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Olhares. 

Pra todo lado.

Pra todo lado 2. Fazendo cócegas no imaginário.

Conquistando a Verticalidade. 

Abordagem Pikler em Literatura de Cordel.

4

05 livros lançados sobre infâncias:



Sobre o que vamos falar:

Organização do Documento: 

➢3 capítulos: 
•O que é escuta?
•Por que escutar?
•Como escutar?

➢Direcionadores 



"Cada criança tem o direito de se 
sentir importante" (Isabelle Deligne)



Primeira fronteira: 

Pedagogias Transmissivas Pedagogias Participativas

Fr
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te
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a

Tênue

Passagem sem volta



Precisamos de um meio de transporte:

Currículo 

Escuta 



Segunda fronteira// dentro da própria escuta

Escuta = categoria Escuta = ferramenta

Fr
o

n
te

ir
a

Poética
Emplastro
Genérica

Instrumento
Mensurável
Treinável



O que é escuta?



A escuta é o coração da ação pedagógica 





Características da escuta

A escuta precisa ser aberta e sensível à necessidade de
ouvir e ser ouvido e à necessidade de escutar com todos os
nossos sentidos, não só com os ouvidos. A escuta deve
reconhecer as muitas linguagens, os muitos símbolos e
códigos que as pessoas usam para se expressar e se
comunicar. (RINALDI, 2016b, 236)



De qual bebê e de qual criança estamos falando?



Comunicação não-verbal do bebê e da(o) 

educadora(or).



Algumas questões são cruciais:

O que o corpo do bebê comunica com seus
movimentos?

O que seus gestos comunicam?

O que seu olhar comunica?

O que o toque da(o) educadora(or) comunica?

O que a fala abstrata da educadora comunica?



Cena: “seu cagão” 

Mike era um bebê de um ano e seis meses. Quando se agachou, num canto da

sala, logo sua educadora referência percebeu que ia fazer cocô. Ela disse: - “de

novo? É a décima vez que esse bebê faz cocô no dia. Não aguento mais trocar

esse cagão”. Todos os bebês olharam para a educadora e para Mike. Então, ela

esperou um certo tempo, e foi trocá-lo. Aparentemente irritada, pegou o bebê, o

levou ao trocador e, aceleradamente, começou tirar sua roupa. Entre um

movimento e outro, dizia: - “seu cagão. Você não para de fazer cocô, não, é? Não

aguento mais trocar você, seu cagão”. Depois de trocá-lo, retornou à sala e

colocou Mike sentado no chão e falou: - se você fizer cocô de novo, vai ficar com

a fralda cheia, seu cagão. Você escutou?”. Em seguida, a educadora cruzou os

braços e falou para sua parceira na turma: - “não aguento mais limpar bunda de

bebê”.



A escuta efetiva.



As dimensões da Escuta Efetiva.  



Dimensões Global da Escuta Efetiva.  



Dimensões do diálogo da Escuta Efetiva.  



Dimensões do detalhe da Escuta Efetiva.  



Capítulo 2. Por que escutar?



“Es el escuchar, no el hablar, lo que confiere

sentido a lo que décimos”

(ECHEVERRÍA, 2006, p. 142)

Tradução: É o escutar, não o falar, o que confere sentido ao que dizemos” (ECHEVERRÍA,

2006, p. 142)



Escuta e a construção das relações de 

qualidade. 



Escuta: instrumento que estrutura a ação 

pedagógica.



Escuta: potencializador de criatividades.



Capítulo 3. Como escutar?  



Competências essenciais para escutar os 

bebês e as crianças.



Fazer Silêncio Intencional 



Saber os momentos apropriados de escuta



Manter atenção focada (sentidos atentos).



Saber Contextualizar

•o estágio de desenvolvimento cognitivo,

•o diagnóstico de contexto, 

•a concepção de infância 



Cena: “Tarefa” para bebês.

Era uma turma de Berçário II. Os bebês foram colocados sentados nas

cadeiras. Cada um recebeu uma folha de papel e um pincel. Assim

que eles faziam algumas pinceladas, as educadoras já lhes tiravam os

materiais e lavavam suas mãos. Alguns bebês não apresentaram

interesse pela atividade. Mesmo assim, uma educadora segurou o

pincel nas mãos destes bebês e os ajudou para “finalizar” suas

pinturas. Todas as obras foram colocadas penduradas num cordão na

parede para secar.



Escuta e registro na Educação 

Infantil



Para isso,

• Dimensões  da escuta efetiva;

• Competências essenciais

Transforma as formas de 
captar, entender, 
registrar e transformar.

Quatro elementos:

Concepção de infância;

Proposito/princípios;

Intencionalidade em valorizar/potencializar o que surge

da criança;

Concepção de docente co-protagonista;



Então, para ter uma passagem sem volta, 
precisamos entender:

O que é escuta?

Por que escutar?

Como escutar?



Muitas Unidades educacionais já iniciaram um 
processo forte de escuta. 

As ferramentas disponíveis neste documento 
vão ajudar a mensurar para desenvolver,  
aprimorar e potencializar essa escuta.



# Vamos escutar as infâncias?



Gratidão !!!




