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O Olhar da Criança sobre o Mundo
“[...] Um milagre acontece cada vez que uma nova
criança vem ao mundo. É assim que o mundo é
criado novamente debaixo do céu”.
(Jostein Gaarder, 1992)

Apresentação
Criança fala, ouve, age e também opina

A primeira infância – período crucial na formação do indivíduo, que vai do
nascimento até completar-se seis anos de idade – teve um Plano Nacional,
elaborado pela Rede Nacional Primeira Infância e aprovado, em 2010, pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Em 2013, fruto de iniciativa da Solidariedade França-Brasil (SFB), com
apoio do Instituto C&A, e articulado com o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA, o Fórum Popular Permanente dos
Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA, o Núcleo de Creches e
Pré-Escolas Comunitárias da Baixada Fluminense – Nucrep, a Associação
dos Conselheiros Tutelares de Nova Iguaçu – ACTNI, dentre outras
organizações governamentais e não governamentais de Nova Iguaçu, o
Projeto “Construindo em Rede” promoveu a elaboração do Plano Municipal
pela Primeira Infância em Nova Iguaçu.
Esta elaboração contou com a participação ativa de cerca de 170 pessoas
de diversas instituições sociais e órgãos governamentais, utilizando
diversas instâncias de discussão, tais como: encontros, grupos de trabalho,
seminários etc.
Aprovado no CMDCA em novembro de 2013, o Plano Municipal contém
um diagnóstico com informações sobre as políticas públicas na cidade e
sobre a legislação, além de propostas de ações em 13 temas relacionados à
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educação, à assistência social, à cultura, à convivência familiar, ao
urbanismo e meio ambiente, à violência, dentre outros.
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Entendendo a criança como sujeito e protagonista de seus próprios
processos, percebeu-se – já no início das ações de elaboração do plano –
que seria primordial introduzir a visão e a opinião da primeira infância de
forma transversal a todos os temas propostos. Para isso, foi realizada uma
oﬁcina de participação do público infantil1, cuidando de reunir crianças de
realidades e lugares diferentes da cidade (urbana e rural, pública e
particular, particular e comunitária etc.), mesclando os olhares e as
opiniões das várias infâncias de Nova Iguaçu sobre suas impressões acerca
dos lugares onde moram, dos seus gostos, dos espaços que frequentam e
das diﬁculdades e problemas que enfrentam no dia-a-dia.
Com a participação de 26 crianças entre 3 e 6 anos de idade, de turmas
de Educação Infantil da rede pública municipal, das creches comunitárias e
da rede particular, esta atividade 2 constituiu-se como uma parte
fundamental da elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de
Nova Iguaçu, pois materializou o princípio de que toda criança é sujeito de
sua história e de sua identidade, sendo a primeira experiência de
participação infantil na discussão e elaboração de Planos Municipais pela
Primeira Infância realizada no Brasil, segundo a Rede Nacional Primeira
Infância.

Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu

“A infância não é um tempo,
não é uma idade,
uma coleção de memórias.
A infância é quando ainda
não é demasiado tarde.”
(Mia Couto, 2009)

Introdução
Quem tem que opinar nas políticas para a criança?
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A importância da participação das crianças no processo de elaboração
das Políticas Públicas é um tema que vem sendo cada vez mais discutido por
organizações e pessoas nos mais diferentes países. No Brasil, podemos
citar como exemplo as ações da Rede Nacional Primeira Infância – RNPI, em
especial, por suas publicações sobre o tema3, onde o próprio Guia para a
elaboração dos Planos Municipais4 sugere que os mesmos “devem ser
construídos por meio de um amplo processo de participação social,
incluindo também [...] crianças, de modo a permitir que sua visão de
mundo seja contemplada” (p. 20). Da mesma forma, as instituições que
compõem a RNPI caminham no sentido da escuta das crianças no
desenvolvimento de seus projetos e publicações, tais como: a ONG Avante
(BA)5, a Secretaria da Criança de Brasília (DF)6 e o Centro de Criação de
Imagem Popular – Cecip (RJ)7. Na elaboração do Plano Municipal pela
Primeira Infância de Nova Iguaçu, a Solidariedade França-Brasil – SFB
também realizou ação nesse sentido, o que se constitui no objeto desta
publicação.
O direito à participação das crianças foi consagrado pela Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações
Unidas8, que neste ano de 2014 completará 25 anos. O artigo 12 da referida
Convenção é o que mais se aproxima da temática da participação das
crianças.
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Artigo 12
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular
seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre
todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em
consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança.
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a
oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que
afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante
ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da
legislação nacional.

Mesmo já sendo um avanço considerável, o conceito de participação
previsto pela Convenção está ainda longe do desejável. Reﬂetindo sobre tal
direito previsto, Liebel (2013) chega à conclusão em relação à infância que
"[...] seu direito a opinar se limita a assuntos que afetem a criança, de modo
que os exclui totalmente de qualquer responsabilidade política ou
econômica"9. (p. 104)
Para o autor, a participação infantil tem que ir além daquelas atividades
deﬁnidas por adultos para ela, sendo um "[...] elemento integral da
atividade cotidiana vital e signiﬁcativa das próprias crianças”10 (p. 113). Ele
alerta que “[...] essa atividade tem a ver sempre com relações e interrelações, de modo que se trata de compreender e respeitar as crianças não
só como atores executores, mas como sujeitos com autoria e direitos
próprios"11. (p. 113)
Liebel (2013) estabelece cinco dimensões de justiça que ajudam a
compreender esta temática do ponto de vista das crianças e dos
adolescentes, quais sejam12:
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- Primeiro: [...] um dos aspectos fundamentais da justiça é que as crianças,
não só têm direitos, mas que devem poder exercê-los e gozá-los. [...] Neste
contexto, surge o tema da discriminação por idade [...] e também a temática
da justiça entre pessoas de diferentes idades. (p. 13)
- Segundo: outro aspecto de justiça [...] é em qual medida é superada a
discriminação das crianças como cidadãos e cidadãs. [...] Neste contexto, é
crucial o tema da participação ou [...] da justiça política [...] (p. 13-14).

12

- Terceiro: outro aspecto do tema da justiça tem a ver com como superar a
discriminação social que sofrem as crianças por origem social, gênero ou
outras características [...] e que as prejudica em suas oportunidades de vida e
de desenvolvimento. [...] Neste conceito, vê-se as crianças como atores que
têm um interesse próprio na justiça social e que contam com as competências
necessárias para reclamá-la. (p. 14)
- Quarto: [...] No entanto, o tema é, também, como manejar a diferença
individual ou as características culturais especíﬁcas de diferentes grupos
populacionais. [...] Surge a pergunta de [...] como manejar o postulado da
participação infantil em diferentes contextos culturais. (p. 14-15)
- Quinto: ﬁnalmente, com respeito às crianças, está o tema do
desenvolvimento de suas próprias ideias sobre o que é a justiça ou sobre seu
sentido de justiça e de como utilizá-lo [...]. (p. 15)

Do texto acima, depreendemos que, primeiro, não basta
ter direitos escritos em lei, são necessárias ações que
garantam, às crianças de todas as faixas etárias, a
possibilidade de que estes direitos façam parte da realidade
vivida por elas; segundo, todas as crianças e adolescentes
têm que ter a oportunidade de participar e serem ouvidas,
mesmo as da primeira infância; terceiro, é preciso entender
que os direitos são para todas as crianças, mas com a
atenção devida às situações de vulnerabilidade individual e
social; quarto, é necessário considerar a existência de
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várias infâncias, segundo a diversidade de contextos nos quais estão
inseridas as crianças; e quinto, que devemos respeitar as crianças como
sujeitos, com suas visões, ideias, anseios e protagonismo.
Apesar dessas considerações, quando se fala em direitos da criança, o
conceito mais presente é o da “proteção”, tanto é que as diversas leis que
tratam sobre a questão nunca têm as crianças como protagonistas. Mesmo
assim, é evidente a importância fundamental dessas leis, em especial,
quando se trata do perigo à vida e a integridade física das crianças. Sendo
assim, nos pressupostos de Liebel (2013),
um dos principais desaﬁos está em enfocar as pretensões das crianças [...]
para ter uma vida satisfatória e estabelecer qual é a responsabilidade da
sociedade sobre isso. As crianças também são "membros criativos, éticos e
morais da comunidade" (apud Ben-Arieh, 2007), e é necessário levá-las em
conta com seus pontos de vista, suas percepções subjetivas e como atores
capazes de inﬂuenciar seu ambiente. 13 (p. 84)

O autor acentua que "em relação à infância, devemos considerar que seu
status social não é o mesmo que o dos adultos e que, crianças e
adolescentes vêm a realidade com um olhar diferente dos adultos"14 (p. 84).
A ideia que se aproxima mais da pretendida por esta publicação, que
sistematiza o desenvolvimento de Oﬁcinas com o público infantil na
elaboração do PMPI – Nova Iguaçu, é a da experiência italiana da “Cidade
das Crianças”15, liderada pelo educador Francesco Tonucci (Frato). O projeto
advoga que “um instrumento fundamental para reconstruir um ambiente
acolhedor e disponível, relacionado com as crianças, é pedir-lhes que
contribuam, chamá-las a colaborar para fazer uma mudança real do
ambiente urbano”16. Para que a participação infantil seja útil e vantajosa o
projeto em questão acentua que são necessárias duas condições básicas:
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[...] A primeira é que, o adulto que convida as crianças a participar tem que
estar convencido de que as crianças podem realizar uma contribuição real,
estar disposto a levá-los em conta e, consequentemente, necessitar de sua
ajuda. A segunda, que o adulto que convida as crianças a participar deve ter o
poder de levar a cabo o compromisso assumido.17

O Projeto conclui que, “mediante uma correta participação, as crianças
vivem importantes experiências de cidadania que contribuem para o bemestar de todos”18.

14

Da mesma forma, nos valemos dos estudos de William A. Corsaro sobre
culturas infantis dentro da área denominada Sociologia da Infância, tendo
como base a resenha de Zlot e Chamarelli (s/d)19, que aborda questões mais
especíﬁcas da primeira infância. Sobre o assunto, Corsaro nos apresenta a
perspectiva da “reprodução interpretativa”, ao contrário de diversos
estudos sobre “socialização”, “que veem a criança como consumidora da
cultura dos adultos”. Nos pressupostos do autor, “o termo interpretativo
abrange aspectos criadores da participação infantil na sociedade e o termo
reprodução inclui a ideia de que as crianças colaboram ativamente para
produção e mudanças culturais, sendo afetadas pela sociedade e cultura
que integram” (p. 2). Podemos dizer, então, que:

a partir dessa concepção, as crianças são compreendidas como reprodutoras
de uma cultura que é apresentada a elas e que as afeta, assim como
produtoras e membros ativos na construção social da infância e sujeitos
capazes de criar e modiﬁcar aspectos dessa cultura. (p. 1)

De acordo com as resenhistas, para Corsaro, “as crianças são agentes
sociais que, de forma ativa e criativa, contribuem para a produção das
sociedades adultas e são produtoras de cultura” (p. 1-2).
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Foi a partir desses pressupostos que a Oﬁcina “O Olhar da Criança sobre o
Mundo” foi pensada e organizada. Os “produtos” da Oﬁcina ﬁcaram
expostos na sala onde aconteceram as reuniões dos Grupos de Trabalho que
elaboraram o PMPI-Nova Iguaçu, contribuindo para a discussão e para
inclusões do olhar das crianças no texto. Foi possível, por exemplo, perceber
o que as crianças pensam sobre a cidade, em diferentes pontos de vistas:
indo desde a escolha do Shopping como o local preferido, mas também com
outras percepções, tais como: “no campo a gente brinca, joga bola, faz gols.
Eu brinco aqui [referindo-se ao campo de futebol que ela desenhou] quando
não estou na creche”. Também, foi possível perceber que faltam espaços
para as brincadeiras, inclusive, nos Centros de Educação Infantil. Assim, ao
fazer o exercício “a creche/pré-escola que queremos”, apareceu com clareza
a falta de prioridade dada aos brinquedos, pois, as crianças desejam “lugar
para brincar, um escorrego”, “casa de bolinhas”, “uma piscina”... Outro
exemplo foi a discussão sobre Cidade e Meio Ambiente, onde algumas
crianças, no processo da Oﬁcina, observaram que “só na creche tem
parquinho”, ao se referirem à sua localidade, deixando clara, por um lado, a
ausência de espaços destinados à infância na concepção urbana e, por
outro, que os baixo índices de atendimento na Educação Infantil prejudicam
ainda mais o acesso das crianças a espaços com esse tipo de equipamento.
A experiência das atividades com as crianças, ao mesmo tempo em que
enriqueceu as discussões e a elaboração do Plano Municipal, pode também
alimentar novas reﬂexões, sendo um importante passo de sensibilização
das pessoas para a escuta das crianças e da importância do protagonismo
delas na elaboração de políticas públicas.
Desta forma se, por um lado, a Oﬁcina “O Olhar da Criança sobre o
Mundo” não pode dar conta de todas as discussões que envolvem o Plano
Municipal, por outro, constitui-se em importante contribuição, ampliando o
conhecimento acerca da opinião das crianças sobre a realidade, além de
ampliar as experiências de trabalho com o protagonismo infantil.
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“Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito [...]
e o lance a outro; [...]
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
(João Cabral de Melo Neto, 2008)

A Preparação
Construindo juntos!

Em uma reunião, logo no início do Projeto Construindo em Rede:
elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância em Nova
Iguaçu e, com a habitual inquietude que permeia a metodologia de
construção participativa vivenciada em todos os projetos desenvolvidos
pela SFB, a equipe do projeto se perguntava sobre o que estaria faltando no
processo de elaboração do PMPI. Vimos que, apesar da proposta de
desenvolver um projeto realmente participativo, o olhar da criança sobre os
temas trabalhados – todos relacionados à infância –, não tinha sido
contemplado por nós nas ações iniciais previstas no projeto. Foi então que
nos empenhamos em priorizar soluções para atender à necessidade de ter
as crianças como protagonistas do Plano Municipal, dialogando com os
temas propostos e com os atores do Sistema de Garantia de Direitos da
cidade.
Para promover a escuta das crianças em relação aos temas, decidiu-se
promover um encontro, em forma de oﬁcinas. Já com a clareza de que a
infância no município está composta de uma diversidade de crianças,
inseridas em diversos contextos e realidades, as reﬂexões da equipe
trouxeram a pergunta do primeiro passo a ser dado: quais crianças estariam
presentes no encontro? Seria possível ter crianças que representassem a
infância em todo o município?
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Assim, deﬁnimos convidar instituições de Educação Infantil das redes
particular, pública e comunitária, das zonas urbanas e rurais da cidade.
Na primeira reunião com as instituições, lá estavam: o Espaço de
Educação Infantil do Sesi-Nova Iguaçu (privado), a Escola Municipal de
Educação Infantil Casa da Criança Presidente Getúlio Vargas (pública), o
Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil – Cidi, o Centro Comunitário
São Sebastião de Vila de Cava – Cecom e a Fundação Fé e Alegria – Centro
de Educação e Cultura Marambaia (comunitárias). Dessas, a última situa-se
em área rural da cidade.

18

Ressaltamos a participação das instituições, que desde o primeiro
momento mostraram-se parceiras e entusiastas da ação, envolvendo-se
em todo o processo de organização necessário para realizarmos esse
momento de escuta.
A reunião foi realizada no Sesi, onde seria realizada a oﬁcina. Nesse
encontro deﬁnimos as seguintes questões:
a) Realizar a atividade no dia 19 de junho de 2013, pela manhã, de 8 às
12 horas.
b) Realizar as atividades propostas na instituição, anteriormente, na
semana que antecederia a oﬁcina, a ﬁm de familiarizar a criança com
as questões.
c) Cada instituição traria, no dia, cinco crianças com idade entre três e
seis anos, representando suas turmas.
d) Realizar quatro oﬁcinas com as crianças, tendo como base a
publicação do Cecip “Vamos ouvir as crianças”20: i) Confecção de
Crachás, ii) Contação de Histórias com o livro “Crianças como Você”21,
iii) Lugares da comunidade e iv) Caminhos da Criança.
e) O lanche das crianças seria partilhado, ou seja, cada instituição
contribuiria com um item.
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f) O material utilizado também seria partilhado.
g) No dia da atividade, as crianças seriam divididas em dois grupos de
forma a integrar as ideias das diferentes realidades.
h) A programação: i) chegada e recepção das crianças, ii) confecção dos
crachás, iii) realização de duas oﬁcinas (cada grupo realizaria oﬁcinas
diferentes), iv) lanche, v) realização das demais oﬁcinas e vi)
encerramento;
i) Para o encerramento foi deﬁnido realizar uma dinâmica com a música
“É bom ser criança”, de Toquinho, e presentear cada criança com um
bilboquê confeccionado com reaproveitamento de material.

Atividades realizadas nas instituições
Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança Presidente
Getúlio Vargas
Como atividade anterior, a Emei promoveu a expressão das crianças,
através de desenhos, em relação ao “o que temos?” e “o que queremos?” no
espaço educativo. Em relação à primeira pergunta, encontramos desenhos
com poucas cores, sem vegetações, apenas um prédio, um caminho. Já os
desenhos sobre “o que queremos” são bem diferentes: coloridos, com
árvores, muitas ﬂores e brinquedos. Essas diferenças demonstram
claramente como elas vêem e como querem que este espaço ﬁque.
Nas falas das crianças, registradas no cartaz sobre “o que
queremos na Emei?”, observam-se as seguintes sugestões para
melhorar o espaço escolar:
 Árvores
 Piscina
 Brinquedos
 Flores
 Lugar para brincar,
 Balanço
um escorrego
 Casa de Bolinha
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Centro Integrado de Desenvolvimento Infanto-Juvenil – Cidi
As crianças desenharam: “o que mais gostam” e “o caminho que
percorrem de casa para a creche”. Nessa atividade aparecem:

 Bola.
 Pipa
 Brincar

 Crianças
 Pirulito
 Casas

 Pessoas na
rua
 Flor

 Árvores
 Campo de
futebol

Fé e Alegria – Centro Social de Educação e Cultura Marambaia
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O Centro desenvolveu a dinâmica “Um Olhar das crianças sobre a
comunidade”, realizando um passeio com as crianças pelo bairro, seguido
de conversa e desenhos sobre o observado por elas, onde foi retratado o
verde, as árvores, os animais, as diﬁculdades de chegar à creche.
Vejamos algumas falas das crianças:

 “Gosto de morar aqui porque
nasci aqui.”

 “Aqui tem muitas carroças,
porque tem cavalos e ruas.”

 “Aqui tem padaria. É bom para
todos tomar café.”

 “Aqui os macaquinhos, moram
nas árvores.”

 “Os bois moram nas ruas.”
 “No campo a gente brinca, joga

pegar ônibus, moto, carro...”

 “Aqui tem sítio de piscina, mas
tem que pegar ônibus.”

 “Gosto de morar aqui porque
aqui é lindo.”

 “Somente na creche tem
parquinho.”

 “Onde a gente mora tem muito
caminhão. Passa caminhão
aqui, porque estão fazendo
obras.”

bola, faz gols. Eu brinco aqui
quando não estou na creche.”

 “Não e fácil chegar à creche,

 “Para ir ao mercado tem que

porque tem muita pedra e lama.
Meu pai me leva na carcunda.”

O Olhar da Criança sobre o Mundo







Nos desenhos as crianças retrataram tudo o que viram do
caminho de casa até ao centro comunitário.
 Lagoa
 Buraco
Estrada de Tinguá
 As crianças
 Cavalo
Ônibus
 Cobra
 Rio
Campo
 Goiabada do
 Peixe grande
Padaria do Canela
campo
 Educadora
Caminhão, mãe
 Água suja
com as crianças
 Pato

Espaço de Educação Infantil do Sesi-Nova Iguaçu
A atividade com as crianças proporcionou que elas elencassem em
desenho: “meu lugar preferido na cidade” e “o que têm perto da minha casa
e no meu bairro”. Foram confeccionados três cartazes.
Meu lugar preferido em Nova Iguaçu:

 Shopping
 Trabalho da mãe
 Casa da tia

 Casa da avó
 Praça do Skate
 Consultório da mãe

 Praça de Nova
Iguaçu

 Trabalho da mãe

Perto da minha casa tem...
 Flor, armário e meu cachorro.
 Uma rua.
 Urubu.
 Casa do vizinho e obra.
 Minha mãe e uma ﬂor.
 Barraquinha de biscoito.
 Um banco, bolinha, bolinha e
 Outra casa.
bolinha.
 Carro, calçada e rua.
 Uma ﬂor.
 Meu pai e minha mãe.
 Rua, minha mãe e meu pai.

21

Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu

No meu bairro...
 Tem uma padaria de pão.
(supermercado).
 Tem parque com brinquedo.
 Uma cidade.
 Essa casa é minha e o carro
 Tem a escola da minha irmã.
do meu pai.
 Tem praça.
 Tem um campo de futebol.
 Perto da minha casa vende
 Tem boneco.
frango.
 Minha mãe mora perto da
 Eu solto pipa no morro do
minha avó.
campo.
 Tem minha mãe.
 Tem uma rua e uma igreja.

 Eu moro perto do Extra
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Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava – Cecom
As crianças do Cecom desenharam e construíram uma maquete sobre o que
vêem no caminho para a “creche”. Eles desenharam:

 Avião
 Quadra
 Igreja
 Praça

 Parquinho na creche
 Vários campos de
futebol

 Crianças soltando pipa

 Árvores
 Bola
 Crianças brincando
na rua

Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu

[...] Pare e pense
No que já se viu
Pense e sinta
O que já se fez
O mundo visto
De uma janela
Pelos olhos
De uma criança [...]
(O Erê – Da Gama, Tony Garrido e Bernardo Vilhena, 1996)

O Encontro
Agora é prá valer!

Ambiência
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Toda a produção das crianças nas atividades realizadas anteriormente
nos espaços de Educação Infantil foi disposta no espaço reservado para a
oﬁcina, de maneira a lhes causar identiﬁcação e remeter-lhes aos temas já
tratados.

Acolhimento
As instituições foram chegando e as crianças observando o espaço. A
primeira instituição a chegar foi o Centro Desenvolvimento Infanto-Juvenil
– Cidi, seguido pelo Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava –
Cecom, Fé e Alegria – Centro Social de Educação e Cultura Marambaia e
Emei Casa da Criança Presidente Getúlio Vargas. Já se encontravam no local
as crianças do Espaço de Educação Infantil do Sesi-Nova Iguaçu, nossa
anﬁtriã, que estavam acompanhadas de seus pais, sendo informados pelo
coordenador do Projeto sobre como seriam realizadas as oﬁcinas.
Após recebermos todas as crianças reunimos todos para conversar sobre
a programação para aquela manhã, apresentando o encadeamento das
oﬁcinas e as pessoas escaladas para acompanhar cada turma durante as
atividades.
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Eu ﬁco com a pureza da
resposta das crianças!
(Gonzaguinha)

As Oﬁcinas
Confecção de Crachás
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Objetivo
Apresentar as crianças e
estabelecer uma relação de
conﬁança e proximidade entre
os educadores e as mesmas.

Materiais utilizados
Crachás confeccionados em papel
cartão, com o nome das crianças
impresso
Canetas hidrocor
Giz de cera
Cordão

Desenvolvimento
Nesta oﬁcina foram entregues os crachás com os nomes das crianças
previamente escritos, um a um, sempre repetindo o nome da criança
chamada para que todos pudessem conhecê-la. Foi solicitado que cada
criança interferisse livremente nos crachás, pintando e desenhando o que
mais gostassem.
Essa primeira oﬁcina trouxe uma aproximação das
crianças com os educadores, descontração e um clima de
informalidade entre as crianças, que desenharam e
depois apresentaram os crachás para as outras crianças.
Os desenhos foram dos mais variados, como: ﬂores,
árvores, casinhas, bonecos, nuvens e até mesmo a cópia
do próprio nome por algumas crianças.
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Contação de História
Objetivo
Apresentar às crianças as
famílias de outras crianças e
mostrar como elas vivem,
suas culturas e seus costumes.

Materiais utilizados
Papel ofício
Caneta hidrocor
Giz de cera
Lápis de cor

Desenvolvimento
Nesta oﬁcina foi utilizado o livro “Crianças como Você”22. Iniciou-se com a
leitura e, para cada parte lida, eram distribuídos personagens do livro para
que as crianças pudessem visualizar o que estava sendo narrado. Durante a
contação da história, fazendo um link com os personagens do livro, foi
estimulado que as crianças trouxessem suas próprias realidades, cultura e
costumes, por meio de algumas perguntas: E a sua casa, como é? Quantas
pessoas moram? Quem mora com você? Qual a comida que você mais
gosta? Quem tem animal em casa? Qual? Etc.
Depois da leitura as crianças foram convidadas a desenhar suas famílias,
casas e tudo o que existe nelas.
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Algumas falas das crianças
durante a atividade:
... dos bichos que têm em casa...
Tenho
Que-que
e Kelvin,
cachorros

,
,

,

Tenho um
coelho

,

Tenho uma
tartaruga

Tinha um
gatinho que
morreu

,

Tenho um
passarinho

... do que gostam de fazer em casa...

,

Brincar
Gosto de
com boneca brincar de Poly

,

Gosto de
jogar bola
também

,

Jogo bola em casa,
mas não dentro,
na rua perto de casa,
faço muito gol

,

... de como é a casa...

Minha casa é média,
nem grande nem pequena.
Moro em Nova Iguaçu perto
do Sesi, é só ir reto que chega lá

,

Eu moro em Vila de Cava,
minha casa é grandona,
mora eu, meu pai e minha mãe

,

Minha casa é muito grande, tem cachorro Que-que e Kelvin,
tem minha mãe, tem meu pai, tem meu irmão,
tem vídeo-game e Sky e jogo de mortal combat
de matar e de carro

,
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Algumas observações sobre os desenhos:

 Uma criança copiou seu nome do crachá para a folha e somente
depois desenhou sua família e casa.

 Outra desenhou o monstro que comeu o cachorro e seu irmão,







mas segundo ela não é na sua casa, “é só no desenho”.
Uma menina escreveu o seu nome em toda folha e só depois
desenhou uma pequena ﬁgura, que disse ser ela, no canto.
Um menino desenhou um carro.
Outra menina desenhou duas cobras que tem no quintal de casa.
Desenhou mãe, pai e o cachorro.
Desenhou o cachorro.
Desenhou toda família.

Após ter os desenhos prontos, todos observaram os desenhos uns dos
outros.
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Lugares da Comunidade
Objetivo
Levar a criança a observar
a comunidade onde vive.

30

Materiais utilizados
Folha de Isopor
Papel ofício
Tinta guache
Lápis de cor
Giz de cera
Materiais diversos (folhas,
pedras, areia, pedaços de
árvores, caixas de papelão,
palitos de picolé etc.)

Desenvolvimento
Iniciamos com uma conversa sobre, “se um amigo fosse visitar a casa de
vocês o que ele encontraria nas ruas da comunidade?”. Então, propusemos
que elas construíssem uma maquete com os objetos disponíveis, recriando
a comunidade.
Os materiais disponíveis eram diversos: caixas de papelão, folhas secas,
pedras, areia, tintas, palitos de picolé...
As crianças pintaram as caixas dando forma às maquetes. Pouco a
pouco, as comunidades iam surgindo com igreja, creche,
escola, latão de lixo, valão, carros, casa, padaria, praça,
pessoas andando na rua, ﬂores e árvores.
Durante a atividade, a cada papel desenhado para
colocar na maquete, as crianças iam narrando o que
estavam produzindo. Uma das falas que mais chamou a
atenção nessa atividade foi a de uma criança que,
quando questionada sobre por que estava pintando o
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papel com tanta tinta preta, respondeu que era o rio perto da sua casa, que
estava muito sujo.
Outra criança deu bastante ênfase para a confecção de uma lata de lixo,
com lixo que caía dela, ﬁcando esparramado pelo chão. Quando
perguntamos por que o lixo não estava todo dentro da lata ela respondeu
que ”é porque o lixeiro não passa na rua e o lixo ﬁca todo assim, caindo pelo
chão mesmo”.

Algumas falas das crianças durante a atividade:

Tem igreja.

Tem campo
de futebol.

Tem rio
muito preto.

Tem uma praça
perto de casa,
mas não dá para brincar,
Tem padaria que
tem muito lixo.
vende comida.

,

É muito longe da creche,
tem que pegar ônibus.

Para fazer compra
tem que pegar
moto ou ônibus.

,

,

,

Moro muito longe
da creche, meu pai
me leva de bicicleta.

,

Muito, muito, muito
de lixo na rua.

Tem muita lama
e quando chove
meu pai me leva
na carcunda.

, ,

,

Só tem
padaria e barraca.

,

, , ,

Na minha rua passa
muito caminhão e
faz muita poeira.
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Hora do lanche
Entre as atividades o lanche foi
compartilhado, sendo esse um momento
de muita interação entre todas as
crianças, onde elas conversaram
bastante sobre o que haviam feito nas
Oﬁcinas até o momento.
Uma das crianças, ao se deparar com a
mesa posta, exclamou: “Ih, tem biscoito
de rico!”, referindo-se ao biscoito wafer.
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Caminhos da Criança
Objetivo
Conhecer o olhar da
criança acerca de
sua comunidade.

Materiais utilizados
Papel 40kg
Caneta hidrocor

Lápis de cor
Giz de cera

Desenvolvimento
Nesta atividade foi realizada uma conversa sobre “como é o caminho que
percorremos de casa ao Centro de Educação Infantil?”.
Depois de descreverem o que era visto, foi proposto que elas montassem
um desenho coletivo deste caminho.
Durante a atividade, as crianças socializavam entre si o que cada uma via
em sua comunidade.
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Foi construído um caminho “coletivo” com
papel 40 quilos mostrando que, de casa ao Centro
de Educação Infantil, as crianças encontram:

















Carros
Carroça
Ônibus
Padaria
Igreja
Campo de futebol
Praça
Prédio
Mato
Rio
Macaco
Cachorro
Vaca
Cavalo
Carroça
















Terra
Casa
Jardim
Trator
Lixo
Prédio
Montanha
Creche
Boi
Passarinho
Bicicleta
Estrela
Sol
Buraco
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O que é bom e ruim na
comunidade
Objetivo
Fomentar um debate sobre o que as
crianças encontram de bom e de
ruim na comunidade onde moram.
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Materiais utilizados
Cartolina
Tesoura
Jornal
Revista

Desenvolvimento
Iniciamos a atividade conversando com as crianças sobre “o que vocês
mais gostam na sua casa?”, “o que vocês gostam do lugar onde moram?”
(comunidade), “como é esse lugar?”. Depois conversamos sobre o que elas
menos gostam, o que é ruim.
Durante a atividade, encontramos que todas as crianças participantes
tinham a mesma fala em relação a que os melhores lugares de sua
comunidade eram os espaços
de Educação Infantil que elas
frequentavam. Tiveram diﬁculdades em relatar o que
era ruim ou o que menos
gostavam na comunidade.
Foi proposto que recortassem dos jornais e revistas
o que representasse o que
e l a s m a i s g o s t ava m n a
comunidade. Os recortes
demonstraram sua fala:
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 Escolas
 Crianças em rodinha
 Crianças brincando num pátio

 Livros
 Carros
 Igreja

No que elas consideraram ruim, apareceram poucas ﬁguras: uma foto
de Elvis Presley e um carro quebrado na rua.

O encerramento
No encerramento brincamos de roda ao som da música “É bom
ser criança”23, de Toquinho. Em seguida, foram distribuídos
bilboquês feitos com material reaproveitável. Algumas crianças, ao
receberem o brinquedo perguntaram: “Onde liga?”. E foram muitas
as brincadeiras!
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“Aquele que não fala”, signiﬁcado etimológico da
palavra infante, revela a postura dominante, por
séculos, do que as crianças podem ou devem
expressar.
(Silvia Helena Vieira Cruz, 2008)

Considerações Finais
Leandro Henrique de Jesus Tavares24

As crianças pequenas devem, cada vez mais, ter a oportunidade de
participar de ações como a desenvolvida pela oﬁcina “O Olhar da Criança
sobre o Mundo”, uma vez que, como cidadãs e membros da comunidade,
não devem ﬁcar relegadas, apenas, aos espaços que a sociedade deﬁne
como os permitidos, tais como a família e a escola. Elas são produtoras de
cultura e sujeitos de direitos, conforme deﬁnição constitucional.
Segundo Corsaro25, “as crianças são agentes sociais, ativos e criativos,
que produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis, enquanto,
simultaneamente, contribuem para a produção das sociedades adultas” (p.
15).
Desse modo, durante as oﬁcinas, curiosas, as crianças podiam até estar
pensando em como cada facilitador poderia contribuir com elas, quando, na
realidade, não podiam imaginar a importância de sua participação. No
quanto, estavam ensinando a cada um que lidava, direta ou indiretamente
com elas, no desenvolvimento das atividades. Ao se posicionarem diante
dos acontecimentos do mundo, expressavam sua visão da realidade que as
cercam. Ou seja, de acordo com o pensamento de Corsaro, agiam na
sociedade e contribuíam para que os adultos pudessem perceber um pouco
o modo como encaram determinados fatos sociais, tais como a convivência
na família e na comunidade; a relação entre a escola e o bairro e sua
inserção nesse todo.
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De acordo com o Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes (IIN)26
O Estado e a família, quando fomentam a participação da infância, somam
ações de responsabilidade social. Participar é construir comunidade e
cidadania, é tomar parte das decisões que constroem e dão vida ao Estado. As
políticas públicas, no conjunto de suas instâncias, devem considerar como
fator de sucesso a participação das pessoas. Por isso, as políticas da infância
devem ser, antes de tudo, promotoras da participação, já que elas formam a
base da estabilidade social e a promoção do Estado de Direito. (p. 4)
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Assim, se um país pretende que a criança se desenvolva como ser crítico
e, por sua vez, contribua com a sociedade, deve prever a presença dela e
sua concepção sobre qualquer temática que lhe diga respeito. Desse modo,
ouvi-las é fundamental, sobretudo em relação à maneira como a cidade e a
escola são pensadas para lidar com elas. Além disso, pode colaborar para
corrigir possíveis “desvios” cometidos quando se pretende discutir políticas
para a infância, desconsiderando que as crianças também são afetadas
pelos planos e políticas desenvolvidos.
Ratiﬁcando esse entendimento, diz a Resolução CEB/CNE n°. 5/200927
que
A criança é sujeito, que nas interações, brincadeiras, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, aprende, observa, experimenta, questiona e constrói sentidos sobre
a natureza e a sociedade, produzindo cultura.

A resolução supracitada corrobora com a concepção de muitos
estudiosos acerca do papel de sujeito que deve ser desempenhado pelas
crianças. Entretanto, ainda que haja previsão legislativa a respeito da
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participação delas nas políticas e em todas as decisões que lhes afetem,
muitas vezes resta colocar em prática tais prescrições, por meio de espaços
nos quais suas vozes possam ser ouvidas. Além disso, tudo o que é dito por
elas deve, de fato, ser levado em consideração, de modo que efetivamente
gere ações concretas, tais como as promovidas pela Oﬁcina, pois a voz das
crianças ﬁcou cristalizada no Plano Municipal pela Primeira Infância do
município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
As crianças trabalharam coletivamente na construção dos cartazes e
maquetes, dizendo o que havia de bom ou ruim em seu bairro, se
expressando por meio do desenho e da oralidade, e na interação com os
adultos e com seus pares. Por meio de todas essas atividades, preparadas
para captar essas vozes, anseios e dúvidas, elas puderam apresentar sua
percepção acerca da realidade em que vivem, do que as aﬂige ou lhes
agrada, por algum motivo. Essa visão de mundo pode contribuir, também,
para a construção de políticas públicas.
Dentre as muitas contribuições que podemos reﬂetir a partir da
produção das crianças, destacam-se a visão sobre cultura, esporte e lazer,
sobre o urbanismo e meio ambiente, sobre os espaços da cidade destinados
à criança, sobre violência e sobre família.
Os espaços de lazer da cidade foram destaque na fala e desenhos das
crianças. O shopping, a praça e o brincar na rua mereceram ênfase. Merece
nossa atenção a ausência de espaços culturais, percebida pelas crianças –
cinema, teatro, museus – ou mesmo de programas de TV, quando
perguntadas sobre o que gostam de fazer em casa.
Estas percepções ﬁcaram patentes, em especial, no que elas querem ou
gostam: “lugar para brincar”, “brinquedos” etc., que nos remete à falta
desses equipamentos na maioria dos bairros da cidade. Ao perguntar o que
veem na comunidade, também aparecem como importantes tais espaços
de lazer: “praça”, “quadra”, “campo de futebol” etc. Aliás, as brincadeiras
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são correntes nas representações das crianças: “crianças soltando pipas”,
“crianças brincando na rua”, “jogar bola”, “brincar de boneca” etc.
Em relação ao urbanismo e ao meio ambiente, as crianças percebem e
trocam entre si suas percepções sobre o ambiente, seja ele urbano:
“shopping”, “Praça do Skate” etc., ou rural: “aqui os macaquinhos, moram
nas árvores”, “os bois moram nas ruas” etc. Na zona rural ainda é possível
brincar na rua, talvez sendo mais difícil no ambiente urbano: “no campo a
gente brinca, joga bola, faz gols. Eu brinco aqui quando não estou na
creche”.
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Os problemas de infraestrutura também aparecem na fala das crianças,
bem como as consequências para o dia-a-dia delas. “Na minha rua passa
muito caminhão e faz muita poeira”, “para fazer compra tem que pegar
moto ou ônibus”, “tem muita lama e quando chove meu pai me leva na
carcunda” e “moro muito longe da creche, meu pai me leva de bicicleta”.
Essas falas tratam da desorganização e da desigualdade da cidade.
O descuido com o meio ambiente é plenamente percebido pelas
crianças. Falas como “tem rio muito preto” ou “muito, muito, muito de lixo
na rua” foram recorrentes nas oﬁcinas. As crianças também puderam
relacionar esse descuido com o cotidiano (“tem uma praça perto de casa,
mas não dá para brincar, tem muito lixo”), demonstrando saber que é
necessário cuidar para viver melhor.
A violência também apareceu nas falas e desenhos, ainda que não tenha
sido um tema objetivo das oﬁcinas. O jogo de vídeo game cujo objetivo é
matar e o desenho de um monstro que comeu seu irmão e o cachorro (com
a justiﬁcativa que era apenas no desenho) demonstram a inﬂuência da
violência no cotidiano das crianças.
As crianças participantes da Oﬁcina valorizam muito o espaço de
Educação Infantil, pois é lá que elas brincam e identiﬁcam os equipamentos
que faltam nos espaços públicos, tais como, brinquedos e parquinhos.
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Muitas crianças também desenharam e falaram de suas famílias e suas
casas com maior desenvoltura e conhecimento, conﬁrmando a tese de que
as crianças estão muito mais envolvidas no espaço doméstico que no
espaço público.
Crianças de diferentes realidades e com idade entre 3 e 6 anos, foram
levadas a expressar suas diﬁculdades, gostos, anseios e percepções sobre
seu bairro, família e escola, sendo realmente atores na construção desse
Plano e imprimindo na história da cidade sua visão e opinião sobre os temas
apresentados.
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Notas:
1

A oﬁcina aconteceu no dia 19/06/2013, no Espaço de Educação Infantil do Sesi de Nova Iguaçu, com a participação de 26
crianças de 3 a 6 anos de 5 instituições de Educação Infantil: da Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança
Presidente Getúlio Vargas, do Espaço de Educação Infantil do Sesi – Nova Iguaçu, do Centro Comunitário São Sebastião
de Vila de Cava – Cecom, do Centro Integrado de Desenvolvimento Infanto-Juvenil – Cidi e do Centro Social de Educação
e Cultura Marambaia – Fé e Alegria.

2

As atividades da oﬁcina foram inspiradas na publicação do Centro de Criação de Imagem Popular – Cecip, que sistematiza
ações desenvolvidas tendo as crianças como protagonistas. Cf. Vamos ouvir as crianças? Caderno de metodologias
participativas do Projeto Criança Pequena em Foco. [Organização: Cecip; textos de Beatriz Corsino Pérez, Marina Dantas
Jardim; ilustrações Caludius Ceccon]. – Rio de Janeiro: cecip, 2013. Disponível em: <http://www.
cecip.org.br/images/vamos_ouvir_criancas-ebook.pdf>, acesso em 10/02/2014.

3

O que a criança não pode ﬁcar sem, por ela mesma: participação infantil no Plano nacional pela primeira infância.
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