frente a essa possibilidade, contou-nos que: 

 

Adoro trabalhar com multi-idade e penso que tenho ainda muito a aprender, tanto que esse 

ano tive a oportunidade de voltar para a Ipê, por acreditar na proposta e por perceber que a 

maioria das escolas de Ed. Infantil não tem essa proposta e infelizmente a maioria não 
prioriza a criança como na Ipê. Estou muito feliz com o retorno e cheia de vontade de 

aprender (Lígia – Primeira carta). 

 

            Na segunda carta ela complementa: “Quando eu tive a oportunidade de voltar para a Ipê 

eu não pensei duas vezes, pois aqui as crianças são ouvidas, elas têm um tempo só delas e as 
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suas diferenças são somente mais uma diferença” (Lígia – Segunda carta). E na quarta carta 

sintetiza seu vínculo com a Ipê afirmando que “Eu queria te confessar algo: que eu saí da Ipê 

mas a Ipê nunca saiu de mim. Nunca me permiti não ouvir as crianças e sempre procuro 

diversificar meus planejamentos”. Importante recordar que Lígia já inicia sua docência, em 

2008, ainda como acadêmica do Curso de Pedagogia da UFSM, nesse contexto múltiplo e 

diferente que é o contexto da multi-idade, o que a leva a questionar as outras práticas depois 

que sai da Ipê Amarelo, tanto que ela deseja voltar para continuar aprendendo.  

 Juliana também faz questionamentos que revelam o quanto ela, na escola em que atua 

hoje, leva do que aprendeu “perguntando-se” com o coletivo da UEIIA, e do quanto seu olhar 

hoje para as vivências na rede em que atua, leva o olhar construído na Ipê Amarelo: 

 

Será que estamos respeitando as singularidades e especificidades das crianças ao propor um 
único espaço para brincadeira e exploração em sala de aula? Todos realizando a mesma tarefa 

ao mesmo tempo e da mesma forma? Será que as crianças desta forma conseguirão 

desenvolver-se integralmente? 
Esses são alguns questionamentos que busquei fazer, e refletir (em seu artigo de conclusão 

do Curso de Especialização em Educação Infantil) e que de certa forma são frutos do meu 

trabalho na Ipê e de muitas situações que observo no trabalho com crianças pequenas no 

município (Terceira carta). 

 

            Também em outros momentos essa coautora demonstrou levar as auto(trans)formações 

vividas na Ipê para a sua atuação no ensino fundamental: 

 

Agradeço por ter feito parte da equipe da Ipê Amarelo, certamente vocês fazem parte da 

minha história e tem um lugar muito especial no meu coração, a ipê é um espaço onde 

aprendemos muito, principalmente que é possível fazer diferente, em acreditar nas crianças 
e a respeitá-las enquanto sujeitos [...] (Juliana – Primeira carta). 

 

Juliana aqui retoma a questão dos direitos das crianças, e novamente é importante 

demarcar o quanto esse respeito aos direitos das crianças surge com força nos relatos das 

professoras, como uma das principais aprendizagens delas na Ipê Amarelo. Todas as 

professoras que hoje já não atuam na Ipê destacam o quanto a Ipê as marcou profundamente, 

provocou mudanças profundas em seus modos de ser docente e o quanto estar na instituição 

constituiu nelas um outro olhar sobre as crianças, tal como explicitado na Sétima Carta.  

Bruna assim escreveu: “Posso dizer que aprendi a ser professora na Ipê. A elaborar um 

planejamento mais criterioso, a conquistar a confiança das crianças e a sua atenção, a fazer parte 

de um coletivo que pensa nas crianças” (Segunda carta), destacando que nesse espaço ela 
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aprendeu a “pensar nas crianças”; Karla, por sua vez, destacou o quanto foi importante, para 

ela, iniciar sua trajetória docente no espaço da UEIIA: 

 

Atuar nas turmas multi-idades mostrou-me o quanto a minha formação inicial foi precária 
no sentido de que tive poucas ofertas de disciplinas cujo foco era a educação infantil e, 

sendo assim, quase não estudei sobre a especificidade da infância, do desenvolvimento 

infantil e sobre como é ser professor nesta etapa da educação básica. Também considero 

que minha formação inicial foi precária para atuar na educação infantil, porque durante 
todo o curso sempre me envolvi mais com os anos iniciais.  

Mas, felizmente tive a oportunidade de iniciar minha trajetória docente em um contexto 

que valoriza muito a formação inicial, continuada e permanente e isso, com certeza, me 
tornou outra professora. Ou seja, uma professora que não deixa de estudar jamais, que 

valoriza os processos formativos vividos por cada sujeito que atua na escola da infância e 

que busca mobilizar outros professores a se auto(trans)formarem. 

Atuando hoje em contextos um tanto distintos do contexto da Ipê Amarelo, busco 
diariamente mostrar a importância da formação continuada e permanente, da formação que 

acontece no cotidiano com as crianças e com os outros professores. Busco me apoiar no 

que aprendi sobre formação de professores enquanto estive na Ipê Amarelo, na tentativa de 
mostrar que diariamente estamos nos auto(trans)formando, mas claro, se assim nos 

permitirmos (Terceira carta). 

 

Karla, nessa escrita, deixo claro que a Ipê Amarelo a transformou em uma outra 

professora, em uma professora que busca viver auto(trans)formações permanentes com as 

crianças e com as colegas professoras. Ela também destaca que hoje, nos espaços em que atua, 

procura levar essas aprendizagens construídas no espaço da UEIIA, mobilizando outras pessoas 

a estudarem e rever suas práticas. Uma das consequências desse movimento de Karla é 

capturado durante os diálogos do segundo círculo: 

 

Karla: Quando eu não fui um dia eu dizendo para a coordenadora “o meu planejamento 
está dentro da gaveta”, “tu tem planejamento?”, eu digo “obvio, eu tenho”, eu tenho que 

minimamente saber o que eu vou, e se eu não vou um dia e acontece qualquer coisa. Teve 

um dia que não estava o meu planejamento lá, que tinha ido dentro da minha bolsa, e a 
estagiária fez as mãozinhas num carimbo em uma folha e ela desenhou o resto da flor, 

ainda colocaram foto no face e me marcaram, eu fui lá e disse para a coordenadora “pode 

me tirar, eu não participei disso”. 

 
Pesquisadora - coordenadora: Mas a Karla vem relatando sempre o quanto os outros 

professores também têm feito esse movimento de pensar os espaços.  

 
Karla:  Tem uma professora que já mudou bastante, que é a professora da frente da minha 

sala. 

 

Maria Talita: Enxerga. 
 

Karla: Que já tirou duas mesas, que tinham quatro, duas ela já tirou, ela coloca o tapete, 

ela já está começando a fazer cabanas, os brinquedos para as crianças brincar, mas ainda 
é uma coisa muito de largar para eles brincarem e as professoras sentam em volta e ficam 

olhando [...] Ou ficam conversando, as auxiliares ficam conversando, mexendo no 

telefone, mas já mudou bastante, pelo menos as crianças agora saem da mesa, porque me 
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marcou muito eu chegar lá e as crianças estarem assim (movimento de debruçar-se) em 

cima da mesa, nenhum brinquedo, ou assim olhando TV.  

 

Nesse diálogo, Karla revela o quanto a sua chegada nessa escola – que era bastante 

recente na época de realização dos círculos – já provocou mudanças significativas na 

“professora da frente”, naquela professora que “enxerga” a sua prática e de alguma forma nela 

parece estar se inspirando para qualificar suas práticas com as crianças. 

 Desse modo, nas falas e escritas de todas as professoras que já saíram da UEIIA, 

constatamos que fica claro o quanto quem passa pela Ipê Amarelo auto(trans)forma sua 

docência; ainda que esta se constitua sua primeira experiência profissional, elas mencionam as 

auto(trans)formações que viveram a partir da docente que vinham se constituindo no curso de 

formação inicial. Ainda, essas falas e escritas revelam que quem vive alguma experiência na 

Ipê Amarelo, busca fazer a diferença em outros espaços.  

Lígia, que iniciou sua trajetória na Ipê como bolsista em 2008, destaca que “[...] foram 

os estudos da Ipê que fizeram eu estar sempre revendo minha prática”; Gianna, em sua primeira 

carta, relata o impacto da Ipê Amarelo no início de sua docência: “[...] como professora de 

crianças, passei a perceber este espaço (educação infantil) de outra forma. Os estudos, as 

discussões, e o meu processo formativo levaram-me a perceber a infância e suas inúmeras 

formas de estar no e com o mundo” (Gianna – Primeira carta). E na sequência ela complementa: 

 

Ju, sempre agradeço por ter começado meu processo de ser professora na Ipê, pois se fosse 

em outro lugar, talvez não conseguiria pensar nas crianças e suas especificidades da mesma 

forma. Agradeço cada formação, cada conversa, cada discussão, cada dificuldade, cada 
momento vivido junto a esta equipe, pois aprendi muito, como professora, como gente, 

como mãe de estudante, e tudo isso está muito marcado em mim. 

 

            A UEIIA, a todo o momento da pesquisa, apresenta-se como esse lugar de estudo, de 

auto(trans)formação, onde as pessoas são desafiadas e incentivadas a estudar. As duas 

professoras efetivas que passaram a atuar como professoras em 2015, e que já chegam na Ipê 

Amarelo com experiências profissionais vividas em outras escolas, também mencionam o 

quanto a atuação na Ipê Amarelo vem marcando suas trajetórias. A professora Gabriela, que 

antes de retornar à Ipê (onde atuou como bolsista durante sua formação inicial), atuou durante 

três anos como professora municipal de educação infantil em outro município do RS, diz que o 

conjunto de experiências vividas na Ipê Amarelo vem desafiando-a constantemente no processo 

de construção de sua docência: 
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Desde então (desde que passou no concurso da Ipê), tenho vivido desafios intensos no 

processo de construção da docência, não só pela organização de turmas, mas também pela 

convivência com as bolsistas, com a organização dos diversos espaços e com as trocas que 
conseguimos estabelecer no grupo (Primeira carta). 

 

Maria Talita, coautora que há mais tempo atua na etapa, com 17 anos de docência e que, 

à semelhança de Gabriela, ingressou na UEIIA como professora efetiva em 2015, ao mencionar 

sobre a sua expectativa de aprender, ao longo do Curso de Pedagogia, a ser professora com as 

crianças, ressalta que foi a multi-idade que a possibilitou focar seu olhar nas crianças, 

demarcando que na UEIIA ela “se encontrou profissionalmente”: 

 

Desde que entrei na graduação do curso de Pedagogia eu acreditava que aprenderia sobre 
as crianças, com as crianças (estudo/ação/reflexão). Confesso que ao longo do curso tive 

algumas oportunidades de ler (referencial teórico), discutir (diferentes propostas) e 

vivenciar essas possibilidades. Para mim as crianças são a referência da nossa docência. 
Consegui tornar mais efetiva essa possibilidade de organização curricular alternativa e 

dialógica quando entrei na Ipê Amarelo em 2015. Desse modo, posso afirmar que a 

formação inicial contribuiu em partes, pois eu  ingressei no curso de Pedagogia mobilizada 
a aprender: como as crianças aprendem e como eu aprendo a ser professora, ou seja, como 

aprendo a ser professora convivendo e ouvindo as crianças. Defendo a “docência com a 

infância”. 

Eu sinto que aprendi muito na Ipê Amarelo desde que entrei como professora efetiva. Para 
mim, a proposta mais flexível que contempla os direitos das crianças é a base para eu ter 

me encontrado profissionalmente! (Quarta carta). 

 

 Do mesmo modo, Viviane e Ana Carla, coautoras que passaram a atuar na Ipê Amarelo 

ainda durante seus processos formativos iniciais, também destacaram o quanto esse espaço vem 

marcando suas trajetórias docentes e, ao mesmo tempo, defendendo que quem passa pela 

UEIIA, sai “transformado”, carregando para sempre essa experiência em sua “bagagem”, 

conforme destacou Ana Carla: 

 
[...] acredito que quem passar pela Ipê Amarelo não irá deixar de ser um professor 
carinhoso, educado, acolher, respeitoso com as diferença, acima de tudo amor pelas 

crianças, e sobre as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, essa o professor 

compreenderá muito bem seu papel na educação, pois na UEIIA o nosso trabalho é 
defendido pelas Diretrizes. A UEIIA é um lugar que transforma professores, que nos 

possibilita um lugar de aprendizagens, pesquisa, estudos e reflexões sobre a prática, nos 

faz acreditar na criança, faz valer seus direitos e tornar-se a Educação uma das etapas mais 

feliz para elas. O nosso trabalho concebe a aprendizagem no espaço-tempo em turma de 
multi-idade na Ipê Amarelo, considerando as interações como imprescindíveis para a escuta 

das crianças. Essas experiências a gente carrega para sempre na nossa bagagem (Quarta 

carta).  

 

 Viviane, por sua vez, destacou que 
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[...] através dessa minha trajetória de quase cinco de Ipê Amarelo, pude perceber o quanto 

evolui profissionalmente e o quanto aprendo com as pessoas “grandes e pequenas” desta 

escola todos os dias. Confesso que muitas vezes ainda preciso de auxílio e estudos, pois 
cada criança traz consigo sua cultura e especificidades. Estas que precisamos conhecer para 

desenvolver planejamentos, registros e realizar um trabalho de qualidade potencializando 

as interações e brincadeiras das nossas crianças (Viviane – Primeira carta). 

 

            Aqui, ao observar esse movimento de distanciamento e desvelamento da realidade 

vivido pelas coautoras, relembro esse movimento vivido por Freire durante seu exílio e que é 

relatado ao longo de sua obra. Freire e Faundez revelam, em “Por uma Pedagogia da Pergunta” 

(2017) o quanto estar em outros países, em outros continentes, os ajudou a compreender melhor 

o seu país, a sua realidade. Em diálogo, eles defendem que  

 

[...] para que nosso contexto se enriqueça ainda mais, em nossa mente, em nosso 

corpo, em nossas emoções, necessita de um contexto outro. No fundo, e você sabe 

disso, como todos o sabemos, para nos descobrir precisamos nos mirar no Outro, 

compreender o Outro para nos compreender, entrar no Outro” (FREIRE; FAUNDEZ, 

2017, p. 34) 

 

           Na sequência, Freire diz que esse “contexto de empréstimo” – modo como se refere ao 

contexto do exílio, “[...] é necessário para enriquecer nossa vivência de nosso contexto de 

origem” (ibid, p.34). Esse movimento de distanciamento e desvelamento da realidade vivido 

pelas coautoras é constatado em várias falas e escritas daquelas que começaram sua atuação na 

Ipê Amarelo e que hoje vivem outros contextos. Elas revelam que estar nestes outros contextos 

permite que as suas experiências anteriores vividas na Ipê Amarelo se enriqueçam e ganhem 

novos sentidos, impulsionando-as a transformarem e re-significarem seus novos contextos, de 

modo que esse “mirar no Outro” permite a elas compreenderem a si mesmas e seus processos 

vividos. 

 

8.4.6 “[...] realmente passar pela Ipê faz sim diferença na nossa formação tanto inicial 

como continuada”: a defesa de que a UEIIA faça parte do currículo do Curso de 

Pedagogia  

 

Mediante todas essas considerações das coautoras, destacamos aqui a importância do 

caráter auto(trans)formativo da UEIIA, pois, ao acolher vocês, acadêmicas dos diferentes 

semestres do Curso de Pedagogia (e Educação Especial, além de vários outros cursos), 

colocamo-nos nesse lugar de professoras mais experientes, despontando como referências no 

trabalho pedagógico que vocês futuramente realizarão com as crianças. Nesse espaço, vocês 

têm a possibilidade de dialogar com colegas de profissão mais e menos experientes, a 

possibilidade de aprender a planejar, a registrar, a documentar, e mais importante do que tudo 
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isso, nesse lugar vocês aprendem sobre as crianças com as crianças e sobre como realizar um 

trabalho pedagógico que siga elas, muito mais do que os planos (MALAGUZZI, 1999). Ao 

longo da minha trajetória, conforme destaquei, estar na UEIIA foi fundamental em minha 

formação, pois ali aprendi a acompanhar a caminhada das crianças e a refletir sobre a prática, 

articulando-a com teorias, procurando sempre avançar na busca do meu aperfeiçoamento.   

Nesse sentido, assim como os autores com os quais vimos dialogando, consideramos a 

necessidade de uma maior aproximação entre os Cursos de Licenciatura em Pedagogia e as 

crianças, o que se faz aproximando-as do contexto prático da atuação. Isso até hoje acontece, 

de forma mais efetiva, apenas no momento do estágio, quando geralmente há uma crença de 

que já se sabe tudo sobre a criança e que é hora de “colocar em prática os conhecimentos 

aprendidos ao longo do curso”.  

Aproximar-se do campo de atuação significa dialogar com as crianças, com as 

professoras, com as “gentes” que estão lá na escola, aprender a partir da (com)vivência na escuta 

sensível e no olhar aguçado às crianças dentro da escola, dialogando com os colegas sobre a 

prática e (re)construindo teorias e outros modos de fazer pedagogia. 

No quarto círculo, o grupo dialogou sobre esse tempo de estágio que não é suficiente 

para que vocês, futuras professoras, compreendam o contexto de atuação como um todo e, 

principalmente, a olhar para as crianças e pensar o planejamento a partir desse olhar, conforme 

é possível observar no trecho abaixo:  

 

 Gabriela: [...] a experiência do estágio é sofrida, porquê? Primeiro que na graduação 

não tem quase nada de Educação Infantil, quando tem não é de multi-idade, na verdade 

nunca é de olhar para a criança e pensar em experiências para essa criança, se diz muito 
o que não se deve fazer e não se dá nenhum exemplo do que se pode, é legal fazer. Então, 

eu acho que é difícil para eles terem um parâmetro porque é isso, é muito diferente do que 

a gente viveu como criança, provavelmente do que eles viveram também, e eu acho que 
eles não tem referências para pensar “bom, não é tradicional, e agora o que eu faço?”. 

Eu acho que o tempo do estágio, que agora é dividido um tempo de educação infantil e um 

tempo de anos iniciais, não é suficiente para que eles compreendam o papel do professor, 

o lugar das crianças, a organização da escola, porque aí o que eu vejo, que tem alguns 
estagiários que assumem a turma como a gente assumia quando foi estagiário, tinha a 

professora junto contigo, mas tu sabia que estava contigo agora, e agora eu vejo que tem 

muitos estagiárias muito inseguras, que não conseguem [...] 

 

[...] 

 
Karla: Porque agora quando eu tive um estagiário, é uma turma de mesma faixa etária, 

entre dois e três anos, não era a mesma faixa etária, e eu lembro que várias vezes ele 

queria, o estágio era como se fosse “desenvolvi essa atividade, agora acabou o meu estágio 

e tu assume”, e daí muitas vezes eu tive que fazer aquilo que eu não gostava, que era sair 
da sala para ver se ele, sabe, porque eu precisava que ele... se tinha dois brigando “vai lá 
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intervir”, e eu tenho um perfil de tomar conta das coisas e às vezes eu tinha que me policiar 

também para eu não fazer o que ele deveria fazer. 

 
Gabriela: E eu acho que, por exemplo assim, cada professor se organiza de um jeito na 

sua turma, mas o que a gente defende aqui é que não tenha tipo assim “agora todo mundo 

olha para mim e vamos fazer isso daqui, agora...”, é tudo acontecendo, muitos agoras, 

muitos agoras juntos, e o que acontece? A estagiária que eu recebi esse ano era desse time 
assim, o planejamento era bem legal, um espaço, outro espaço, outro espaço, mas uma 

coisa acontecia depois da outra, e aí era uma interrupção o tempo inteiro no que as 

crianças estavam fazendo, e aí “só um pouquinho que agora eles estão brincando, dá um 
tempo para eles”, “ah, tá”. Mas aí assim, foi bem difícil, eu inclusive conversei com ela, 

eu disse “olha, deixa eles brincar quando eles estão brincando”. 

 

Maria Talita: É a orientação. 
 

Bruna: Exato. 

 
Gabriela: “Deixa eles brincar quando eles estão brincando, participar da brincadeira não 

é fazer duzentos e cinquenta e cinco mil perguntas sobre o que eles estão fazendo, observa 

de outra maneira”, mas é muito difícil em oito semanas, que eu acho que é o tempo? 
 

Bruna: São dez, eu acho. 

 

Gabriela: Que elas consigam entender isso que eu estou falando como se operacionaliza.  
 

Ana Carla: Eu acho que falta ainda a orientadora... 

 
Juliana: E quando começam a compreender acabou.  

 

Bruna: A questão da orientadora.  

 

Ana Carla: ... participar mais dos estágios.  

 

Bruna: Eles vêm para cá, mas os professores orientadores também não conhecem esse 
espaço, então fica mais complicado.  

 

            E nesse mesmo encontro, na continuidade desse diálogo, Juliana, que iniciou sua 

atuação como bolsista na UEIIA, realizou estágio ali e, mais tarde, já como professora, acolheu 

acadêmicas para a realização de seus estágios, contou como esse processo de orientação 

aconteceu entre ela e a estagiária de sua turma:  

 

Juliana: [...] ela trabalhava de manhã [...] ela penou bastante nas primeiras semanas. Eu 

lembro que geralmente como a gente não tinha tempo, ela não tinha tempo de sentar 

comigo e a gente conversar sobre o planejamento, e com as crianças não tinha como, então 

na saída o que acontecia? A gente sempre ficava em torno de até 30 minutos dentro da 
sala conversando para eu dar uma orientada para ela “quem sabe isso, quem sabe aquilo; 

percebeu isso aqui hoje?”, sempre, era sagrado, na saída era tipo o momento da 

orientação dela, era comigo, porque com a professora ela conversava, não sei como que 
funcionava os encontros ali, ela já tinha que ter mais ou menos esquematizado o que tinha 

que levar. Eu me lembro disso, e que também a gente usava o ambiente virtual, onde a 

gente fazia o nosso planejamento e ali mesmo no bate-papo que tinha embaixo, ou do lado 
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para não ficar toda a hora também colocando... porque quando um estagiário abre o 

planejamento e está cheio de balãozinho, a primeira coisa que bate é o desespero. 

 
Maria Talita: Responder tudo.  

 

Juliana: Então, eu colocava dentro do balãozinho assim, não com a resposta, mas, por 

exemplo, “nesse dia você pensou em usar esse espaço, você já avisou, já reservou, já 
pediu? Conversou já se dá para fazer isso daqui com a S, que era Nutricionista? Enquanto 

eles estiverem fazendo isso, o que precisa fazer?”, aí eu sempre dizia para ela “sempre 

leve coisas a mais e nunca a menos”, aí ela colocava uma barra e embaixo ela colocava... 
 

Gabriela: Extra. 

 

Juliana: ... plano B, é, uma coisa assim, porque eu acho que era para dar segurança para 
ela, nunca a gente fazia o plano B que estava ali embaixo, tinha coisas que ela terminou o 

estágio e não fez, aí eu disse “mas não te preocupa”, porque aquela coisa de não vou 

improvisar então tenho que ter o plano B, mas a gente sabe que com eles não é assim, às 
vezes chega ali e propõem algo ou deixa o material e eles querem fazer outra coisa.  

 

[...]  
 

Juliana: Eu me lembro que domingo de noite eu também conversava com ela, porque nem 

sempre, todos os dias às vezes não tinha como, a gente sempre ficava 30 minutos, mas 30 

minutos não era o suficiente. Domingo de noite ela sentava para esquematizar o 
planejamento, porque a gente também sabe que não é fácil, a pessoa trabalhava de manhã, 

vinha para o estágio de tarde e de noite tinha aula da Pedagogia, quando que iria 

planejar? Ela sentava domingo de tarde, aí domingo de tardezinha, quase de noite, era a 
hora que eu sentava com ela no bate-papo “oh, tal hora a gente vai conversar”, e ali as 

coisas parece que fluíam mais (Quarto círculo). 
 

Juliana demonstra, na continuidade do diálogo, que além de dar todo o suporte 

institucional que a acadêmica necessitava, ela “dava pistas” de como escutar sensivelmente e 

olhar aguçadamente às crianças para então organizar as propostas do seu planejamento:  

  

Juliana: Assim a gente ia conversando, e assim fluía muito melhor, eu não dizia para ela 

“quem sabe tu faz tal coisa”, não, eu “o que tu percebeu?”, que aí tinha aquela descrição 

breve do registro semanal, aí nos primeiros eu auxiliava ela porque ela colocava uma 
coisinha desse tamanho, e eu disse “tá, mas o que aconteceu? Como é que estava o fulano? 

Como é que estava o ciclano? Do que eles brincaram mais?”. 

 
Pesquisadora - coordenadora: Instigava. 

 

Juliana: Tipo assim “pensa, pensa o que eles fizeram, o que aconteceu”, e aí a partir daí 

então tu conseguia pensar o que tu vai propor na outra semana, e isso é muito difícil para 
quem está começando, dá um nó no cérebro, a pessoa entra em desespero. 

 

Maria Talita: “O que eu vou fazer?”. 
 

Juliana: “Não, te acalma, se ele fez tal coisa assim, o que tu acha que ele vai gostar? Se 

ele gosta de tal experiência ou se ele tem dificuldade com tal coisa, o que dá para 

desenvolver na outra semana”, e assim foi indo. No final estava maravilhoso já, a coisa 
estava engrenada, só que daí já era a última semana [...]” (Quarto círculo). 
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            Ao encontro dessa fala de Juliana, Maria Talita também destaca o quanto todos 

aprendemos diariamente na convivência, pontuando a importância desse acompanhamento que 

também as/os bolsistas têm diariamente na Ipê:  

 

 [...] o quanto aprendemos diariamente na convivência. Para os bolsistas, são muitos os 
desafios que eles enfrentam, e o quanto eles precisam ter com quem compartilhar e que 

possa lhes auxiliar a compreender os processos vividos pelas crianças e a constituição do 

grupo, no qual nos incluímos (Terceira carta). 

 

Cabe aqui, também, compartilhar com vocês essa escrita de Juliana relacionada à 

experiência vivida pelas/os bolsistas na Ipê, e sobre as aprendizagens que elas/es poderão ou 

não ter:  

 

Em relação a experiência dos bolsistas dos cursos de Pedagogia e Educação Especial que 
estão na Ipê, acredito que assim como fez a diferença na minha formação, também fará de 

alguma forma na deles, seja na forma de compreender a infância e o trabalho com essas 

crianças, porém depende deles estarem abertos e atentos e saberem também aproveitar as 
oportunidades que lhe são oferecidas, como formação, grupo de estudos e até mesmo para 

tirar as dúvidas com as professoras referências que estão sempre presentes com eles nas 

salas e possibilitam esse diálogo (Quarta carta). 

 

            Lígia, por sua vez, destaca que essa experiência vivida por elas/eles na Ipê “Também 

ensina a trabalhar em equipe, pois as turmas não são fechadas, todos interagem com todos” 

(Terceira carta). 

No segundo círculo, aquele em que mais se discutiu acerca dos desafios à formação 

inicial, o diálogo entre as coautoras mostra que o processo de auto(trans)formação permanente 

vivido por elas, aos poucos foi apontando os desafios à formação inicial. Inicialmente, o desafio 

de ampliar a discussão em torno do que consiste a prática pedagógica com a educação infantil 

e quais documentos devem sulear as nossas práticas:  

 

Maricota: [...] Eu acho que hoje, o que eu observei muito a questão de formação, formação 

inicial, a gente está dentro da Universidade, a gente precisa pensar isso. 
 

Maria Talita: Exatamente.  

 
Maricota: Formação inicial, e a questão que tu disse “eu não sei tudo e isso é bom”, 

porquê? Porque isso te desacomoda e faz pensar diferente, que foi o que as turmas multi-

idades fizeram, elas não desafiaram todo mundo a ter esse olhar diferente, que talvez que 

com o grupo homogêneo teria, mas não tanto, homogêneo quando eu digo é a mesma idade. 
Então, é esse diferencial e os desafios que fazem a gente crescer, quando a gente quer, 

claro, porque pode fazer outras pessoas se acomodarem e dizer “não vai dar certo, então 
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eu não quero”. Então, eu acho que é um movimento que tem que continuar e que alguma 

coisa precisa ser mexida lá na formação inicial.  

 
Gabriela: Muito.  

 

[...] 

 
Karla: Os diretos das crianças, aquele livrinho, eu conheci aqui (espanto). 

 

Pesquisadora - coordenadora: As Diretrizes.  

 

Karla: Eu fiquei sabendo aqui (espanto). 

 

Maricota: Pois é! 
 

Gianna: E é um livro que tem que estar lá. 

 
Karla: Tem que estar lá, gente, por que se eu pergunto porque as crianças têm que brincar 

em espaços amplos? “Não sei!”. “Vamos soltar as crianças, vamos largar eles para lá” 

 
Gianna: É que elas não pensaram nisso. 

 

Maricota: Eu acho que falta a psicologia do desenvolvimento na formação da Pedagogia, 

que tem na Educação Especial.  
 

Karla: É um direito dela brincar naquele espaço, não é eu que decidi assim. 

 

Na sequência, elas frisaram a necessidade de acadêmicas/os e orientadoras/es estarem 

na escola, com as crianças, para conseguirem melhor articular teoria e prática:  

 

Gabriela: Eu escrevi na minha carta que eu acho que no curso de Pedagogia a gente tem 
muitos exemplos de como não ser um bom professor, como não ser um professor ruim ou 

bom, sei lá, porque assim “não pode fazer isso, as crianças são diferentes, não dá para 

fazer isso, não dá”, mas o que faz? [...] 
 

[...] 

 

Juliana: É só teoria.  
 

[...] 

 
Ana Carla: Eu vivi isso em uma orientação de estágio... que aí dizia “não, mas não é assim 

que eu quero”, eu dizia “mas então dá alguma sugestão, alguma pista”, e elas não nos 

davam nada, aí eu fiquei pensando poxa. 

 
Karla: Tu pensa, tu tem que pensar.  

 

Ana Carla: Está lá no meu planejamento, tudo o que eu faço.  
 

Gianna: É isso aí, mas não tem um modelo, mas gente, pelo amor de Deus. 

 
Ana Carla: Nem um exemplo.  
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[...] 

 
Ana Carla: É que elas não têm essa prática como a gente tem aqui de estar em sala, elas 

têm a teoria, mas não a prática. 

 

Gianna: Por isso que elas chegam no final “a teoria não tem nada a ver com a prática”, 
tu entende? É por isso, eu não desmereço, é verdade. 

 

Maricota: Outra coisa gurias, a teoria não é delas, elas se apropriaram da teoria de 
alguém que talvez não quis dizer aquilo que elas entenderam daquela teoria. 

 

Karla: Eu gosto de sempre dizer assim, mas todas as teorias foram pensadas a partir de 

alguma coisa que aconteceu, de uma prática... A gente não inventa uma teoria “eu vou 
inventar uma teoria a la loca”, aconteceu alguma coisa. 

 

Gianna: Tem muito professor aqui no CE, Karla, que escreve muita coisa e nunca vai para 
a escola. 

 

Karla: Mas o que eu quero dizer é justificar porque começou-se a estudar as interações, o 
Vigotsky não pensou a la loca, ele foi observando que acontecia alguma coisa, que 

aconteciam interações, e aí ele escreveu sobre isso, tu entendeu? Por isso quando dizem 

que a teoria é muito diferente da prática, tá, ela é diferente em determinado contexto, de 

fato aquela teoria que está ali tal qual não pode ser desenvolvida aqui, não tem como ser 
olhada assim, mas essa teoria surgiu de uma prática, então vamos tentar aliar isso, sabe, 

porque eu acho que é muito vazio dizer que a teoria é muito diferente da prática, não tem 

nada a ver com a prática, tem a ver com alguma prática que não é a minha.  
 

[...] 

 
Gianna: Nós mesmos ficamos até o sexto semestre só na teoria, aí quando eu entrei no 

PIBID, meu Deus do céu, e eu nem entrava na sala, a gente tirava algumas crianças para 

fazer atividades, foi aquilo “e agora? (espanto)”, que aí tu tem que pensar, tu tem que 

fazer, tu tem que dar ideia, e eu acho que do primeiro ao sexto semestre tem muito tempo.  
 

Gabriela: Porque só faltam dois e o estágio. 

 
Gianna: É, o estágio.  

 

Karla: E ele fica pronto para ser professor.  

 
Gianna: E aí o cara chega lá fazendo bolha de sabão sem nem saber por que ele faz. 

 

Pesquisadora - coordenadora: E ele não volta para a Universidade depois para discutir o 
que ele viveu, para conversar com os outros, para refletir sobre o que ele fez.  

 

Gianna: Que aí vai de encontro com a Maria Talita, da pesquisa, porque a nossa 
Universidade é ensino, pesquisa e extensão. 

 

Maria Talita: Sim, mas nós fazemos pesquisa vinculada ao que a gente vive. 

 
Gianna: Ao que vocês vivem. 

 

Karla: E olha só uma coisa, foi tudo o que ele precisava, eu acho que não foram com essas 
palavras, mas ele precisava entender por que fica colorida a bolha. 
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Gabriela: Nossa Senhora! 

 
Karla: E ele entendeu que ele tinha que explicar para as crianças de dois anos. 

 

Gianna: Mas ele tinha que entender, não explicar. 

 
Karla: Eu acho que a professor orientadora quis dizer para ele “tu precisa saber, mas tu 

não precisa explicar tal qual está”, aí tu pensa o sofrimento desse estagiário tentando 

explicar porque a bolha fica colorida quando bate o sol. 
 

Gabriela: Nossa! (espanto) 

 

Pesquisadora - coordenadora: Dois anos. 

 

Gabriela: Eu não sei porque a bolha fica colorida.  

 
(Conversas) 

 

Gianna: Aí tu disse para ele que não precisa explicar.  
 

Karla: Aí eu disse “olha, tu não precisa, tu não vai explicar isso assim para as crianças, 

tu vai falar, pode ser que tenha sol no dia em que tu vai fazer com eles, pode ser que não 

tenha, porque essa semana não tinha”. 
 

Juliana: Se chover está ferrado. 

 
Gianna: Se chover não vai ter nada.  

 

(Conversas) 
 

Karla: Até isso é uma coisa que tem que dizer, tem que desenhar, “isso é uma coisa que tu 

precisa saber porque pode ser que venha uma pergunta mais complexa, mas pode ser que 

não”. 
 

Gianna: Mas é porque eles nunca tiveram assim interagindo com as crianças, porque se 

tu interage com a criança eles vão perguntar.   
 

[...] 

 

Gianna: Eu olho pessoas, tu vê nitidamente a pessoa que trabalha com criança, 
nitidamente.  

 

Pesquisadora - coordenadora: Eu acho que os professores do curso têm que estar lá. 

 

Gianna: Eu acho também. 

 
[...] 

 

Gianna: Não é ir um dia lá na escola olhar. 

 
Gabriela: Só que daí vai do outro extremo, que só brinca e não pensa sobre o que brinca 

e porque brinca. 

 
Karla:  Aham. 
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Gabriela: Aí também a gente fazendo Magistério, a gente ia para a sala, a gente sabia o 

que fazer, mas a gente não sabia por quê. Então, o que falta na Pedagogia é equilíbrio. 
 

Karla: Aham. 

 

Gabriela: Tem que ter um pouco de prática, pensar porquê. [...] 
 

Gianna: Eu acho que não é nem 8 e nem 80, é aquela coisa, tem que ter um pouco de 

teoria, tem que ter um pouco de prática, tem que ter olhar, tu tem que ter todas essas coisas. 
Por exemplo, eu fui aprender a escuta em Freire quando eu estava no Mestrado, e se eu 

não tivesse passado pela Ipê talvez... 

 

Karla: Se tu tivesse só estudando a escuta lá em Freire? 
 

Gianna: Eu não olharia assim gurias, capaz [...] 

 
Maria Talita: Mas se a gente também não tem a pesquisa e a formação que sincronizam, 

eu vou dizer assim, para mim sem a pesquisa a nossa ação fica... e eu não estou falando 

de fazer o Doutorado (Segundo círculo). 

 

            No quarto círculo, as coautoras destacam que viver a multi-idade na Ipê também seria 

muito importante para as/os bolsistas e estagiárias/os: 

 

Pesquisadora - coordenadora: De um modo geral, vocês acham que é importante para 

eles viver a experiência na multi-idade? 

 

Grupo: Sim. 
 

Bruna: Com certeza.  

 
Maria Talita: É. 

 

Pesquisadora - coordenadora: ...mesmo com todos os desafios que nós professores 
referência, mesmo com todos os desafios que eles enfrentam. Vocês entendem que é 

importante eles viveram a experiência da multi-idade? 

 

Grupo: Sim. 
 

Ana Carla: Eu acho que eles vivendo a experiência da multi-idade eles vão entender que 

o planejamento é flexível. 
 

[...] 

 

Ana Carla: Vão entender o que é a escuta.  
 

Juliana: Eu acredito que com a experiência da multi-idade o que vai ficar mais claro são 

as singularidades... 
 

[...] 
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Ana Carla: E entender o que é brincar, que não é só o brincar por brincar, que às vezes 

parece que a gente só brinca aqui, que não é isso. 

 
Gabriela: [...] eu acho que isso assim, aprender tudo isso tem que estar aberto, eu acho 

que passar por aqui às vezes para uns vai fazer sentido e para outros não. 

 

Pesquisadora - coordenadora: Também é uma questão de perfil, né.  

 

Gabriela: É. 

 
Lígia: É uma questão de perfil, exatamente.  

 

Karla: Vira e mexe é uma questão de perfil. 

 
Pesquisadora - coordenadora: Tem que estar disponível.  

 

Karla: Tem que estar disponível (Quarto círculo). 

 

           Mas em que pese essa discussão em torno da multi-idade, Gabriela, novamente 

apontando para o caráter auto(trans)formativo da Ipê Amarelo, defende, em sua segunda carta, 

que: “[...] o trabalho na Ipê sempre vai contribuir para esse processo de (re)construção da 

docência a partir das demandas das crianças, independente da forma como elas estejam 

agrupadas.” 

 Bruna, em sua terceira carta, compartilhou conosco uma de suas vivências do estágio da 

Pedagogia, vivido em outro espaço que não na Ipê Amarelo, e que de outra forma também 

aponta para a importância da UEIIA:  

 

[...] considero importante o espaço de formação disponibilizado na Ipê. Durante meu 
estágio da Pedagogia, pude participar de reuniões pedagógicas da escola e o que percebi 

(pelo menos nas reuniões que presenciei) que não dá tempo para parar e estudar. Existem 

muitas demandas na escola e quando se percebe o tempo já passou.  

 

            Importância no sentido de que na Ipê Amarelo as acadêmicas têm a oportunidade de 

estudar e refletir sobre a prática à luz da teoria, o que oportuniza a elas perceberem a 

importância desse espaço; preocupa-me ouvir isso de uma estagiária, afinal, o que ela levará 

dessa experiência? Que o estudo fica relegado a segundo plano?  Nesse sentido, questiono: mas 

e o que é prioridade? E ainda, como atender as demandas de uma escola, sem estudo? 

Juliana, que escreveu em sua quarta carta que “[...] realmente passar pela Ipê faz sim 

diferença na nossa formação tanto inicial como continuada, e por falar nisso ser bolsista foi 

algo que coloriu minha formação inicial [...]”, em sua primeira carta contou-nos como foi o 

processo de chegar até a Ipê Amarelo e inserir-se nesse contexto. Considero relevante 

compartilhar essa escrita de Juliana com vocês, futuras professoras, para que possam 
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compreender os desafios dessa inserção e a importância de colocar-se nesse lugar de quem está 

ali para aprender com o coletivo:  

 

Um dia a (colega da Pedagogia) chegou na aula e comentou que havia vagas na Ipê e, como 

havia reduzido o horário das bolsistas de 6h para 4h diárias, eu agora teria a possibilidade 

de entrar, pois morando longe não teria como chegar tão cedo. A escola era conhecida por 
desenvolver um trabalho diferenciado e de qualidade na educação das crianças pequenas, 

e pela exigência com as professoras, além de “realidade utópica”. Muito curiosa fui 

conhecer o lugar, até então havia realizado observação apenas uma vez na Educação 
Infantil e as demais no Ensino Fundamental. 

Chegando na Ipê dia 15 de Outubro de 2012 fui conhecer a turma da Prof.ª (nome), interagir 

com as crianças, e por lá acabei o ano. Essa turma era a mesma em que a minha amiga 
(nome) atuava, o que foi muito especial para mim, pois havia abertura para diálogo, e como 

ela já atuava desde o primeiro semestre do curso havia muito a me ensinar, assim como a 

professora referência da turma que sempre permitia que eu me posicionasse e buscava me 

deixar à vontade na sala, nos colocando sempre como colegas de profissão e jamais 
tarefeiras. Neste tempo aprendi muito observando as gurias, pois não sabia como intervir 

quando as crianças entravam em conflito, tampouco trocar fralda, também havia o desafio 

de conquistar as crianças, pois eu estava entrando para ficar no lugar de uma pessoa que 
elas gostavam muito. 

Cada dia era um desafio, e aos poucos fui aprendendo a lidar com as mais inusitadas 

situações, pude acompanhar o processo de construção dos pareceres das crianças mesmo 
que brevemente, conhecer e estudar alguns documentos fundamentais para se compreender 

como trabalhar com crianças pequenas, assim possibilitando-me conseguir relacionar 

melhor as informações que o curso trazia, e também debater com as colegas. 

No ano de 2013 fui bolsista da professora (nome), foi o primeiro ano em que consegui 
acompanhar todos os momentos do ano letivo, desde a formação de início de ano a adaptação 

das crianças. Nossa turminha tinha poucas crianças, pois naquele ano não havia aberto 

edital, e era considerada a turma dos “bebês”, pois estavam as menores crianças da escola 
(com aproximadamente 2-4 anos). As professoras sugeriam que pensássemos algumas 

propostas para acrescentar nos planejamentos, e também enviavam por e-mail ou levavam 

impressos para que soubéssemos o que era planejado para aquela manhã, até para irmos 

organizando os espaços e as crianças e compreender os objetivos. 
No ano de 2014 iniciei o ano com a prof. (nome), ainda com a turma de 2-4 anos, agora a 

turma já era maior e possuíamos um caso de inclusão (a nome), que precisava ainda mais do 

nosso olhar, pois era dependente de um adulto. Acompanhei ela de perto e como ela não 
tinha a fala desenvolvida, precisei aguçar meu olhar para compreender em seus gestos e 

expressões o que queria ou estava lhe desagradando. 

Neste ano também era necessário escrever meu trabalho de conclusão de curso, e realizar 
o estágio curricular do curso, optei então por realizar o estágio na Ipê na turma onde atuava e 

contei com o apoio da direção, visto que a Unidade é um espaço de formação dentro da 

Universidade. Meu TCC também foi vinculado ao estágio fazendo um relato de experiência 

(Juliana – Primeira carta). 

 

Juliana, aqui, conta-nos como foi o processo que viveu na Ipê Amarelo enquanto 

bolsista; mais tarde ela realizou o estágio e, após formada, passou a atuar conosco como 

educadora. Importante destacar o quanto estar no espaço da Ipê possibilitou a ela aprender sobre 

as crianças com as crianças e a aprender sobre o contexto estando no contexto junto a um 

coletivo que a apoiou e a quem ela foi apoio também. Nesse sentido, destaco a vocês que essa 
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inserção no contexto prático vai muito além de estar com as crianças, mas requer o 

envolvimento com o contexto e com as várias formas de organização dele. Ser professora com 

a educação infantil requer o estudo e a pesquisa constantes, requer o diálogo constante com as 

famílias e com a equipe de trabalho, requer desafiar-se a escutar de forma sensível e olhar de 

forma aguçada as crianças, requer participar dessas diversas ações que são realizadas, dentre 

elas o planejamento, o registro, os relatórios, as reuniões, os grupos de pesquisa, enfim, esse 

universo de possibilidades que nos ensina a ser professora em uma escola.  

 

8.5 (COM)VIVÊNCIAS AUTO(TRANS)FORMATIVAS NA ESCUTA SENSÍVEL E NO 

OLHAR AGUÇADO COM CRIANÇAS DENTRO E FORA DA UEIIA: PARA QUE 

SEJAMOS SEMPRE “BAMBINOS PERMANENTES”  

 

Freire (1989), Larrosa (2010), Malaguzzi (1999) e Arendt (2009) nos provocam a pensar 

no significado da educação para todos, crianças e adultos, e talvez nesse momento, antes de 

concluirmos esta carta, seja importante uma pausa para essa reflexão que aqui, e agora, se faz 

tão necessária. 

Para Freire (1989, p. 27), “Não haveria educação se o homem fosse um ser acabado [...] 

(O homem) é um ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode 

descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz da educação”. 

Para Larrosa (2010, p. 188), “A educação é a forma com que o mundo recebe os que nascem. 

[...] Receber é criar um lugar: abrir um espaço em que aquele que vem possa habitar; pôr-se à 

disposição daquele que vem, sem pretender reduzi-lo à lógica que impera em nossa casa”. Para 

Malaguzzi (1999, p. 93), “[...] o objetivo da educação é aumentar as possibilidades para que a 

criança invente e descubra”. E ainda, segundo Arendt (2009, p. 196),  

 

A educação é a posição em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumir a responsabilidade por ele e, pela mesma razão, salvá-lo da ruína que, a não 

ser pela renovação, a não ser pela vinda do novo e dos jovens, seria inevitável. E a 

educação é também quando decidimos se amamos os nossos filhos o bastante para 

não expulsá-los de nosso mundo e deixar que façam o que quiserem e que se virem 

sozinhos, nem para arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender algo novo, 

algo imprevisto por nós... 

 

Esses autores e autora, com muita boniteza, seriedade e compromisso em suas palavras, 

ajudam-nos a compreender que a educação só existe porque estamos constantemente buscando 

ser mais, como crianças, adolescentes, jovens, adultos. A educação básica e a educação superior 

existem para que possamos sempre aprender a partir da descoberta constante do nosso 

inacabamento, e as crianças, na educação infantil, também buscam ser mais, estão sedentas por 
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novidades, por conhecimentos. Mas nós, professoras, necessitamos também compreender nossa 

incompletude e nos colocar ao lado das crianças, com abertura para aprender, com elas, sobre 

elas. Como posso ajudar uma criança a ser mais se eu já sei, de antemão, tudo o que ela será?  

Se ela já tem um futuro pré-determinado? 

Larrosa (2010) e Arendt (2009) mostram-nos justamente a necessidade dessa abertura, 

colocando-se em posição contrária a esses “ajustamentos” que se tenta fazer em relação às 

crianças. Arendt escreve que não podemos arrancar das mãos delas “a oportunidade de 

empreender algo novo, algo imprevisto por nós”. Vimos justamente falando do quanto estamos, 

com algumas práticas que têm sido realizadas na educação infantil, arrancando das crianças 

essa chance, uma vez que tais práticas revelam que não estamos abertos ao imprevisto, às 

novidades que elas trazem. Para essa autora, amar o mundo significa não abandonar as crianças 

à sua própria sorte, mas também não ter o objetivo de ajustá-las ao nosso mundo; amar o mundo 

significa possibilitar que todas as crianças possam rir (LACERDA, 2016). São as crianças que 

trazem a novidade, que trazem mais vida ao nosso mundo, por isso suas singularidades precisam 

ser escutadas sensivelmente e olhadas aguçadamente, não sufocadas e silenciadas.  

 Nesse sentido, uma outra – a última, e talvez uma das mais importantes – construções 

realizadas pelo grupo da pesquisa tem relação com o princípio da escuta sensível e do olhar 

aguçado ser o princípio basilar em nossa atuação com todas as turmas, de qualquer idade, uma 

vez que nem na turma multi-idade e nem em uma turma com crianças de mesma faixa etária há 

como determinar tempos para as crianças, pois todas elas são diferentes, têm suas 

singularidades próprias. 

Esse apontamento de algumas professoras surgiu da escrita da coautora Gianna, 

compartilhada em sua segunda carta e compartilhada com as coautoras no segundo círculo e na 

terceira carta: 

 

[...] todos os professores deveriam ser desafiados a passar por turmas multi-idades [...] 

Trabalhar com as turmas multi-idades desacomoda o modo de ver e estar com as crianças, 

desacomoda nosso planejamento, nossas práticas, nosso sentir, pensar e agir, pois 

precisamos pensar em um coletivo diverso, singular e plural, temos que pensar no grupo, 
mas respeitar o individual. 

 

Bruna, mediante essa escrita de Gianna, pontuou que 

 

[...] de fato, trabalhar numa turma multi-idades exige do professor o olhar atento, a escuta 
constante “pensar no grupo, mas respeitar o individual”... aí te pergunto: Não deveria ser 

assim em todos os tipos de turma (proposição /nível escolar)? Eu penso que sim. Então, 

trabalhar numa turma multi-idade é desafiador, mas quando somos professores que 
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entendem que a individualidade de cada um deve ser respeitada e contemplada durante a 

prática escolar, tudo se torna desafio (Quarta carta). 

 

 Elisandra, de modo semelhante, defende, também em sua terceira/quarta carta, que “O 

olhar aguçado do professor deve prevalecer sempre em qualquer turma que o professor atue.” 

E Juliana, também desafiada pela escrita de Gianna, destacou em sua quarta carta: 

 

Quando você aponta na escrita da colega sobre desafiar todos os professores a passar por 

turmas multi-idades, pois desacomoda a forma de pensar o planejamento, o sentir e agir, 
pois precisamos pensar em um universo coletivo mas respeitar o individual. Acredito que 

seria uma experiência muito interessante e rica, porém acredito que todos os professores 

deveriam ser desafiados a olhar para as necessidades de cada criança independentemente 

da idade e pensar o planejamento e registro, pois não é porque elas tem a mesma idade que 
possuem os mesmos interesses ou necessidades. A única diferença é que pela turma ser 

multi-idade as pessoas percebem essas singularidades com mais facilidade, pois fica mais 

evidente. Acredito que no ensino Fundamental esse desafio se torna ainda maior devido os 
conteúdos (Grifos da coautora). 

 

Justamente, assim como essas coautoras mencionam, as demais também compreendem 

que a escuta sensível e o olhar aguçado deve ser uma prática constante na ação docente - e eu 

diria mais do que isso, diria que ela é ação docente – de qualquer turma de crianças, com 

quaisquer idades.  

E ficou bastante claro nas falas e escritas das coautoras que hoje atuam em outros 

espaços, o quanto elas conseguem perceber as singularidades de todas as crianças, ainda que 

elas tenham exatamente a mesma idade. 

Lígia, anteriormente, quando comenta que hoje a incomoda muito ouvir alguma 

professora dizer que alguma criança não “acompanha” a turma, revela o quanto leva consigo 

das aprendizagens construídas nas turmas multi-idades para seus contextos atuais, e que reflete 

diretamente no seu modo de ser professora. Já na sua primeira carta Lígia havia destacado, ao 

relacionar a experiência vivida nas turmas multi-idades com a experiência que vivia, no 

momento da pesquisa, com uma turma de quarto ano: 

 

[...] o trabalho com as multi-idades me ajudou muito nessa experiência nova, pois eu estava 
numa turma de 4º ano e nessa turma eu tinha crianças que estavam ainda na fase pré-silábica 

da lectoescrita, outras silábicas, e outras que já estavam lendo e multiplicando com dois 

algarismos. Todos tinham a mesma idade, mas em diferentes fases do conhecimento.  

 

 Juliana, de modo semelhante, também escreveu, em sua segunda carta: “Meus alunos 

possuem entre 8 e 12 anos de idade, portanto também tenho uma turma de multi-idade, e 

acredito que minha experiência na Ipê me fez ser mais sensível quanto a forma de avaliar o 
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desenvolvimento de cada um.” Elisandra também revelou que “Com certeza a minha atuação 

nas turmas multi-idade me ensinaram a melhorar minha visão sobre cada criança, 

particularidades, escutá-las, enxergá-las de maneira individual cada uma com suas visões e 

expectativas” (Terceira/quarta carta). 

Gianna, por sua vez, deixa muito claro também o quanto a experiência vivida nas turmas 

multi-idades a tornou uma “outra professora”, semelhantemente ao que a Karla revela em vários 

momentos quando se refere à multi-idade: 

 

Ju, posso dizer que foi um momento difícil, com muitos desafios, mas se não tivesse 

passado por tudo isso, não conseguiria ver as crianças e ter o olhar que tenho hoje. Este 

início de caminhada me encheu de esperança, e hoje vejo que todas as turmas que tenho 
são singulares/Plurais, consigo perceber a singularidade de cada criança, dentro de uma 

pluralidade de grupo (Segunda carta). 

 

 A Educadora Especial Maricota, primeira professora da Turma Integração, destaca o 

potencial dessa atuação na sua formação:  

 

A experiência com a turma foi e é muito importante para minha vida até hoje, meus 

primeiros passos na profissão iniciaram com ela, apesar de hoje atuar com atendimento 
educacional especializado, o olhar individual, o acreditar que todos podem, que todos 

ensinam e aprendem em todos os momentos, foi nesta prática com a turma multiidade que 

consolidou essa convicção (Terceira/quarta carta). 

 

Karla, no segundo círculo, ao comentar que “Lá a minha turma é de dois e três, mas eu 

já observo os movimentos, as menininhas de três anos o quanto o brincar delas já está diferente, 

não é uma multi-idade, não tem uma faixa etária tão diferente, mas eles estão muito diferentes”, 

demonstra ter levado a escuta sensível e o olhar aguçado para as turmas seriadas após sair da 

Ipê, o que é muito presente tanto nela quanto nas demais coautoras que hoje atuam em outros 

contextos, o que revela que as auto(trans)formações aconteceram nessas professoras, de fato. 

No segundo círculo, Gianna também menciona algo nesse sentido:  

 

Gianna: Eu acho que... eu coloquei na minha carta também, que é uma singularidade 
plural, porque tu tá com crianças que são totalmente diferentes, mas que tu tem que 

trabalhar em grupo. 

 
Talita: (Riso) Isso aí. 

 

Gianna: Tu está com um grupo ali que pode ser todo mundo de oito, todas terem oito anos, 
não sete e meio, todas terem oito anos e todas são diferentes, todas são diferentes [...] 
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Com base nessas reflexões, questiono (e muito mais a mim mesma do que a vocês, 

futuras professoras): porque essa compreensão de que todas as crianças, de todas as idades, em 

qualquer turma, precisam ser escutadas de forma sensível e olhadas de modo aguçado não é tão 

clara assim a nós, suas professoras?  

Defendemos, aqui, com base em todos esses constructos, que necessitamos de 

(com)vivências na escuta sensível e no olhar aguçado com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses 

ao longo da formação inicial e permanente. Defendemos que (com)vivências nos possibilitam 

estar com, viver com as crianças, estar com elas em suas escolas. Que vamos até a escola mas 

para escutá-las, olhá-las e com elas aprender.  

E aqui, eu lhes digo ainda que somente escutamos sensivelmente e olhamos 

aguçadamente as crianças enquanto professoras conscientes de seu inacabamento e abertas a 

aprender, sempre. Em uma das cartas que escreve à Nathercinha, Freire aconselha sua prima-

sobrinha: “É uma coisa boa, Natercinha, que a gente nunca deixe de ser menino. Os homens 

atrapalham as coisas, complicam tudo. [...] Cresça, mas nunca deixe morrer em você a 

Nathercinha de hoje, que começa a descobrir o mundo, cheia de curiosidade” (LACERDA, 

2016, p.67).  

Em suas palavras, durante uma palestra proferida em 1988 na Universidade de São 

Paulo, aos 66 anos de idade: “Eu acho que uma das coisas melhores que eu tenho feito na minha 

vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer o menino que eu não pude 

ser, e o menino que eu fui, em mim.” (FREIRE, 2001, p.101)  

A infância, para Freire, é caracterizada pela curiosidade, pela inquietação, pela 

criatividade (KOHAN, 2020), e é fundamental que nós, suas professoras, possamos com as 

crianças ensinar e aprender, viver a do-discência, para que com elas possamos (com)viver na 

escuta sensível e no olhar aguçado, compreendendo estes como sensibilidades que precisam ser 

vivenciadas desde a formação inicial. 

De acordo com Kohan (2020, p.87):  

 

Paulo Freire nunca abandona seu jeito menino de ser e de viver, ainda ou sobretudo 

nos últimos anos de sua vida, o que lhe valeu, por exemplo, o título de Menino 

Permanente (Bambino Permanente), a ele outorgado pela Biblioteca Comunale de 

Ponsacco, Pisa, Itália, em 31 de março de 1990. À época, Paulo Freire estava com 68 

anos e já fazia muito tempo que não era um menino cronológico. Mas a distinção faz 
pensar que a infância habita em Paulo Freire segundo um outro tempo. Ou que Paulo 

Freire habita na infância em outro tempo.  

 

Colocamo-nos a escutar e a olhar as crianças quando compreendemos que com elas 

temos muito a aprender, quando compreendemos a infância para além de uma idade 
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cronológica, e quando verdadeiramente assumimos essa infância dentro de nós. Quando não 

deixamos morrer a criança que fomos e a que deixamos de ser (FREIRE, 2001), ou seja, quando 

assumimos uma atitude de “Bambinas permanentes”.  

A coautora Juliana mencionou, com relação ao adulto “se permitir”:  

 

Lembro-me da minha alegria em recebe-las alguns dias fantasiada, achava o máximo até 
porque eu não tive isso na minha infância, ou em propor algum espaço com tinta, ou algo 

dinâmico, que sabíamos que daria aquela bagunça e muitas vezes era complicado para 

limpar, mas valia muito a pena! Ah eles amavam e eu também, os acampamentos, dia do 
pijama, alguma experiência ou meleca. Se para os adultos já causa diversão, imagina para 

as crianças! É claro que a diversão só é perceptível para o adulto se ele se permitir 

experimentar, e isso faz muita diferença, as vezes os adultos se esquecem que já foram 

crianças um dia e deixam de enxergar as belezas da vida, o colorido, esquecendo a alegria, 
o sentimento de encantamento, curiosidade e a importância do reconhecimento do outro 

(Juliana – Quarta carta). 

 

E por isso ela defende que 

 

Ser professor exige que você experimente, vivencie momentos de diversão com as crianças 

e perceba previamente as possíveis sensações que elas poderão ter ao pisar, por exemplo, 

na meleca de sagu, mas também tenha maturidade o suficiente para compreender o seu 
papel naquele momento, acompanhando e observando suas maneiras de explorar aquele 

mesmo material que foi oferecido, tendo a clareza do porque aquela experiência é 

importante (objetivos) para aquele grupo de crianças. O professor nunca deverá deixar 

cinza a sua criança interior e nem deixar que os demais adultos apaguem a cor das nossas 
crianças, interferindo em sua forma fantástica de ver o mundo, um mundo repleto de 

mistérios, coisas a desvendar, para experimentar, sonhos, imaginação, criatividade e afeto! 

(Juliana – Quarta carta). 

 

Malaguzzi (1999, p. 80) defende que os professores “[...] devem ter o hábito de 

questionar suas certezas, devem possuir uma sensibilidade imensa, devem ser conscientes e 

estar disponíveis, devem assumir um estilo crítico em relação às pesquisas e um conhecimento 

continuamente atualizado sobre as crianças”. Freire (2002, p. 79) explica que este é um 

movimento de conhecer e de reconhecer, realizado pelas crianças e pelas professoras, em 

comunhão: “É neste movimento dialético que ensinar e aprender vão se tornando conhecer e 

reconhecer. O educando vai conhecendo o ainda não conhecido e o educador, re-conhecendo o 

antes sabido”. Colocar-se no lugar de alguém que ensina e aprende, e reconhecer esse lugar das 

crianças é característica do educador democrático. Questionarmos nossas certezas e termos 

sensibilidade em relação ao que vem das crianças nos possibilita estar nesse lugar de reconhecer 

o que elas conhecem.  
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Biesta (2013, p. 99) escreve que “[...] devemos pensar na educação como dizendo 

respeito antes de tudo às oportunidades de os seres humanos virem ao mundo, encontrarem sua 

própria voz, virem a se constituir como seres únicos, singulares.” Entendemos que é possível e 

necessário buscarmos outras possibilidades para a educação infantil, o que implica buscarmos  

possibilidades de (com)vivências na escuta sensível e no olhar aguçado, e possibilidades para 

a auto(trans)formação das professoras que atuam nessa etapa, para que tanto as professoras 

quanto as crianças tenham a oportunidade de encontrarem sua própria voz, de virarem as coisas 

de ponta-cabeça e mostrarem que é possível e necessário fazer diferente, para que possamos 

nos constituir professoras e crianças únicas, singulares, que se auto(trans)formam porque vivem 

experiências, porque são tocadas pelos outros, pelo mundo, pela vida.  
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9 NONA CARTA: ÀS CRIANÇAS E AOS MEUS FILHOS E/OU MINHAS FILHAS 

QUE AINDA VÃO NASCER 

 

semdo assim elas não vão esquecer da imfancia, da sua escola, e de como evoluio cada 

vez mais, dos seus amigos, das suas brimcadeiras, das suas artes, emfim. (MARIA 

EDUARDA RECH, PROPÓSTA NA EDUCAÇÃO IMFANTIL, 2016) 

 

Eu não poderia interromper os diálogos propostos nesta tese sem escrever uma carta a 

vocês, crianças e, dentre vocês, aos meus filhos e/ou minhas filhas que ainda vão nascer111. 

Vocês foram a grande razão desta pesquisa; foi com vocês que ela nasceu e foi por vocês que 

dei continuidade a ela até aqui, por tanto lhes amar e acreditar que, realmente, para que nosso 

mundo se torne mais bonito, é preciso não deixar morrer suas “vozes” – referindo-me também 

a todas as outras formas de expressão, às suas cem, cem e cem linguagens, tão lindas! 

Quero dizer a vocês que a Pedagogia foi uma das escolhas mais lindas, importantes e 

felizes que eu fiz na vida; se tem algo que hoje me faz muito feliz, é ter a certeza de que todos 

os dias estarei com vocês, que continuarão me ensinando a ver os detalhes, as surpresas e as 

alegrias da vida, aquelas que nosso olhar adulto não está mais tão preparado assim para ver.  

Ao contrário do que algumas pessoas talvez dirão, eu não escolhi escrever uma tese 

sobre a escuta sensível e o olhar aguçado à vocês, crianças, porque vocês “são o futuro do 

mundo”. Não. Eu escrevi esta tese por que vocês estão sendo agora, por acreditar 

profundamente em vocês e por compreender, com Freire, que nunca podemos deixar morrer 

dentro de nós o menino, a menina que fomos (LACERDA, 2016). Escrevo essa tese no 

esperançar de auto(trans)formações possíveis com suas professoras e futuras professoras, e com 

vocês, que tanto, tanto, tanto têm a nos ensinar.  

E sim, também por acreditar, ao ouvir inclusive de uma criança, da Maria Eduarda, que 

me inspira desde que veio ao mundo e também na escrita desta tese, que vocês nunca esquecerão 

das suas infâncias e das suas escolas, o que coloca a nós, adultos, e de modo especial a nós, 

suas professoras, o desafio de mantermos nossas orelhas sempre verdes (RODARI, 1997) para 

que possamos continuar tentando garantir a vocês as melhores experiências possíveis nesse 

mundo, hoje tão feio e excludente, mas que se torna mais bonito com a presença de vocês.  

Obrigada, muito obrigada pelo tanto que vocês me ensinam desde muito, e quero que 

saibam que se tem algo que alimentou minha utopia na continuidade desta tese, foi o esperançar 

                                                
111 Não, eu não estou grávida, mas sonho um dia ser mãe. 
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de que ela tornaria o mundo, um lugar melhor para vocês e para todos nós vivermos hoje, e 

quiçá depois, depois e depois... 

Esta carta está longe, muito longe de ser uma conclusão. Primeiramente porque, na 

perspectiva freireana e jossoniana em que nos situamos, não há perspectiva de conclusão de um 

diálogo; há, no máximo, a perspectiva de interrupção dele, porque por ora anunciamos a nossa 

novidade, alimentamos perspectivas para pesquisas futuras e iniciamos um processo de 

compartilhamento desses constructos porque, afinal, pesquisamos para compartilhar e 

promover a interação entre os diferentes saberes (BRANDÃO E BORGES, 2006), não é 

mesmo? 

Também não apresentaremos conclusões, mas uma “‘construção de resultados’, posto 

que compreensões, não sendo encarceráveis, nunca serão definitivas” (GARNICA, 1997, 

p.111). Nesse momento, sistematizaremos esses constructos, sempre buscando abrir outras e 

novas possibilidades de pesquisas, tanto a mim quanto a outros pesquisadores e pesquisadoras, 

porque vocês têm muito a nos dizer (com todas as suas linguagens), não é, crianças? 

Aprendemos constantemente, nas diferentes situações que vivenciamos, e estamos 

sempre permeados por dúvidas e incertezas, e são elas que nos impulsionam à pesquisa, ao 

estudo, à auto(trans)formações. A própria história das turmas multi-idades revela isso: ao longo 

de quase doze anos vivemos experiências diversificadas que nos mostraram diferentes ângulos 

das multi-idades e nos levaram a diferentes compreensões e mudanças de itinerários (JOSSO, 

2010b). Ao longo desses anos manifestamos nossas aprendizagens, nossas dúvidas e 

inseguranças, e jamais nos sentimos certos de nossas certezas, contudo sempre acreditamos 

profundamente em algo. Assim como Rinaldi (2014) nos lembra, escolher representa ter a 

coragem das próprias dúvidas, mas também participar daquilo que assumimos como 

responsabilidade. 

Nesta pesquisa, em nenhum momento foi nossa intenção levar verdades ou respostas 

para se pensar a formação das professoras de educação infantil, muito menos dizer que todas as 

escolas de educação infantil deveriam organizar as crianças em turmas multi-idades. Nossa 

intenção foi, sim, a partir das experiências que temos vivido na UEIIA, buscar possibilidades 

de auto(trans)formação conosco, com as professoras coautoras que conosco participaram desta 

pesquisa e para todos/as aqueles/as que, porventura, se interessarem por essas temáticas aqui 

propostas. Buscamos, com esse estudo, lançar um outro olhar para a educação de vocês, 

crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, e buscamos fortalecer a Pedagogia da Infância, pensando 

outras possibilidades e abrindo-nos ao diálogo, que acreditamos ser a melhor forma de estarmos 

em comunhão, de aprender em companhia. 
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Propomos esta pesquisa porque acreditamos, neste momento, após ter vivido muitas 

experiências e termos realizado muitos estudos, que existem outras possibilidades para se 

pensar e agir com e na educação infantil; acreditamos profundamente que, para serem 

reconhecidas como competentes, capazes, criativas, vocês necessitam da nossa escuta sensível 

e do nosso olhar aguçado, e que a atuação nas turmas multi-idades tem nos provocado 

sobremaneira a isso. Acreditamos que a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças nas turmas 

multi-idades da UEIIA nos possibilitam ver a educação infantil sob uma outra perspectiva, 

questionar o que há anos tem sido feito nessa etapa e pensar possibilidades para que vocês 

vivam experiências e sejam mais felizes na escola, e não apenas repitam o que inúmeras outras 

crianças já fizeram, pelo menos desde os últimos vinte anos. 

Sendo assim, propusemos-nos investigar quais os possíveis desafios que a escuta 

sensível e o olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades da Unidade de Educação Infantil 

Ipê Amarelo provocaram/provocam para os processos auto(trans)formativos permanentes com 

as professoras.  

Nessa processualidade dialógica, inicialmente escutamos as narrativas das experiências 

vida e de formação (JOSSO, 2010b) que nossas colegas coautoras se propuseram a compartilhar 

conosco, e foi um movimento muito interessante perceber o quanto algumas de suas 

experiências relacionavam-se, de alguma forma, com a constituição de suas docências, e mais 

diretamente com a sua do-discência nas turmas multi-idades.   

Constatamos que algumas das coautoras que defendem a proposta das turmas multi-

idades, hoje, tiveram a sua infância marcada pela convivência com crianças de diferentes 

idades, ou trazem consigo uma vida marcada pela discriminação racial e de classe, o que as leva 

a acreditarem no potencial das turmas multi-idades enquanto contexto de aprendizagem da 

solidariedade, da tolerância, da amorosidade e do respeito. 

As experiências de vida e formação de outras coautoras não apresentou relação direta 

com a multi-idade, mas com a constituição de suas docências de modo geral: algumas pelo 

vínculo familiar com professoras, o que as levou ao interesse – ou ao não interesse, inicialmente 

– pela profissão, e outras pelo próprio vínculo com as professoras de suas escolas da infância, 

o que também influenciou, de forma positiva ou não, seu interesse pela docência.  

O diálogo reflexivo proposto através das Cartas Pedagógicas e dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos, revelou que as professoras coautoras da pesquisa viveram 

processos auto(trans)formativos intensos perante os desafios que encontraram ao longo de sua 

do-discência com as turmas multi-idades. Os desafios que a escuta sensível e o olhar aguçado 

às crianças nas turmas multi-idades da UEIIA provocaram para os processos 
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auto(trans)formativos permanentes das professoras foram agrupados em cinco, guardando 

relações diretas entre si.  

O desafio da escuta sensível e do olhar aguçado às singularidades das crianças foi o 

desafio primeiro colocado pelas coautoras, pois elas afirmaram a necessidade que sentiram, tão 

logo ingressaram nesse contexto, de reconhecer as diferentes singularidades das crianças, 

compreendendo que cada criança tem especificidades próprias que precisam ser escutadas, 

olhadas e valorizadas na atuação da professora e no contexto da turma e da escola. 

O desafio de reelaborar o olhar acerca das crianças e de (re)aprender a do-discência com 

elas é o desafio que surge no momento em que essas coautoras passam a atentar para as 

singularidades das crianças e para o quanto elas têm a nos ensinar acerca da docência na e com 

a educação infantil; coloca-se, então, o desafio da do-discência, no sentido de que elas 

(re)aprendem que na atuação com as crianças ensinamos e aprendemos constantemente com 

elas, e que precisamos nos descolar daquelas “verdades” instituídas sobre as crianças. 

Outro desafio mencionado pelas coautoras foi o desafio da escuta sensível e do olhar 

aguçado às relações entre as crianças, tendo em vista que, ao conviverem com crianças de 

diferentes idades em uma mesma turma, elas passam a compreender melhor como se dão essas 

relações entre os pares e entre as crianças de idades próximas e mais distantes, os limites e as 

possibilidades dessas interações, desafiando-se a qualificar essas interações entre elas.  

Dessa forma, o planejamento também foi destacado por elas como um desafio que 

provocou auto(trans)formações constantes, pois na convivência com crianças de diferentes 

idades, colocava-se o desafio de planejar propostas diferenciadas e diversificadas que 

atendessem às singularidades, às necessidades e aos interesses desse grupo de crianças tão 

diverso, não sendo mais possível pensar uma única proposta para todo o grupo.  

E diretamente imbricado a todos os demais, o desafio da compreensão do papel delas 

enquanto professoras – tendo em vista que num contexto diferenciado daquele vivido até então 

e que requeria uma outra escuta e outro olhar sobre cada criança, sobre o grupo e as relações 

construídas neste, sobre o planejamento. O papel assumido pela professora também precisou 

ser constantemente revisitado, uma vez que esta já não podia mais ser a professora que “dava 

aulas” (RUSSO, 2008), mas sim a professora que estava ali para mediar, apoiar e qualificar as 

propostas organizadas com e para as crianças.  

Outro constructo importante da pesquisa e que surgiu a partir do segundo círculo, foi a 

reflexão acerca do grande gerador dessas auto(trans)formações: afinal, foi a multi-idade ou foi 

a Ipê? Nesse sentido, as coautoras foram instigadas, pelo próprio grupo, a pensar: se essa 

proposta tivesse acontecido em um outro contexto que não no contexto da UEIIA, essas 
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auto(trans)formações teriam acontecido desse modo ou com essa mesma intensidade? E se não 

estivéssemos atuando com turmas multi-idades, teríamos nos auto(trans)formado tanto? 

O grupo então compreendeu que se não fosse o movimento de estudo e de reflexão 

crítica na e sobre a prática vivido constantemente na UEIIA pelo coletivo, essas 

auto(trans)formações certamente não teriam acontecido. Uma das coautoras mencionou não ter 

clareza se foi o contexto da Ipê ou se o da multi-idade que a auto(trans)formou, pois não tem 

clareza do peso da multi-idade nessa processualidade vivida; duas coautoras compreendem que 

mesmo que a ampliação do intervalo entre as faixas etárias não tivesse acontecido (a partir de 

2016), essas auto(trans)formações em suas docências teriam acontecido e, inclusive, 

mencionaram compreender que essa multi-idade com intervalos tão ampliado entre idades (de 

(18 meses/2 anos a 5 anos e 11 meses) não favorece a todas as crianças, principalmente as bem 

menores e as bem maiores.  

As demais oito coautoras comprendeem que a multi-idade por si só não teria provocado 

tais auto(trans)formações, mas consideram que elas têm um peso muito significativo em suas 

auto(trans)formações vividas. Essas oito coautoras, por sua vez, pontuam que suas 

auto(trans)formações foram mais intensas quando se encontraram com as turmas multi-idades 

com intervalos entre idades mais ampliados.  

A multi-idade, portanto, despontou como um espaço-tempo potente e gerador de 

movimentos auto(trans)formativos nas trajetórias dessas professoras, tendo em vista causar um 

assombro, uma desacomodação das práticas e um impulso ao estudo.  

Em um segundo momento, a UEIIA surgiu como essa potência devido à valorização dos 

momentos coletivos de reflexão crítica sobre a prática, e pela forma como compreende as 

crianças, as infâncias e a educação infantil. Por esse motivo, fica evidente as marcas que as 

professoras que passam por esse espaço levam para outros espaços, em outros contextos de 

atuação, deixando claro que a Ipê Amarelo não sai mais das suas vidas e as impulsiona a fazer 

a diferença nesses outros espaços.  

De modo especial, além de levar consigo as aprendizagens vividas no contexto da Ipê 

Amarelo, as professoras que hoje não atuam mais na instituição afirmam levar consigo as 

aprendizagens da escuta sensível e do olhar aguçado construídas no contexto da multi-idade, 

sendo uma compreensão unânime, por parte daquelas que saíram da Unidade, que hoje, mesmo 

atuando com turmas de crianças de mesma idade tanto na educação infantil quando no ensino 

fundamental, conseguem compreender cada criança de sua turma em sua singularidade, em um 

contexto de grupo, ou seja, o singular-plural. 
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Nesse contexto, os desafios que se colocam aos processos de formação inicial e 

permanente das professoras, de acordo com as construções elaboradas pelo grupo, dizem 

respeito à necessidade de se rever, na formação inicial, essa predominância da perspectiva 

técnico-instrumental de aplicabilidade que se faz tão presente no processo formativo, de modo 

que ela não se sobreponha à aprendizagem das dimensões do humano, das sensibilidades, mas 

que primeiramente possamos vivenciar e aprender a escutar e a olhar as crianças para que, a 

partir dessas (com)vivências na escuta sensível e no olhar aguçado à elas nos contextos 

escolares, possamos nos maravilhar e criar com elas nossos próprios modos de fazer uma 

pedagogia outra, que respeite as diferenças.  

Nos processos de auto(trans)formação permanente, os desafios colocados dizem 

respeito à necessidade de se garantir momentos coletivos de reflexão crítica sobre a prática 

dentro da carga horária das professoras, e a vivência da formação em contexto 

(FORMOSINHO, 2016), para que professoras de uma mesma escola tenham a oportunidade de 

aprender em companhia.  

Muitas questões permanecem em aberto para pesquisas futuras, conforme é possível 

identificar ao longo da tese, e aqui gostaríamos de reforçar que esta tese não pretendeu, em 

nenhum momento, dizer que todas as escolas deveriam organizar as crianças em turmas multi-

idades, mas pretende, nesse momento, enfatizar e sensibilizar para a importância da escuta 

sensível e do olhar aguçado às crianças de todas as idades, independente das turmas nas quais 

se encontram, e às suas professoras. 

Muitas das questões pontuadas, em uma concepção humanizadora, reconhecedora das 

diversidades e peculiaridades de cada ser humano, muitas das questões e ou desafios que vieram 

sendo apresentados como específicos do trabalho com turmas multi-idades, compreendemos 

que deveriam ser movimentos e práxis didático-pedagógicas do trabalho docente com quaisquer 

turmas de crianças. 

As Cartas Pedagógicas e os Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, 

nesse sentido, não pretendem chegar a respostas, mas sim a algumas compreensões e 

interpretações que nos conduzam a outras perguntas e processos de buscas e lutas inacabadas, 

mas possíveis. Por ora salientamos, ainda, que para que as professoras escutem sensivelmente 

e olhem aguçadamente para as crianças, elas precisam estar com suas orelhas sempre verdes 

(RODARI, 1997), em um movimento constante de estudo, pesquisa, curiosidade, 

inquietamento, conscientes do seu inacabamento, dispostas a serem “Bambinas Permanentes” 

(KOHAN, 2020). Afinal, crianças poderosas necessitam professoras igualmente poderosas 

(RINALDI, 2014).  
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A luta por um mundo mais bonito, no qual crianças e adultos possam rir (LACERDA, 

2016), pautado na democracia, na ética, no respeito, na solidariedade, na justiça, requer uma 

atitude de curiosidade permanente de nossa parte, e processos educativos pautados na escuta 

sensível e no olhar aguçado à vocês, crianças, que respeitem as suas singularidades e 

pluralidades. Mas pensar na educação de vocês requer pensar, também, na auto(trans)formação 

permanente das suas professoras. É por esta preocupação que nos propomos, nesta pesquisa, a 

caminhar ao lado destas, visando contribuir com o seu, com o nosso desenvolvimento 

profissional, com nossas auto(trans)formações, vislumbrando uma possível (re)construção da 

docência da escuta sensível e do olhar aguçado com a educação infantil.  

Mas afinal... será que foi a multi-idade que auto(trans)formou as professoras e a Ipê 

Amarelo, ou foi a Ipê Amarelo que possibilitou as auto(trans)formações com as multi-idades? 

Sigamos em diálogo! 

Que as pessoas grandes desse nosso mundo as recebam sempre de braços abertos, 

respeitando a singularidade de vocês que estão chegando. Que vocês possam rir (LACERDA, 

2016) hoje e sempre, e que permaneçam nessa luta em prol de uma sociedade mais justa, mais 

humana, mais solidária, mais alegre, mais feliz, mais “menina” (FREIRE, 2017).  
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APENDICE A - AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PESQUISA 

DOCUMENTAL 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PESQUISA DOCUMENTAL 

Nós, professores e pesquisadores Celso Ilgo Henz e Juliana Goelzer, responsáveis pela 

pesquisa de doutoramento “Auto(trans)formação permanente de/com professoras: a escuta 

sensível e o olhar aguçado na docência com as turmas multi-idades da UEIIA”, (sob o nº de 

registro no GAP/CE 048881 e Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM em 

11/04/2018, com o número de registro Caae 86693618.4.0000.5346), solicitamos a autorização 

de Vossa Senhoria, Profª Drª Viviane Ache Cancian, responsável pela Direção da Unidade de 

Educação Infantil Ipê Amarelo (UEIIA) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para 

realizar uma pesquisa documental na Unidade.  

Para a realização da pesquisa, será necessário, inicialmente, acessar a Proposta Político 

Pedagógica e o Regimento Escolar da Unidade. Em seguida, será necessário realizar um 

levantamento histórico da configuração das turmas multi-idades da Unidade de 2008 a 2018, 

sendo necessário realizar uma pesquisa nas listas de chamada e documentos das crianças que 

fizeram parte dessas turmas, com o objetivo de acessar o nome das/dos professoras/es que 

atuaram nessas turmas, período de atuação destas/es, bem como levantar o registro da data de 

nascimento de todas as crianças. Também solicitamos autorização para acessar os documentos 

das/os acadêmicas/os bolsistas e estagiárias/os da Unidade, com vistas a identificar o período 

de atuação daquelas/es acadêmicas/os bolsistas que hoje compõem a equipe da Unidade e os 

nomes das/dos duas/dois primeiros estagiárias/os do Curso de Pedagogia que realizaram seu 

estágio este ano na Unidade.  

Por fim, também solicitamos acessar os relatórios de avaliação das crianças que fizeram 

parte das turmas multi-idades no período de 2008 a 2018, bem como os possíveis relatos das 

famílias dessas crianças, que podem estar divulgados no site da Unidade, em sua Proposta 

Político Pedagógica ou em outros meios de divulgação.  

Certos de sua compreensão, agradecemos. 

Atenciosamente, 

_________________________________     ________________________________ 

                    Celso Ilgo Henz                                             Juliana Goelzer 

            Pesquisador Responsável                             Pesquisadora/Doutoranda 

 

Santa Maria, 09 de maio de 2018. 
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APENDICE B – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL CONCEDIDA PELA 

DIRETORA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO 
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APENDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

AS PROFESSORES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do estudo: Auto(trans)formação permanente de/com professoras: a escuta sensível e o 

olhar aguçado na docência com as turmas multi-idades da UEIIA   

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Celso Ilgo Henz 

Instituição/Departamento: Departamento de Administração Escolar/Centro de 

Educação/Universidade Federal de Santa Maria (ADE/CE/UFSM) 

Telefone e endereço postal completo: (55) 3220-8411 (ADE). Avenida Roraima, 1000, prédio 

16, sala 3279A, 97105-970 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo/Universidade Federal 

de Santa Maria (UEIIA/UFSM) 

 

Nós, professores e pesquisadores Celso Ilgo Henz e Juliana Goelzer, responsáveis pela 

pesquisa de doutoramento “Auto(trans)formação permanente de/com professoras: a escuta 

sensível e o olhar aguçado na docência com as turmas multi-idades da UEIIA”, o convidamos 

a participar como voluntário deste nosso estudo.  

Esta pesquisa pretende compreender quais são os possíveis desafios que a escuta sensível 

e o olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades da Unidade de Educação Infantil Ipê 

Amarelo provocam para os processos auto(trans)formativos permanentes das/com as 

professoras. Acreditamos que ela seja importante porque poderá suscitar possibilidades para a 

formação inicial e permanente das professoras, que tenham como centralidade a escuta sensível 

e o olhar aguçado às crianças na Educação Infantil. Para sua realização, será feita uma 

interlocução através de Cartas Pedagógicas e a realização de Círculos Dialógicos Investigativo-

formativos com as participantes. Sua participação constará de participar da interlocução através 

das Cartas Pedagógicas e dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos. 

É possível que aconteça algum desconforto ou risco durante a pesquisa, provenientes de 

comentários ou questionamentos inapropriados, práticas tendenciosas, e/ou descumprimento 

dos compromissos firmados pelos pesquisadores. Por isso, é importante ressaltar que os sujeitos 

envolvidos na pesquisa terão total liberdade para se recusar a participar, responder algum dos 

questionamentos ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhuma 

penalização e sem qualquer prejuízo. Os benefícios que esperamos com o estudo são novas  
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possibilidades para a formação inicial e permanente das professoras, que tenham como 

centralidade a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças na Educação Infantil. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou 

pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos pesquisadores 

ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão divulgadas, apenas, em 

eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis 

pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Também serão utilizadas 

imagens. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 

pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprova-damente 

decorrentes da participação na pesquisa. 

 

Autorização 

Eu, ..................................................................................................................., após a 

leitura ou a escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente 

informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou 

ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos 

possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade. Diante do 

exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo e 

assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 

 Assinatura do voluntário 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

Santa Maria, 09 de maio de 2018. 
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APENDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA AS 

BOLSISTAS E ESTAGIÁRIAS/ESTAGIÁRIO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Auto(trans)formação permanente de/com professoras: a escuta sensível e o 

olhar aguçado na docência com as turmas multi-idades da UEIIA   

Pesquisador responsável: Celso Ilgo Henz 

Instituição/Departamento: Departamento de Administração Escolar/Centro de 

Educação/Universidade Federal de Santa Maria (ADE/CE/UFSM) 

Telefone e endereço postal completo: (55) 3220-8411 (ADE). Avenida Roraima, 1000, prédio 

16, sala 3279A, 97105-970 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo/Universidade Federal 

de Santa Maria (UEIIA/UFSM) 

 

Nós, Celso Ilgo Henz e Juliana Goelzer, responsáveis pela pesquisa de doutoramento 

“Auto(trans)formação permanente de/com professoras: a escuta sensível e o olhar aguçado na 

docência com as turmas multi-idades da UEIIA”, o convidamos a participar como voluntário 

deste nosso estudo.  

Esta pesquisa pretende compreender quais são os possíveis desafios que a escuta sensível 

e o olhar aguçado às crianças nas turmas multi-idades da Unidade de Educação Infantil Ipê 

Amarelo provocam para os processos auto(trans)formativos permanentes das/com as 

professoras. Acreditamos que ela seja importante porque poderá suscitar possibilidades para a 

formação inicial e permanente das professoras, que tenham como centralidade a escuta sensível 

e o olhar aguçado às crianças na Educação Infantil. Para sua realização, será feita uma 

interlocução através de Cartas Pedagógicas e a realização de Círculos Dialógicos Investigativo-

formativos com as participantes. Sua participação constará de participar da interlocução através 

das Cartas Pedagógicas. 

É possível que aconteça algum desconforto ou risco durante a pesquisa, provenientes de 

comentários ou questionamentos inapropriados, práticas tendenciosas, e/ou descumprimento 

dos compromissos firmados pelos pesquisadores. Por isso, é importante ressaltar que os sujeitos 

envolvidos na pesquisa terão total liberdade para se recusar a participar, responder algum dos 

questionamentos ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhuma 

penalização e sem qualquer prejuízo. Os benefícios que esperamos com o estudo são novas  



404 

 

 

  

 



405 

 

 

possibilidades para a formação inicial e permanente das professoras, que tenham como 

centralidade a escuta sensível e o olhar aguçado às crianças na Educação Infantil. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou 

pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos pesquisadores 

ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão divulgadas, apenas, em 

eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis 

pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Também serão utilizadas 

imagens. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 

pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprova-damente 

decorrentes da participação na pesquisa. 

 

Autorização 

Eu, ..................................................................................................................., após a 

leitura ou a escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente 

informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou 

ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos 

possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade. Diante do 

exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo e 

assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 

 

 Assinatura do voluntário 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

Santa Maria, 09 de maio de 2018. 
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APENDICE E – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE  

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do projeto: Auto(trans)formação permanente de/com professoras: a escuta sensível e o 

olhar aguçado na docência com as turmas multi-idades da UEIIA 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Celso Ilgo Henz 

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Telefone para contato: (55) 999995010 

Local da coleta de dados: Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo/Universidade Federal de 

Santa Maria (UEIIA/UFSM) 

 

 

Os responsáveis pelo presente projeto de doutoramento se comprometem a preservar a 

confidencialidade dos dados dos participantes envolvidos no trabalho, que serão coletados por 

meio de Cartas Pedagógicas e de Círculos Dialógicos Investigativo-formativos, na Unidade de 

Educação Infantil Ipê Amarelo, no período de maio a dezembro de 2018.  

Informam, ainda, que estas informações serão utilizadas, única e exclusivamente, no 

decorrer da execução do presente projeto e que as mesmas somente serão divulgadas de forma 

anônima, bem como serão mantidas no seguinte local: UFSM, Avenida Roraima, 1000, prédio 

16, Departamento de Administração Escolar, sala 3279A, 97105-970 - Santa Maria - RS, por 

um período de cinco anos, sob a responsabilidade do professor pesquisador Celso Ilgo Henz. 

Após este período os dados serão destruídos. 

Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFSM em 11/04/2018, com o número de registro Caae 

86693618.4.0000.5346. 

 

 Santa Maria, 09 de maio de 2018. 

 

 

......................................................................... 

Prof. Dr. Celso Ilgo Henz - Pesquisador responsável 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA NA PESQUISA – UFSM 
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 ANEXO 2 - PROPÓSTA NA EDUCAÇÃO IMFANTIL ELABORADA POR MARIA 

EDUARDA RECH 
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