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UM INÍCIO DE CONVERSA

 Vou começar nosso encontro propondo uma reflexão: 

 Qual a primeira lembrança que vocês têm a respeito do seu contato com a escrita? 



COMPARTILHANDO HISTÓRIAS...
 Minha mãe sempre escreveu. Lembro-me dela fazendo inúmeras

anotações. Sua caneta fazia movimentos frenéticos para frente e para

trás e eu ficava olhando encantada para as marquinhas que saíam no

papel. Então, eu pedi um caderno. E uma caneta (lápis não, porque tinha

de ser igualzinho à mamãe). Sempre que minha mãe sentava para

escrever, eu pegava meu caderno para escrever também...linhas e

linhas... folhas e folhas cheias de rabisquinhos. E quando terminei o

caderno, recebi elogios e o olhar afetuoso da minha mãe que, até hoje,

aquece meu coração. E, obviamente, ganhei outro caderno.



POR QUE FALARMOS DE LEMBRANÇAS....

 Quando falamos em escritas de diários, em geral, acredito que seja 

muito importante esta conexão afetiva com a escrita. Precisamos gostar 

de escrever. 

 Mas como aprendemos a gostar de escrever? 

 Tenho ouvido muito, estudado muito, conversado muito... Mas a 

conversa que me fez pensar mais sobre isso, foi num encontro com o 

Cristiano e com a Lígia Aboões sobre nos alimentarmos esteticamente. 

 Precisamos nos colocar à disposição para entrar em contato com a 

cultura escrita e não somente através da leitura de livros pedagógicos, 

mas de livros em geral que nos façam gostar de ler. 





 Quando lemos a tese de Doutorado do Cristiano sobre Diário de 

Bordo vemos que a primeira preocupação que ele teve no trabalho 

com suas professoras foi em relação à troca de livros. 

 No capítulo 1 da dissertação ele nos conta como foi essa criação de 

uma rede cultural com as professoras da escola. 

 Compartilha conosco que, gostar de ler pode ser aprendido e foca 

nesta troca de leituras interdisciplinares e depois na conversa, nas 

discussões, nos pensamentos e nas emoções que essas leituras 

ocasionaram. 

 https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/14343/1/Cristiano%20Rogeri

o%20Alcantara.pdf

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/14343/1/Cristiano Rogerio Alcantara.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/14343/1/Cristiano Rogerio Alcantara.pdf
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/14343/1/Cristiano Rogerio Alcantara.pdf


PARA REFLETIR... COM  JEROME BRUNER

 O que acabou por me convencer foi reconhecer como os problemas da 
educação se ligavam intimamente com as questões que tomam vulto na 
formação dessa psicologia cultural – questões como a produção e o ajuste 
de significados, sobre a construção da personalidade e de um sentido de 
actuação, sobre a aquisição de capacidades simbólicas e, de modo especial, 
sobre o situacionismo da actividade mental. É que não é possível entendera 
actividade mental sem ter em conta o estabelecimento de seus contextos 
culturais e dos seus recursos, que são o que realmente da à mente forma e 
competência. Aprender, recordar, falar, imaginar, tudo isso é possibilitado 
através da participação numa cultura (BRUNER, 2000, p 11)

 Jerome Bruner – Cultura da Educação, Lisboa. Ed. 70, 2000



CONTINUANDO COM BRUNER

 Jerome Bruner, a partir da teoria de Vygotsky, fala sobre uma abordagem 

chamada ANDAIME. 

 “Para atuar como andaime, os adultos precisam ficar constantemente de 

olho numa criança que está  numa situação na qual existe potencial de 

aprendizado. O adulto estrutura  com sensibilidade a situação de forma 

que a resolução de problemas  seja estimulada e apoiada. Algumas vezes, 

esta abordagem requer pouca atenção; pois em certas situações a 

presença do adulto é todo o apoio que o bebê ou criança precisa. Afinal, 

problemas são valiosas oportunidades de aprendizado.” (GONZALEZ-

MENA, 2014, p 14.  



 A concepção de “andaimes” se aplica tanto em relação à professora em 

relação aos bebês e crianças pequenas, como em relação à coordenação 

pedagógica e seus professores. Devemos estar atentos a: 

 Isso significa dizer que a escrita faz parte de um processo longo, um 

investimento em formação e em diálogos que promovam uma escrita cada 

vez mais articulada e reflexiva. 

Onde 
estão?

O que 
fazer?

Onde 
quero que 
cheguem?



DEVOLUTIVAS POTENTES – NOSSAS 

GRANDES ALIADAS

 Eu procuro ter um planejamento das devolutivas para cada professora 
ou grupo de professoras. As devolutivas elas são nossas aliadas, 
principalmente em relação à qualificação dos registros. 

 Algumas coisas são muito importantes: 

 1. Definir qual será seu objetivo para o ano em relação a determinada 
professora ou grupo. Ter clareza onde quero que elas cheguem;

 2. Encontrar bons textos, estudar sobre o assunto e conseguir ajudar 
teoricamente; 

 3. Investir nas conversas individuais ou nos pequenos grupos.



Memórias afetivas ou 
não tanto em relação 

à escrita e leitura

Diagnóstico

Aspectos estéticos e 
culturais

O que nos alimenta

Aspectos 
pedagógicos

Indicadores de caminho

Escrita potente e 
reflexiva –

“projetazzione”
Onde eu quero chegar

Necessidade da 
escrita no ambiente 

educacional

objetivo



CAMINHARES DO CEI PARQUE SANTA 

RITA

 Algo que não posso deixar de mencionar é que estas reflexões são 
recentes. Começaram em 2018, quando nossa formação tinha como 
tema “Parque Sonoro” e ao falarmos em como incentivar as crianças a 
escutarem seus próprios ritmos, os sons do próprio corpo, a 
conhecerem os sons que poderiam produzir... Também começamos com 
a discussão, junto com a construção coletiva dos Relatórios de 
Acompanhamento das Aprendizagens das Crianças, sobre como nós 
poderíamos estar atentas à aprendizagens tão sensíveis e subjetivas. 

 Ao longo do ano de 2018 fomos percebendo que precisávamos de uma 
formação em escuta ativa para compreendermos melhor sobre como a 
criança fala integralmente conosco. 



“O OLHAR SENSÍVEL PARA A 

ESCUTA DE BEBÊS E CRIANÇAS 

PEQUENAS COMO POSSIBILIDADE 

EFETIVA DE TRABALHO NO CEI”

Compartilhando o Projeto Especial de Ação de 2019



A Construção da Docência com 
Bebês e Crianças Bem Pequenas em 
Creches;

Culturas Infantis e Experiências 

Estéticas: Entre Corpos Grandes e 
Bem Pequenos de 

Altino José Martins Filho

Estudo da autonomia, linguagem e 

interações à partir da abordagem 

de Emmi Pikler



Três Autores para Compor a 

Interlocução Teórica (Pikler, 

Malaguzzi e Bruner) Foco no Cuidador e na Criança. 



A dimensão 

formativa nos 

registros 

pedagógicos;



 E, logo no começo do ano de 2019, de acordo com as discussões  que já 

havíamos tido, iniciamos nosso registro dentro de outra perspectiva: 

• Planejar

• Observar

Saber ouvir

• Observar

• Registrar

Saber Pensar

• Registrar

• Planejar

Saber Projetar



 Realmente, foi uma surpresa para mim, reconhecer o quanto foi difícil 

para as professoras esta mudança de paradigmas, pois a grande maioria 

sempre escreveu muito bem. E tinha professoras fantásticas, com uma 

prática incrível vindo conversar comigo que estavam com dificuldade em 

registrar. 

 E duas falas me marcaram bastante: 

Eu pensava que sabia escrever e 

agora percebi que não sei de nada. 

Professora Fátima
Debora, eu não sei olhar do jeito 

como você olha. 

Me ensina como olhar, como saber 

do que as crianças precisam. 

Professora Corina



 Então, eu volto para minha formação, reorganizo o conteúdo do PEA  e 

começo a inserir, à medida que estudamos, a prática que esta teoria 

pode revelar. 

 À medida em que monto os Power Points das formações com as 

bibliografias que eu coloquei pra vocês acima eu vou inserindo fotos 

que contextualizam as teorias, relatos de práticas, percursos que elas já 

haviam percorrido e propostas do que fazer daí por diante. 

 Enfim, um estudo que oferecia caminhos diretivos. 

Teoria
Relatos 

de Prática



 E eu fui percebendo, que esta forma de trabalhar com os conteúdos 
formativos, validando o que já faziam e incentivando aprimorarem as 
práticas, os olhares e a escuta efetiva dos bebês e das crianças, através 
de fotos e histórias ia fortalecendo a autoestima das professoras e 
incentivava a busca desses novos caminhos. 

 A partir daí, elas fortalecem a prática diária, percebemos claramente que 
precisaríamos estudar sobre projetos e reorganização dos ambientes e 
a escrita reflexiva se torna mais potente e indicativa de boas práticas a 
partir das curiosidades das crianças ou de suas hipóteses provisórias ou 
posturas investigativas. 

Foco 2020
Projetos 

Pedagógicos
Reorganização 
dos ambientes



 Elas começam a escrever, olhar para essa escrita e encontrar ali 

caminhos formativos para os bebês e crianças pequenas, atentas às 

aprendizagens e a como os projetos validam esta escuta e promovem as 

descobertas. 

 E, as professoras começam a falar que a escrita quinzenal não dá conta 

de tudo que as crianças pensam e trazem como possibilidades de 

trabalho e investigação. 

 Elas começam a sentir a necessidade de uma escrita diária, reveladora 

de percursos e que indiquem caminhos de projetos diferentes, até 

mesmo do que elas pensaram. 



 E a proposta de trabalho era essa para 2020 em relação aos registros: 

Primeira Provocação

Projetos
Segunda Provocação

Escrita reflexiva
Objetivo

Diário de Bordo



COMPARTILHANDO UM MAPA MENTAL 

DA FORMAÇÃO...



E O PROFESSOR NESTE PROCESSO? 

 Como foi o olhar do professor em relação a este percurso formativo e 

a proposta da escrita reflexiva e diária como direcionadora da prática 

pedagógica com bebês e crianças pequenas? 

 Convido a professora Cristiane Abrahão Zaleschi Arcanjo para 

conversar um pouco com vocês. 


