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RESUMO

A monografia apresenta a pesquisa feita com o objetivo de escavar as riquezas

das  práticas  pedagógicas  em  uma  instituição  de  Educação  Infantil  que

ampliaram  os  campos  de  experiências  das  crianças  e  dos  envolvidos  no

processo. Os capítulos mostram escavações que conversam com a teoria, dão

visibilidade  às  propostas  pedagógicas  e  aos  desdobramentos  que  apontam

caminhos para a grande descoberta ao longo da construção de aprendizagens

significativas. As sementes de girassol germinaram dentro do meu processo de

reflexão na busca de embasamento teórico, como suporte para as costuras

necessárias entre teoria e prática e como incentivadoras para a realização de

intensas investigações. Esse trabalho contribuiu para pensar as relações das

crianças  pequenas  com a  natureza,  em um contexto  que  conversa  com o

interesse dos envolvidos e as ações encaminhadas por uma educadora que

descobriu a pesquisa como eixo fundamental de sua essência como pessoa

humana.  

Palavras-Chave: Criança. Natureza. Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Iniciei  minha  caminhada  na  Educação  Infantil  há  aproximadamente

quinze  anos,  a  princípio,  na  função  de  refreadora  numa Creche  Municipal,

contratada por uma Organização Não Governamental. Por falta de experiência

e formação, fui designada para o berçário I, com crianças na faixa etária de

zero a um ano. Permaneci por um longo tempo trabalhando com os bebês,

apesar de atuar também em outros grupamentos com crianças na faixa etária

de  dois  anos  (maternal  I)  e  de  três  anos  (maternal  II).Nessa  creche,  o

atendimento compreendia os segmentos de berçários (I e II) e maternais (I e II)

e  não contemplava a  pré-escola  (crianças de 4 a  6anos).  Ao completarem

quatro anos e 11 meses, eram encaminhadas a outra Unidade Escolar que

acolhesse  essa  faixa  etária.  Após  uma  longa  jornada  na  construção  de

conhecimentos  e  na  busca  do  “esperançar”,  prestei  concurso  público  e

ingressei no cargo de Agente Auxiliar de Creche (AAC). 

Em 2012, fui transferida para um Espaço de Desenvolvimento Infantil -

EDI,  que  apresentava  um  novo  modelo  de  atendimento  para  a  Educação

Infantil  nos  espaços  públicos  de  educação,  com  proposta  de  atender,  no

mesmo espaço, crianças de 0 a 5 anos.  No EDI, tive meu primeiro contato com

as turmas de pré-escola. Nesta fase da Educação Infantil, as turmas têm em

seu corpo de funcionários, a função de Professora. 

Nas  experiências  anteriores,  em  turmas  de  berçários  e  maternais  a

função de Agente Auxiliar de Creche (AAC) não envolvia a responsabilidade

direta com a parte pedagógica. O auxiliar tinha a função de unicamente auxiliar

as atividades propostas pelo Professor Regente.  

No movimento da minha formação continuada, ingressei no Pro – Infantil

- um curso em nível médio, à distância, na modalidade Normal, oferecida pelo

MEC. Destinava-se aos profissionais que atuam na Educação Infantil, ou seja,

nas creches e pré-escolas das redes públicas – municipais e estaduais – e da

rede privada, sem fins lucrativos – comunitárias, filantrópicas ou confessionais

– conveniadas ou não, sem a formação específica para o magistério. 

O  curso,  com duração  de  dois  anos,  tinha  o  objetivo  de  valorizar  o

magistério e oferecer condições de crescimento ao profissional que atua na

Educação  Infantil  relacionando  teoria  e  prática,  com  vivências  de  estágios
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supervisionados  dentro  da  própria  sala  de  aula.  Ao  terminar  a  formação,

prossegui  em meus estudos para prestar um novo concurso público para o

cargo de Professor de Educação Infantil (PEI), e, no dia 25 de janeiro de 2013,

fui admitida pela Secretaria Municipal de Educação – (SME). Nessa nova fase,

continuei minha prática com as turmas de maternal, pois não me sentia pronta

para trabalhar com o grupo de crianças maiores.

Em 2015, ingressei no Curso Normal Superior no Instituto Superior de

Educação Pró-Saber – ISEPS. Meu processo na construção de aprendizagens

foi se ampliando. Meus conhecimentos se alargaram e o ouro do meu ensinar

foi resgatado. Senti-me empoderada e aceitei enfim o desafio de trabalhar, pela

primeira vez, com a faixa etária de crianças entre quatro e cinco anos. Nesse

novo desafio, recorri a pesquisas para embasar minha prática, encontrei o livro

Com a  pré-escola  nas  mãos,  de  Sônia  Kramer,  cujo  título  evidencia  meus

anseios e questionamentos nesse grupamento infantil.

Ao debruçar nas referências, percebi que o que fazia anteriormente, com

as  crianças  menores,  poderia  me  servir  como  inspiração.  Para  tal,  resolvi

retomar uma experiência que foi muito elogiada na faculdade e dedicar minha

monografia ao registro reflexivo sobre esse acontecimento que gerou muitos

frutos.

Essa experiência está narrada a seguir da seguinte maneira: o capítulo

1conversa com autores e documentos que embasam o currículo na Educação

Infantil. No capítulo 2, trago reflexões sobre a construção de aprendizagens e o

nascimento da pesquisadora que agora mora dentro de mim e,  no terceiro,

mostro como a idéia se espalhou. Nos anexos, o leitor encontra detalhes de

como explorar o ovo e sua casca no plantio e no adubo.
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1 CAÇA AO TESOURO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: PISTAS, 
ENIGMAS... TÁ QUENTE OU TÁ FRIO?

Nesta vida pode-se aprender
três coisas de uma criança:
estar sempre alegre, nunca
ficar inativo e chorar com
força por tudo que se quer.

Paulo Leminski

Não deu para fugir, a dor da escrita, o cansaço de uma rotina atribulada,

ausência de tempo sem lamentações, embarco nessa caçada. Currículo o que

é? Para que? Por quê? Como articular teoria e prática? Nessa aventura, é

grande a procura pelo mapa do tesouro escondido.

A  LEI  N°  9.394  de  20  de  dezembro  de  1996  -  LDB  estabelece  as

diretrizes e bases da educação nacional, com grandes transformações, entre

elas, incluir pela primeira vez a Educação Infantil (creches e pré-escolas) como

primeira  etapa  da  Educação  Básica,  na  busca  de  garantir  qualidade  no

atendimento à primeira infância.

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem
como  finalidade  o desenvolvimento  integral  da  criança  de  até  5
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, Seção
II, 1996).

A LDB marcou  as  leis  que  regem a  educação  em nosso  país,  com

inovações nas normas que regem o ensino, desde a Educação Infantil até os

cursos de Pós-Graduação.

A Lei N° 12.796 de 4 de abril de 2013 atualiza a LEI N° 9.394 e reduz de

6 para 4 anos a faixa etária obrigatória para o ingresso na Educação Básica

gratuita. Os Municípios e os Estados receberam o prazo de 3 anos para se

adaptarem a essa obrigatoriedade e ficaram assegurados até o ano de 2016

para cumprir efetivamente essa ação.

O currículo da Educação Infantil, atualmente, tem como fundamento as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCNs),  para  a  construção  de  práticas

singulares que evidenciem a identidade de cada um e de todos nas redes

educacionais.
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Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos  (BRASIL,  Art
26º, 1996).

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, no Artigo

3º, o currículo é definido como um “conjunto de práticas que buscam articular

as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem

parte  do  patrimônio cultural,  artístico,  ambiental,  científico  e tecnológico,  de

modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de

idade”. (DCNEI, Art 3º)

Encontrei muitas pistas na caça ao tesouro das propostas pedagógicas

para faixa etária de 4 a 6 anos: 

Um currículo é um projeto em crescimento, em construção [...] não é
um  modelo  curricular;  muito  menos  um  método;é,  sim,  uma  das
alternativas pedagógicas voltadas para uma educação democrática e
para a construção e o  exercício  da cidadania  (KRAMER, 1999,  p.
105).

Nos diálogos com Kramer (1999), pude ampliar meu olhar e contemplar

direcionamentos possíveis no caminho do currículo para essa faixa etária. As

práticas se multiplicam na construção de possibilidades geradas a partir das

reflexões dos envolvidos  (crianças,  professores,  responsáveis...  comunidade

escolar)  com  alinhavos  de  teoria  e  prática,  de  acordo  com  os  desejos  e

necessidades do grupo.

A intencionalidade nas práticas, o protagonizou infantil,o planejar e o re-

planejar  diário  com  atividades  significativas  para  o  grupo  e  aprendizagens

divertidas e inovadoras, contribuem para o processo de construção do currículo

democrático e transformador dentro das singularidades, sem um modelo pronto

e acabado: 

O fazer  e refazer  de nossa prática,  assim como o fazer  e refazer
deste  currículo,  são,  então,  passos  cotidianos  desse  percurso
intencional,  sistemático  e,  ao  mesmo  tempo,  prazeroso,  no  qual
adultos e crianças descobrem e aprendem de forma ativa, crítica e
criativa (KRAMER, 1999, p. 106).

Viver é criar criar é viver. Com a pré-escola nas mãos, Kramer se volta

para o currículo construído na parceria, autonomia, criticidade e criatividade. O

avanço  na  aprendizagem  integral  da  criança  ocorre  em  conjunto  com  a
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construção  de  saberes,  não  de  forma  fragmentada  e  cheia  de  repetições

mecânicas. O caminho para as práticas pedagógicas está na construção de

propostas  singulares,  que  se  ajustam  às  situações  problemas  que  se

apresentam no grupo e deixam visíveis a identidade, o ambiente e o tempo a

que os envolvidos no processo pertencem.

O  currículo  da  pré-escola  é,  então,  elaborado  a  partir  desse
referencial,  levando  em  conta  as  características  especificas  das
crianças  e  do  momento  em  que  vivem  (seu  desenvolvimento
psicológico), as interferências do meio que as circunda (sua inserção
social e cultural) e os conhecimentos das diferentes áreas,capazes de
permitir  a  articulação  da  pré-escola  com  a  escola  de  1º  grau
(KRAMER, 1999, p. 37).

Os  norteadores  desse  currículo  levam  em  conta  a  criança  e  suas

especificidades  como  centro  do  planejamento,  observação  e  registro,

interações, valorização e confiança na potencialidade das crianças, significado

nas propostas, ações para desequilibrar e equilibrar, ludicidade, descobertas,

criatividade,  criticidade  e  para  “favorecer  a  ampliação  do  processo  de

construção dos conhecimentos, valorizando o acesso aos conhecimentos do

mundo físico e social.” (KRAMER, 1999, p.38)

No caminho do precioso tesouro, encontrei no mapa com Zabalza (1998)

o  modelo  da  escola  infantil  municipal  de  Módena.  O  mapa  curricular  da

organização dos conhecimentos que essa escola adota tem como ponto de

referência  campos  de  experiência  com  crianças  de  3  a  6  anos,  que

contemplam a  transversalidade  com o  jogo,a  exploração  e  as  experiências

significativas, múltiplas linguagens, interações com grupo de faixa etárias iguais

e  diferentes,  cooperação  e  atendimento  respeitoso  aos  individuais  e  suas

especificidades (ZABALZA, 1998, p. 108).

1.2 Terra à vista!

Foi dada a largada! Vamos procurar as bases para esse currículo afinal?

Ao escolher trabalhar com um novo segmento de crianças, com idade entre 4 a

5 anos,não imaginei o desafio que seria. Sem a prática necessária nessa faixa

etária, ele se tornou ainda mais complexo.
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A inquietação na busca do tesouro quase me fez me afogar no mar de

dúvidas e incertezas. Busquei uma bússola e me lancei no caminho do “ouro

do ensinar do professor” como costuma dizer Madalena Freire.

Inúmeros  questionamentos  me  angustiavam,  causando  um  grande

desequilíbrio.  Há  um  currículo  norteador?  Quais  são  os  eixos,  a  rotina,

objetivos,  planejamento,  organização  do  espaço  para  construção  dessa

aprendizagem? Como construir esses conteúdos com as crianças, garantindo a

identidade dos individuais e da turma dentro do processo de aprendizagem?

Como montar um currículo dentro de um ambiente que motive os envolvidos,

cuja brincadeira e interações sejam os eixos fundamentais nesse processo?

As bases para isso estão nos seguintes princípios:

Para  efetivação  de  seus  objetivos,  as  propostas  pedagógicas  das
instituições  de  Educação Infantil  deverão  prever  condições  para  o
trabalho  coletivo  e  para  a  organização  de  materiais,  espaços  e
tempos que assegurem. (BRASIL, Artigo 7, 1996).

Esse movimento volta-se para a criança de forma integral. Mostram-se

novos caminhos através dos diálogos com a comunidade escolar e garante-se

a relação singular e plural entre os grupos de distintas faixas etárias.

As ações educativas de qualidade desafiam a construção de práticas

pedagógicas  que  evidenciam  as  crianças  como  protagonistas  nessa

aprendizagem. As diretrizes mostram o caminho da organização das práticas

diárias nos espaços de Educação Infantil  (EI). Esse norteador mostra que o

currículo  se  movimenta  e  ganha  identidade  própria,  de  acordo  com  a

participação de quem se propõe a ressignificar suas práticas, tornando-o vivo.

Esse  conjunto  de  práticas  garante  oportunidades  de  desenvolvimento  para

todas as crianças e desafia a construção de novas formas de sociabilidade e

de  subjetividade  comprometidas  com  a  ludicidade,  a  democracia,  a

sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação

etária, socioeconômica, étnico racial, de gênero, regional, lingüística e religiosa

(BRASIL, Artigo 3, 1996).
Os  Referenciais  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  –

RCNEIs apostam em aprendizagens significativas que levem a pesquisas mais

intensas, na formação de um tapete para os conteúdos, que dão visibilidade ao

interesse das crianças e do educador. 



15

O  processo  que  permite  a  construção  das  aprendizagens
significativas pelas crianças requer uma intensa atividade interna por
parte delas. Nessa atividade, as crianças podem estabelecer relações
entre novos conteúdos e os conhecimentos prévios, [...] matizá-los,
ampliá-los  ou  diferenciá-los  em  função  de  novas  informações
capacitando-as  a  realizar  novas  aprendizagens,  tornando-as
significativas (RCNEI, Volume 1, p. 33). 

Essas práticas precisam levar em conta a faixa etária e os estágios da

criança  na  aquisição  de  conhecimentos,  dentro  de  um  vasto  repertório  de

experiências. A leitura de desejos das crianças, intencionalidade nas propostas

e as  reflexões  sobre  o  meio  social,  afetivo  e  cognitivo  onde os  envolvidos

estejam inseridos, apontam caminhos na direção do tesouro tão sonhado das

práticas  que  fazem  sentido  para  as  crianças  na  internalização  dos

conteúdos/aprendizagens.

Os  instrumentos  metodológicos  de  Madalena  Freire(1996)  mostram

pistas desse processo. A autora afirma que

Observar  não  é  invadir  o  espaço  do  outro,  sem  pauta,  sem
planejamento,  nem  devolução,  e  muito  menos  sem  encontro
marcado...observar uma situação pedagógica é olhá-la, fita-la, mirá-
la, admirá-la, para ser iluminada por ela (FREIRE, M., 1996, p. 14). 

Ou seja, fazer a tríade cotidiana da observação, do registro e da reflexão

confere  visibilidade  aos  centros  de  interesse  que  movem  os  desejos  das

crianças de conhecer o mundo.  

Embora avançasse em meus estudos, continuava perdida,considerando

minha prática um fracasso. Até que algo aconteceu, quando comecei a pensar

sobre a pesquisa necessária para a elaboração da monografia. Na conversa

com os teóricos, entre aproximações e estranhamentos na aventura de minha

desconstrução,  a  cada  passo  do  caminho,  precisei  reiniciar  o  sistema,  me

despir dos pensamentos cristalizados, desfazer, fazer, refazer para encontrar o

mapa do tesouro das propostas pedagógicas que dentro de mim giravam como

um  carrossel  de  mudanças  constantes  dentro  do  meu  processo  de

aprendizagem.  Perguntava-me  o  tempo  todo:  qual  é  o  lugar  do  tesouro

curricular? Como e onde encontrá-lo? O mapa do tesouro leva-nos, enfim, ao

lugar “certo”? 
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Comecei  a entender  que,  na maioria  das vezes,  esse mapa dá uma

noção  do  caminho,  mas  nem  sempre  nos  leva  até  lá.  E  o  que  podemos

considerar “o caminho certo?”

Ostetto  (2000,  p.  79)  provoca  outra  reflexão:  estamos  em busca  do

previsível ou da aventura?

As  reflexões  sobre  a  prática,  os  diálogos  com  os  teóricos  e  os

documentos  oficiais,  que  regem  as  propostas  pedagógicas  para  Educação

Infantil, são eixos fundamentais e norteadores na construção desse mapa. O

caminho pode ser asfaltado ou não, mas também pode ser uma trilha recheada

de obstáculos, onde só é possível continuar a aventura com muito desejo de

vida,  segundo  Madalena  Freire  (2008)  e  assim  vencer,  superar,  ousar  e

acreditar na educação infantil de qualidade. 

Uma Educação Infantil de qualidade depende de políticas públicas que

garantam  o  ensino  na  primeira  infância  em  nosso  país,  destine  recursos

necessários  à  execução  dessas  propostas  em  caráter  prioritário  e

intransferível, invista na aprendizagem continuada dos educadores e no plano

de carreira, que valorize com dignidade a sua dedicação.

A institucionalização  das  crianças  pequenas  é  uma  realidade  que
precisa  ser  pensada  pelas  políticas  públicas,  tanto  em  relação  à
democratização  do  acesso,  já  que  o  Estado  brasileiro  ainda  não
consegue atender à demanda por creches e pré-escolas públicas e
gratuitas, quanto à garantia da sua qualidade (CORSINO, 2009, p. 4).

Corsino prossegue com pistas sobre as propostas e caminha em direção

às  interações.  Baseada  em  Vygotsky,  a  autora  aposta  no  vínculo  como

processo  transformador  nas  relações  de  aprendizagens  criativas  e

transformadoras, na formação de sujeitos críticos e reflexivos. As relações são

libertadoras  quando  nos  reconhecemos  a  partir  do  olhar  do  outro,  nos

construímos e reconstruímos nas trocas. A pluralidade nas interações entre as

diferentes idades aumenta a potência das aprendizagens das crianças.

Para uma ampliação constante dessas interações, precisamos aprender

a trabalhar com projetos, na busca do que é significante e dá sentido para

crianças e educadores e que converse com diferentes áreas de conhecimento,

recursos  e  linguagens.  Esse  movimento  articulado  dos  projetos  alarga  os



17

vínculos com crianças, gestores, educadores e responsáveis, colocando-os em

lugar de destaque na construção dessas aprendizagens coletivas.   

A pedagogia de projetos costura os conteúdos escolares com os campos

de interesses que as crianças trazem. No caminho para o tecido das práticas

pedagógicas  significativas  que  abrem  diálogos  com  o  protagonizou  infantil

“podemos definir projeto como a antecipação de algo desejável que ainda não

foi realizado. Uma idéia para transformar em ato” (CORSINO, 2009, p. 105).

Os  projetos  apontam  direções  possíveis  na  resposta  a  questões  e

situações-problema que encontramos no cotidiano das vivências  na escola.

Possibilitam novas descobertas, ampliam o vínculo no processo participativo

que envolve pesquisas, visitas, entrevistas e etc.

A partir de um questionamento nasce um projeto que conversa com as

disciplinas  de  forma  não  fragmentada;  baseia-se  no  registro  individual  ou

coletivo como forma de acompanhamento desse processo, evoca o professor

pesquisador  de  suas práticas,  dá  visibilidade aos desejos  e conhecimentos

prévios das crianças como sujeitos de direitos marcados pelo contexto histórico

no qual estejam inseridos e torna a construção de conhecimentos dinâmica,

criativa e um desafio a ser vencido dentro/com/o grupo. 

Freire (2007) questiona: “como e de onde surgem as atividades que são

trabalhadas pelo grupo? É procurando compreender as atividades espontâneas

das crianças que vou, pouco a pouco, captando os seus interesses, os mais

diversos” (FREIRE, 2007, p. 21). 

Na trilha dos diálogos,  observações e  registros,  o  professor  leitor  de

desejos  alinhava  o  tecido  na  paixão  de  conhecer  o  mundo  das  crianças

cunhado por Madalena Freire. O educador organiza as propostas baseando-se

nos instrumentos metodológicos para compartilhar, devolver e dar visibilidade

aos educandos.

Mas, só entendi mesmo o que as autoras apontavam, quando analisei a

experiência com os girassóis.



18

2 COMO AVANÇAR... UM TESOURO EM NOSSA ESCOLA...  REDONDINHO
COMO O SOL, MARELINHO COMO O OURO

Criar  de si  próprio  um ser  é  muito  grave.
Estou  me  criando.  E  andar  na  escuridão
completa à procura de nós mesmos é o que
fazemos.  Dói.  Mas  é  dor  de  parto:  nasce
uma coisa que se é. É-se. É duro como uma
pedra seca. Mas o âmago é it mole e vivo,
perecível,  periclitante.  Vida  de  matéria
elementar. 

Clarice Lispector

Desde  que  iniciei  minha  caminhada  no  PRÓ-SABER,  minha  vida

transbordou de superações. Ao conhecer o verbo “esperançar”, cunhado por

Paulo  Freire,  recebi  munição  necessária  para  lutar  nos  desafios  da  vida.

Reconheço cada vez mais minha incompletude na sede de conhecer o mundo.

Para educar a dor, os questionamentos, a fuga, o medo... precisamos acender

um fogo dentro de cada um de nós para vencer. 

Durante  a  disciplina  de  Metodologia  de  Pesquisa,  com  a  professora

Denise  Gusmão,  fomos  provocadas  a  escavar  nossas  memórias  em  uma

oficina de fotografia.  Partimos de um diálogo com Boris Kossoy (2001) que

afirma que a “fotografia é memória e com ela se confunde”. O autor aponta que

a imagem fotográfica é:

Fonte inesgotável de informação e emoção. Memória visual do mundo
físico e natural,  da vida individual  e social.  Registro  que cristaliza,
enquanto dura, a imagem–escolhida e refletida de uma ínfima porção
de espaço  do  mundo exterior.  É  também a  paralisação  súbita  do
incontestável avanço dos ponteiros do relógio: é pois o documento
que  retém  a  imagem  fugidia  de  um  instante  de  vida  que  flui
ininterruptamente (KOSSOY, 2001, p. 156).
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Havia escolhido a fotografia abaixo para compartilhar na turma:

Figura 1 -- As sementes

Acervo da autora

O olhar sensível da turma 2015 para minha fotografia, me encantou e

ampliou de forma poética a experiência concreta, evidenciando minha digital

única. Em nossa incompletude, somos seres que possuem uma única asa e

precisamos do outro para voar.

A  professora,  ao  dialogar  com  a  fotografia  mostrada,  revelou  a

delicadeza,  a  beleza  e  o  embasamento  da  imagem,  que  evidenciou  até

detalhes  mais  singulares,  como  os  riquinhos  da  anatomia  da  minha  mão,

presentes na foto. A história foi contada através da foto, que traduziu e mostrou

o alargamento dos envolvidos na exploração e disseminação da prática.

A experiência vivida junto capturou o ouro que é o humano em suas

construções  de  aprendizagens.  A  semente  foi  o  ouro  que  se  multiplicou  e

seguiu por  caminhos que me lembraram a poesia em forma de canção na

música Girassol, cantada pelo grupo Cidade Negra. 

Girassol - Cidade Negra

A favor da comunidade
Que espera o bloco passar
Ninguém fica na solidão
Embarca com suas dores
Pra longe do seu lugar
A favor da comunidade
Que espera o bloco passar
Ninguém fica na solidão
O bloco vai te levar
Ninguém fica na solidão
A verdade prova que o tempo é o senhor
Dos dois destinos, dos dois destinos
Já que pra ser homem tem que ter
A grandeza de um menino, de um menino
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No coração de quem faz a guerra
Nascerá uma flor amarela
Como um girassol
Como um girassol
Como um girassol amarelo, amarelo
Todo dia, toda hora, na batida da evolução
A harmonia do passista vai encantar a avenida
E todo o povo vai sorrir, sorrir, sorrir
E todo o povo vai sorrir, sorrir, sorrir
A verdade prova que o tempo é o senhor
Dos dois destinos, dos dois destinos
Já que pra ser homem tem que ter
A grandeza de um menino, de um menino
No coração de quem faz a guerra
Nascerá uma flor amarela
Como um girassol
Como um girassol

Madalena  Freire  (2008)  afirma  que  “perceber-se  como  fazedor  de

histórias, marcado por nosso inacabamento e finitude, ser dono de seu destino

pedagógico, profissional e pessoal é crucial no processo de formação desse

sujeito pensante, autor e construtor de conhecimento” (p. 43). A autora destaca

que:

Ver-se,  porque  ganhou  distância,  num  processo  reflexivo,  como
construtor  e  não  reprodutor  do  próprio  processo  de aprendizagem
possibilita que compreenda a diferença entre construir conhecimento
e  reproduzir  conhecimento,  repetir  história  e  construir  história
(FREIRE, 2008, p. 43).

Foi  esse  ver-se  e  rever-se  que  essa escavação  me proporcionou.  A

fotografia me levou para o momento em que essa história começou.

2.1 Fazendo história com sementes

A experiência transformadora que vivenciei foi a que se seguiu após o

convite da professora Melissa Lamego para participar na Feira da Primavera do

Humaitá, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde fica o Pró-Saber. Mas, só

me  dei  conta  disso,  ao  relembrar,  coletivamente,  o  que  havia  acontecido

durante aquela oficina de fotografia e memória. 

A turma 2015 do Curso Normal Superior foi dividida em grupos, com a

tarefa de preparar uma apresentação no evento. Cada um teve uma idéia. O de

Míria (colega de turma), por exemplo, construiu uma televisão sustentável com
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materiais recicláveis, como papelão e etc. Nela exibiam a história de um florista

que levava a semente da conscientização e preservação da natureza. Como

incentivo à experimentação, o grupo distribuiu sementes de girassol para os

participantes da feira. 

Figura 2-- Primavera do Humaitá

Acervo da turma 2015 1

Ao receber as sementes, logo pensei em compartilhar com a turma de

crianças de três anos do Espaço de Desenvolvimento Infantil em que trabalho,

situado no Complexo do Alemão. A escola, fundada em 2012, tem uma equipe

composta por: uma diretora, uma diretora adjunta, uma professora articuladora,

seis  professoras  de  Educação Infantil,  seis  agentes,  duas cozinheiras,  dois

serventes gerais e um agente educador readaptado e que atua como porteiro.

Nossas  turmas  se  dividem  em  dois  horários,  parcial  e  integral.  No

integral, temos duas turmas de maternal I que atendem crianças de 2 a 3 anos

e duas turmas de maternal II, com crianças de 3 a 4 anos.No parcial, temos

duas turmas de pré-escola I, com crianças de 4 a 5 anos e duas turmas de pré-

escola II, de 5 a 6 anos. O total de crianças matriculadas em nossa instituição

escolar é 170.

Não podia imaginar o desdobramento dessa atividade em minha vida e

na escola! As crianças ficaram curiosas e, a cada novidade, arregalavam os

olhinhos.  Disse  que  havia  trazido  um pedacinho  da festa  para  elas  e  logo

perguntaram o que era. Ao mostrar as sementes de girassol, me convidaram

para “plantar a plantinha, sem esquecer de colocar água todo dia!” 
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A princípio, fiquei receosa, pois nunca havia plantado nada antes, mas,

como diz Paulo Freire: “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, P. 1996, p.

22). 

Não sabia por onde começar... mas embarquei com as crianças nessa

aventura  e  começamos  a  pesquisar.  Mergulhamos  com  as  famílias  e  a

comunidade escolar na busca de materiais e recursos para concretizar nosso

projeto as perguntas ganharam corpo no texto coletivo que compartilhamos na

roda de conversas. O que precisamos para plantar “nossa plantinha”? Onde ela

vai ficar? Quem vai cuidar da plantinha bebê? O que ela come? Quando ela vai

crescer?  A  partir  dos  questionamentos,  avançamos  em  nossas  pesquisas,

passo a passo, na direção ao tão desejado tesouro dos saberes.

Guimarães e Barbosa (2009) ao tratar da invisibilidade das crianças em

algumas instituições de Educação Infantil ressaltam que:

importa pensar a criança como um outro que deve ser visto em suas
potencialidades, e não apenas conhecido pelas suas características e
necessidades (GUIMARÃES; BARBOSA, 2009, p. 51).

Pensando em favorecer esse reconhecimento por meio de linguagens

que  tocam  as  crianças,  encontramos  na  arte,  na  literatura  e  na  música,

possibilidades de aproximação como o tema.

O livro A Arca de Noé do poeta Vinícius de Moraes nos trouxe o poema

O girassol de sua autoria e ampliou as leituras e registros, enriquecendo nosso

repertório no processo de aprendizagens.

Nessa construção, as pesquisas constantes mostraram que esse poema

é musicado na voz da cantora Jane Duboc. Buscamos em nossa comunidade

escolar o CD Arca de Noé 2, e na faixa 6, achamos a melodia O Girassol,

dançamos, rodamos e giramos “sempre que o sol pinta de anil todo o céu “...

O Girassol

Vinicius de Moraes

Sempre que o sol 
Pinta de anil 
Todo o céu 
O girassol 
Fica um gentil 
Carrossel
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O girassol é o carrocel das abelhas.

Pretas e vermelhas
Ali ficam elas
Brincando, fedelhas
Nas pétalas amarelas.

- Vamos brincar de carrocel, pessoal?

- “Roda, roda, roda
Carrossel 
Roda, roda, roda
Rodador
Vai rodando, dando mel
Vai rodando, dando flor.”

- Marimbondo não pode ir que é bicho mau!
- Besouro é muito pesado!
- Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada!
- Dona cigarra fica tocando seu realejo!

- “Roda, roda, roda
Carrossel
Gira, gira, gira
Girassol
Redondinho como o céu
Marelinho como o sol.”

E o girassol vai girando dia afora...

O girassol é o carrossel das abelhas. (MORAES, 2004, p. 19)

Figura 3 -- Girassóis de Van Gogh

Disponível em : https://br.pinterest.com/explore/girass%C3%B3is-de-van-gogh/
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Com apoio da nossa comunidade escolar, colocamos a mão na massa e

buscamos recursos para viabilizar nossas vivências. Conseguimos um pneu e

a terra.  Nossa diretora adjunta deu a idéia de pintarmos esse pneu. Depois,

partimos para a ação do plantio dos girassóis. Assim fizemos.  Cuidamos da

nossa plantinha bebezinha com suas sementes até germinarem.

Figura 4 -- Crianças plantando os girassóis

Acervo da autora 1

Essa  experiência  envolveu  nossa  diretora,  Marilza,  que  todo dia  nos

perguntava como estava a plantinha. Envolveu também nosso amigo Fábio,

que trabalha na limpeza da nossa escola, além das outras turmas que sempre

visitavam nossa plantinha e faziam elogios: “que linda!”

Cuidamos e acompanhamos do crescimento até o final do ano letivo de

2016, na expectativa de presenciar os primeiros girassóis brotarem. Porém,

não foi  possível  para as crianças acompanharem a parte final  do processo,

entregamos a nossa diretora a responsabilidade de cuidar de tudo nas férias. 

Certo dia, ao visitar o EDI, no início de janeiro de 2017, recebi a notícia

através de todos os funcionários presentes, diretoras, serventes, cozinheiras e

etc. que os girassóis brotaram e estavam lindos! No mesmo instante, corri e

experienciei esse momento único, registrando-o para mostrar aos pequenos,

no retorno das férias. 
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Figura 5 -- Linda surpresa!

Acervo da autora 2

O projeto seguinte foi repetir a experiência do plantio de girassóis, mas

dessa vez acompanhando-o do início ao fim. 

Essa  experiência  nos  religou  com  a  natureza.  Adultos  e  crianças

partiram ao encontro do desenvolvimento pleno, agindo em conjunto para se

conectar com a verdadeira essência.  A semente ficou plantada em nossos

corações  e  acredito  que  a  partir  de  então,  dentro  de  cada  um,  habita  um

girassol que nos levará cada vez mais a ampliar nossa ligação com a natureza.

Em nossa primeira reunião pedagógica de 2017, retornamos ao tema da

experiência  com  os  girassóis,  na  partilha  de  todo  o  processo  com  os

educadores  presentes.  Tomados  de  esperança,  levantaram  hipóteses  de

plantio  em  nosso  espaço  escolar  com  experiências  significativas.  Uma

educadora me abordou de modo especial e disse que já iniciou o plantio de

sementes  de  girassol  e  que  agora  acompanha  esse  processo  de  forma

compartilhada e construtiva.

Ampliamos  nossas  vivências,  visitando  o  Jardim  Botânico  do  Rio  de

Janeiro com todas as turmas da nossa escola, que atende crianças de 2  ate 6

anos.
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Figura 6 -- Crianças desbravam o Jardim Botânico

Acervo da autora 3

No ano seguinte, em 2017, essa educadora regente em duas turmas de

pré-escola,  com crianças  de  4  a  5  anos,aproveitou  a  curiosidade  de  suas

turmas  e  ampliou  a  vivência  com  os  girassóis,  por  meio  de  diálogos  e

pesquisas,  iniciando  um  movimento  de  identificação/distanciamento.

Guimarães e Barbosa (2009) lembram que a experiência de exotopia, assim

denominada por Bakhtin,

exige um exercício de descentramento da nossa visão aparentemente
acabada sobre o outro. Diante desse desafio, tornam-se relevantes a
visibilidade e a invisibilidade das crianças nas relações com adultos”
(GUIMARÃES; BARBOSA, 2009, p. 50). 

Os grupos descobriram novas formas de plantio  numa parceria  entre

sustentabilidade e reciclagem: reciclar, reduzir e reutilizar. As turmas cultivaram

sementes de girassol e sementes de alpiste em cascas de ovos, com o apoio

das cozinheiras que separavam as cascas após as preparações da famosa

omelete de pizza – Hummmmm!

Também  no  Pró-Saber,  o  projeto  foi  se  espalhando.  Joana  D’Arc,

observadora das aulas da faculdade e que trabalha também como professora

de Educação Infantil, viu um girassol que a escola recebeu; reaproveitou potes

e plantou. Além disso, com as crianças, pintou girassóis com tinta. Com palito e

filtro  de  papel,  o  resultado  se  transformou  em  presente  para  o  Dia  das

Crianças.  As  sementes  foram  levadas  com  a  arte  para  casa,  num  lindo

embrulho, com texto compartilhado sobre os cuidados com girassol.
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Figura 7 - Arte com girassóis

Acervo de Joana D'Arc 

Com brilhos  nos  olhos,  a  educadora  me contou  sua  prática  com as

sementes e confessou: “todo ano vou trabalhar com girassol”.
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3 A CASCA DE OVO ... 

Quem  me  compra  um  jardim  com
flores? Borboletas de muitas cores,
lavadeiras  e  passarinhos,  ovos
verdes e azuis nos ninhos? 

Cecília Meireles

A casca do ovo e seu descarte acionou uma pesquisa em nossa escola

a partir  do projeto que a minha turma da faculdade iniciou na disciplina de

Atividades Complementar – Alfabetização Cultural V, com a professora Melissa

Lamego. 

Nos diálogos com a arte, a literatura, a sustentabilidade, a gastronomia e

o  religar  com  a  natureza,  a  disciplina  evidenciou  possíveis  caminhos  que

apontavam  para  propostas  de  projetos  a  serem  desenvolvidos  em  nossas

comunidades. Os grupos dividiram-se nessa missão, escolheram o assunto da

pesquisa e iniciaram a jornada, por meio de trocas na roda de conversa, onde

cada uma destacou as características de sua comunidade.

Na concretude de nossa disciplina, antes de visitarmos exposições de

artistas,  nos  aproximávamos  previamente,  em  aula,  de  suas  obras.

Alinhávamos teoria e prática, na ampliação do nosso repertório cultural.

O  Museu  do  Amanhã,  por  exemplo,  mostrou  inovações  de  artistas

brasileiros, que dialogaram totalmente com nossos projetos. Percebemos que

sim, com a genialidade brasileira, é possível sonhar e realizar muitas coisas.

Esse encontro apontou caminhos para a inovação! Tivemos contato com a obra

do químico brasileiro Marcelo dos Santos que, como inventor, criou o tijolo de

lixo, construído a partir de sobras de alimentos, cascas de frutas e resíduos de

construções.1

1Mais informações sobre Marcelo dos Santos disponíveis em:
              http://g1.globo.com/sp/araraquara-regiao/noticia/2012/05/tecnica-permite-fazer-tijolos-
partir-de-lixo-organico-em-araraquara-sp.html.  Acesso 8 de Nov. de 2017.

http://g1.globo.com/sp/araraquara-regiao/noticia/2012/05/tecnica-permite-fazer-tijolos-partir-de-lixo-organico-em-araraquara-sp.html
http://g1.globo.com/sp/araraquara-regiao/noticia/2012/05/tecnica-permite-fazer-tijolos-partir-de-lixo-organico-em-araraquara-sp.html
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Figura 8 - Alfabetização Cultural no Museu do Amanhã

Acervo da autora 4

Em outra  aula,  ministrada por  Melissa,  fomos à  exposição do artista

catalão, Gaudi, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), outra

grande inspiração.  Criado no campo em Tarragona (Espanha) desenvolveu,

durante a sua infância, a habilidade de  observar a paisagem a seu redor. O

contato com a natureza o levou a identificar as estruturas que um arquiteto

precisaria conhecer para compor e construir suas edificações2.

A  ligação  com  a  natureza  desde  a  infância  potencializa  as

aprendizagens significativas “desemparedadas”.  Assim como Gaudi, podemos

levar o fruto do conhecimento sobre o ciclo da vida, a partir de materiais como

madeira,  ferro  forjado,  pedra,  reboco  tijolo,  vitrais,  materiais  reutilizados  ou

presentes no próprio terreno. Assim ele fazia para fazer suas construções e

dizia: “nada existe que não seja útil, que não tenha preço”.

Com base nas ideias desse gênio catalão, buscamos meios para plantio

sustentável  em  nossa  escola,  usando  materiais  alternativos  como  pneus

velhos, latas, garrafas pets, caixas de leite etc.

2Mais sobre Gaudi: http://www.jardimdomundo.com.  Acesso em 6 de Nov. de 2017.

http://www.jardimdomundo.com/
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Figura 9 --Gaudi no MAM

Acervo da autora 5

Comecei a buscar novas formas de uso para as cascas de ovo que eram

descartadas  em nossa  escola.  No  movimento  da  conscientização  sobre  os

cuidados  com  a  alimentação  saudável  e  com  o  meio  ambiente,  o  projeto

comunitário  Plantando  sonhos  e  Encantando  Vidas escavou  ações

sustentáveis, para viabilização do plantio e do cultivo em nossa horta escolar.

Figura 10 -- Plantação na casa do ovo

Acervo da autora 6

Planejamos  levar,  durante  aproximadamente  três  meses,  poesias

aliadas à sustentabilidade e relacionadas à germinação de temperos. Os livros
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Poesia na Varanda e  Alecrim Dourado e outros  Cheirinhos de Amor foram

escolhidos  como  recurso  para  disparar  o  projeto  que  tem  a  literatura  e  a

ludicidade como eixos fundamentais do processo.

Figura 11 -- Livros, músicas e muito mais

Acervo da autora 7

Brotou  do  chão  a  poesia  na  forma  de  uma  plantinha  espigada,
perfumosa, se abrindo toda pra mim, mensageiro da alegria, era um
pé de alecrim que dourou a minha vida (JUNQUEIRA, 2012, p. 6).

Descobrimos ainda que a casca do ovo é rica em nutrientes como cálcio,

magnésio  e  potássio e  serve  também  como  fertilizante  para  as  plantas.

Sabendo disso, ao invés de jogar as cascas no lixo, podemos aproveitá-las

como adubo. Esse aproveitamento, além de diminuir a quantidade de resíduos

destinados aos aterros sanitários, permite a produção de um excelente adubo

natural.

No mergulho em pesquisas vimos que a farinha que se faz com a casca

do ovo é mais eficazes na absorção de nutrientes pelo solo. Basta secá-las e

depois triturá-las em um liquidificador até que a mistura vire um pó. O pó ou

farinha gerados podem ser jogados diretamente sobre a terra e ao redor das
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plantas  e  pode  ser  utilizada  em  hortaliças  (alface,  salsinha,  hortelã,  etc.),

árvores frutíferas, nativas e ornamentais.3(Ver ANEXO 2)

O projeto inicialmente teve início na varanda de nossa escola com a

formação de uma horta. Um cheirinho de amor, que vem chegando através do

alecrim, que deu início ao plantio em sementeiras dentro das cascas de ovos,

previamente recolhidas e limpas para a atividade. 

Passamos a seguir o seguinte passo: recolhemos as cascas que nossa

amiga Francisca separa na cozinha e deixamos secar. Depois, nosso amigo

Fábio e a diretora Marilza trituram tudo no liquidificador para a produção da

farinha. Nossa diretora potencializa ainda mais o adubo natural com borras de

pó de café, uma aprendizagem que adquiriu com sua família. A borra do café é

rica em nitrogênio um dos principais componentes do solo e o mais consumido

pelos vegetais.4

3.1 Fertilizando o Pró-Saber

Em  agosto  de  2017,  o  Instituto  Superior  de  Educação  Pró-Saber

comemorou seus 30 anos de existência. Ao receber o convite para participar da

festa,  fiquei  muito  alegre  e  convidei  o  máximo  de  pessoas  que  consegui

alcançar.  Na  foto,  estou  lado  a  lado  com  Madalena  Freire  (coordenadora

pedagógica),  Claudia  Casa  Nova  (secretária),  Francisca,  Valéria  e  Denise

(colegas de turma).

3Mais informações disponíveis em: https://plantandovida.wordpress.com/2013/03/19/utilize-
cascas-de-ovo-para-adubar-suas-plantas/ . Acesso em 6 de Nov. de 2017.

4Mais  informações  disponíveis  em:   http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/flores-de-
lulu/borra-de-cafe-e-otimo-para-fertilizar-e-limpar-flores-e-plantas-2/. Acesso 6 de Nov. 2017.

http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/flores-de-lulu/borra-de-cafe-e-otimo-para-fertilizar-e-limpar-flores-e-plantas-2/
http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/flores-de-lulu/borra-de-cafe-e-otimo-para-fertilizar-e-limpar-flores-e-plantas-2/
https://plantandovida.wordpress.com/2013/03/19/utilize-cascas-de-ovo-para-adubar-suas-plantas/
https://plantandovida.wordpress.com/2013/03/19/utilize-cascas-de-ovo-para-adubar-suas-plantas/
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Figura 12 -- Eu, Madalena Freire, Claudia Casa Nova, Valéria e Denise

Acervo da autora 8

O chamamento se estendeu a familiares, às minhas redes sociais e aos

profissionais do meu local de trabalho. A felicidade aumentou quando alguns

familiares e a minha diretora aceitaram a solicitação e marcaram presença no

acontecimento, que marcou esse presente ano.

Além  de  acolher  uma  exposição  de  arte  contemporânea,  as

comemorações  foram marcadas  por  concerto  de  música  clássica,  show de

música  popular  brasileira,  roda  de  samba,  leituras  de  peças  de  teatro,

apresentação  de  nossos  projetos  comunitários  desenvolvidos  com  Melissa

Lamego e Roberta Portas e palestras.

A experiência  foi  singular  e  maravilhosa!  Meu tio  Artur  só  conseguiu

expressar sua emoção com sorrisos de deslumbramento -  sorria e sorria,  e

sorria -, minha mãe Gilda e minha tia Rege se encantaram com as orquídeas -

“Vamos tirar  fotos com elas!”,  “Pega as orquídeas direitinho na foto!”,  “Que

coisa linda, Shirley!” - ambas se soltaram nos jardins encantados do instituto.
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Figura 13 -- Família comemora no Pró-Saber

Acervo da autora 9

No dia  de  encerramento  das comemorações,  foi  a  vez  de minha  tia

Ironete. Ela chegou muito tímida, mas, com a ajuda de Denise Gusmão e de

Beatriz Cardoso, se jogou e caiu no samba.

Figura 14 -- Tia Ironete (ao fundo, de branco) entra no samba com professoras e alunas

Acervo da autora 10

Minha diretora também foi  e  interagiu com as obras de artes;  trocou

algumas  questões  com  Marcello  Campos.  Ele  foi  o  responsável  pela

conceituação e curadoria da exposição “Constelar,  montada junto com Leila

Scaf,  composta  de  obras  de  arte  contemporânea  que  conversavam com o

projeto  educativo  do  Pró-Saber  e  que  deu  características  de  museu  ao

ambiente.

A palavra “Constelar”, como um verbo inventado, surgiu a partir da
fala  de  um  dos  alunos  que,  ao  participar  das  atividades  de  um
programa chamado “Constelação”, justamente com o sentido exposto
acima, disse: “agora, sou um constelado”, lembram os curadores.5

5Disponível em:   http://www.prosaber.org.br/blog/detalhe/arcelo-campos-e-leila-scaf-falam-sobre-
constelar/ Acesso 6 de Nov.de 2017.

http://www/
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Havia feito  um chamado especial  à  minha diretora para participar  da

palestra do professor Aristeo Leite Filho, que antecedeu as apresentações dos

projetos comunitários que nasceram na turma 2015, durante a disciplina de

Alfabetização  Cultural.  Sugeri  a  transferência  do  Centro  de  Estudos,

normalmente  realizado  no  espaço  escolar,  para  o  Pró-Saber,  uma  idéia

adotada  por  algumas  diretoras  de  outras  instituições  e  compartilhada  por

alunas da graduação. 

Mas,  infelizmente,  ainda  não  foi  daquela  vez!  Não  foi  possível  o

comparecimento do grupo ao bate papo com Aristeo, mas a semente da visita

ao Pró-Saber ficou plantada no coração da minha gestora. 

A  mostra  dos  projetos  comunitários  reuniu  ideias  de  trabalho  com

literatura  infantil,  entre  outras.  As  fotos  do  processo  de  cultivo  de  girassol

dentro da casca do ovo (“ovos cabeludos”) foram expostas.

Durante a apresentação, ao som do pandeiro, soltei a voz: “Vai começar,

vai começar, pode chegar, que já vai começar, eu vim de longe pra mostrar o

meu projeto... prepare seu sorriso que já vai começar!”. 

Após a exposição dos projetos,  outra colega,  Meriely sentiu  um forte

desejo de levar a semente e ofertar o brotinho de girassol, dentro da casca do

ovo,  à  nossa  querida  professora,  escritora  e  reitora  do  Pró-Saber  -  Maria

Cecília Almeida e Silva.

Figura 15 --Incentivada por Meriely, levo o girassol para o Pró-Saber

Acervo da autora 11

Ela acolheu nossa semente bebê com muito  carinho,  em suas mãos

abençoadas. E sabem onde as sementes de girassol foram parar? 
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Ao  final  de  uma  Missa  de  Ação  de  Graças,  celebrada  pelo  Padre

Francisco,  Maria  Cecília  convidou Madalena Freire,  coordenadora do Curso

Normal Superior, para juntas plantarem as sementes de girassol, em um gesto

simbólico que representava os desejos futuros.

Figura 16 -- Maria Cecília e Madalena plantam o futuro

Acervo Pró-Saber

3.2 A equipe finalmente conhece o Pró-Saber!

Ao planejar o Centro de Estudos de Outubro, minha gestora retomou os

diálogos sobre o convite que fiz para o aniversário da instituição e demonstrou

o desejo de levar o grupo à minha faculdade. Parecia ter ficado inspirada pelo

Hino  do  Pró-Saber,  de  autoria  de  Maria  Cecília  Almeida  e  Silva  e  mestre

Trambique6: “vem minha querida, vem meu irmão, acender uma fogueira e virar

constelação”.

Ponderamos sobre as possibilidades e encaminhamos nossas propostas

às  professoras  Heloisa  Protásio  e  Cláudia  Sabino,  responsáveis  pela

coordenação  administrativo-pedagógica  do  Pró-Saber,  que  já  de  início  se

alegraram com a idéia. 

Aguardamos,  ansiosas,  a  resposta  e  ficamos  maravilhadas  com  a

aprovação  do  Seminário.  Nossa  gestora  se  mobilizou  para  conseguir  um

transporte a assim possibilitar  o acesso gratuito a todos os funcionários de

todos os segmentos que trabalham direta ou indiretamente com as crianças. 

E foi assim que, no dia 18 de outubro, o Pró-Saber recebeu a equipe de

profissionais do Espaço de Desenvolvimento Infantil  Sargento Jorge Faleiros

de Souza! 

A  professora  Elaine  Caetano  coordenou  o  Seminário  Educação

Ambiental - práticas pedagógicas. Os participantes puderam conversar sobre

suas práticas cotidianas e planejar novas ações. 

“Foi um momento lindo onde percebemos ao entrar que precisamos da natureza, o
cheiro,  a  paisagem,  o  silencio,  era  tudo  que  estávamos  precisando  a  aula  foi

6Hino do Pró-Saber: http://www.prosaber.org.br/comunidade/?tag=samba
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maravilhosa soubemos outras coisas envolvidas na importância da continuidade da
vida. E o nosso papel dentro desse ciclo da vida fiquei muito feliz em saber que a
nossa unidade tem contribuído com o ato de religar crianças, famílias e a comunidade
com a vida” (Kelly Neves Ramos - educadora).

“Foi muito produtivo... um momento de troca de experiências, de aprendizagens e de
motivação para atividades futuras... muito bom... adorei!!! (Carla Ana - professora de
educação física).

“Foi um momento muito enriquecedor. Ampliou nossas reflexões sobre o tema” (Kelly
Cristina - professora de Educação Infantil)

Figura 17 -- Elaine coordena Seminário

Acervo Pró-Saber

O  grupo  maravilhou-se  em  ver  como  Elaine,  logo  no  início,  se

apresentou pelo nome e buscou estratégias para conhecer o nome de cada

um. Em seguida, mostrou tê-los rapidamente memorizado, ao tratar cada um

como  único  em  sua  identidade,  mostrando  dignidade  e  respeito  às

singularidades.  Elaine mostrava na prática,  o  que bem diz  Madalena Freire

(2008),

Sou mais eu, quando consigo
lhe ver, porque você me reflete
no que eu ainda sou 
no que já sou e
no que quero vir a ser...(FREIRE, M. 2008, p. 96)

Ouvi  algumas pessoas  impressionadas com isso:  “Nossa,  ela  chama

todos pelo nome, né Shirley?” “Que memória!” Isso despertou um sentimento

de  pertencimento  no  grupo,  que  já  iniciou  o  encontro  construindo

aprendizagens significativas.

Logo  após  o  seminário,  entramos na  van  em direção  uma “Nutrição

Estética”, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Nutrição Estética é um termo usado

pela equipe do curso e pode ser definido assim:
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trata-se da fruição de uma obra de arte, de alguma forma, relacionada
ao assunto tratado na aula [...] provoca estranhamento e faz pensar.
Embora sua interpretação não seja o alvo pedagógico, a sua simples
exposição já provoca uma reflexão que mostra um ângulo diferente e
de  maior  abrangência  daquilo  que  está  sendo  tratado  na  aula.
( GENESCÁ; CID, 2013, p. 103).

Embora seja relacionado, principalmente, à experiências estéticas com a

arte em geral, pode ser estendido à outros tipos de experiência estética como

aquela que acontece quando ficamos diante de uma bela paisagem.

Contemplamos o cenário que tínhamos a frente e refletimos ainda mais

sobre nosso tema.  A aventura foi maravilhosa e alguns educadores, tomados

de coragem, entraram nos “pedalinhos” -pequenos botes movidos a pedal - e

navegaram  desbravando  a  Lagoa:  “Eu  vou!   Os  homens  na  frente!  Dois

pedalam e quatro só observam o cenário! Pára, eu quero descer!  Vai outro no

meu lugar!’’. Foi o que pude escutar.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Solto a voz nas estradas
Já não quero parar
Meu caminho é pedra
Como posso sonhar...

Milton nascimento

Para  apurar  o  meu  olhar  de  observadora  de  minha  própria  prática,

utilizei, no campo de pesquisa, os instrumentos metodológicos propostos por

Freire (2014): observação, reflexão, planejamento e avaliação, que ampliaram

o  meu  olhar  sem perder  o  foco  no  debruçar  das  reflexões,  dentro  de  um

planejamento prévio com ações avaliativas que possibilitaram o permanente

replanejamento.

Na  busca  da  construção  de  conhecimento,  as  trocas  e  interações

planejadas são de fundamental importância no processo de aprendizagem. O

olhar sensível alarga as possibilidades, dando visibilidade às singularidades, ao

ouro de cada um. A reflexão nos leva a uma análise mais detalhada sobre um

determinado  assunto,  na  busca  de  novos  caminhos  que  respondam  às

questões com prudência. O planejamento é essencial na tomada de decisão e

execução  das  tarefas.  No  ato  de  planejar,  cria-se  um  plano  que  busque

aperfeiçoar  as  práticas  na  preparação,  organização  e  estruturação  de  um

determinado objetivo. 

A avaliação é o processo que verifica a construção da aprendizagem de

diferentes formas, respeitando-se as singularidades de cada um. Ela acontece

de  modo  processual  e  contínuo,  favorecendo  o  replanejar  das  ações  que

desequilibram e geram novas aprendizagens.

O texto de Tomás Prado sobre o Olho torto de Alexandre, personagem

de  Graciliano  Ramos,  alargou  meu  olhar  em  relação  ao  meu  projeto  de

monografia,  inspirando  a  organização  e  a  associação  de  materiais  que

conversam com o tema. Percebi a importância de salvar os rascunhos para um

mergulho  mais  profundo  no  exercício  de  ir  e  vir  dentro  da  concepção

democrática de educação que nos atravessa.

Ampliar  a  forma de ver,  “enxergar  de modo invertido”,  abrir  os olhos

internos  e  se  apropriar  de  um panorama  riquíssimo,  que  vem  das  nossas
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entranhas até o acender do fogo do conhecimento que vem dos outros é o que

pode nos alimentar.

Nesse processo, descobri que precisaria de um novo nascimento dentro

da tão famosa linguagem acadêmica, pois não poderia deixar de lado minha

identidade, minha marca singular e única para, de forma flexível, caminhar por

caminhos extensos e prazos duros como pedras.

Escrever,  alinhavar,  enxugar  e  brincar  com  as  palavras,  nessa

construção, evidenciaram a pluralidade possível na articulação entre teoria e

prática, numa linguagem formal e informal, no exercício dos códigos de leitura

para identificar os temas.
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ANEXO 1

Oficina “ovos cabeludos” - Passo a passo:

Ingredientes: 1 ovo•; terra (boa para plantas); sementes de relva, de alecrim e
outros temperos; canetas de feltro, marcadores ou tintas de várias cores; tira
de cartolina (10 x 3 cm) da cor que se quiser (é opcional); tesoura; cola

Como fazer:

1 - Pega no ovo cru e faz-lhe um orifício com cerca de 1,5 cm de diâmetro no
topo. Deixa que o conteúdo do ovo saia pelo buraco. (Esse conteúdo pode ser
utilizado para fazer uma gemada, um ovo mexido, ou outra coisa de que te
lembres.)

2 – Lava a casca e o seu interior com muito cuidado.

3 – Enche a casca com terra previamente escolhida (para eliminar os torrões)
e, antes de a terra atingir o topo, espalha algumas sementes de erva. Podes
utilizar as sementes da alpista que serve de alimento a algumas aves.
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4 – Cobre as sementes com uma camada de terra com cerca de 0,5 cm de
espessura. Deita alguma água, mas sem ensopar a terra.

5 – Desenha uma cara em cada ovo com tintas ou canetas de feltro.

6 - Com uma tira de cartolina com 2 ou 3 cm de altura, faz uma base para
colocar o ovo, cortando-a e colando-a de modo a formar um cilindro oco.Se
quiseres, podes também simplesmente colocar o ovo numa caixinha ou num
recipiente, pousando-o em cima de terra, areia ou arroz, feijões, pedrinhas ou
algo semelhante.

7  -  Ao  crescer,  a  erva  vai  parecer  o  cabelo  da  "cara"  do  ovo.
Nota: Se quiseres, faz vários ovos em vez de um só.
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ANEXO 2

FARINHA DA CASCA DO OVO7

A  casca  do  ovo,  por  ser  rica  em  cálcio,  disponibiliza  um  elemento

fundamental  e  indispensável  para  o  metabolismo  vegetal.  A  casca  do  ovo

contém, em média, 5,6 g de matéria inorgânica, sendo a maior parte composta

de carbonato de cálcio (96%) e o restante de carbonato de magnésio (1%) e

fosfato de cálcio (1%). A parte orgânica, pouco expressiva, é representada por

proteínas.

O cálcio participa na formação da parede celular dos vegetais,  dessa

forma  está  intimamente  ligado  ao  desenvolvimento  estrutural  das  plantas

(formação de folhas, caule e raízes). Consequentemente, a deficiência desse

elemento  pode ser  detectada quando as  folhas mais  novas de uma planta

apresentar clorose (amarelecimento das folhas) internerval seguida de necrose

(secagem das folhas) e crescimento desuniforme, além de morte das gemas

terminais.

MODO DE PREPARO:

7https://plantandovida.wordpress.com/2013/03/19/utilize-cascas-de-ovo-para-adubar-suas-
plantas/ Acesso em 06 Nov. de 2017

https://plantandovida.wordpress.com/2013/03/19/utilize-cascas-de-ovo-para-adubar-suas-plantas/
https://plantandovida.wordpress.com/2013/03/19/utilize-cascas-de-ovo-para-adubar-suas-plantas/
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Armazene as cascas em ambiente arejado e aguarde até 
que elas se encontrem completamente secas.

Triture inicialmente as cascas com as mãos 

e depois finalize a moagem no liquidificador 

até que elas virem um pó.
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Farinha de casca do ovo pronta para ser utilizada; uma 
importe fonte de cálcio para as plantas.

Produto pronto para ser utilizado como adubo natural.

A farinha de ovo pode ser utilizada como adubo natural 
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(fonte de cálcio) e como corretivo do pH de solos ácidos.
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