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“Quem se aproxima das origens se renova
Eu quero alcançar o sotaque das minhas origens 
Encontrar os fósseis linguísticos,
o fascínio poético vem das raízes da fala
estudei nos livros demais 
Porém aprendo melhor no ver, no pegar, no provar e no
cheirar. 
A beleza se explica melhor por não haver razão nenhuma
nela.
Eu não quero a boa razão das coisas 
Eu quero é o feitiço das palavras 
Não gosto das palavras fatigadas de informar 
Dou mais respeito aquelas que vivem de barriga no chão 
Tipo água, pedra, sapo 
Prezo insetos mais que avião 
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a de um míssil
Tenho em mim esse atraso de nascença.
É que que eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
De borboletas 
E tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal...
Meu quintal é maior do que o mundo
Por que eu não sou da informática  
Sou da invencionática 
Natureza é uma força que inunda como os desertos
E eu só uso a palavra para compor os meus silêncios. 1” 

1 Poesia atribuída ao poeta Manoel de Barros, apresentada na Abertura do I Seminário
Criança e natureza.



RESUMO

Este trabalho tem como foco estudar a relação das crianças com a

natureza bem como os elementos naturais que as cercam dentro dos espaços

de Educação Infantil. O estudo traz experiências vividas com as crianças em

minha prática profissional, mostrando a natureza e os espaços com elementos

naturais   como   sendo   também   um   caminho   para   o   desenvolvimento   de

conteúdos e espaço potencial para aprendizagem. Foi desenvolvido mediante

observações, registros de campo e estudo bibliográfico sobre o assunto. A

pesquisa   está  apoiada  em   autores  contemporâneos  que  estão   refletindo  e

discutindo sobre o assunto como Léa Tiriba, Gandhy Piorsky, Richard Louv,

entre outros.

Palavras-Chave: Criança; Natureza; Educação Infantil 
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INTRODUÇÃO

Foram três anos de curso para que eu chegasse a esse trabalho. No início,

era comum parecer distante o tema de um trabalho monográfico, mas a professora

Madalena Freire sempre dizia que o tema já estava escolhido desde o primeiro

período, apenas precisava ser descoberto dentro de nós.

E assim aconteceu comigo.

Cursei   a   disciplina   -   As   ciências   da   natureza   e   seus   marcos   -,   com   a

professora   Elaine   Caetano,   no   segundo   semestre   de   2016,   no   Curso   Normal

Superior do Instituto Pró-Saber, onde faço essa formação. Fiquei mais próxima do

tema no qual pretendo me debruçar nessa pesquisa. 

Os  diálogos  desenvolvidos  durante  a  disciplina  me  atravessaram,

principalmente,   quando   falamos   da   importância   do   contato   da   criança   com   a

natureza dentro do processo de aprendizagem. O tema muito me interessou, pois,

pelo que percebo, ainda é pouco estudado e também tem relação com as memórias

que   tenho   da   melhor   parte   da   minha   infância   e   com   todas   as   aprendizagens,

lembranças significativas e importantes que vivi nesse período.

Durante o desenvolvimento da disciplina fui apresentada à Léa Tiriba, que é

uma teórica atual e que chama a atenção dos educadores, especialmente aos da

primeira infância, para esse tema.

Nas minhas primeiras buscas conheci Richard Louv, que cunhou o termo

“Transtorno do Déficit de Natureza”.  Senti-me completamente afetada e abraçada

pelo livro, pois o termo criado pelo autor fala do estudo feito por ele sobre o impacto

negativo da falta do contato com a natureza na vida e no desenvolvimento das

crianças, especialmente as que vivem em contextos urbanos. O livro também traz

dicas simples para reestabelecermos essa conexão.

Seguindo   mais   adiante,   fui   apresentada   pela   professora   Cristina   Porto   a

Gandhy Piorsky, um autor fantástico, que explora a imaginação e o brincar das

crianças usando elementos da terra.

Esta pesquisa trouxe saberes e percepções feitas pelas crianças através da

sua própria experiência e está fundamentada no texto de Larrosa sobre o saber de

experiência e sua importância nesse tempo da supremacia da informação e pouco

saber.
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1 A RAIZ DA MINHA HISTÓRIA  

  

Houve um tempo em que meus pés começaram a pisar a terra. Não que eu nunca o

tivesse feito antes, mas comecei a enraizar meus pés como se meu corpo fizesse

parte de um todo maior. 

Guarabira PB

Verão de 97

Pelas janelas do carro eu vi a entrada da cidade:

Bem-vindo a Guarabira

Ali estava situada a cidade natal de meu pai. Na verdade, era a cidade mais

próxima ao sítio da família onde ele e meus outros dez tios haviam nascido.

Estávamos ali por desejo intenso de meu pai em voltar a sua terra. Como a

maioria   dos   nordestinos,   “painho”   sentia   que   seu   coração   nunca   havia   deixado

aquele lugar.

Agora seria a minha cidade também e não apenas nosso destino de viagem

de todo mês de janeiro nas minhas férias escolares.

Andar descalça nesse tempo virou coisa comum. Estava prestes a completar

meu sexto ano. Minha infância foi ampliada em essência natural e com a natureza a

partir  desse momento.  Com a minha bicicleta,  eu sentia que  podia  conhecer  o

mundo; o vento no rosto era meu combustível de vida. Meu enguiço na alma se dava

junto,   quando   a   bicicleta   apresentava   qualquer   desajuste   ou   impedimento.   Tive

companheiros em minhas aventuras, amigos e amigas que junto comigo guardarão

memórias eternas do ímpeto de se ver como explorador dos sete “matos”.

Com intensa velocidade aumentei meu repertório de frutas; suas cores e

sabores faziam parte de uma descoberta nova a cada dia. Minhas roupas tinham

assinatura irreversível da mancha de caju. Me apaixonei pelo formato de flor que

encontrei ao partir carambolas ao meio. Vi que as mangas não tinham apenas uma

única cor, sabor e tamanho, nem as jacas.

Lembro-me ainda com muita facilidade da primeira vez que comi um jambo e

da surpresa do sabor e da cor que tinha por dentro.

Quanto conhecimento me alimentava ali. Como fui feliz.

Quando criança, a surpresa da descoberta é pulso de vida. Ser criança é não

se acostumar com as imagens externas; não se conformar com o que está aparente.

Meu interesse pelas coisas era por dentro, agigantava com muita força.
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Será que perdemos o interesse nessa descoberta, quando “crescemos”?  

Nesse mesmo tempo descobri as raízes da minha história, pouco a pouco

sendo   desenterrada   por   meu   pai,   em   nossos   passeios   ao   sítio,   nos   finais   de

semana. Com a chave do carro em mãos e o boné na cabeça me vinha o convite:

“Vamos lá em cima no sítio buscar jaca?”

Painho estava de volta para suas raízes, abstratas e concretas e, como um

livro   que   se   abre   em   forma   de   narrativas,   fui   conhecendo   árvores   que   foram

plantadas   por  meus  bisavós,   cada  uma  com  um  nome  diferente.   Jaqueiras   em

maioria.

Não sei ainda definir em palavras o que aqueles momentos representavam

para mim. Sei que, mesmo sem saber que a palavra pertencimento existia, aquilo

acontecia em mim a cada história ouvida. 

Minha mente se perdia e mergulhava para dentro das minhas origens até

então desconhecidas.

  Durante as narrativas criei imagens de pessoas que foram importantes na

minha história e que já haviam partido; vozes com sotaques se faziam presentes.

Criei cenas também com o palco posto ali, voei alto, mas ventava forte e as histórias

cessaram: “isso é vento de chuva, vamos embora“, disse meu pai.
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Figura 1 -- Pé da Chicó 
(jaqueira plantada pela minha bisavó no sítio da família)

Clique de José de Sousa

1.1 Minha Trajetória Profissional 

Não   entrei   na   área   de   educação   por   escolha.   No   ano   de   2007,   prestei

concurso público para Agente Auxiliar de Creche (AAC) e tomei posse no cargo em

outubro do ano seguinte. Foi assim que cheguei à Creche Irmãs Batista onde até

hoje atuo como educadora. Assim que tomei posse do cargo, me dirigi à unidade

escolhida,   achando   que   adentraria   a   sala   para   auxiliar   o   professor   em   suas

atividades e ser responsável por ações assistencialistas às crianças como: trocar

fralda, dar banho, comida e etc. Grande engano. Ao entrar na sala percebi que não

havia professores e que os próprios AAC assumiriam o trabalho de planejamento e

execução das atividades. Assim como a grande maioria dos recém-chegados da

área, me senti perdida.

Enfrentamos alguns embates durante esse período em função das cobranças

frequentes que recebíamos de cunho pedagógico, pois o concurso prestado não nos
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exigia formação específica e, sendo assim, não nos sentíamos aptos a desenvolver

tal ofício, mas mesmo assim executávamos.

Alguns desenvolveram o trabalho com mais facilidade no ato do cuidar, por

terem experiências com seus filhos. Eu tinha apenas 19 anos, fazia um ano que

tinha concluído o ensino médio técnico em enfermagem, sem filhos. 

Minha primeira turma foi no grupamento de berçário. Eram crianças de um

ano a dois anos e meio. Por intuição, comecei a tentar chamar a atenção das

crianças nos momentos de agitação, com músicas e uma história que ficou marcada

na minha memória e de colegas dessa nossa primeira equipe e chamava-se “O

bombom”. Era um livro azul de espuma em formato de bombom.

Essa primeira experiência com a contação de histórias foi muito significativa

para   mim,   pois   foi   quando   percebi   o   encantamento   das   crianças   por   uma   boa

narrativa.

O   que   me   lembro   desse   primeiro   ano   é   que   essa   turma   raramente

frequentava os espaços externos da creche e então ficávamos inventando atividades

para   eles   durante   o   dia.   Assim   fizemos   por   alguns   anos   até   a   chegada   dos

Professores de Educação Infantil (PEI). Depois da chegada dos PEIs, passamos a

atuar de forma mais próxima às nossas atribuições.

Nos anos seguintes, passei a atuar em outros grupamentos, auxiliando o

professor na execução das atividades em sala. Pouco participava do momento do

planejamento, mas sempre me pus em parceria durante a rotina. 

Muitas   vezes   assumi   a   turma   sozinha   na   ausência   do   professor   ou   nos

horários de planejamento. Além da experiência que tinha antes da chegada dos

professores, aprendi muito nessas atuações solo com as crianças e sempre tive

muita liberdade para desenvolver atividades nesses momentos. 

Todas as professoras da equipe sempre me deram abertura e nunca senti

que não pudesse ou não devesse fazer por ter a ausência do professor regente.

Somava   conhecimentos   que   já   trazia   da   prática   dos   anos   anteriores   aos

encaminhamentos que recebia.

Apesar   de   estar   estudando   para   outros   concursos   e   áreas   profissionais,

nesse período, sempre tive orgulho do que já fazia. Sempre vi meu trabalho como

algo importante e motivador. Quando adolescente, almejava exercer uma profissão

que fizesse alguma diferença positiva no mundo e via  minha profissão caminhando

nesse sentido. A relação que eu tinha com as crianças também me nutria, pois
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sempre fui encantada pela forma simples e intensa com que elas se colocavam

diante da vida. Fui seguindo essa caminhada até que o divisor de águas chegou

com a minha entrada no Instituto Pró-Saber, em 2015.

Lá foi onde tomei consciência da nobreza do ato de educar. O Curso Normal

Superior foi se abrindo e ampliando não só meu conhecimento teórico, mas também

a   minha   formação   humana   e   estética   enquanto   educadora.   Minha   prática

profissional mudou na mesma proporção do meu olhar sobre as crianças. 

No mesmo ano do meu ingresso nessa formação, prestei concurso para PEI

e, no ano seguinte, fui convocada para assumir o cargo. Enfrentei uma corrida

contra o  tempo,  pois  busquei  a formação  Normal Médio para poder alcançar a

posse. Foram dias difíceis, mas obtive apoio de muitos amigos e professores e tudo

se encaixou.

Assim, cheguei a Professora de Educação Infantil. Desde o ano passado,

atuo no grupamento do maternal II que corresponde a crianças de três anos a três

anos e onze meses. Foi com este grupamento que comecei a desenvolver minhas

pesquisas  e  observações para este trabalho,  que pretendo levar para todos os

espaços e grupamentos em que eu puder atuar.

1.2 Primeiras Reflexões: Por Que Tão Pouco Tempo Passamos Lá Fora?

Vai já pra dentro, menino

Vai já pra dentro menino!
Vai já pra dentro estudar!
É sempre essa lengalenga
Quando o que eu quero é brincar...
.
Eu sei que aprendo nos livros,
Eu sei que aprendo no estudo,
Mas o mundo é variado
E eu preciso saber tudo!
.
Há tempo pra conhecer,
Há tempo pra explorar!
Basta os olhos abrir,
E com o ouvido escutar.
.
Aprende-se o tempo todo,
Dentro, fora, pelo avesso,
Começando pelo fim
Terminando no começo!
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.
Se eu me fecho lá em casa,
Numa tarde de calor,
Como eu vou ver uma abelha
A catar pólen na flor?
.
Como eu vou saber da chuva
Se eu nunca me molhar?
Como eu vou sentir o sol,
e eu nunca me queimar?
.
Como eu vou saber da terra,
Se eu nunca me sujar?
Como eu vou saber das gentes,
Sem aprender a gostar?
.
Quero ver com os meus olhos,
Quero a vida até o fundo,
Quero ter barros nos pés,
Eu quero aprender o mundo!

                            Pedro Bandeira 

É urgente a tomada de consciência pelos profissionais de educação sobre a

importância do contato que as crianças precisam ter com a natureza.  Para começar,

penso que precisamos entender a natureza como todos os meios que nos conectam

a ela. 

Muitos ainda veem como algo distante, mas, se pararmos para pensar, a

natureza está posta em tudo que está além das paredes da sala.  O simples fato de

olhar pela janela uma árvore lá fora já nos resgata essa conexão.

Após leituras e observações penso que um dos objetivos desse trabalho é

mediar,   através   de   vivências,   algumas   observações   feitas   na   prática   para   que

percebam e considerem a natureza como não sendo atrelada apenas a um espaço

de mata aberta, a uma floresta ou até mesmo a uma horta dentro da escola.

Proponho   resgatarmos   essas   vivências   da/na   natureza   primeiramente

ampliando nosso conceito, considerando a natureza como tudo o que nos aproxima

a ela, dentro dos nossos espaços físicos: um solário, apesar de cimentado, se

estiver a céu aberto, já nos proporciona contato com o ar e o vento; as atividades

com água como corrida de barquinhos, banhos de boneca e banhos de mangueira
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também nos conectam com esse elemento natural e que é tão prazeroso para as

crianças.

Mexer na terra parece algo distante, mas penso que propostas com argila não

deixam a desejar. O aspecto e a textura da argila muito se aproximam da terra e

também podem suscitar questionamentos das crianças em relação ao material que é

pouco explorado em nossas práticas. Muita coisa é possível com o que já temos.

Apesar   de   a   Educação   Infantil   ser   livre   em   suas   formas   de   possibilitar

espaços de aprendizagem, ainda não considera a natureza e seus elementos como

espaço potencial para que isso aconteça. 

No ano passado vi o enfrentamento de uma professora do berçário para

convencer os outros educadores da turma de que aquele momento era vital para os

bebês.

Por que emparedar nossas crianças? Por que mantê-las dentro de salas de

aula?

Essa prática está refletida claramente dentro da nossa rotina com os poucos

minutos em que passamos com as crianças fora da sala de aula.  E isso acontece

nas creches de um modo geral. As crianças passam, em média, nove horas dentro

da instituição e, no máximo, 40 minutos nos espações externos.  Uma fração cruel,

que rouba delas esse contato indispensável para o desenvolvimento.

Em   nossos   planejamentos   é  de   extrema   importância   que   os   espaços   de

aprendizagem   proporcionem   conhecimento   através   da   brincadeira. Assim   temos

feito, mas ainda me incomoda a forma como fazemos, valorizando a dicotomia entre

corpo e mente, sem considerar a aprendizagem das crianças feita por inteiro.  Tenho

a impressão de que estamos presos à concepção de que nossas crianças precisam

absorver conceitos de cores, números, letras e etc.  Meu apontamento é para a

reinvenção   desses   caminhos. Reinventar   os   caminhos   de   conhecer   abre   para

nossas crianças um meio de aprender por inteiro, observar, sentir, investigar... Este

trabalho   também   traz   vivências   de   minha   instituição   que   colaboram   para   esse

resgate.
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2 A AMENDOEIRA 

Figura 2 -- Amendoeira do parquinho

Acervo pessoal da autora

Durante nove anos trabalhando na mesma instituição, pude observar, ano

após ano, a relação que os profissionais e as crianças estabeleciam com os espaços

da creche. De uma forma geral, todos os espaços da nossa creche foram adaptados,

pois o prédio não foi construído para ser uma creche e funcionava como abrigo para

moradores de rua. 

Temos dois solários, um que dá para ouvir o barulho da rua, no térreo, e esse

da foto, que fica no segundo andar e é presenteado por uma amendoeira que está

plantada do outro lado do muro, mas que faz cobertura e solta suas folhas para o

nosso lado da creche. Essa árvore é um termômetro de vida para nós. Através dela,

intuímos chuva e percebemos as estações do ano. E foi a partir dela que meu olhar

se voltou para a observação da relação e conexão das crianças com a natureza e os

elementos naturais. Passei bons anos me atentando para a interação das crianças e

dos educadores com essa árvore. Divergiam claramente.

O cheiro da pequena flor da amendoeira sempre incomodou a todos, mas as

crianças adoravam perceber o efeito que elas faziam, quando caíam aos montes nos

cabelos. Elas, desde sempre, brincam com todos os elementos que essa árvore

prepara e, muitas vezes, deixavam os brinquedos da caixa de lado para explorarem

esses elementos ao máximo.
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Crianças da faixa etária de Educação Infantil (0 a 5 anos e 11 meses), de um

modo   geral,   tendem   a   preferir   objetos   que   podem   ressignificar,   os   chamados

brinquedos   não-estruturados,   como   a   sucata,   por   exemplo.   Mas   as   folhas

manipuladas pelas crianças geravam uma interação diferente, aquilo parecia inédito

para elas. Nas expressões do rosto e do corpo das crianças, a alegria de poder

manipular aquelas folhas, sem restrição, sempre esteve estampada.

Fui   aos   poucos   conversando   com   a   equipe,   procurando   uma   forma   de

convencê-la a deixar que as crianças explorassem mais esses elementos. Depois de

muita resistência, consegui.

Comecei tentando convencer a equipe de apoio da faxina a não varrer as

folhas,   antes   do   horário   de   pátio   das   crianças.   Tentei   muitas   propostas   para

estimular ainda mais as crianças a explorarem esses elementos.

Estes registros foram feitos nesse ano de 2017. Registrei a minha colega

envolvida na brincadeira da chuva de folhas que eu havia feito inúmeras vezes. Ela

sempre dizia que eu estava sujando as crianças, mas percebeu a animação delas

nessa brincadeira e cedeu.

Figura 3 -- Chuva de folhas no solário 

Acervo pessoal da autora 
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Figura 4 -- Crianças manipulando as folhas 

Acervo pessoal da autora

Figura 5 -- Brincando de ser livre

Acervo pessoal da autora 
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2.1 Primeiras Tentativas 

Outono de 2016

No  segundo  semestre   do   ano  passado,   trabalhamos  o   tema   Alimentação

Saudável” com as crianças. Hoje é uma realidade, nos espaços de educação, a

resistência das crianças em comer legumes e até mesmo algumas frutas. 

No desenrolar do projeto percebi que a resistência se dava muitas vezes pelo

simples fato das crianças não conhecerem o que estava sendo servido na creche.

Minha proposta foi trazer discussões e atividades para o grupo que diminuíssem

essa distância.

Na roda de conversa, contei a história do Sapo Comilão, que queria comer

outras coisas diferentes, mas nada lhe agradava. Ao final, comeu uma mosca e ficou

muito satisfeito.

Abri o diálogo com as crianças, perguntando sobre a rejeição do sapo em

comer tomate, por exemplo, e elas responderam que não era bom comer tomate,

chuchu e beterraba. E eu devolvi dizendo que, apesar deles não gostarem, aquilo

era saudável.

O Zion imediatamente indagou:

- O que é saudável?

Respondi:

- Saudável é tudo que a gente faz que faça bem pro nosso corpo, pra nossa

saúde. Sabe o que acontece, quando a gente não tem saúde? 

A Júlia foi a única que entendeu minha pergunta e devolveu:

- Fica doente e leva injeção.

A partir desse momento o rumo da prosa mudou e começaram a falar sobre quem

tem medo de injeção, de hospital... esperei o outro dia para retomar o assunto.

No dia seguinte, trouxe a história da Cesta da Dona Maricota, que é um livro

perfeito para falar desse assunto. Na sua ida à feira, Dona Maricota põe na cesta

alimentos saudáveis e no final ainda faz uma compota.

O livro foi ótimo na provocação e continuação do assunto. Falamos sobre o

que é fruta e o que é legume, sobre a cor dos alimentos e suas texturas. Durante

essa conversa, perguntei se eles já haviam preparado alguma comida e o Victor me

disse que ajudava a mãe dele secando a louça . Enfatizei que seria ajudar na



21

preparação das comidas e, logo depois, perguntei de onde vinham as comidas e

recebi a resposta que esperava: “a gente compra no mercado”.

Foi ótima essa devolução, porque, logo depois, contei para eles que algumas

comidas não vinham prontas; algumas eram plantadas. Falei dos legumes e saladas

que vinham da terra e eram plantados. “Linkei” a alface, uma folha comestível, com

a proposta que traria para eles. Pois bem, sugeri que juntássemos as folhas do

parquinho para prepararmos nossa comida.

O entusiasmo foi incrível em todos os processos. Quando juntamos as folhas,

eles já estavam imaginando o cardápio:  “vou fazer macarrão, vou fazer salada,

maionese...”. 

Figura 6 – Crianças cozinhando com as folhas

Acervo pessoal da autora 
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2.2 Beterraba É Uma Cor 

Seguindo a intenção de aproximação das crianças com os alimentos da terra,

relembrei junto com  elas  nossa  conversa  sobre  comidas que eram  plantadas e

trouxe a proposta de fazer uma tinta com beterraba.  Primeiro, trouxe o vegetal para

as crianças manipularem, na roda de conversa e os diálogos de estranhamento já se

deram nos primeiros momentos sem nenhuma intervenção minha:

- Eu não gosto de beterraba.

- Minha mãe disse pra eu comer beterraba na creche, mas eu não quero não.

- Beterraba tem gosto de “eca”.

- Eca (disse a maioria)!

Deixei que fizessem todos os comentários para então explicar a atividade:

“pessoal, essa beterraba não é pra gente comer, é pra fazer tinta e depois pintar no

caderno”.

As crianças ficaram muito curiosas sobre como aquilo aconteceria. Como

seria possível uma planta virar tinta? 

Davi logo questionou:

- Mas vai ser que cor?

Julia devolve:

- Cor de beterraba, ué.

Todos os momentos da atividade foram prazerosos e interessantes para as

crianças, que se envolviam a cada etapa com muita atenção e expectativa.

Poder tocar e participar colocando a “mão na massa”, para elas, foi inédito.

Algumas crianças, ao perceberam que o manuseio sujava as mãos, se negaram a

participar, em contrapartida, outras se entregaram para aproveitar e explorar ao

máximo aquele momento.

Primeiro, ralamos a beterraba e todos ajudaram um pouco, pois era bem

trabalhoso e parecia que a beterraba não acabava nunca. Mas conseguimos!

Com a beterraba toda ralada, colocamos um pouco de água do filtro e a forma

da tinta começou a aparecer. Isso levantou o questionamento feito no início:

- Que cor é essa? 

Perguntou Ariel 

A Ágatha sugeriu em seguida:

- Parece cor vinho, mas isso é beterraba, então, não sei.
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Também participei do levantamento de hipóteses:

- Pessoal, a beterraba parece com cor de vinho e parece um pouco com

vermelho também.

Iara interrompe acrescentando:

- Parece roxo, né?!

Segui essa linha, propondo uma constatação:

-   Ela   se   parece   com   outras   cores,   mas   a   cor   beterraba   só   ela   tem.

Que tal a gente chamar de cor de beterraba mesmo?

Todos gostaram da ideia e batizamos a cor com a autenticidade que ela tinha.

Paralelamente ao preparo, estávamos escrevendo a receita da tinta em um cartaz

grande e assim que decidimos a cor, eu fui lá escrever no cartaz e nesse momento

houve uma denúncia:

- Míria, olha ali, o Allan está comendo nossa tinta!

Aproveitei o ensejo e estendi a degustação a todos:

- Quem quiser pode comer, pessoal, não tem problema.

A maioria se dispôs a provar em um movimento de experimentação inspirada

coletivamente. Eu vibrava por dentro.

Usei desse momento para voltar ao conceito do que é uma coisa saudável,

mostrando as plantas comestíveis como sendo uma delas.

Fizemos testes para pintar no papel e percebemos que estava muito diluída

em água e Marcela avaliou:

- Tá muito mole essa tinta.

Procurei  tinta  guache  branca  para  encorpar  o líquido  e a  tinta  clareou  e

imediatamente eles perceberam que virou rosa.

O momento da pintura foi de muito encantamento e ludicidade, as crianças,

ao pintar, estavam desenvolvendo histórias de bosques e plantas venenosas que

desenhariam com aquela tinta.

A   partir   dessa   atividade   a   beterraba   teve   maior   aceitação   durante   as

refeições. A atividade trouxe aproximação e conhecimento através da experiência

coletiva.
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Figura 7 -- Crianças preparando a tinta de beterraba

Acervo pessoal da autora

Figura 8 --  Crianças coando o caldo de beterraba 

Acervo pessoal da autora
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Figura 9 -- Crianças Pintando com a tinta de beterraba 

Acervo pessoal da autora 
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2.3 Um Sonho de Neve  

Figura 10 -- Tateando a neve 

Acervo pessoal da autora 

No final do ano é sempre assim: montamos a árvore e os presépios, pintamos

tudo de verde e vermelho, fazemos cartões e preparamos nossas cantatas.

Já é Natal!

Em dezembro de 2016, tudo corria bem em nossos preparativos. Abrimos

muitas rodas de conversa para falar sobre o Natal, sempre destacando que é tempo

de   amor,   paz   e   solidariedade.   Ressaltamos   também   que   a   festa   tem   um

aniversariante, que é justamente o bebê que está no presépio. Vejo o brilho nos

olhos das crianças, quando contei que a chegada do menino Jesus ao mundo é

anunciada por uma estrela cadente. Logo depois questionei: 

- Pessoal, será que toda vez que um bebê nasce aparece uma estrela no

céu?

Vi rostos pensativos, nesse momento, até que a Sara contou a todos sua

hipótese sobre a cegonha e nada de estrelas. 

Fui até a biblioteca e fiz um levantamento de livros natalinos. Contei muitas

histórias e dentre essas estava O sonho de neve, escrito por Eric Carle. O livro conta

a história de um fazendeiro que ao final do dia, véspera de Natal, adormeceu e
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sonhou com flocos de neve caindo sobre ele e seus bichos.  O livro é de papel, mas

tem páginas de plástico sobrepostas com flocos brancos fazendo o efeito da neve.

Como as crianças amaram esse livro e mergulharam nele, os diálogos foram

muito intensos. Foi a partir daí que começamos a falar sobre a neve, flocos de neve,

bonecos de neve, chuva de neve e etc.

Foi inevitável a conclusão das crianças de que nunca haviam experienciado a

neve. Expliquei que onde moramos não cai neve como em outros lugares, mas, no

mesmo instante, me surgiu uma ideia que guardei para o outro dia.

Logo pela manhã, quando abrimos a roda de conversa, eu recontei a história,

trazendo de volta o assunto da neve e prometi que traria um pouco de neve na hora

do parque. A euforia foi total.

Quando   chegamos   ao   parque   e   a   expectativa   estava   a   mil,   fui   até   o

congelador e fiz raspas de gelo até encher a bandeja.  Sentamos e passamos a

bandeja   um   por   um.   As   crianças   colocavam   pequenas   porções   na   mão   e

amassavam:

- Dá pra fazer bolinha, mas só pequena.

- Muito gelado.

- É branco.

- Tá virando água!

- Virou tudo água!
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2.4  Resgatando   nossa   Identidade   Institucional   através   do   nosso   pequeno
canteiro de terra

Figura 11 -- Primeiro encontro das crianças com o canteiro de terra

Acervo pessoal da autora 

Nem no início, nossa existência é feita no singular.  A professora Madalena

Freire costumava dizer em aula que precisamos de uma relação de dois para que

alguém possa vir a ser. 

Nossa história já começa carregando outras histórias.

A forma como se dão as relações, além de comporem histórias, gera marcas

no mundo, delas provêm culturas e identidades. Marcada pela identidade da minha

infância atrelada ao sítio e pela história das árvores da minha família, me encontrei

movida ao resgate da identidade da creche.

Tudo teve início a partir do Projeto Anual de 2017, desenvolvido com a equipe

de professores e a coordenação, que tem como título -  Projeto Semeando Valores:

um caminho para a construção do futuro.

Foi construído buscando valorizar as relações do ser humano e do ser com o

meio ambiente, resgatando a importância de ações positivas para a harmonia das

relações para estabelecer e fortalecer vínculos com a natureza através de propostas

de experimentação, conscientização e cuidado.
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Durante as discussões de conteúdo da disciplina - As ciências da natureza e

seus marcos - concluímos que só cuidamos daquilo que conhecemos e passei a me

perguntar quais relações com o espaço as crianças faziam para que sentissem afeto

e pertencimento, especialmente os espaços externos, onde podíamos encontrar a

natureza de alguma forma. Fazendo um levantamento da estrutura do prédio, pensei

nos parquinhos.

Sempre percebi a euforia das crianças pelos espaços externos, ao ar livre,

conhecido pelos educadores como o “parquinho”. Para Espinosa (1983) essa paixão

se dá, porque as crianças são modos de expressão da natureza.

Sendo assim, entendo que nesses espaços as crianças encontram-se mais

próximas de sua essência e daí surgem a alegria e a plenitude ao explorar esses

espaços e seus elementos.

Adentrando a creche, temos para a recepção estética um pequeno canteiro

de terra. É um cantinho bem verde, que está há anos sob o cuidado de duas

pessoas especiais para nossa equipe: Dona Iraildes e Seu Jorge. Ambos fazem

parte da equipe de apoio da creche, atuam hoje como faxineiros e foi com eles que

me lancei a procura do primeiro diálogo.

Esse canteiro tem muitos tipos de plantas. As que consegui identificar foram

as folhas de chá, porque, na minha infância, as crianças ainda tomavam isso. Algo

que me parece completamente distante das nossas crianças hoje.

Após almoçar, avistei Dona Iraildes regando o canteiro, cheguei de mansinho,

sentando e falando do tempo ensolarado do dia.  Fiz dessa forma para que ela não

percebesse que aquilo era uma entrevista. Sempre que temos algum movimento

mais formal na creche, ela se mostra intimidada e retrai-se, mas basta um chamado

de prosa para essa moça desabrochar seu conhecimento. 

Quando iniciei o diálogo, disse com espanto que as plantas haviam crescido

bastante. Ela concordou e disparou em me contar tudo que havia naquele pequeno

terreno: boldo, babosa, Santa Maria (não conhecia essa folha), coentro, arruda,

cebolinha, feijão e muitos outros que não lembro, mas fui alargada nesse encontro.

Ao   final   da   conversa,   concluímos   juntas   que   esse   espaço   sempre   foi

pouquíssimo   explorado   pelas   crianças.   Sempre   tivemos   aquilo   ali,   mas   nunca

colocamos como espaço potencial para o conhecimento das nossas crianças. Ali

abria-se pra mim um novo campo de experiência.
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Para Tiriba (2010), é preciso reinventar os caminhos do conhecer e senti que

aquele pedaço verde tinha infinitas possibilidades e riqueza de aprendizagem para

as crianças. Este espaço também está em acordo com a Base Nacional Curricular

Comum – BNCC que está sendo reestruturada e nos traz os campos de experiência

como   sendo   um   arranjo   curricular   que   acolhe   as   situações   e   as   experiências

concretas   da   vida   cotidiana   das   crianças   e   seus   saberes,   entrelaçando-os   aos

conhecimentos que fazem parte de patrimônio cultural.  O campo de experiência em

que   esse   espaço   se   encaixa: Espaços,   tempos,   quantidades,   relações   e

transformações.

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões,

em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito

pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e

tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade

sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as

plantas,   as   transformações   da   natureza,   os   diferentes   tipos   de   materiais   e   as

possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de

parentesco   e   sociais   entre   as   pessoas   que   conhece;   como   vivem   e   em   que

trabalham essas pessoas; quais suas tradições e costumes; a diversidade entre elas

etc.). 

Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se

deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação,

relações   entre   quantidades,   dimensões,   medidas,   comparação   de   pesos   e   de

comprimentos,   avaliação   de   distâncias,   reconhecimento   de   formas   geométricas,

conhecimento   e   reconhecimento   de   numerais   cardinais   e   ordinais   etc.)   que

igualmente aguçam a curiosidade.

Portanto, a Educação Infantil precisa promover interações e brincadeiras nas

quais   as   crianças   possam   fazer   observações,   manipular   objetos,   investigar   e

explorar   seu   entorno,   levantar   hipóteses   e   consultar   fontes   de   informação   para

buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar

está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do

mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.

Voltarei à entrevista com Dona Iraildes para mostrar como o encadeamento

foi feito:
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Acabo o almoço e me dirijo à entrada da creche e já avisto a Dona Iraildes

regando as plantas com a mangueira, me aproximo e sento ao lado já comentando:

- Nossa o tempo tá bonito hoje né, D. Iraildes?

- É, até aproveitei pra molhar isso aqui.

- Quem plantou isso tudo?

- Ah, isso foi muita gente da cozinha, mas eu e seu Jorge é quem sempre

regamos.

Têm uns três anos que só nós dois que ligamos pra isso aqui.

- Sério? Mas vocês plantaram o que?

-  Ih minha filha a gente plantou tudo que dá pra essa terra.

- Tem coisa que não dá?

- Ah tem, muita coisa eu plantei e não sustentou, porque essa terra aí é fraca.

- Como assim fraca?

- A planta até nasce, mas aí daqui a pouquinho morre, a folha seca, a planta

murcha, sei lá. Mas não é tudo não, algumas coisas nascem. Tem que ter a mão

boa igual seu Jorge, aquele dali tudo que ele bota pra plantar nasce.

- Como assim mão boa? Tem isso também?

- É, menina, não é toda gente que planta que tem a mão boa não, tem que

saber plantar, tem que ter o jeito.

- Que jeito? 

- Ué, o jeito pra cada planta. Entendeu?

- Acho que sim.

Voltei  para a sala refletindo sobre  a  conversa. Paulo  Freire defende  que

“ninguém sabe mais ou sabe menos, todos os saberes são importantes”. 

Além disso, penso que nem todo conhecimento está nos livros e confirmei

isso com o Seu Jorge. Ao final do dia, enquanto ele varria a nossa sala, eu o

questionava sobre como funcionava essa coisa de “mão boa”. Ele me disse que isso

era coisa da cabeça da Dona Iraildes e seguiu contando que tudo que aprendeu foi

em sua infância vivida em Japeri. Seus pais mineiros e vindos da roça o ensinaram a

plantar para comer e vender.  Ele justifica que, para aprender a plantar, ele viveu o

plantio e, além disso, ressaltou que o ato de plantar requer boas energias e amor.

- Se você tem aquele seu cantinho de terra e vai cuidando dele, ele dá certo,

minha filha.
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Quando seu Jorge falou a palavra cuidado, eu logo me transportei para as

reflexões de Leonardo Boff (1999): “O cuidado serve de crítica à nossa civilização

agonizante   e   também   de   princípio   inspirador   de   um   novo   paradigma   de

convivialidade” (BOFF, 1999, p. 3).

O assunto foi ressaltado depois de expor a ele meu estranhamento sobre a

roseira que morreu no meio das outras plantas do canteiro e ele me disse que, de

alguma forma, as plantas também recebem as influências externas.

- Ela chegou a nascer e deu rosa, mas, do nada, ela morreu. Eu acredito sim

que aquilo é alguma coisa negativa que chegou nela.

 Explorando ainda essa conversa sobre conhecimento empírico, contei a ele

também que meu pai e meus tios tiveram vivências muito próximas e que também

ouvi histórias sobre plantio e seus “segredos”.  Disse a ele o que eu sabia sobre

“enxertos” e suas combinações feitas por minha família.  Sobre as jaqueiras que

minha bisavó enxertou e que dão uma jaca dura deliciosa.

Ele me ouviu atentamente e ao final devolveu:

- Essas coisas de roça ninguém faz mais, as crianças aqui mesmo nunca vi

plantarem nada.

Terminamos a conversa com uma encomenda minha feita a ele para trazer

alpistes e terra boa para as crianças plantarem.

Ele sorriu e aceitou.

2.5 Nossa Visita Ao Canteiro 

Depois desse diálogo com Seu Jorge e tia Iraildes, eu me senti provocada a

levar as crianças até esse pedacinho de terra.

Primeiro, perguntei a elas se já tinham reparado naquele canteiro e a maioria

disse que não. Então, fui levando, em pequenos grupos, as crianças até lá e as

trocas foram maravilhosas.  As crianças já se lançaram sobre o canteiro, tocando as

folhas e fazendo relações:

- Essa aqui tem “furinho” (espinho) - Miguel

- Na casa do meu avô tem planta no potinho - Bernardo 

- Essa folha aqui é macia - Disse Júlia ao tatear a folha de boldo. Logo em

seguida, encontra uma folha seca e diz:

- Olha aqui, essa folha virou rede.
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Fiquei alguns segundos impressionada com essa observação.

De fato, o trançado das fibras da folha, quando perde a massa verde, parece

uma rede. Todos vieram ver. Pedi a Júlia que guardasse o pedaço de rede para

mostrarmos aos outros grupos na sala.

Continuando nossas buscas, encontrei um pequeno pé de feijão no meio do

canteiro. Havia uma vagem no pé e perguntei a Dona Iraildes se eu poderia tirar

para   mostrar   para   as   crianças   o   que   tinha   dentro.   Ela   piscou   para   mim

afirmativamente. Colhi a vagem já lançando a pergunta:

- Adivinhem o que tem aqui dentro dessa vagem? 

Joaquim arriscou:

- Uma ervilha!

- Não pessoal, é do tamanho de uma ervilha, mas é outra coisa.

Os rostos curiosos apareceram e ninguém além do Joaquim fazia ideia do

que tinha ali. Resolvi guardar no bolso o mistério para mostrar para a turma inteira.

Quando chegamos na sala, colocamos no meio da roda os seguintes elementos

encontrados:

Uma vagem misteriosa. 

Uma folha rede e uma folha macia, que a Júlia revelou na hora que tinha

trazido no bolso.

Uma folha bem pequena que o Davi também trouxe.

Quando vi aqueles itens saindo dos bolsos perguntei:

- Mais alguém trouxe alguma coisa? 

E a Valentina entregou Sophia:

- Ela trouxe bolinhas (sementes que caíram do coqueiro no chão)

Pronto, tudo posto na roda, começamos as investigações.

Primeiro,   manipulamos   tudo   que   encontramos   e   depois   enfim   abrimos   a

vagem. Aquilo foi uma mistura de surpresa e estranhamento para eles. O Victor

muito abismado indagou:

-O que o feijão estava fazendo aí dentro?

Quando expliquei que ele nasceu lá dentro, Júlia exemplificou:

- Ele é um bebê feijão, quando a gente é bebê a gente dorme, depois

nasce e chora. 

Depois desse diálogo, disse para eles que, de fato, foi ali dentro que o feijão

nasceu e estava crescendo até que Andrew sugeriu:
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- A vagem é a casa do feijão.

As crianças gostaram da definição do Andrew e resolvemos colar todos os

elementos que trouxemos em um álbum que chamamos de:  Álbum de folhas, flores

e sementes.

A criação desse álbum foi muito estimulante, porque as crianças passaram a

trazer folhas que encontravam no caminho, flores que encontravam no chão.

Certa vez, entramos em uma discussão, porque a Alana trouxe um caroço de

laranja dizendo que era uma semente e isso abriu outra investigação sobre as

formas das sementes.

Muitos conteúdos se abriram e fizemos muitas descobertas a partir de nossas

observações e questionamentos. Sinto que as crianças estão cada vez mais atentas

às descobertas e formas de apresentação da natureza.

2.6 A Experiência Com Feijões 

Figura 12 – Plantando feijões

  
Clique Marciane Rodrigues 

Ainda refletindo a conversa com Seu Jorge sobre o canteiro de terra, fiquei

um bom tempo com sua frase na cabeça sobre a ausência da experiência do plantio

nas crianças. Depois da descoberta da vagem, o que me veio em mente, de cara, foi

a clássica experiência com feijões que a maioria de nós vivenciou quando criança.

Para Léa Tiriba, não basta apenas plantar feijões e depois jogá-los no lixo e

para o seu Jorge existe uma relação de cuidado nesse movimento.  Unindo esses

dois diálogos, pensei em plantar os feijões com as crianças com a diferença de que,

assim que aparecessem os brotinhos com raízes, levássemos para plantar na terra

do canteiro para dar continuidade ao cuidado com a planta. 
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Estávamos na Semana da Educação Infantil, desenvolvendo uma exposição

com contos e fábulas infantis e trouxe como disparador a história do João e o pé de

feijão, porque as crianças já estavam envolvidas nesse contexto a partir da visita ao

canteiro.

  As crianças entraram na história logo na primeira vez que contei. Alguns

elementos chamaram a atenção delas como o tamanho do pé de feijão e o gigante.

Foi nesse momento que trouxe a proposta de plantar feijões também. Elas amaram.

Primeiro,   fiz   um   levantamento   com   eles   em   cartaz   coletivo   sobre   tudo   que

precisávamos para essa experiência. Escrevemos no primeiro cartaz:

- Um copinho; 

- Dois feijões;

- Água; 

- Algodão. 

O último elemento quem sugeriu fui eu, as crianças entraram em desequilíbrio

e obtive essa primeira observação: 

- Mas Míria, tem que ser terra e não algodão.

 Eu contei para eles que quando eu era criança havia plantado com algodão e

deu certo. Tinha a intenção de que percebessem que estávamos vivendo aquele

momento juntos e com tudo que sabíamos, mesmo acreditando que daria certo, abri

com eles a possibilidade de plantarmos com a terra, caso não desse certo com o

algodão.  

A outra turma de maternal 2 também estava fazendo a mesma experiência e

assim que plantamos levamos nossa caixa para mostrar para a outra turma e foi

quando as crianças fizeram a primeira constatação:  nós plantamos o feijão por

dentro do algodão e a outra turma plantou por cima. 

Esperamos mais alguns dias, cuidando da planta. Só que ficamos 4 dias sem

vir para creche devido a um feriado prolongado. Resultado: os algodões secaram e

os brotos nem deram sinal.  

Trouxe o fato para nossa roda de conversa, indagando as crianças sobre o

que tinha acontecido e elas devolveram:

 - A planta secou; ela morreu sozinha; ficou triste. 

 Após   as   devoluções   das   crianças,   propus   que   plantássemos   de   novo.

Escrevemos em cartaz tudo que a planta precisava para nascer e assim fizemos.

Resultado: cuidamos e regamos, mas não nasceram depois de muitos dias. 
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Fomos à outra turma contar e trocar sobre o que aconteceu e pedimos para

que eles nos ajudarem, pois os feijões deles já haviam brotado. Em mais uma roda

de conversa, levantamos hipóteses sobre o ocorrido, comparamos a forma como a

outra turma plantou e fizemos mais uma tentativa. 

Dessa vez fizemos um cartaz para contar quantos dias demoraria a nascer

o primeiro broto. Depois de cinco dias de muita expectativa e quase desistência,

enfim: NASCEU! (Gritou Valentina que, em todos os dias, ao entrar na sala, era a

primeira a ir ao encontro dos feijões, antes mesmo de tirar a mochila das costas). A

alegria tomou conta da turma no primeiro momento. Algumas crianças perceberam

que nem todos os feijões brotaram, mas mesmo assim o desabrochar contagiou a

todos. 

Na roda de conversa, fizemos um novo cartaz com os elementos que usamos

para plantar com a nossa observação de que o feijão tem que ser plantado por

cima do algodão para brotar.

Conforme o combinado, no dia seguinte, fomos colocar nossos brotinhos na

terra do canteiro. Mexemos na terra pela primeira vez, cavamos os buraquinhos e

com muito cuidado colocamos nossos brotinhos lá.

A Dona Iraildes participou conosco desse momento dizendo para as crianças

os dias que teriam que regar e sobre a terra dali estar um pouco fraca, depois de

questionada por uma criança ela respondeu:

- A planta do feijão precisa de terra forte e grande igual aquele coqueiro ali,

pra ficar viva, ela precisa de terra boa, mas vamos cuidar pra ver se ela cresce.

As crianças ouviram atentamente e, em seguida, se dirigiram ao coqueiro

imenso que também temos na entrada da creche para tentar escalar tal como João

do pé de feijão.
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Figura 13 -- Crianças tentando subir o coqueiro 

 
Acervo pessoal da autora 

Figura 14 – Crianças plantando o feijão na terra depois de germinar

Acervo pessoal da autora 
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3 TRANÇANDO A FOLHA REDE COM PRÁTICA E TEORIA 

O educador estando em qualquer função na escola (professor, coordenador,
diretor) é um profissional do conhecimento, um estudioso, um intelectual –
seu compromisso está em promover que seus alunos entrem em contato
com   seu   próprio   processo   de   conhecimento.   Para   isso,   a   disciplina
intelectual é a ferramenta básica. Assim como um pedreiro necessita de
ferramenta para levantar uma casa, o educador necessita de instrumentos
metodológicos para a construção permanente da disciplina intelectual, para
o estudo permanente que alicerça sua autoria e autonomia. (FREIRE, 2014)

           A aposta nos caminhos de reinvenção do conhecer veio não só das

marcas da minha história, mas também de muita pesquisa e leitura.  Para embasar o

começo   dessa   caminhada   coloquei   em   mãos   ferramentas   metodológicas   que

aprendi ao longo do curso com a professora Madalena Freire:  a observação, o

registro reflexivo sobre a prática/teoria, a avaliação e o planejamento.

Em   diálogo   com   Madalena   reflito   que   todos   os   instrumentos   foram

fundamentais para a construção desse trabalho, especialmente, a observação e o

registro. A observação, sem dúvidas, foi meu primeiro movimento de iniciação para

um olhar sensível  ao  tema  desenvolvido.    Os  registros  reflexivos  e fotográficos

documentaram as observações para que fossem transcritas aqui.

Foi a partir da observação que comecei a perceber a interação das crianças

com   as   folhas   e   frutos   da   amendoeira   e   como   sempre   demonstravam   sua

preferência por esses elementos em seu brincar.

Em uma entrevista para a rede Mova, Gandhy Piorsky (2015) traz sua tese de

que as crianças buscam a força da substancialidade nos materiais. Para ele, a

materialidade das coisas do mundo natural é capaz de irradiar nas crianças um

reconhecimento, ter sinapses mais rápidas e repercussões mais profundas, isso por

que somos natureza. 

Em uma das tardes em que fomos ao parquinho, as crianças brincavam com

galhos que caíram da amendoeira até que vi o Bernardo batendo repetidamente um

galho contra a parede de azulejo. Quando perguntei a respeito desse movimento,

ele me disse:

- Eu achei um pica-pau.

Quando pedi para segurar o “pássaro”, meus olhos arregalaram e pedi a ele

autorização para um registro.
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Figura 15 – Pica Pau 

Acervo pessoal da autora 

“A botânica do brincar desperta um imaginar da beleza” (PIORSKY, 2016, p. 71).

Propondo  um deslocamento antropológico  do ser  humano,  Piorsky (2015)

analisa que brincar com os elementos da terra traz não só a iniciação ao mundo

social como acontece nas brincadeiras de casinha. Brincar com elementos orgânicos

estimula a força criadora das crianças, enquanto os objetos frios inibem essa força.

Pude   observar   essa   compreensão   em   mais   outra   tarde,   nesse   mesmo

espaço. Percebi um movimento coletivo das crianças em juntar galhos e folhas

concentradas em um determinado lugar. Fiquei observando esse movimento  sem

nenhuma intervenção. Chegou um determinado momento em que elas sentaram em

volta e começaram a cantar a música da “Baleia”, depois levantaram e começaram a

pular por cima do amontoado e a soltar gargalhadas fazendo isso. Quando chamei

todos para a janta, perguntei a Beatriz sobre a brincadeira e ela revelou:

- A gente “tava” na fogueira.
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Figura 16 – A fogueira 

Acervo pessoal da autora 

Depois desse fato, percebi aqueles elementos como desencadeadores da

força criativa e de imaginação das crianças. Brincadeiras como essa ficariam mais

distantes com objetos prontos e já dotados de significados.

Os elementos da natureza, pelo que percebo, trazem brincadeiras específicas

que   são   diferentes   até   de   outros   objetos   não   estruturados   como   sucata,   por

exemplo. A   força   criadora   das   crianças   na   brincadeira   com   elementos   naturais

refere-se,   na   maioria   das   vezes,   a   conteúdos   que   envolvem   e   expressam

movimentos ligados à própria natureza. A ideia de fazer uma fogueira, por exemplo,

traduz isso.  Sendo assim, posso considerar esse movimento criador como uma das

formas de religação das crianças com a natureza.

Em   um   artigo   para   o   MEC,   Léa   Tiriba   (2010)   ressalta   que   “se   a   vida

transcorre no cotidiano das instituições, é aí que ela se afirma como potência ou

impotência, de corpo e de espírito.”

Essa posição da autora me faz refletir sobre a importância de experiências ao

ar livre para crianças que tem vivenciado o tempo dentro dos espaços educativos.

Creches   e   pré-escolas   são   espaços   privilegiados   para   aprender-ensinar
porque   lá   as   crianças   colhem   suas   primeiras   sensações,   impressões,
sentimentos do viver. Sendo assim a dimensão ambiental não poderia estar
ausente,   ou   a   serviço   da   dimensão   cultural,   ambas   deveriam   estar
absolutamente acopladas. (TIRIBA, 2010, p. 2)
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O sistema cultural em que as famílias vivem hoje expressa a importância das

experiências vividas dentro das creches e pré-escolas. As crianças que atendemos

passam a maior parte do seu tempo dentro desses espaços.

Richard Louv (2016) em seu livro “A última criança na natureza” faz uma

pesquisa profunda sobre a presença da natureza na vida das crianças e sua relação

com o seu bem-estar físico, social, espiritual e acadêmico.

Louv (2016) traz que a ausência de contato com a natureza não acontece só

nos espações de Educação infantil. Em sua pesquisa, ele analisa que “as crianças

simplesmente   não   estão   lá   fora”,    nas   ruas   e   praças   como   nos   acontecia

antigamente. Isso reforça o aproveitamento do tempo vivido dentro da escola.

Penso que diante disso já temos bons apontamentos para repensar a oferta

de tempo para as crianças tendo em vista a fração desregulada que elas têm dentro

da rotina em que esses momentos não são privilegiados.

Sei que essa compreensão não acontece de um dia para o outro, vivemos em

uma sociedade que nos prega uma relação de distanciamento e superioridade com

a natureza; crescemos sem entender que não estamos fora do “meio ambiente” que

estudamos nos livros de ciências, aquele “meio ambiente“, as matas, rios e florestas

que temos que preservar. O entendimento de que temos um meio ambiente desde o

dia em que nascemos não nos foi dado, o que precisamos rever é a nossa forma de

relação com o mesmo.

Os profissionais de educação não foram imunes a essa apreensão, somos

reféns de uma dicotomia entre corpo e mente, razão e emoção, ser humano e

natureza que foi construída durante uma vida inteira dentro de nós.

Ainda é comum dentro das escolas a “cultura da limpeza“. Tiriba (2005) traz a

importância   de  superar   esse   movimento   que  relaciona  os  elementos  do  mundo

natural à sujeira, à doença e ao incontrolável.

Depois   de   conseguir   convencer   os   profissionais   a   deixarem   as   crianças

explorarem o parquinho sem varrer as folhas, o primeiro passo dentro da minha

prática nesse sentido foi começar a colocar no planejamento o nosso tempo de

contemplação da natureza. Tudo corre muito rápido nos dias atuais, as crianças

também sentem essa velocidade. Passei a leva-las para o espaço externo à tarde

para deitarmos olhando para o céu. Em outros momentos, via as crianças vibrarem,
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quando encontrávamos o espaço com o cenário de pós ventania, com muitas folhas

e galhos no chão. Eu deixava se entregaram para inteirações e descobertas.

No texto Notas sobre a experiência e o saber de experiência, Jorge Larrosa

(2002) propõe o tempo de disponibilidade e atenção para que algo nos aconteça ou

nos toque. O saber de experiência nos pede um tempo de interrupção que chamo de

“ócio vulnerável”.

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque,
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar;
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender
a   opinião,   suspender   o   juízo,   suspender   a   vontade,   suspender   o
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo
e espaço. (LARROSA, 2002, p. 24)

O ócio vulnerável é um momento em que nos colocamos passíveis para

deixar fluir a imaginação e as descobertas que apareçam de forma individual ou

coletivamente. É preciso

rever   as   concepções   de   mundo   e   de   conhecimento   que   orientam   as
propostas curriculares em que a natureza não tem valor em si mesma. Ela
serve   apenas   como   matéria-prima   para   a   economia   industrial”   (TIRIBA,
2007, p. 5).

Durante   esses   momentos,   as   crianças   se   mostravam   muito   envolvidas   e

concentradas, explorando e compartilhando suas descobertas e criações. Vejo que,

parar para se encontrar com o ócio e conectar-se com a natureza, é parar para

encontrarmos com nosso interior, nossa essência.

Esses   momentos   propiciam   o   que   Piorsky   (2015)   chama   de   busca   da

intimidade   tátil   das   coisas.   É   um   desejo   das   crianças   se   aprofundar   na

substancialidade dos elementos.
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Figura 17 -- Achados do parquinho

Acervo pessoal da autora 

Para Larrosa (2002) a velocidade com que os fatos têm acontecido impede

que se estabeleça conexão entre acontecimento e memória. Isso me faz apostar

ainda mais nesses momentos como não só espaços para o desenvolvimento e

aprendizagem, mas também para a formação de memórias significativas. 

Tiriba (2010) destaca que

Assim,   é   preciso   que   inventemos   um   cotidiano   cujo   sentido   seja   o   de
interagir, brincar, criar, aprender... para poder seguir interagindo, brincando,
criando,   aprendendo...   numa   nova   perspectiva   de   educação   como
acontecimento, em que a relação com o tempo e com o conhecimento não é
cronológica, mas intensa, criativa, emocionada (TIRIBA, 2010, p. 9-10).

Figura 18 – Criança explorando elementos naturais  

Acervo pessoal da autora 
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3.1 Reinventando Caminhos 

Sendo   assim,   é   fundamental   investir   no   propósito   de   desemparedar   e
conquistar os espaços que estão para além dos muros escolares, pois não
apenas   as   salas   de   aula,   mas   todos   os   lugares   são   propícios   às
aprendizagens:   terreiros,   jardins,   plantações,   criações,   riachos,   praias,
dunas, descampados;[...]  Além de se constituírem como espaços de brincar
livremente e relaxar, esses lugares podem também ser explorados como
ambiente de ouvir histórias, desenhar e pintar, espaços de aprendizagem,
em que se trabalha uma diversidade de conhecimentos (TIRIBA, 2010, p. 9).

Considerar a natureza como caminho para o desenvolvimento de conteúdos

pedagógicos trouxe vida a minha prática. As experiências trazidas nessa pesquisa

trazem essa possibilidade como algo real. As cores da vida apareceram nas nossas

visitas ao canteiro, ao deitar para olhar o azul do céu, na tinta de beterraba, na neve

improvisada do Natal. No nosso álbum de folhas flores e sementes, as cores das

fases da folha estavam presentes com anexos de percepções: 

Figura 19 – Álbum de folhas, flores e sementes

Acervo pessoal da autora

As formas da vida também se fizeram presentes em nossos estudos, os

conceitos de casa e hipóteses de nascimento foram documentados nesse mesmo

álbum.
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Figura 20 – A casa do feijão 

Acervo pessoal da autora 

Para   Piorsky   (2015),   a   morfologia   das   plantas   é   a   forma   primordial   da

natureza e é espelho da nossa forma e corporeidade.

Durante o curso, pude observar em uma visita de estágio à Escola Parque, as

produções das crianças que expressam essa visão do autor.

Figura 21-- Produções dos alunos da Escola Parque 

Acervo pessoal da autora 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciei esse trabalho como uma aposta e, para começar, devo dizer que ela

não se encerra aqui.

É preciso ainda muita força, estudo e resiliência para disseminar a visão

dessa pesquisa. Por perceber que o assunto ainda não tem muita relevância dentro

da   rotina   e   propostas   pedagógicas,   confesso   que   me   senti   sozinha   em   muitos

momentos.

Tudo   começou   com   pequenos   passos   e   aos   poucos   fui   conseguindo

pequenos avanços. Antes, as folhas eram sujeira e eram retiradas com urgência do

alcance das crianças, hoje já são vistas como objeto de interação e aprendizado.

A utilização de elementos naturais para a produção de materiais pedagógicos

como a tinta de beterraba trouxe cor de vida e reinvenção de caminhos para se

trabalhar os mais diversos conteúdos.

Foi   vivendo   e   sentindo   o   conhecimento   com   as   crianças   lá   fora   que   eu

descobri o quanto a nossa conexão com a natureza é possível e, mais do que isso,

descobri que ela está dentro de nós. Fazemos parte de um todo.

Tendo sido marcada pela história da minha família, vivi esse processo com o

intuito   de   que   as   crianças   estabelecessem   vínculo   com   o   espaço   da   creche   e

aprendemos que a gente só cuida do que a gente conhece e se dedica. 

Como disse a raposa ao Pequeno Príncipe de Saint-Exupery: “Foi o tempo

que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante”.

A experiência com feijões me fez acreditar que não plantamos só feijões, mas

também   sementes   de   cuidado   com   o   ambiente,   movidos   pelo   sentimento   de

pertencer a ele.

Esse   trabalho   não   só   reinventou   caminhos,   mas   também   me   reinventou

enquanto professora. Sei hoje que toda proposta em que se acredita vale a pena a

aposta.

E mesmo que o caminho pareça longo e árduo, apostar no que já é possível,

não seria esse o primeiros passo?
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