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RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação de Mestrado tem como objetivo desvelar a prática pedagógica de 

educadoras leigas atuantes na educação não-formal e a práxis educacional que elas 

desempenham em prol da alfabetização letrada. Ao abordarmos os três temas que 

regem este estudo – educação não-formal, formação de educadoras leigas e 

alfabetização letrada – versamos sobre os resultados obtidos em espaços de 

educação não-formais, estabelecendo um contraponto: até quando o não-formal 

pode ser considerado um espaço de educação aquém da escola? Foi realizada uma 

pesquisa empírica no Projeto Sementinha da cidade de Santo André/ SP, através da 

observação da práxis educativa de sete educadoras, de entrevistas, coma ex- 

secretária de Educação que implantou o Projeto na cidade; com os Coordenadores 

Gerais do Projeto Sementinha; com quatro das sete educadoras e ainda, um 

levantamento bibliográfico sobre o surgimento do Projeto na cidade de Curvelo; MG. 

Até o momento, as análises realizadas apontaram para o desenvolvimento de 

práticas de letramento em diferentes momentos da atuação das educadoras e na 

formação cidadã e moral das crianças assistidas pelo Projeto na comunidade 

observada para a efetivação deste trabalho de pesquisa. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: formação de educadoras – educação não-formal – 

alfabetização letrada – educadoras leigas – práticas pedagógicas sociais. 



ABSTRACT 
 
 
 

This Master’s thesis has as a target to unveil lay educators pedagogical practice who 

work  in informal education as well as the educational practice that they develop in 

favor of literacy. Approaching the three themes that guide this study – informal 

education, lay educators’ education and literacy – we talk about the results obtained 

in informal educational sites, establishing a counterpoint: to which extent the informal 

can be considered an educational site beneath the school? An empirical research 

was accomplished in the Sementinha Project, in the city of Santo André-SP, through 

observation of the educational practice of seven educators, through interviews (with 

the ex-Secretary of Education who implemented the Project in the city; with the 

general coordinators of the Sementinha Project; with four of the seven educators) 

and also, a bibliographical study about the emergence of the project in the city of 

Curvelo-MG. The analysis show that the informal education, as well as the social 

educators actions, develop literacy practices which are able to help in the 

pedagogical education of these children, motivating the citizen action that they, since 

they are small might make effective in the communities they live in.  

 

KEY WORDS: educators’ education – informal education – literacy – lay educators – 

social pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
"Há homens que lutam um dia e são bons. 

Há outros que lutam um ano e são melhores. 
Há os que lutam muitos anos e são muito bons. 

Porém, há os que lutam toda a vida. 
Esses são os imprescindíveis”. 

Bertolt Brecht 
 

 

 

Considerações iniciais 

 

Elucidar a prática educativa é sempre uma experiência que proporciona 

uma re-significação do que é vivido. É uma tarefa que traz consigo a reflexão e o 

questionamento da busca incessante do desenvolvimento pleno das crianças em 

idade de Educação Infantil. 

Pudemos observar as crescentes transformações em âmbito social, 

cultural e tecnológico exercidas sobre a sociedade como um todo, durante o século 

passado, que interferiram, também, no setor educacional. Essas alterações 

ocorridas no sistema educativo brasileiro ocasionaram algumas mudanças de 

diretrizes: o ensino passa a ser centrado no aluno, e não mais no processo de 

aprendizagem; a alfabetização tem um vínculo com a função social e com isso se 

introduz o aluno em um mundo letrado, como ouvinte ou participante, de diferentes 

portadores textuais. A formação do professor é tida como um dos aspectos mais 

importantes para que o ensino seja efetivado de maneira a colaborar para a boa 

formação do cidadão. A demanda educacional aumenta e, muitos estados e 

municípios, não suprem essa demanda o que faz surgir ações e/ou propostas 

educativas em espaços de educação não-formais.  

Faz-se necessário, contextualizar, a minha trajetória pessoal e formativa, 

para que você leitor, possa compreender como cheguei a efetivação desta pesquisa. 

Alguns conceitos que norteiam a minha prática formativa serão mencionados através 

de momentos relevantes da minha história profissional, para que você compreenda 

as inquietações que me fizeram trilhar o caminho educacional e entender a minha 
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busca acadêmica sempre voltada para os avanços da prática educativa da área da 

linguagem oral e escrita da primeira infância.  

 

Um pouco de história pessoal 

 

Tive uma vida acadêmica confortável. Sempre estudei em escolas da rede 

particular de ensino, uma opção dos meus pais, que sempre se preocuparam em 

investir em um estudo de qualidade desde a minha Educação Infantil. Fui educada 

em um colégio de freiras, na cidade de Santo André/SP. A educação rígida fez com 

que eu, desde muito pequena, me empenhasse nos estudos e obtivesse sempre 

notas altas, sendo muitas vezes considerada uma das melhores alunas da turma. 

Fiquei neste colégio por oito anos, e lá tive excelentes professores, que me serviram 

de exemplo profissional.  

Ao término do Ensino Fundamental optei por ingressar no curso de 

Magistério, devido a facilidade em lidar com o público, principalmente com crianças e 

por, naquela época, desenvolver trabalhos voluntários com as crianças na igreja em 

que eu participava. Assim, em 1997, iniciei meus estudos no Instituto Coração de 

Jesus, escola da rede particular de ensino, situada na cidade de Santo André/SP. 

Começa, então, a caminhada rumo à profissão escolhida: ser professora. No colégio, 

encantei-me com tantas idéias utópicas (baseada numa visão atual, uma vez que, 

naquela época tal concepção de ensino era inerente ao processo de aprendizagem 

vigente)  aprendidas no curso, caprichei na decoração de pastas com desenhos e 

atividades (nunca utilizados!) para a disciplina de Didática – neste momento, por 

estar atuando em uma escola de Educação Infantil, passei a descobrir a dicotomia 

entre teoria e prática, e notar o quanto estas não se completavam e não 

estabeleciam um processo dialético. A professora de Didática trazia um caderno 

espiralado, com folhas amareladas pelo tempo, e não conseguia ministrar as aulas 

sem o mesmo. Quando o esquecia na sala dos professores, caminhava pelo imenso 

corredor que ligava a sala dos docentes à sala de aula, e voltava abraçada com 

este, como se sua segurança estivesse escrita naquelas páginas envelhecidas... 

Questionava-me a função daquele caderno, o que ele representava para aquela 

professora, e mais ainda: será que o que ali continha ainda era adequado para a 

formação de novas professoras? Notava-se que não! Práticas envelhecidas, não 
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mais cabíveis às mudanças que observávamos no ensino. Envelhecidas e 

amareladas como aquele caderno. 

Paralelamente ao curso de Magistério, iniciei minha carreira profissional 

em uma escola de Educação Infantil (1997), de pequeno porte e recém inaugurada, 

na cidade de Santo André, onde lecionei para crianças do Maternal. Esta prática 

profissional me proporcionou vivenciar a intensa falta de relação existente entre a 

teoria e a prática, pois muito do que eu ensinava para meus pequenos fui 

aprendendo sozinha, no cotidiano, por ensaio e erro. Assim, decidi dedicar-me 

apenas aos estágios exigidos pelo curso, desligando-me da escola de Educação 

Infantil, acreditando que ao observar a prática de outros professores eu pudesse 

aprender e, de tal modo, construir a minha práxis. Fiquei cerca de alguns meses 

dedicando-me aos estágios e, notando que eles não estavam acrescentando novas 

idéias à minha prática, resolvi retornar ao trabalho. Lecionava agora, em outra 

escola de Educação Infantil, também da rede particular de ensino, em Santo André, 

para crianças maiores, Jardim II, classe esta que atendia crianças de cinco anos de 

idade. Nesta escola, fiquei apenas seis meses, pois fui convidada para lecionar em 

uma outra de porte maior, para ocupar o lugar de uma professora que se encontrava 

em licença maternidade. Aceitei o convite, pois as condições de trabalho e a 

remuneração eram melhores, e com isso a minha experiência cresceria.  

O final do curso de Magistério se aproximava e, era chegada a hora de 

jurar ética e comprometimento para com a profissão escolhida e, mais uma escolha 

na caminhada profissional: ingressar em qual curso no Ensino Superior? 

Primeiramente pensei na possibilidade de cursar Serviço Social, mas diante das 

circunstâncias da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 9394/96, 

que prevê, no Artigo 62, a formação docente em nível superior com licenciatura 

plena, preferi o curso de Pedagogia, uma vez que, o curso de Serviço Social não me 

ofereceria esta possibilidade. 

“A formação de docentes para atuar na educação básica, far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio na modalidade Normal”. (BRASIL, 1996, p.24) 
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Ingressei, então, no Centro Universitário de Santo André – UNI-A, em 

2001. Encantei-me pelos ensinamentos aprendidos me identificando com as 

disciplinas, que dia a dia me proporcionavam saberes capazes de serem aplicados 

no cotidiano profissional que eu atuava. Me encantei com o profissionalismo do 

professor doutor Clóvis Roberto dos Santos, que, com maestria, nos ensinava 

teorias, ética e postura profissional, através do seu envolvimento com a educação e, 

este, futuramente foi meu orientador de TCC. Neste período, continuava lecionando, 

mas agora, atuando na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, sempre com 

ênfase na alfabetização, tema que me levou realizar minha pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso. Contudo, meu primeiro contato com a classe de alfabetização 

me trouxe insegurança e angustia, uma vez que, não aprendi como alfabetizar 

crianças através dos pressupostos sócio-construtivistas, embasados nos estudos de 

Piaget (1972) e Vygotsky (1988). Esta minha primeira classe, tinha apenas seis 

alunos, mas mesmo assim a ansiedade tomava conta da minha postura. Um dia, 

chorei conversando com a coordenadora da escola na qual trabalhava, dizendo que 

jamais as crianças iriam aprender por associação, e que eu achava melhor ensinar-

lhes as famílias silábicas. Ela, sempre muito compreensiva, ajudou-me e me 

capacitou para que assim eu obtivesse sucesso com o processo de ensino/ 

aprendizagem dos meus alunos. E, desta forma, aconteceu: apenas duas crianças 

não estavam alfabetizadas no final do ano. Esta inquietação trouxe vontade de 

conhecer mais e mais e, assim, minha pesquisa de TCC começou a ser efetivada. 

Mais uma etapa concluída e, em fevereiro de 2004, colei grau e 

representei todos os cursos da área de humanas no juramento oficial da solenidade 

de formatura.  

Em 2004 ingressei na pós-graduação Lato Sensu (no mesmo Centro 

Universitário que conclui minha graduação) no curso de Educação Infantil, o qual me 

proporcionou uma ênfase maior no desenvolvimento de crianças de zero a seis 

anos. Minha escolha foi pautada no déficit teórico que me incomodava: eu conhecia 

muito pouco das práticas educativas e do desenvolvimento maturacional e cognitivo 

das crianças que freqüentavam a Educação Infantil. Neste curso, me identifiquei com 

a postura didática, a dominância de conteúdos e a relação docente/discente que 

norteava a prática educativa da professora doutora Mônica Piccioni Gomes Rios, 

que neste curso, lecionou Prática e Didática, voltadas à docência para o Ensino 
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Superior. Esta se tornou minha orientadora de Monografia. Despertou-se neste 

momento, o desejo de lecionar no Ensino Superior, mas devido à falta de 

capacitação, por exigência do curso de Mestrado, iniciei a busca por um projeto que 

me conduzisse ao ingresso nesta direção. 

Com tudo pronto em 2005, desisti de tentar o acesso ao curso de 

Mestrado, por não me sentir preparada para as exigências vindas com o ingresso e, 

acabei iniciando o curso de Psicopedagogia, na mesma instituição que cursei a 

Pedagogia e a minha primeira especialização. Paralelamente, imbui-me de coragem 

e participei do processo seletivo do Mestrado em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo/SP, para o ingresso em 2007, 

mesmo sabendo de todas as dificuldades que teria que enfrentar para custear meus 

objetivos. Mas, não desisti, afinal sempre acreditei que não há vitória sem batalha. 

E, desta forma, hoje concluo e apresento minha semente que frutificou e 

gerou esta dissertação de forma a contribuir para a minha formação e a formação 

daqueles que tiverem a oportunidade de ler este trabalho.  

 

A escolha do objeto de pesquisa 

 

Inicialmente pensava em dissertar sobre as práticas de alfabetização 

efetivadas em escolas da rede particular de ensino, e como estas autenticavam a 

formação crítica de leitores e escritores na primeira infância. Mas, participando de 

um Congresso Internacional de Educação Infantil em fevereiro de 2007, na cidade 

de São Paulo, conheci o Projeto Sementinha através de uma exposição que 

algumas educadoras realizavam. Ao apreciar a mala de história por elas criada, 

fiquei entusiasmada em desvelar como as práticas de leitura e escrita eram 

presentes dentro de um projeto de educação não-formal, parceiro da prefeitura de 

Santo André/SP e desenvolvido por educadoras leigas. Desta forma, fui adentrando 

o projeto, conhecendo os coordenadores e as educadoras e assim, participando das 

rodas (encontros) em um dos núcleos pelo projeto atendido. Mais uma vez, a 

inquietação da formação letrada das crianças em idade de Educação Infantil, 

incomodava-me. O Projeto Sementinha não tem como objetivo alfabetizar as 
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crianças, mas cotidianamente desenvolvem práticas de leitura, colaborando, para o 

desenvolvimento do letramento.   

Entende-se, então, que a imersão nas práticas sociais de escrita e leitura, 

proporcionam ao aluno, sua emancipação como cidadão, e sua atuação como tal. 

Senti a necessidade de compreender como profissionais leigas, atuantes em 

espaços de educação não-formal, contribuem para a formação letrada destas 

crianças que não obtiveram acesso à educação formal e desta forma são atendidas 

pelo Projeto Semetinha. Notei a necessidade de observar como ocorre a atuação 

dessas profissionais e como a não-formação acadêmica interfere, positivamente ou 

negativamente, no desenvolvimento dessas crianças. 

Observa-se, no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1996), a importância do olhar atento que os profissionais atuantes nesta área  

precisam desenvolver a fim de proporcionar a aprendizagem efetiva da língua. 

A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos 
importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de 
inserção e de participação nas diversas práticas sociais. (BRASIL,  
vol. 1, p.117) 

 

Este trabalho contempla três temas que, conjuntamente, instigam esta 

pesquisa: formação de educadores, alfabetização letrada e educação não-formal, e 

o que este conjunto pode propiciar como avanços no desenvolvimento social das 

crianças assessoradas pelo projeto. Pretendo compreender como estes três temas 

conduzem a criança ao contato com a aquisição da alfabetização letrada e de tal 

modo, aclarar conceitos de que as oportunidades dadas às crianças influenciam no 

seu aprendizado.  

No primeiro capítulo, “Os três temas que permeiam esta pesquisa: 

educação não-formal, educadoras leigas e alfabetização letrada”, será elucidado de 

forma concisa os três temas que regem este estudo. Abordaremos a história da 

educação não-formal e como ela atende e contempla os conteúdos que deveriam 

ser ministrados em instituições de ensino formais, suprindo (ou não) as 

necessidades de crianças que não são atendidas em espaços formais. É exposto, 

também, como a atuação leiga das educadoras agentes neste projeto, proporcionam 

a educação em âmbito social, em espaços que estão fora das paredes escolares, e 

sem uma formação acadêmica. Finalizamos com um breve histórico do processo de  
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alfabetização e sobre a mudança de paradigma, envolvendo as práticas de 

letramento que auxiliam na atuação cidadã de uma criança, antes mesmo que esta 

seja inserida em um processo de alfabetização sistemático. 

No segundo capítulo, intitulado como “Semeando a educação social com 

ênfase na alfabetização letrada”, traremos o histórico da implantação do Projeto, os 

objetivos de sua implantação e a atuação das educadoras em espaços de educação 

não-formal. Relataremos, também, as vivências obtidas no estudo de caso, realizado 

em um dos núcleos de atuação do Projeto, bem como as memórias – registros das 

educadoras sobre as vivências diárias dos encontros – as entrevistas realizadas com 

as educadoras e os relatos de observação das experiências deste estudo.   

O terceiro capítulo, “A germinação da Semente: os resultados obtidos com 

a pesquisa”, versa sobre os efeitos deste projeto e suas contribuições para a 

inserção da criança no mundo letrado, estabelecendo uma relação dialógica com a 

atuação destas educadoras e dos espaços em que elas atendem as mesmas, com a 

formação que estas propiciam às crianças a elas confiadas, a fim de notarmos os 

resultados das trajetórias formativa e profissional, das educadoras e do processo de 

aprendizagem das crianças assistidas.  

Nas considerações finais, são retomadas as discussões dos capítulos, 

para um fechamento da investigação realizada. 

 

A germinação da semente 

 

Observar saberes e fazeres, relatar vivências, participar de novos campos 

educacionais, tomar ciência do novo, são situações que a princípio, geram 

desconforto, dúvidas, ansiedade. 

Conheci o Projeto Sementinha em fevereiro de 2007, em um Congresso 

Internacional sobre Educação Infantil, no qual eu expunha um trabalho. Educadoras 

do Projeto Sementinha estavam expondo as produções das crianças e das 

educadoras, bem como a proposta educacional do Projeto. 

Vivenciar a práxis pedagógica de educadoras leigas, em espaços extra 

escolares que suscitam a germinação de um fazer cidadão, imbuído de atitudes 

pedagógicas intencionais, nos remete a pensar que, embora a formação acadêmica 
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seja necessária para atender a LDBEN 9394/96, no Artigo 62, nota-se que muito do 

que ocorre em espaços não-formais, fica sem explicação no que diz respeito à 

formação informal, uma vez que, as educadoras acabam por desenvolver atitudes 

condizentes com aquelas de uma professora, sem se quer ter tido contato com 

situações de aprendizagem que lhes fizessem agir de forma a atender as 

necessidades pedagógicas advindas de uma parcela da sociedade que não tem 

acesso à formalidade educacional, em âmbito de Educação Infantil. 

Ao mesmo tempo, pensamos na formalidade deste projeto, quando nos 

deparamos com a assistência da prefeitura de Santo André, com a supervisão e 

manutenção desta atividade, mesmo que ela também receba assistências de ONGs.  

Uma tarefa difícil, porém prazerosa, foi desvelar a atuação destas 

educadoras do Projeto Sementinha e, vivenciar, participar e maravilhar-se com os 

fazeres e saberes de cada uma das rodas e de cada uma das memórias por elas 

escritas, a fim de avaliar, registrar e eternizar os momentos que passaram juntas 

com as crianças, auxiliando na escrita da história pessoal de cada uma das 

educadoras e das crianças que elas amparam. 

Nota-se que hoje a resistência da comunidade frente ao projeto não existe 

mais. No início da sua implantação tanto a comunidade quanto as escolas formais, 

que estão situadas nos bairros onde o Projeto estava sendo implantado, rejeitaram 

esta abordagem educacional desconfiando de sua autenticidade com relação a 

formação das crianças que não eram atendidas pela rede formal de educação 

infantil. 

A sementinha é plantada, regada, cuidada e lançada em campo... 

Esperamos que este campo seja fértil! E que dessas sementes lançadas na infância, 

possamos colher excelentes frutos na sociedade, quando estas se tornarem árvores 

frondosas de copas gigantes e que, acolherão novas vidas e novas histórias!    
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CAPÍTULO I 

 

  

TRÊS TEMAS QUE PERMEIAM ESTA PESQUISA: 

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL, EDUCADORAS LEIGAS E  

ALFABETIZAÇÃO LETRADA 

 
 
 
 

“Somos o que fazemos, mas somos, principalmente,  
o que fazemos para mudar, o que somos.”  

Eduardo Galeano. 

 

 

 

Dissertar sobre os três temas que permeiam este trabalho é uma tarefa 

que nos conduz a pensar sobre o desempenho docente em espaços de atuação da 

educação não-formal, bem como a importância dada ao letramento em diferentes 

situações do cotidiano, induz-nos a refletir sobre as alternativas que a educação 

brasileira busca, para suprir a grande demanda educacional não atendida em 

espaços de educação formais.  

Compreender como esta performance ocorre e como espaços de 

educação não-formal se constituem é o objetivo deste trabalho, além de fomentar a 

inquietação sobre a atuação leiga das educadoras sociais agentes em um projeto de 

educação não-formal da cidade de Santo André/SP. 

Correlacionar os três temas que ora buscamos dissertar é um desafio 

constante, uma vez que, por meio deste Projeto Social, buscamos investigar como 

que a performance das educadoras corroboram (ou não) para a formação cidadã de 

crianças que não estão inseridas na educação formal, mas que mesmo aquém, são 

atendidas e cuidadas através de um olhar que instiga sua participação letrada na 

comunidade em que vivem, por meio de atividades lúdicas, da leitura e registro de 

histórias e da vivência social que partilham. 
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1.1. Educação não-formal: surgimento e espaços de atuação 

 

Buscar relação entre a complexidade da educação não-formal, a atuação 

leiga de educadoras sociais e a busca pelo letramento, através de ações 

intencionais sobre a leitura e a escrita, é uma tarefa bastante desafiadora que 

buscamos desvelar. Entender as ações educativas ocorrentes na educação não-

formal nos remete a pensar sobre como surgiu esta modalidade educacional e os 

objetivos que elucidaram este nascimento. 

Desta maneira, a educação não-formal surge para complementar a 

educação formal, e o início de suas manifestações data de 1930, quando ocorre a 

mobilização em favor da Educação Popular englobando a Educação de Adultos, 

após a 1ª Guerra Mundial. Em meados de 1947 a Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA) vem com o objetivo de preparar mão-de-obra 

alfabetizada para trabalhar nas cidades e no campo.  Entre os anos de 1960 e 1964 

surgem o Movimento de Cultura Popular, com o intuito de combater o analfabetismo 

e elevar a cultura do povo, e o Plano Nacional de Alfabetização que, através do 

método Paulo Freire, possibilitou a inserção das classes populares no processo 

político. Em 1967, nasce o Movimento de Alfabetização – MOBRAL que foi criado 

pela Lei número 5.379, de 15 de dezembro de 1967, sugerindo a alfabetização 

funcional de jovens e adultos, objetivando conduzir a pessoa humana a adquirir 

técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, 

permitindo melhores condições de vida. Vemos que o objetivo do MOBRAL relaciona 

a ascensão escolar a uma condição melhor de vida, deixando à margem a análise 

das contradições sociais inerentes ao sistema capitalista. Ou seja, basta aprender a 

ler, escrever e contar e estará apto a melhorar de vida.  

O objetivo maior do MOBRAL era obscurecer as práticas de alfabetização 

desenvolvidas pelos educadores freireanos, a fim de mudar a proposta educacional 

vigente, visto que, viviam na época, no regime militar. Assim muitos educadores 

ainda, ministravam suas aulas utilizando os pressupostos freireanos como referência 

para a alfabetização de adultos, logicamente que escondidos da política vigente na 

época. 

Baseados em um contexto histórico marcado pelos movimentos de 

alfabetização de adultos, a educação não-formal, considera as necessidades 
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procedentes das mais variadas preocupações que abrangem propostas diferentes 

daquelas oferecidas pela modalidade formal “[...] sendo vista como uma extensão da 

educação formal, desenvolvida em espaços fora das unidades escolares” (GOHN, 

1998, p. 511) assim, o seu maior objetivo é estabelecer um espaço que proporcione 

o contato coletivo entre os sujeitos, na busca pela socialização da cultura, ou seja, 

“[...] a educação é abordada enquanto forma de ensino/aprendizagem adquirida ao 

longo da vida dos cidadãos [...]” (Ibid, p.516), entretanto, este ambiente também 

deve propiciar o acesso a atividades que envolvam os sujeitos em torno de seus 

interesses, vontades e necessidades. Tal educação necessita permitir oportunidades 

de criação e de troca de experiência entre pessoas de diferentes idades e gerações,  

proporcionando um “[...] processo de absorção, reelaboração e transformação da 

cultura existente, gerando a cultura política de uma nação.” (ibid, p. 516)  

A atuação da educação não-formal faz-se de forma diferenciada, uma vez 

que os espaços de sua performance são multifacetados o que não interfere no  

processo de aprendizagem e no tempo para que ela aconteça. Segundo Gohn, “[...] 

não é fixado a priori e se respeitam as diferenças existentes para a absorção e 

reelaboração dos conteúdos, implícitos ou explícitos, no processo ensino-

aprendizagem.” (ibid, p. 517). Segundo Vasconcelos apud Park (2007) a reflexão 

sobre o papel da educação nos dias atuais contribui para que nos empenhemos em 

sanar um dos maiores obstáculos que a atuação não-formal enfrenta: 

Um dos maiores desafios apontados para o campo da educação não-
formal é o de promover um diálogo qualificado entre as experiências 
alternativas da educação (que valorizam e legitimam as diferentes 
manifestações do saber) e a educação formal, visando à 
ressignificação do espaço escolar. (p. 15) 

 

Outro desafio presente no campo de atuação da educação não-formal é 

demonstrar que os saberes podem ser vividos e aprendidos em diferentes contextos, 

pois, acredita-se que “[...] os saberes não estão sempre nos mesmos lugares, assim 

como a instituição que os “guarda” nem sempre é a mesma [...]” (Garcia apud Park, 

p.25)   

Ainda segundo Garcia apud Park (2005) a conceituação do campo de 

educação não-formal vem como uma busca de outra dimensão educacional, 

diferenciada da educação formal, sem negá-la, sendo esta “[...] um acontecimento 
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que tem origem em diferentes preocupações e busca considerar contribuições 

vindas de experiências que não são priorizadas na educação formal.” (p. 27) 

Como uma atividade flexível e que abarca diferentes áreas, a modalidade 

de educação não-formal permite que haja contribuições de diferentes campos, 

auxiliando na composição de diferentes bagagens culturais propiciando que a 

atuação do educador, frente aos objetivos pré-estabelecidos pelo grupo, contribuam 

de forma positiva não somente para o processo de interiorização do conhecimento, 

mas também, no seu aproveitamento na comunidade, uma vez que, “[...] o espaço 

também é algo criado e recriado segundo os modos de ação previstos nos objetivos 

maiores que dão sentido a um dado grupo social estar se reunindo.” (ibid, p. 518) 

Outro questionamento que surge, é com relação à diferenciação das 

nomenclaturas informal e não-formal. Segundo Afonso (1998) podemos definir por 

educação informal todas as possibilidades oferecidas ao indivíduo no decurso da 

sua vida que constituam um processo permanente e não organizado. Já como 

educação não-formal entende-se como uma educação organizada com determinada 

seqüência, mas que não se fixa em tempos e locais e é flexível na adaptação dos 

conteúdos de cada grupo.   

Libâneo (1998) traz como conceituação da educação não-formal  “[...] as 

atividades com caráter de intencionalidade, porém com baixo grau de instrução e 

sistematização, implicando certamente relações pedagógicas, mas não 

formalizadas.” (p.81) complementando a idéia de Afonso quando o mesmo expõe a 

necessidade de se organizar esta modalidade de acordo com as necessidades de 

cada grupo atendido. 

O que devemos reconhecer e validar como indispensável para a formação 

social de todo cidadão é a valorização desta modalidade de ensino, visto que, dentro 

dela o indivíduo é capaz de desenvolver habilidades e competências capazes de 

auxiliá-lo na aquisição de conhecimentos que corroborarão no processo de 

ensino/aprendizagem, seja este na educação formal ou não-formal. A inserção na 

comunidade, a participação de seus membros e a vivência cultural dos arredores, 

proporciona a criança um aprendizado significativo, capaz de ajudá-la na sua 

formação cidadã, de forma a instigá-la na atuação dos problemas sócio-culturais dos 

quais ela é componente ativa. 
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Como vimos no Brasil, na década de 60, destacam-se os modelos de 

educação popular com a abordagem teórica desenvolvida por Paulo Freire para a 

educação de adultos. Na Pedagogia Freireana, que tem a educação como um ato 

político, a construção da alfabetização de adultos, tem como princípios que:  

Conhecer não é ato através do qual um sujeito transformado em 
objeto recebe dócil e passivamente os conteúdos que outro lhe dá ou 
lhe impõe. O conhecimento pelo contrário, exige uma presença 
curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação 
transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante, 
implica em invenção e reinvenção. (FREIRE, 1983, p.27) 

  

Segundo Carlos Brandão apud Libâneo (1998), ninguém escapa da 

educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos 

nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para 

aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias 

misturamos a vida com a educação. (...) Não há uma forma única nem um único 

modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez 

nem seja o melhor; o ensino escolar não é a única prática, e o professor profissional 

não é seu único praticante. (p.18) 

Observamos esta participação ativa dos membros de uma comunidade, 

através da socialização e desenvolvimento social, no Projeto Sementinha implantado 

em Santo André/ SP, no ano de 2001, que vem para suprir a necessidade de 

fornecer educação às crianças de quatro e cinco anos que não eram atendidas pela 

educação formal da rede municipal e privada de ensino.  Este projeto surge em 

1984, na cidade de Curvelo/MG, e nasce da inquietação de Tião Rocha, um 

folclorista e professor que instiga a comunidade, através de um programa de rádio 

local, por meio do qual questiona e convida membros da sociedade para dialogar 

sobre a questão: é possível fazer educação de baixo do pé de manga? Tião marca 

um encontro com as pessoas interessadas em discutir esta indagação e desta 

forma, juntos, começam a traçar os não objetivos do projeto. Elencam tudo aquilo 

que não gostariam de desenvolver nas crianças e assim, começam a divulgar os 

encontros das rodas (grupos de crianças e educadores que se encontram em 

diferentes lugares da comunidade; a roda permite que a relação entre educador e 

criança seja horizontal).  
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No site do CPCD1, encontramos algumas concepções sobre o Projeto que 

nos auxiliam no pensamento sobre a informalidade desta modalidade de educação: 

O Sementinha dentro da sua concepção de um projeto itinerante 
desenvolve a maioria das atividades na própria comunidade através 
de passeios e excursões com o objetivo de melhor conhecer e se 
engajar na cultura local, [...] visa construir uma educação aberta, 
plural e democrática que privilegie o diálogo, priorize o respeito às 
diferenças individuais, valorize os saberes e os fazeres visando 
transformar todos os espaços em “escola” e toda “escola” em centro 
de cultura comunitária.   

 

A pluralidade da educação não-formal2 abarca situações que são 

condizentes com a realidade da atuação do Sementinha no que diz respeito a 

atuação na comunidade, na busca de saberes populares, nos espaços utilizados 

para encontros e na valorização do diálogo e da democracia, valores estes, 

utilizados na educação para a cidadania. Contudo a atuação das educadoras deste 

projeto parte do pressuposto de que a não formação acadêmica não implica na sua 

performance educacional. Leigas no modo de agir e pensar, contam apenas com a 

formação ministrada pela prefeitura de Santo André/SP e com a supervisão das 

coordenadoras de núcleos (agrupamentos de bairros e grupos de crianças). Assim, 

estas educadoras utilizam recursos e meios que são retirados da sua prática social 

e, de alguma forma, instigam saberes e fazeres que contribuem para a formação 

destas crianças.  

 

 

1.2. Formação de educadores: a atuação leiga  

 

Presenciamos a atuação de educadoras sociais que, sem formação 

acadêmica, ministram saberes e fazeres, agem de forma condizente com a 

exigência legal e esperada para o desenvolvimento das crianças em idade de 

Educação Infantil. Entretanto, buscamos inserir estas educadoras na ótica 

educacional que condiz com a formação esperada para o desempenho de suas 

funções no magistério, uma vez que, acreditamos que a atuação docente perpassa a 

formação acadêmica. Assim, como denominá-las? Em que função inseri-las? 

                                                 
1 CPCD - Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento / www.cpcd.org.br   
2 Cabe questionar até quando a modalidade de educação não-formal é condizente com a atuação do projeto, 
uma vez que o mesmo é assistido pela prefeitura de Santo André, e estas crianças são pertencentes a um grupo 
que deveria ser atendido em caráter formal.  
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Professoras? Educadoras leigas? Como nomear a função de ensinar de alguém que 

não tem formação acadêmica para isso? Conforme a LDBEN 9394/96, observamos 

que a formação docente deve se concretizar mediante alguns pré-requisitos trazidos 

no artigo 62: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996, p.24) 

 

Pois bem. Como devemos nos referir a estas pessoas que educam, mas 

não possuem formação acadêmica para isso? São educadoras? São professoras? 

Como devemos defini-las? Partimos da definição que encontramos no dicionário 

Aurélio (2001), o qual denomina professor como “aquele que ensina uma ciência, 

arte, técnica” (p.559) e como educador “aquele que promove o desenvolvimento da 

capacidade intelectual, moral e física de (alguém) ou de si mesmo”.(p.251) Verifica-

se que as educadoras agentes no projeto estudado recebem uma nomenclatura 

condizente com a sua atuação, uma vez que, elas estão desenvolvendo, nas 

crianças assistidas, valores e habilidades que subsidiarão sua ação frente a 

comunidade em que vivem e se inserem.  

Não nos torna fácil compreender como esse desempenho ocorre, visto 

que, não se enquadram na formação necessária exigida pela LDBEN, no artigo 62, 

para atuação em campo educacional. Inicialmente necessitamos entender como  são 

inseridas no contexto escolar, como isso suscita na sua trajetória de vida, o que esta 

atuação vem acrescentar, não somente na sua vida social, mas também na sua 

trajetória profissional. Podemos entender a “práxis docente” por elas desenvolvidas, 

como uma “mistura de vontades, de gostos, de experiências, de acasos até, que 

foram consolidando gestos, rotinas, comportamentos com os quais nos identificamos 

como professores” (NÓVOA, 2000, p.16) e que, de tal modo, foram criando uma 

práxis individual, ou seja, a ação que cada uma desempenha frente às crianças que 

a elas foram confiadas. Ainda, segundo Nóvoa (2000), os saberes desenvolvidos 

pelas educadoras, podem ser considerados como “uma espécie de segunda pele 

profissional” (p.16), o que nos faz refletir sobre as crenças e desejos mediante as 
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necessidades que são apresentadas cotidianamente pelas crianças, pela 

comunidade e geradas pelas próprias educadoras diante de suas ações. 

Os saberes docentes perpassam a visão da profissionalização, uma vez 

que, estas educadoras não são profissionalizadas e mesmo assim agem de forma a 

acreditarmos que são! Como nos apresenta Perrenoud (2002) a teoria e a prática 

educacional e profissional, abrangem estados de conhecimento que vão além 

daqueles transmitidos em bancos acadêmicos, transcorrendo pela atuação, mesmo 

que leiga, como no caso do Projeto Sementinha: 

Na teoria, um profissional deve reunir as competências de alguém 
que elabora conceitos e executa-os: ele identifica o problema, 
apresenta-o, imagina e aplica uma solução e, por fim, garante seu 
acompanhamento. Ele não conhece de antemão a solução dos 
problemas que surgirão em sua prática; deve construí-la 
constantemente ao vivo, às vezes, com grande estresse, sem dispor 
de todos os dados de uma decisão mais clara. (p.11) 

 

Na atuação de profissionais leigas, denominadas educadoras pelo Projeto, 

observamos a performance sistemática, organizada, baseada em saberes oriundos 

das necessidades sociais apresentadas pelas rodas. Isso ocorre sem a presença de 

conhecimentos científicos, acadêmicos. Validar a atuação dessas profissionais em 

espaços diversos nos suscita compreender como a formação do educador deve ser 

uma sistematização além de conceitos e teorias e nos faz repensar sobre os saberes 

populares, advindos de necessidades diversas que modelam a atuação educacional 

e os fazeres pedagógicos. 

Educadoras em geral, mas em específico, as da primeira infância, 

necessitam dispor de competências e saberes para articular as mais diversas 

situações que lhes são apresentadas cotidianamente pelas crianças.  Entretanto, 

nos questionamos em conhecer a diferença entre competências e saberes, visto 

que, são dois termos muito utilizados na área pedagógica e no âmbito educacional. 

Perrenoud (2002) faz alusão à diferença entre competências e saberes, citando Le 

Boterf, e nos proporciona um olhar cuidadoso e reflexivo com relação à prática do 

educador frente a estas duas expressões: 

De acordo com Le Boterf (1994, 1997, 2000), às vezes concebemos a 
competência como uma capacidade de mobilizar todos os tipos de 
recursos cognitivos, entre os quais estão as informações e os 
saberes: saberes pessoais, privados ou saberes públicos, 
compartilhados; saberes acadêmicos, saberes profissionais, saberes 
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de senso comum; saberes provenientes da experiência, de uma troca, 
ou saberes adquiridos na etapa de formação; saberes de ação, pouco 
formalizados, e saberes teóricos, baseados na pesquisa.  
(PERRENOUD, p.180) 

 

Entendemos, então, que competência seria uma expressão abrangente, 

responsável pela ação prática dos díspares saberes procedentes de diferentes 

fontes. Saberes estes, que são validados desde que sejam proveitosos na sua 

utilização para solucionar situações habituais vivenciadas pelas educadoras. Deste 

modo, podemos justificar a não formação acadêmica das profissionais leigas, 

agentes do projeto, em virtude de saberes adquiridos das mais diversas maneiras. O 

que carecemos corroborar é a competência com que elas operam na esfera 

educacional, ou seja, nas rodas, dentro do núcleo comunitário que pertencem.   

De acordo com a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em  

Pedagogia, licenciatura, a organização e atuação pedagógica docente deve 

obedecer critérios previamente estabelecidos, como os mencionados no Artigo 2º e 

no §1º: 

Art. 2º - As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 
aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem 
como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 
 
§ 1º - Compreende-se a docência como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios 
e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo.  
 

Baseados nestas colocações, podemos entender que a performance 

destas educadoras sociais validam saberes e fazeres oriundos de uma organização 

pedagógica intencional, por meio da qual  desenvolvem a socialização e a 

construção de conhecimentos. O que se verifica é a falta de um certificado que 

autentique a profissionalização das educadoras. 

Compreender e legitimar o desempenho delas, em espaços de educação 

não-formais, nos remete a quebra de paradigmas educacionais e sociais construídos 
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durante anos em uma sociedade que prima pela autenticidade da educação em 

espaços formais, que não valida saberes provenientes de outras modalidades de 

ensino. De tal modo, a mudança que sempre gera desconforto, é desta vez vista por 

uma ótica inversa: competências de atuação por meio de saberes sociais legitimam 

a educação sem a necessidade da formação acadêmica, suprindo as necessidades 

que a educação formal não contempla. Mais um paradigma a ser rompido! Não 

queremos fazer alusão à atuação leiga, nem tampouco, desmerecer a formação 

acadêmica, mas pretendemos mostrar que os saberes populares também são 

capazes de educar, em qualquer ambiente e espaço, com recursos e materiais 

diversos, com educadoras que se formam no convívio social, com seus alunos, com 

os pais e com a própria comunidade, fazendo-nos pensar que a informalidade gera 

conhecimentos e mudanças sem o sofrimento vivenciado, muitas vezes, pelas ações 

formais, conforme Perrenoud(2002) menciona: 

Qualquer formação incita à mudança de representações e mesmo de 
práticas. Portanto, normalmente suscita resistências , as quais são 
mais contundentes quando têm relação com a identidade, com as 
crenças e com as competências dos formandos. Tais resistências são 
irracionais. É importante reconhecê-las e considerá-las inteligíveis, 
legítimas e pertinentes, antes de combatê-las, a fim de poder superá-
las com mais facilidade. (p.182) 

 

Deixamos de resistir a uma modalidade de ensino dessemelhante da usual 

e passamos a compreendê-la por uma configuração até então não vista, ou não 

entendida. Atuantes em um dos núcleos pertencentes ao Projeto Sementinha 

(Núcleo São Jorge/Guaraciaba), sete educadoras, responsáveis por 124 crianças em 

idade entre quatro e cinco anos, desenvolvem atividades em períodos de quatro 

horas diárias, por meio dos quais incitam saberes e propiciam a efetivação da 

cidadania autônoma, por meio de rodas de leituras, aulas-passeio, trabalhos 

manuais, diálogos e troca de experiências entre as rodas. 

Educadoras leigas, atuantes em espaços não-formais, fazem parte da 

educação brasileira, tão vasta e rica em saberes, mas que algumas vezes não são 

reconhecidas pela escassez de informação sobre a opulência da performance e da 

práxis docente.  
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1.3. Da Alfabetização ao Letramento: um percurso que ainda está sendo 

trilhado3 

 

No Brasil, nas últimas décadas do século XIX, a alfabetização apresenta-

se como uma necessidade para a aquisição do saber e o esclarecimento do povo. 

Era o início da República e as práticas de leitura e de escrita eram vistas como 

fundamentos de uma nova ordem política, econômica e social. Nesse contexto, 

problemas e métodos de ensino eram objetos de preocupação não só de 

educadores e professores como também de intelectuais de outras áreas. 

No final do século XIX, inicia-se uma disputa entre os defensores do 

método analítico ou global, e os defensores do método sintético, especialmente do 

método de soletração. O método sintético partia das partes para o todo, das letras 

para as sílabas e palavras. O método analítico partia do todo, das historietas para a 

sentenciação e a palavração.  

Na década de 1970, os educadores e pesquisadores começam a perceber 

que as discussões tradicionais sobre os problemas de método de alfabetização e de 

maturidade da criança não davam conta do fracasso escolar. Há uma preocupação 

muito grande com a educação popular, e desponta o nome de Paulo Freire, 

trabalhando com alfabetização de adultos, como base para o exercício da cidadania. 

Ele acreditava que: 

O exercício da curiosidade provoca a imaginação, a intuição, às 
emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar na busca de 
perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. (Freire, 
1997, p. 98) 

 

Na mesma época, os lingüistas chamam a atenção para os aspectos 

sociais da linguagem, estudando a relação entre a língua e as condições sociais dos 

falantes, e apresentam suas conclusões sobre a diversidade lingüística no Brasil. 

Mostram que uma das causas do fracasso escolar é a dissociação entre a língua da 

criança e a língua da escola, e procuram chamar a atenção para a importância da 

diversidade lingüística. A norma padrão passa a ser vista apenas como mais uma 

variante social, à qual as crianças devem ter acesso para utilizá-la em situações 
                                                 
3 Para a exposição deste levantamento histórico utilizamos como base teórica o texto de REGO, Lucia Lins B. 
“Alfabetização e letramento: refletindo sobre as atuais controvérsias”.  
(<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alfbsem.pdf> acessado em 10/08/2008) 
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adequadas. Nessa mesma época, uma pesquisa iniciada na Argentina por Emília 

Ferreiro, traz dados relevantes sobre a aquisição da escrita pela criança. Sabe-se, 

assim, que a psicogênese da escrita é uma construção precoce da criança, muitas 

vezes, anterior ao contato com a escola.  

Para se ler um código escrito é necessário decifrar este código. Desta 

maneira, a criança que é inserida no mundo do sistema de escrita, tenta através de 

hipóteses escrever/ ler. Torna-se cientista e trilha vários caminhos até chegar à 

verdade e decifrar tal sistema. Assim, “o sábio progride à medida que compara o que 

já fez com uma nova descoberta. A criança procede da mesma maneira”. (CAGLIARI 

apud ROJO, 1998, p.63) 

Emilia Ferreiro, psicóloga e pesquisadora argentina, radicada no México, 

fez seu doutorado na Universidade de Genebra, sob a orientação de Jean Piaget.  

Na Universidade de Buenos Aires, a partir de 1974, como docente, iniciou seus 

trabalhos experimentais, que deram origem aos pressupostos teóricos sobre a 

Psicogênese do Sistema de Escrita, campo não estudado por Piaget, que veio a 

tornar-se um marco na transformação do conceito de aprendizagem da escrita, pela 

criança. 

Ela não criou um método de alfabetização, e sim, procurou observar como 

se realiza a construção da linguagem escrita na criança. Os resultados de suas 

pesquisas permitem, que, conhecendo a maneira com que a criança concebe o 

processo de escrita, as teorias pedagógicas e metodológicas, nos apontem 

caminhos, a fim de que os erros mais freqüentes daqueles que alfabetizam possam 

ser evitados, desmistificando certos mitos vigentes em nossas escolas.  

De acordo com Ferreiro (1995) A escrita pode ser considerada como uma 

representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica das unidades 

sonoras. Emi lia Ferreiro percebe que, de fato, as crianças reinventam a escrita, no 

sentido de que inicialmente precisam compreender seu processo de construção e 

suas normas de produção.  

Em entrevista à revista Nova Escola (2003) a pesquisadora Emilia Ferreiro 

relata sua opinião sobre a consciência fonológica, discussão esta, presente nos 

diálogos sobre alfabetização: 

É a possibilidade de fazer voluntariamente certas operações com a 
oralidade que não são espontâneas. É possível dizer uma palavra, 
"lado", por exemplo, e depois omitir o primeiro segmento fônico.  
"Ado" não significa nada. Isso pode ser um jogo divertido. A língua 
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tem a propriedade de ser partida em unidades de distintos tipos até 
chegar às letras. Aí não posso dividir mais. Essa é uma habilidade 
humana. A divisão em sílabas se dá praticamente em todas as 
culturas. (PELEGRINI (site), maio, 2003) 

 

Ainda no cenário educacional brasileiro, nas décadas de 70 e 80, 

observamos as disputas entre os defensores do método misto, que utilizava as 

cartilhas, e os partidários do Construtivismo.  

Anteriormente aos anos de 1980, a educação brasileira apostava na 

alfabetização pautada nos pressupostos tradicionais, nos quais a ênfase era no 

professor e no conteúdo que este ministrava. Na alfabetização, as famílias silábicas 

eram apresentadas de forma desconexa e o caminho progressivo do processo de 

alfabetização era percorrido por “sucessivas correspondências entre o oral e o 

escrito, quer partindo de elementos menores, como os chamados métodos 

sintéticos, quer partindo de unidades maiores, como os chamados métodos 

analíticos”. (SOARES, 1997, p.61) A mudança significativa nas concepções de 

aprendizagem e ensino da língua ocorre sendo fruto de dois fatores, segundo 

Soares (1997): 

Em primeiro lugar, é nos anos 80 que as ciências lingüísticas – a 
Lingüística, a Sociolingüística, a Psicolingüística, a Lingüística 
Textual, a Análise do discurso – começam a ser “aplicadas” ao ensino 
da língua materna: novas concepções de língua e linguagem, de 
variantes lingüísticas, de oralidade e escrita, de textos e discurso 
reconfiguram o objeto da aprendizagem e do ensino da escrita e, 
conseqüentemente, o processo dessa aprendizagem e desse ensino.  
Em segundo lugar, é também nos anos 80 que a Psicologia Genética 
piagetiana traz uma nova compreensão do processo de 
aprendizagem da língua escrita, através, particularmente, das 
pesquisas e publicações de Emilia ferreiro e seus colaboradores, 
obrigando a uma revisão radical das concepções do sujeito aprendiz 
da escrita, e de suas relações com esse objeto de aprendizagem, a 
língua escrita. (SOARES, 1997, p.60) 

 

Com a utilização dos estudos de Piaget (1972) e Vygotsky (1988) para 

pautar os novos fazeres educacionais, os educadores são instigados a serem 

mediadores entre o sujeito e os portadores textuais que o cercam, assim “o sujeito 

que aprende atuando com e sobre a língua escrita, buscando compreender o 

sistema, levantando hipóteses sobre ele [...] submetendo a provas essas hipóteses e 

supostas regularidades” (ibid, p.61) torna-se um escriba eficiente e agente sobre a 

língua escrita, ousando escrever, utilizando os conhecimentos prévios que possui 
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sobre a mesma, alçando e avaliando suposições sobre as correlações entre o oral e 

o escrito. Nesta nova concepção de ensino da língua, o erro passa a ter caráter 

construtivo, permitindo que sejam indicadores e reveladores das hipóteses pelas 

quais as crianças estão atuando. 

Paralelamente, no estado de São Paulo, na década de 80, inicia-se uma 

discussão sobre as metodologias de alfabetização em âmbito estadual, a fim de 

repensar as práticas exercidas sobre a função social da alfabetização. A implantação 

do Ciclo Básico vem quebrar paradigmas de uma alfabetização desconexa com as 

práticas sociais vigente na época, como menciona Duran (1988): 

A concepção muito arraigada nas escolas, de que o aluno deve 
dominar a escrita ao final de um ano letivo, desconsidera as 
características sócio-culturais do desenvolvimento infantil na 
determinação do tempo para a aprendizagem da leitura e da escrita. 
Esta tese, que se fundamenta em critérios pouco realistas, muitas 
vezes provenientes de expectativas ideais, revela uma concepção de 
alfabetização bastante mecânica na qual o tempo é considerado de 
per se para a escolha de métodos, para a divisão de ‘conteúdo’ da 
alfabetização e para a avaliação, desvinculado do ‘tempo do aluno’, 
que é determinante decisivo no processo de aprendizagem. (p. 14) 

 

Nota-se que não basta a criança perpassar pelo processo de 

aprendizagem da escrita e da leitura de maneira eficiente: precisa-se fazê-la notar o 

quanto estes processos são importantes no cotidiano social, utilizando-as em 

diferentes situações e de formas variadas, “falta-lhe, além de apropriar-se do 

sistema de escrita, de suas convenções ortográficas, aprender a usar a língua 

escrita para a comunicação e a interação” (Soares,1997, p.72), mesmo assim, ainda 

sem ter domínio do código escrito, a criança já inicia o processo de maturidade 

sobre a sua performance frente ao uso da língua e sobre a atuação desta no seu 

campo social. Faz-se necessário que o educador seja mediador entre a 

aprendizagem de habilidades que suscitem a interação do sujeito com os portadores 

textuais, fazendo-os participantes do processo de alfabetização antes mesmo que 

este seja efetivado. 

Com a restituição à escrita do seu caráter de objeto social, a implantação 

do Ciclo Básico, no estado de São Paulo, traz à tona discussões sobre a importância 

da função social da escrita e da leitura, repensando aa práxis educacional 

desenvolvida pelos professores das séries iniciais. Conforme Duran (1988) “a escrita 
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é importante na escola porque é importante fora da escola. Porém, a escola, ao 

apropriar-se desse objeto social, converteu-o num objeto de ensino, ocultando seus 

usos sociais.” (p.16) 

Com o surgimento do termo letramento começamos a compreender a  

especificação da atuação do sujeito frente aos diferentes portadores textuais com os 

quais ele vai tendo contato durante sua trajetória de vida. Lembramos que: 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no 
quadro das atuais concepções psicológicas, lingüísticas e 
psicolingüísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também 
do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente 
por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de 
escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de 
uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita, o letramento.  Não são 
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 
alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio da 
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência 
da alfabetização. (SOARES, 2004, p.14) 

Observa-se que as práticas de letramento, ou seja, aquelas que conduzem 

a criança ao contato social com diferentes portadores textuais acontecem em 

diferentes lugares e com crianças de idades diversas. Isso nos mostra que, mesmo 

antes da sistematização do processo de alfabetização, a criança tem contato com o 

mundo letrado, fazendo uso da língua através da pseudo-leitura e da pseudo-escrita. 

Ainda, obscuro no âmbito educacional, o termo letramento, que se refere à 

destreza eficaz e adequada do processo da escrita, pode ser definido como: 

[...] capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos – 
para informar ou informar-se, para interagir com outros, para imergir 
no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir 
ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória, 
para catarse...; habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e 
gêneros de textos; habilidades de orientar-se pelos protocolos de 
leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao 
escrever; atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo 
interesse e prazer em ler e escrever sabendo utilizar a escrita para 
encontrar ou fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou 
lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, 
o interlocutor[...] (SOARES, mimio., p.2-3) 

 

Sente-se a necessidade de observar da indissociação destes termos: 

letramento e alfabetização. Interdependentes e inseparáveis, buscam não somente 

fornecer o domínio da tecnologia, mas também o “uso efetivo dessa tecnologia em 
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práticas sociais que envolvem a língua escrita – a isso se chama letramento” (ibid, 

p.2) 

Letrar e alfabetizar, dois verbos que nos remetem a pensar sobre como 

podemos desenvolver o processo de aquisição do código escrito, desenvolvendo 

habilidades e competências que auxiliem na formação atuante das crianças, de tal 

modo que, possamos afirmar que “para a prática da alfabetização, tinha-se, 

anteriormente, um método, e nenhuma teoria; com a mudança de concepção sobre 

o processo de aprendizagem da língua escrita, passou-se a ter uma teoria, e 

nenhum método.” (Soares, 2004, p.11), assim, nos preocupamos em evidenciar as 

práticas de letramento, visto que notamos que esta nova teoria é eficaz e auxilia no 

desenvolvimento social daqueles que são participantes do processo educativo. Para 

tanto, faz-se necessário concretizar estes dois verbos conjuntamente, pois para que 

a teoria seja efetivada é necessário que o processo de letramento e alfabetização 

caminhe de forma a incitar os saberes e fazeres infantis de tal forma que a 

alfabetização seja prazerosa, intrínseca ao indivíduo e que este estabeleça funções 

para o seu uso na comunidade em que atua. 

Emília Ferreiro em entrevista à Revista Nova Escola, já mencionada, 

explicita de forma bastante interessante sua visão sobre os termos alfabetização e 

letramento: 

Há algum tempo, descobriram no Brasil que se podia usar a 
expressão letramento. E o que aconteceu com a alfabetização? Virou 
sinônimo de decodificação. Letramento passou a ser o estar em 
contato com distintos tipos de texto, o compreender o que se lê. Isso 
é um retrocesso. Eu me nego a aceitar um período de decodificação 
prévio àquele em que se passa a perceber a função social do texto. 
Acreditar nisso é dar razão à velha consciência fonológica.  
(PELEGRINI, (site)Maio, 2003) 

 

Assim, podemos identificar que, a dissociação se torna impossível, uma 

vez que acreditamos que o ato de letrar está implícito na alfabetização social, 

desenvolvida nos dias atuais.  

A alfabetização letrada compõe aspectos que englobam os processos de 

alfabetização e letramento de tal modo que estejam intimamente interligados. 

Podemos afirmar que: 

[...] a inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de 
uma tecnologia – a isso se chama alfabetização, e por meio do 
desenvolvimento ed competências (habilidades, conhecimentos, 
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atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em práticas sociais que 
envolvem a língua escrita – a isso se chama letramento. (SOARES, 
mimio., p.2) 

 

Contudo podemos considerar que uma criança ou um individuo encontra-

se alfabetizado quando utiliza o código escrito para expressar as suas vontades, 

para se comunicar e compreender o mundo que o cerca. Nos dias atuais a 

concepção de ser alfabetizado está longe de ser aquela que tínhamos há anos atrás, 

ou seja, a simples aquisição do código escrito. Hoje isto é insuficiente para atender 

às exigências do mundo moderno. Para que o cidadão possa exercer sua cidadania, 

ele precisa apropriar-se da função social da escrita e da leitura, sendo capaz de 

fazer uso das duas práticas, contribuindo para o seu crescimento pessoal e social. 

Desta forma retrata Tfouni (1995) “Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição 

da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os 

aspectos sócio-históricos da aquisição de uma sociedade”. (p. 20) 

Neste caso, as condições sócio-históricas em que a atividade de leitura se 

produz, analisando não apenas o indivíduo como construtor autônomo do 

conhecimento, mas também a função de mediação exercida pelos pares, colocando 

em evidência, portanto, a dinâmica das relações interpessoais que atuam na 

elaboração do conhecimento da leitura/escrita, como se estabelece a interação 

mediador/aprendente pode facilitar ou, até mesmo, dificultar esta construção. 

Para que a criança possa interagir e construir, desenvolvendo suas 

potencialidades, é essencial que ela ”interaja” com tudo que está a sua volta. Assim, 

cabe ao educador, ao mediador, aguçar a curiosidade do aprendiz.  

 

O essencial é permitir que a criança, desde pequena, conheça não só 
o que está a sua volta, aquilo que lhe vem dos sentidos, mas também 
o que está distante, no passado ou no espaço; não apenas ensinar-
lhe os elementos da história, da geografia, das ciências ou das 
matemáticas, mas permitir que conheça para enriquecer sua natureza 
e exaltar seu poder sem limite à imaginação. A metodologia é 
essencial. O educador pode ajudar a criança motivando-a a agir, criar, 
realizar – ou simplesmente impor métodos, sua disciplina e passar um 
saber pronto, que não chega s ser transformado pelo indivíduo em 
verdadeiro conhecimento. ( ELIAS, 2000, p.115) 

 

Nos dias atuais a paisagem urbana é composta pelo mundo das letras, e 

desde muito cedo as crianças identificam-nas em diversos lugares e momentos. 
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Crianças urbanas, não ingressam no Ensino Fundamental ignorantes quanto ao 

saber da língua escrita. Pensamos em como proporcionar um ambiente facilitador 

para que esta aprendizagem ocorra. Como retrata Ferreiro (2000): 

Em vez de nos perguntarmos se ”devemos ou não devemos ensinar” 
temos de nos preocupar em DAR ÀS CRIANÇAS OCASIÕES DE 
APRENDER. A língua escrita é muito mais que um conjunto de 
formas gráficas, um modo de a língua existir, é um objeto social, é 
parte de nosso patrimônio cultural. (p. 103) 

 

Cotidianamente pode-se considerar a escrita como um objeto social, e 

não meramente um objeto escolar. Ela se faz presente em diversas situações do 

cotidiano social, e as crianças visualizam-na em diferentes fontes, estilos e tipos 

gráficos. O que ocorre é que, na aprendizagem da língua oral, ninguém espera que 

a criança pronuncie uma palavra corretamente quando está aprendendo a falar, 

mas, com a língua escrita, a preocupação é tão grande que não se aceita erros 

ortográficos, visto que a criança deve escrever corretamente para que não acarrete 

dificuldades futuramente. O que muitas pessoas não se dão conta, é que a criança 

inicia o processo de escrita estabelecendo relações e combinações e, muitas vezes, 

resulta na troca ou inversão de letras, o que é extremamente natural, quando se 

trata de um processo em ampliação. Assim, 

O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um 
ambiente social. Mas as práticas sociais, assim como as informações 
sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças. Quando 
tentam compreender, elas necessariamente transformam o conteúdo 
recebido. Além do mais, a fim de registrarem a informação, elas a 
transformam. Este é o significado profundo da noção de assimilação  
que Piaget colocou no âmago de sua teoria. (ELIAS apud 
FERREIRO, 2000, p.189)   

 

Todo processo é longo, passível de erros e tentativas que de início podem 

ser frustradas. Mas, ao instigar a curiosidade, fornecer informações e estímulos, a 

criança acaba por aprender e, o que é mais importante, interioriza o aprendizado, 

que por ter sido processual, resultou na aquisição do conhecimento e não apenas na 

memorização de regras e técnicas de escrita.  

A criança que é inserida em um mundo letrado, desde pequena, 

consegue interpretar fatos, fazer analogias e inferências, dissertar sobre um 
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determinado assunto, ou até mesmo, dialogar sobre um tema, com mais facilidade 

que aquela criança que não detém informações do meio em que vive. 

Referenciando a alfabetização letrada podemos considerar que além de 

serem processos indissociáveis é um processo que se inicia desde o nascimento da 

criança, quando ela passa a ter acesso as informações do mundo letrado que a 

rodeia. Desta maneira, podemos além de considerar a alfabetização letrada por meio 

do desenvolvimento de habilidades e competências, consideramos que o letramento 

é quem dá abertura para que, a consciência sobre a necessidade de sua utilização 

no contexto social. Aulas-passeio, leitura de portadores textuais diversos, 

visualização de rótulos, embalagens, placas, letreiros, fachadas luminosas, a 

utilização do raciocínio indutivo e dedutivo, no bornal e jogos, permitem que a 

criança se interesse por compreender estes códigos e assim, desenvolva práticas de 

alfabetização que enfatizem o letramento. 

Uma outra questão que não podemos deixar de mencionar é sobre as 

aulas-passeio, muito utilizadas no Projeto Sementinha que nos remete à Pedagogia 

Freinet, tendo como esta um conjunto original de propostas teóricas e técnicas de 

trabalho, assentadas em princípios e eixos pedagógicos (cooperação, livre 

expressão, afetividade, documentação) concebidos por Freinet (em sua prática de 

46 anos de militância pedagógica) e pela prática cooperativa de milhares de 

professores que compõem o coletivo internacional de professores que adotam tal 

perspectiva de trabalho. 

Através de atividades lúdicas, como o jogo, a leitura e as aulas-passeio, as 

educadoras pretendem desenvolver, “[...] as necessidades individuais e sociais da 

criança e do homem, como uma preparação para a vida.” (FREINET, 1974, p.17) 

 
Desta forma, podemos perceber que a união dos três temas que 

permeiam esta pesquisa se faz necessário para que possamos conhecer a dinâmica 

existente dentro do Projeto Semetinha de forma que consigamos identificar a prática 

pedagógica que estrutura este trabalho educativo que envolve diferentes saberes e 

fazeres necessários para o desenvolvimento de habilidades e competências que são 

primordiais no decorrer da primeira infância.  
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CAPÍTULO II 

 

 

SEMEANDO A EDUCAÇÃO SOCIAL COM ÊNFASE NA 

ALFABETIZAÇÃO LETRADA: UM ESTUDO DE CASO 

 
 
 
 

“Acredito que seja possível desenvolver a 
formação de leitores e escritores, porque todo ser 
humano desde que nasce tem sua capacidade de 
seguir qualquer movimento, mesmo assim são 
nossos meninos que não só podem acompanhar 
nossos movimentos como também são capazes 
de criar seu próprio ritmo e limites”.  

Educadora 2 

 

 

 

A inquietação de buscar entendimentos sobre a dialética entre a educação 

não-formal, a atuação de profissionais leigas e o desenvolvimento da alfabetização 

letrada, trouxe uma gama de indagações que nortearam o presente trabalho. Estes 

questionamentos instigam a produção acadêmica sobre três temas que, 

correlacionados, resultam em um trabalho abastado em informações sobre a 

problemática e a desenvoltura dessas profissionais, bem como a atuação intencional 

sobre as questões da linguagem oral e escrita. A não-formação acadêmica suscita a 

curiosidade sobre a compreensão de um fazer pedagógico involuntário resultante no 

desenvolvimento, não somente de uma ação cidadã, mas também, da inserção no 

mundo da escrita, do desenvolvimento de valores éticos, da auto-estima, do trabalho 

em grupo, do respeito mútuo e de valores básicos que guiam a constituição de um 

cidadão.  

Fez-se necessário, além de uma breve pesquisa histórica sobre a 

fundação do Projeto Semetinha, o levantamento de dados sobre as problemáticas 

advindas do município de Santo André/ SP, que provocaram a procura e 

implantação de tal projeto na cidade. Buscamos dados relevantes sobre o processo 

de implantação com a então Secretária de Educação e Formação Profissional, Profª 
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Cleuza Rodrigues Repulho (2001 – 2007), que, por meio de entrevista (anexo 1) nos 

relatou como e porquê o Projeto Sementinha foi trazido para a cidade.  

Após os dados colhidos com a entrevista, realizamos uma pesquisa 

empírica que forneceu informações sobre a práxis das profissionais leigas, atuantes 

em um dos núcleos de atendimento do Projeto (Núc leo São Jorge/ Guaraciaba), o 

qual contava com sete educadoras, todas moradoras do bairro em que atuam, e que 

assistem um total de 124 crianças (dados coletados em março/ 2008), distribuídas 

em 7 grupos: seis no período da tarde e um no período da manhã, com duração de 

quatro horas, de segunda à sexta-feira.  

Colher os dados juntamente com o projeto, foi necessário para que 

pudéssemos estabelecer relações entre os objetivos propostos pelo Projeto e a sua 

implantação e atuação frente à comunidade.  

A escolha pela pesquisa empírica se deu pela sua natureza, pela 

necessidade de se comprovar os dados obtidos. Assim, conforme nos relata 

Dencker (2001) a pesquisa empírica auxilia na produção de conhecimentos por meio 

da coleta de dados angariados pela experiência vivida. 

Para que a ciência possa produzir conhecimentos sobre a realidade 
ou para que possua interesse prático, é necessário que contenha 
elementos empíricos, pois é apenas pela experiência sensível que 
podemos recolher informações básicas a respeito do mundo. (p. 64) 

 

O estudo de caso, como outras modalidades de pesquisas, tem suas 

vantagens, segundo Palma (2004) “como em qualquer modalidade de pesquisa, o 

rigor científico e a transparência na comunicação dos resultados, são elementos 

indispensáveis a orientar a conduta do pesquisador”(p.123). Yin (2005) contribui 

também com o entendimento de que o estudo de caso é “[...] a estratégia preferida 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.” (p.19)  

O estudo vivenciado neste núcleo do projeto possibilitou a vivência e 

observação das experiências das profissionais atuantes como educadoras, 

permitindo um olhar cuidadoso sobre a fazer pedagógico que envolve as situações 

de aprendizagens, sobre a leitura e escrita, que estas crianças são submetidas, 
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auxiliando desvelar o como – fazeres, saberes e quereres das educadoras – e o 

porquê desta prática em situações não-formais.   

 

 

2.1. Projeto Sementinha: sua história e sua germinação na cidade de Santo 

André / SP 

 

A escolha pelo Projeto Sementinha se deu em Fevereiro de 2007, quando 

tomei ciência do trabalho das educadoras deste projeto, em um Congresso 

Internacional sobre Educação Infantil, que ocorreu na cidade de São Paulo. As 

educadoras estavam com um espaço para expor as produções das crianças, das 

próprias educadoras e das mães, além de terem um painel com o resumo do 

trabalho que elas desenvolviam. Por meio de uma conversa informal com uma das 

educadoras que lá estava, tive a oportunidade de conhecer uma amostra do que 

estas educadoras desenvolviam nas comunidades de baixa renda da cidade de 

Santo André/ SP.  

Após o congresso, fui em busca de informações sobre o Projeto 

Sementinha com o Coordenador Geral do Projeto Profº Ronnie Corazza, que me 

recebeu no Parque Escola da cidade de Santo André/ SP, e me apresentou as 

necessidades que este vinha suprimir na cidade e como eram realizadas as 

seleções de educadoras e a formação inicial, bem como as formações ministradas 

cotidianamente.  

Após esta conversa, resolvi dissertar sobre as práticas educativas 

desenvolvidas pelas educadoras sociais, em espaços de educação não-formais, 

vivenciando junto a elas, o desenvolvimento de práticas de letramento efetivadas 

intencionalmente através das atividades por elas concretizadas.    

 

2.1.1. O plantio... 

 

Em 1984, na cidade de Curvelo, interior de Minas Gerais, 26 pessoas da 

comunidade dentre elas professores e voluntários, sentiram a necessidade de 

atender crianças pequenas que não eram atendidas pela educação formal. Este 
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grupo então, se organizou para discutir sobre as questões: “É possível fazer 

educação sem construir prédios? [...] É possível fazer uma escola debaixo do pé de 

manga?”4 (Revista Presença Pedagógica, p.6, 2005). Concluíram que não era 

necessário construir prédios e que a educação poderia acontecer em qualquer 

espaço. Criaram os 13 não-objetivos do Projeto, numa proposta irreverente, pois 

“partiram daquilo que não gostariam de desenvolver nas crianças atendidas”.  

Conforme entrevista concedida à Revista Presença (2005) o idealizador do 

Projeto Sementinha, Professor Tião Rocha, explica o porquê do nome do projeto, 

bem como a pedagogia da roda5, por ele utilizada: 

O nome é a metáfora de uma escola que não precisa 
necessariamente de prédio para oferecer uma educação de qualidade 
para a primeira infância. O Sementinha é uma escola itinerante. 
Educadores e crianças têm um ponto de encontro, num lugar da 
comunidade que todos conhecem. Pode ser um salão de igreja, da 
associação do bairro ou a sala da casa de um morador, por exemplo. 
As crianças circulam pelos diversos espaços da comunidade, 
realizando atividades que divertem, desafiam e que foram o cidadão. 
A escola, do ponto de vistas físico, é o bairro, as ruas, as praças, as 
casas. O conteúdo é o que as pessoas desse bairro sabem, fazem e 
desejam (os saberes, fazeres e quereres), ou seja, a cultura da 
comunidade, que abre portas para o conhecimento universal a ser 
apropriado pelas crianças e suas famílias. Os educadores são 
aqueles que se sentam na roda: a professora, as crianças, seus pais 
e avós. Para nós, educação só acontece no plural. Trata-se de uma 
relação igual, envolvendo pessoas diferentes e olhares diferentes. 
Essa relação só será educativa se houver aprendizagem para ambos. 
(p.6, 2005) 

 

Os 13 não-objetivos designados demonstram a importância de um 

relacionamento horizontal entre o educador e as crianças, tornando as rodas um 

espaço criativo e prazeroso de estar, um lugar onde as crianças possam trazer sua 

cultura, criar sua identidade, desenvolver criticidade. Um ambiente que proporcione 

a troca de saberes, no qual as crianças não são consideradas uma página em 

branco, mas participantes ativas do seu processo educacional. Conseqüentemente, 

as crianças participam e opinam sobre as atividades desenvolvidas, dão sugestões e 

são estimuladas a chegarem num consenso sobre o que farão naquele dia, a fim de 

oportunizar a participação de todos de forma democrática. Ao educador cabe 

                                                 
4 A expressão “Escola debaixo do pé de manga” surgiu porque havia uma grande quantidade de pés de manga 
na cidade de Curvelo/ MG. 
5 Roda é o termo utilizado pelas pessoas envolvidas no Projeto para designar os encontros que ocorrem com as 
crianças, com os educadores e demais membros da comunidade. A roda permite um diálogo mais aberto, onde 
todos possam opinar sobre as decisões a serem tomadas, sobre a rotina e escolha das atividades, sobre a troca 
de saberes de forma que todos estão numa mesma posição, não havendo um líder e sim, um mediador. 
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estimular a participação, oral ou não, das crianças, utilizando diferentes técnicas, 

como: desenhos, danças, brincadeiras, leituras, dramatizações, de forma que 

possibilite a expressão e participação de todos. No final do dia, as crianças são 

convidadas a avaliar as atividades executadas proporcionando ao educador um 

feedback sobre as questões levantadas. Tudo isso é registrado diariamente pelos 

educadores, o que viabiliza a avaliação da sua práxis. 

Ao ingressarem no projeto, os educadores, que não possuem formação 

específica para o magistério, recebem, inicialmente, uma formação que tem como 

principal objetivo desconstruir o “modelo de escola curricular, autoritária e centrada 

nos professores” (ibid, p.11). As reuniões de formação acontecem cotidianamente, 

sendo ministradas pelos educadores que coordenam o Projeto, ou por pessoas 

convidadas que vem auxiliar na explanação de algum tema que considerem 

necessário o estudo naquele momento. Assim, podemos compreender que a 

formação destas educadoras acontece em  

[...] um espaço de interação que possibilite o desenvolvimento 
pessoal e profissional, articulados entre si, de forma sistemática  e 
intencional apropriando-se dos processos de formação e 
concomitantemente oportunizando um significado às suas próprias 
histórias de vida.  (SANCHES, 2000, p. 28) 

 

Todos aprendem que no projeto, estão a cargo da estimulação e não da 

ensinagem. Os educadores são formados a serem promotores de oportunidades 

(grifos meus) e a instigarem fazeres sociais que se concretizem na formação cidadã, 

tornando-se “provocadores de mudanças, criadores de oportunidades, construtores 

de cidadania e promotores de generosidade”. (ibid, p.11) 

Este projeto foi implantado na prefeitura de Santo André em Setembro de 

2001, pela então Secretária de Educação e Formação Profissional, Cleuza 

Rodrigues Repulho. Com o intuito de atender as crianças do município que não 

tinham acesso à Educação Infantil em escolas regulares do ensino municipal, 

(devido a grande demanda nas regiões de mananciais, onde a prefeitura não pode 

realizar construções, e nas regiões de mais vulnerabilidade – embora a prefeitura 

tivesse um planejamento de ampliação da rede de Educação Infantil) o Sementinha 

veio como uma alternativa de atendimento que proporcionasse à criança a 

oportunidade de conhecer o mundo letrado e o desenvolvimento da comunidade na 
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qual se insere (não tivemos acesso aos dados registrados sobre o número da 

demanda de crianças atendidas pelo Projeto no ano de sua implantação). Desta 

forma, Repulho solicita ao CPCD (Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento) 

que desenvolvesse um processo de implantação do Projeto Sementinha em região 

metropolitana.   

As contratações, inicialmente, foram realizadas através de um programa 

de trabalho do município de Santo André/ SP, nomeado como Frente de Trabalho. 

Não havia um critério para a seleção destas educadoras e assim as inscrições 

procediam e, conforme surgiam a necessidade de outras contratações, novas 

formações eram ministradas. Assim, o Projeto foi se expandindo pelas regiões de 

baixa renda da cidade, e aos poucos foi tomando volume.  

De início as educadoras visitavam as famílias da comunidade e faziam um 

levantamento das crianças que estavam fora da rede educacional. Cadastravam 

essas crianças e as convidavam para participar do Sementinha. Em princípio, as 

famílias e a própria rede formal de ensino questionaram o fazer pedagógico do 

Projeto e indagaram sobre a sua credibilidade com relação ao processo de 

ensino/aprendizagem, assim como nos relata Cleuza Repulho,  em um dos trechos 

da entrevista concedida para a complementação desta pesquisa: 

Primeiro assim, a resistência da rede formal foi grande, foi grande. 
Na mesma medida que eles não tinham uma alternativa, porque 
também superlotar as escola de Educação Infantil não ia resolver o 
problema. Eu estava criando outro problema. Na verdade entender 
que há processo de educação, também, e que educação não se faz 
somente de prédio. Isso eu acho que foi uma lição para a própria 
rede formal no sentido de entender educação num processo muito 
maior. E num contexto que às vezes extrapola aquilo que a gente 
aprende na academia. Então isso foi um ganho, um ganho pra 
própria rede formal que recebeu estas crianças depois e viu que elas 
estavam num outro patamar de desenvolvimento e que o Sementinha 
proporcionou a elas, sim, um diferencial de atendimento e de 
oportunidade, eu acho que isso é muito importante. A cidade, as 
famílias, num primeiro momento foram muito resistentes, teve pai e 
mãe que não deixou, eles queriam ver primeiro como a coisa ia 
andar par depois se inscrever. Eu lembro que no começo a gente 
não conseguia formar os núcleos, porque as famílias tinham muito 
receio e daí depois chegou a fase de que a gente não tinha vaga pra 
todo mundo e daí foi abrindo mais núcleos. (Março, 2008) 

 

Com a inserção da comunidade no Projeto e a diluição das atividades do 

mesmo na comunidade, a parceria foi estabelecida e todos se envolveram, inclusive 

na rotina das rodas. As mães foram convidadas a preparar a merenda das crianças 
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com os ingredientes fornecidos pelo município, o que gerou um envolvimento maior 

da comunidade “escolar” com a vizinhança.  

No segundo ano da sua implantação na cidade de Santo André (2003), o 

Projeto Sementinha avalia, pela primeira vez, sua performance no grupo social e no 

plano pedagógico e, desde então, é realizado anualmente, em forma de 

questionário. A avaliação do projeto se dá através dos IQP´s (Indicadores de 

Qualidade de Projeto) os dados são colhidos nas comunidades, com as crianças, 

pais e educadoras, e são avaliados 12 itens: apropriação, coerência, cooperação, 

criatividade, dinamismo, eficiência, estética, felicidade, harmonia, oportunidade, 

protagonismo, transformação. Cada um dos itens possui sua explicação para sua 

existência e importância dentro do processo avaliativo. 

Podemos conhecer o olhar de uma das coordenadoras do Projeto Lucileny 

Amorim6 sobre essa avaliação na cidade de Santo André: 

O primeiro ano de aplicação do IQP em Santo André foi 2003, depois 
que todos os núcleos já tinham sido implantados. Em 2002 fizemos a 
nossa primeira avaliação, mas em outro formato. O IQP é um 
questionário com várias perguntas dentro de cada indicador (que são 
12 no total) e todos os envolvidos com o Projeto o respondem 
(crianças, pais e educadores). ele é realizado anualmente e norteia 
nossas próximas ações, pois tudo que a nosso ver fica como 
negativo, indica o trabalho que temos por realizar. os pontos 
positivos, procuramos mantê-los e, se possível, ampliá-los ou 
aperfeiçoá-los. Esta avaliação foi criada pelo CPCD em um tempo 
em que as ONG´s eram questionadas sobre a qualidade de seu 
trabalho, ou seja, como avaliar o trabalho, como medi-lo, como 
verificar se é realmente um trabalho eficaz e transformador? Foram 
essas questões que nortearam a equipe do CPCD a enfrentar o 
desafio de estabelecer indicadores de qualidade (com base na 
experiência e observação do cotidiano) e que passaram a nortear 
todos os projetos da ONG. (Out. 2008) 

 

A partir da matriz mencionada anteriormente , foram elaboradas algumas 

perguntas. No IQP de 2006, Ednalda Santos, membro do CPCD, relata como 

podemos observar a descrição desse processo avaliativo: 

O IQP é oportunidade ímpar de desenvolvimento do indivíduo a partir 
da reflexão sobre sua prática dentro desses grupos, vislumbrando 
cada vez mais possibilidades de um Projeto grandioso como é o 
Sementinha mesmo atuando em comunidades diversas e 
diferenciadas buscamos os objetivos comuns e afinamos cada vez 
mais nosso diálogo e nossa prática. Para nossos educadores, mães, 
mulheres, não é nada complicado fazer nosso trabalho! Digo isso, 

                                                 
6 Esta informação foi obtida por meio de correio eletrônico – uma correspondência que estabeleci com a mesma 
no dia 23/10/2008. 
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pois assumimos com tranqüilidade a proposta educacional, a missão 
de cuidar de nossas crianças, de alimentar novos sonhos. (p.8) 

 

Notamos que, o Projeto possui um cunho pedagógico e social por meio 

dos quais estão preocupados com a qualidade do ensino oferecido às crianças e à 

comunidade, bem como com o desempenho das educadoras atuantes.    

Semanalmente as coordenadoras de núcleo se encontram para reuniões 

de trocas e formações e, também semanalmente, as mesmas se encontram com as 

educadoras que lhes são confiadas para discutirem as problemáticas de cada roda, 

para trocas de experiências e vivências e, para juntas construírem o plano 

pedagógico focando as necessidades da comunidade.   

 

2.1.2. As responsáveis pela germinação da semente... 

 

Para o estudo que propomos, contatamos sete educadoras pertencentes 

ao Núcleo São Jorge/ Guaraciaba, para participarem efetivamente desta pesquisa. 

Quatro delas, atendem as crianças do bairro São Jorge e três do bairro Guaraciaba. 

Uma das educadoras, do bairro São Jorge, pediu demissão do seu cargo durante a 

pesquisa, e foi substituída por outra educadora vinda de um dos núcleos 

pertencentes à cidade. Este núcleo possui uma coordenadora que inicialmente 

começou a sua performance no projeto como educadora também. Ela é a única que 

possui formação acadêmica e está concluindo o curso de Pedagogia em um Centro 

Universitário da cidade de Santo André/ SP. 

As condições de trabalho destas educadoras são simples, porém não 

podemos considerá-las precárias. Possuem materiais para a efetivação das 

atividades (cola, tesoura, papéis, giz de cera, lápis de cor, canetas hidrocores, livros 

de história, revistas...) e atendem as crianças em espaços fornecidos pela 

comunidade. Em todas as rodas o espaço utilizado é cedido pelas Igrejas 

Evangélicas e Católicas do bairro. Seis espaços são construídos de alvenaria e 

apenas um é construído com madeiras, possuindo uma situação mais delicada.  A 

alimentação fornecida é garantida pela prefeitura da cidade e é realizada pelas mães 

da comunidade que se revezam para efetivarem as receitas oferecidas no cardápio, 

através de um outro projeto nomeado como Alimentando Sonhos. 
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Todas às sextas-feiras, pela manhã, elas se reúnem com a coordenadora 

para juntas efetivarem a troca de experiências e para construírem o planejamento 

das atividades que serão ministradas.  Neste encontro, formações são fornecidas e 

invariavelmente ocorrem encontros na sede do Projeto que fica no Parque Escola, 

sediado pela rede municipal, nos quais todos os núcleos se encontram e trocam 

experiências. 

As educadoras atuantes no núcleo pesquisado são, na sua maioria, 

pessoas que tomaram ciência da contratação para desenvolverem um trabalho 

dentro de um projeto social e procuraram a seleção por necessidade financeira. Isso 

nos conduz ao pensamento sobre a atuação destas frente às crianças: fazem 

porque gostam? Fazem porque necessitam?  O que se nota diante das entrevistas e 

perante as observações efetivadas é que, mesmo frente às necessidades financeiras 

que inicialmente levaram a busca por esta atuação profissional, observa-se que os 

fazeres desenvolvidos condizem com um algo a mais, ou seja, um fazer pedagógico 

involuntário e enrustido que condiz com a história pessoal de cada uma delas: o 

gosto pelos estudos, o não poder continuar os estudos, os professores que 

marcaram positivamente suas trajetórias, surgindo como exemplo profissional, e 

aqueles que marcaram negativamente, servindo como base do que não querem e 

não pretendem fazer diante daqueles que lhes foram confiados – situações como 

estas, vivenciadas por cada uma das educadoras, cooperam para a atuação destas 

na sua formação e desempenho profissional.  

 

2.2. Coletando dados... 

 

A coleta de dados efetivada no núcleo São Jorge/ Guaraciaba, possibilitou 

a observação da atuação destas educadoras, além de permitir uma reflexão dialética 

entre os três temas que permearam este estudo. 

Necessitamos, inicialmente, adentrar as rodas e compreender como as 

educadoras desenvolviam sua práxis sem serem pessoas dotadas de conhecimento 

acadêmico. Em reunião com as educadoras e com a coordenadora do núcleo, 

criamos um calendário de visitas de observação que possibilitou meu 

comparecimento semanal durante o período de dois meses. Conforme roteiro (anexo 
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2), pude observar a prática pedagógica desenvolvida por cada uma das educadoras, 

o que proporcionou compreender que a relação existente entre a prática social e a 

teoria acadêmica muitas vezes podia ser considerada desprezível, pois as 

educadoras desenvolviam atividades ricas que propiciavam a ampliação de aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais, instigando nas crianças saberes e fazeres importantes 

na vida comunitária. Utilizavam sempre de situações cotidianas, por meio das quais 

pudessem organizar a aprendizagem. Conteúdos não são desenvolvidos de forma 

sistemática, e sim, de acordo com as necessidades que surgem nas rodas, em 

conversas com as crianças, em situações-problema que vivenciam, e em 

concordância com os 13 não-objetivos estabelecidos pelo Projeto Sementinha.  

Sente-se, também, a necessidade de analisar o conteúdo das entrevistas, 

na íntegra (anexos 3, 4, 5, 6) concedidas pelas educadoras, a fim de que possamos 

compreender as trajetórias formativa e profissional de cada uma das entrevistadas. 

Para tanto, justificamos cada uma das questões abordadas, a fim de que 

explanemos a necessidade de compreender o caminho trilhado por cada uma delas 

frente às vontades que induziram a atuação em campo educacional.  

Vejamos as questões que foram elucidadas e o que pretendíamos 

conhecer com cada uma delas: 

QUESTÕES JUSTIFICATIVA 

Comente sobre sua trajetória escolar – 
em que escolas estudou? (públicas, 
particulares). Segmentos – concluiu 
ensino fundamental? Concluiu ensino 
médio? Fez algum outro curso? 
(Informática, línguas, outros? Quais?). 
Pretende continuar os estudos? Fazer 
faculdade? Em que área? 

Com esta questão objetivou-se conhecer 
como a formação escolar influenciou na 
formação profissional das educadoras. 

Com foi a sua relação com os 
professores que teve? Os que marcaram 
você positivamente e os que marcaram 
você negativamente – em que sentido, 
por que? Você foi alguma vez 
reprovada? O que isso significou?  

Esta questão auxilia na compreensão da 
formação da práxis das educadoras, por 
meio dos exemplos que ti veram durante 
a vida escolar. 

Quando você começou a trabalhar (que 
idade você tinha, em que ano?) e por 
que começou a trabalhar? Onde você 
trabalhou? O que fazia? Você gostava 
do que fazia? 

Objetivou-se conhecer a formação 
profissional das educadoras, 
identificando o trajeto que trilharam para 
chegarem onde estão hoje. 
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Como conheceu o Projeto Sementinha? 
Em que ano iniciou seu trabalho? 
Porque você quis desenvolver este 
trabalho? (foi influenciada por amigos, 
pela família?) 

Identificar como se sucedeu o ingresso 
no Projeto e em que situações. 

Quais as dificuldades iniciais no Projeto 
Semetinha? Como você superou? Quais 
as facilidades encontradas? (Hoje, o que 
você gosta mais e o que você gosta 
menos no Projeto Sementinha?). Você 
se sente preparada para trabalhar neste 
projeto? 

Conhecer a visão de cada educadora 
frente aos obstáculos e frente as 
facilidades de atuar em um projeto 
social. 

Como são as oficinas e reuniões de 
formação? Suficientes, interessantes, o 
que precisaria melhorar? 

Identificar a importância que cada uma 
delas dispensa à formação ministrada 
pelo Projeto. 

Você acredita que seu trabalho colabora 
para a formação cidadã das suas 
crianças? De que forma? Como? 

Conhecer a visão que as educadoras 
têm com relação ao trabalho que 
desenvolvem com as crianças. 

As atividades que você propõe para as 
crianças colaboram para a formação de 
um leitor e escritor? Quais? Como você 
acha que isso é possível?  

Sabendo que a alfabetização não é 
objetivo do Projeto, queremos saber se 
elas identificam a importância das 
atividades que ministram para a 
formação de leitores e escritores.  

 

Com os dados coletados com as entrevistas, necessitamos tratar as 

informações e analisar as respostas. Utilizaremos a análise de conteúdo como 

metodologia para auxiliar no tratamento dos dados obtidos com as entrevistas.  

Franco (2007), explicita a metodologia: 

[...] a análise de conteúdo passou a ser utilizada para produzir 
inferências acerca de dados, verbais e/ou simbólicos, mas obtidos a 
partir de perguntas e observações de int eresse de um determinado 
pesquisador. (p.17) 

 

Por meio desta metodologia pretendemos analisar as informações 

fornecidas pelas educadoras nas entrevistas realizadas, a fim de que possamos 

tomar ciência da incidência das informações nas diferentes entrevistas. Isso 

possibilitará que o investigador construa um conhecimento analisando o discurso 

sob três categorias que incidem sobre alguns elementos do mesmo, sob a sua forma 

ou relações entre os seus elementos distintivos. 
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Explicitamos as unidades de análise sugeridas por Franco (2007) para 

orientar o tratamento dos dados obtidos: 

A Unidade de Registro é a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência 
é registrada de acordo com as categorias levantadas. [...] A Unidade 
de Contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, 
porém é indispensável para a necessária análise e interpretação dos 
textos a serem decodificados [...] (p.47) 

 

Jorge Vala apud Franco (1999) “[...] a finalidade da análise de conteúdos 

será, pois efectuar inferências, com base numa lógica explicitada, sobre as 

mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas”. (p.104) 

Após o levantamento dos dados (realizado através das entrevistas) e da 

organização das categorias (análise das respostas), realizou-se a interpretação das 

mesmas sobre as incidências dos assuntos, classificando-os e organizando-os de tal 

modo que pudemos agrupar por semelhanças e assim, ponderar os resultados7 

obtidos. 

 

 

2.2.1. Entrevistando... 

 

Relatar as entrevistas e o perfil das educadoras que colaboraram para que 

a mesma acontecesse, nos leva a pensar sobre como é desconfortável relatar sua 

vida pessoal, seus pensamentos, desejos e opiniões.  

As entrevistas foram realizadas nos núcleos, ou seja, nos locais onde cada 

uma das educadoras atende as crianças. Foram feitas individualmente e demoraram 

cerca de vinte minutos cada. Realizamos as entrevistas com quatro, das sete 

educadoras. Algumas se expressaram mais, outras menos. Sabemos da dificuldade 

de se desvelar sua própria história e o que isso pode desencadear em termos de 

lembranças, e quando desagradáveis, pode significar uma retração. Algumas se 

expressaram com mais desenvoltura, fornecendo detalhes sobre as informações, 

outras respondiam apenas aquilo que era perguntado. Não houve interferência nas 

respostas, solicitando mais informações. 

                                                 
7 A transcrição tratada das entrevistas encontra-se como anexo no final deste trabalho. 
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A relação com as educadoras observadas e entrevistadas, foi tranqüila, 

respeitosa e cordial, até porque vínhamos nos encontrando periodicamente nas 

minhas visitas às rodas.   

Pudemos identificar, através das entrevistas, quem são as educadoras 

que desenvolvem o trabalho de educar para a cidadania, atuantes neste projeto 

social desenvolvido com a parceria da Prefeitura de Santo André / SP.  

O perfil encontrado foi o de pessoas de baixa renda, que tiveram uma vida 

difícil, e que por meio da educação, se encantaram e descobriram que podiam 

utilizá-la como meio de crescimento pessoal, profissional e financeiro. Isso nos 

indica como o desempenho das educadoras, professores e demais profissionais 

atuantes na área educacional corroboram para a formação de outras pessoas, 

servindo de exemplo para que muitas se espelhem e optem por atuar na área da 

educação. Observamos, ainda, a vontade de crescimento profissional destas 

educadoras. A aspiração pelo curso superior, a fim de ampliarem sua qualificação 

profissional e pessoal. 

Por meio desta metodologia de análise, pudemos identificar as 

profissionais atuantes no projeto, suas pretensões profissionais, seus medos e 

anseios frente ao trabalho desenvolvido dentro do Projeto Sementinha. 
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CAPÍTULO III 

 

 

A GERMINAÇÃO DA SEMENTE: 

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A PESQUISA 

 
 
 
 

“Todo jardim começa com uma história de amor. 
Antes que qualquer árvore seja plantada ou um 
lago construído é preciso que eles tenham 
nascido dentro da alma”. 

Rubem Alves 

 

 

Mergulhar em um projeto social, que visa atender crianças que não tem 

acesso à educação formal, com profissionais em formação constante, formação esta 

que acontece no cotidiano social, juntamente com a comunidade e com as crianças 

e também com alguns momentos formalizadores, que intensificam e desenvolvem 

hábitos que colaboram na formação letrada das crianças atendidas, faz-nos rever o 

conceito perpetuado no senso comum de que a educação não-formal vem como um 

passatempo, um tapa buraco, ou uma ação que não tem objetivos pré-estabelecidos 

que possam desenvolver hábitos, habilidades e competências.  

Vivenciar a atuação das educadoras, em diferentes lugares e em 

diferentes momentos nos quais haja a troca de saberes e fazeres que constituam 

uma práxis educacional, mesmo sem a formação acadêmica das mesmas, nos 

remete a pensar sobre as exigências de uma formação profissionalizante que muitas 

vezes pode ser considerada descontextualizada das vivências sociais vigentes.   

Notamos que a performance desenvolvida por estas educadoras colabora 

não somente para a formação educacional destas crianças que estão fora da 

educação formal, mas que estão sendo atendidas e acolhidas dentro do Projeto 

Sementinha, o qual cumpre bem seu papel em desenvolver a criticidade e a 

cidadania ativa, em busca de uma educação popular, na qual a criança seja 

componente ativa do seu processo de aprendizagem. 
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Retomando os 13 não-objetivos elencados pelo Projeto quando do seu 

início, podemos notar que a idealização do Projeto parte daquilo que não se queria 

obter com a formação destas crianças. Assim, pretendiam fugir das paredes 

escolares e da forma como a escola se apresentava no contexto social da época 

histórica, dando ênfase ao conteúdo e ao professor. Vejamos os objetivos que o 

Projeto Sementinha não tinha para com a educação social: 

1. Criar uma relação desigual (ou a dialética do “senhor-
escravo”) entre crianças e adultos; 
2. Fazer da criança um objeto do interesse dos coordenadores e 
pais, vista como “ser sem vontade e vida própria”;  
3. Repassar os nossos modelos e qualidades de vida como 
soluções para as crianças; 
4. Pensar na criança como “página em branco” onde podemos 
escrever o “nosso” livro; 
5. Ver a criança como “adulto que não cresceu”, cortando das 
crianças seus sonhos e criatividades; 
6. Acreditar que nossos conhecimentos são únicos e 
verdadeiros; 
7. Criar nas crianças o espírito possessivo de competição, 
concorrência e individualismo;  
8. Produzir pessoas omissas, alienadas e sem identidade 
cultural; 
9. Ensinar às crianças que “o mundo é dos mais fortes, mais 
espertos ou mais ricos” ou criar uma escola que seleciona;  
10.  Podar o espírito crítico, observador e inquiridor das crianças; 
11.  Fazer das crianças e principalmente dos professores, 
eficientes e cordatos cumpridores de tarefas e repetidores de idéias e 
conceitos alheios; 
12.  Preservar o conceito de escola como um lugar “chato”, onde o 
autoritarismo reina, o castigo impera, a prepotência governa e a 
desigualdade domina;  
13.  Manter a escola como um lugar onde se entra, mas não se 
permanece; onde se matricula, mas não se continua; onde se estuda, 
mas não se aprende. (vide site www.cpcd.org.br) 

 

Assim, podemos compreender o porquê da estrutura do Projeto ser 

diferenciada dentro de uma proposta de educação não-formal, embasada na 

formação cidadã das crianças. O que se observa quanto à estrutura tanto física, 

quanto organizacional é que se procura propiciar momentos de aprendizagem, que 

podem ocorrer em qualquer espaço físico, em qualquer momento e com a mediação 

de educadores, participantes das comunidades e das próprias crianças. Nota-se 

uma preocupação bastante grande com relação à organização das rodas, e sobre a 

práxis desenvolvida pelas educadoras, a fim de não ficar aquém do que é proposto 

pelo projeto.  
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A proposta de desenvolver o senso crítico e a cidadania efetiva, como 

encontramos no site  do CPCD, faz-nos repensar como a cidadania é efetivada sem 

a presença de propostas de letramento. Contudo notamos que, o desenvolver de 

hábitos letrados, pode não ser um objetivo explícito, mas é um adendo dentro das 

atividades proporcionadas pelas educadoras. O principal objetivo mesmo, conforme 

encontramos na apresentação do projeto, realizada pelo CPCD8 (Centro Popular de 

Cultura e Desenvolvimento) é o [...] desenvolvimento da auto-estima e da identidade, 

da consciência corporal e cuidados da higiene e saúde, levando-se sempre em 

conta o respeito mútuo, a cooperação, a participação efetiva nas atividades 

cotidianas, procurando cultivar em cada criança a semente dos valores de cidadania.    

Com esta proposta de cuidar da criança como uma semente que 

germinará em âmbito social, a educação proporcionada pelas educadoras do 

projeto, viabiliza a formação global da criança desde muito pequena, o que auxiliará, 

mais tarde, na sua formação ética e moral, mas, sobretudo, na sua formação como 

cidadão letrado, o qual compreende aquilo que lê, sabendo interpretar o mundo que 

o rodeia, a fim de que possa ser ativo e crítico diante da sociedade que se insere. 

Desta forma, as atividades que envolvem a leitura e a escrita, como a 

Mala de Histórias9 e o Banco do Livro10, compreendem a formação letrada de uma 

comunidade como um todo, uma vez que há a participação das mães, pais, vizinhos, 

parentes e crianças. Este envolvimento com a comunidade e com as crianças, por 

meio de atividade lúdicas que envolvam a todos, os torna muito mais participantes 

das decisões do grupo, mais independentes e mais críticos. Isso nos mostra como a 

aquisição do código escrito e o seu domínio frente ao seu uso em contexto social, é 

ricamente trabalhado nas rodas e nas atividades externas que desenvolvem junto à 

comunidade. A leitura, sempre presente através de diferentes portadores textuais, os 

auxilia na formação letrada e no contato com o código escrito de maneira 

intencional, sem a obrigatoriedade de se desenvolver a alfabetização de forma 

sistemática.  

A relação com a comunidade e com as culturas pertinentes a cada uma 

delas enriquece a formação das educadoras e do Projeto Semetinha em si. Isso 
                                                 
8 Vide <http://www.cpcd.org.br/principal/sm.htm>  
9 A Mala de Histórias envolve a família e a comunidade quando se trata do envio de uma mala repleta de títulos, 
por meio dos quais, pais, crianças e educadores realizam a leitura de um dos livros e registram no Diário de 
Bordo, a mensagem que a leitura deixou para cada um. 
10 Biblioteca fixa ou volante que proporciona o contato da comunidade com diferentes livros. 
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acontece cotidianamente, através de conversas informais, do auxilio com o lanche 

das crianças, preparados pelas mães, dos cursos de artesanato, ministrados pelas 

educadoras, ou pelas próprias mães, na troca de livros no Banco de Livros e em 

outras atividades desenvolvidas pelo Projeto juntamente com a comunidade. 

A relação do Projeto Sementinha, com a prefeitura de Santo André, ocorre 

da seguinte maneira, de acordo com Lucileny Amorin11, coordenadora de um dos 

Núcleos de atuação do Projeto na cidade: 

A Prefeitura fornece toda a verba que mantém o Projeto: desde a 
contratação dos educ adores até a alimentação das crianças. Ela 
repassa a verba para a Amélia Rodrigues e para ODEC e estas 
organizações gerenciam a verba de acordo com as necessidades do 
Projeto que fica a cargo do Ronnie (coordenador geral do Projeto 
Semetinha) ir indicando.  
Existe um plano de convênio (renovado anualmente), que foi 
assinado entre Prefeitura e CPCD que define  e garante as bases do 
trabalho. Toda a ação pedagógica foi orientada pelo CPCD e agora é 
mantida por nós do Projeto. (Out. 2008) 

 

A atuação do Projeto Sementinha, em Santo André, ocorre de forma 

organizada pela prefeitura da cidade. Isso viabiliza toda a parte estrutural para que o 

atendimento das crianças seja realizado. Assim, podemos compreender que, este 

projeto de educação com bases não-formais, acaba por ser formalizado quando 

fiscalizado e mantido pela administração municipal. Isso colabora para que a cidade 

não tenha crianças à mercê da educação, de forma que possam ser atendidas em 

espaços alternativos.   

 

3.1. Análise de conteúdo – sujeitos da pesquisa 

 

A análise dos dados, possibilita ao pesquisador a reflexão sobre as 

questões relevantes levantadas previamente pelo pesquisador. Assim, no caso 

deste estudo, nos propiciou refletir sobre as trajetórias pessoal e profissional das 

educadoras pertencentes ao Projeto Sementinha no que diz respeito à sua atuação 

frente à educação social de cunho não-escolar. Por meio desta análise foi possível 

desvelar, segundo Franco (2007): 

                                                 
11 Esta informação foi obtida por meio de correio eletrônico – uma correspondência que estabeleci com a mesma 
no dia 26/10/2008. 
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[...] em que situações econômicas e socioculturais os mesmos estão 
inseridos, o acesso aos códigos lingüísticos, o grau de competência 
para saber decodificá-los o que resulta em expressões verbais (ou 
mensagens) carregadas de componentes cognitivos, subjetivos, 
afetivos, valorativos e historicamente mutáveis (p.12) 

Com as análises efetivadas possibilitaram a organização de categorias 

como uma forma de apresentar as variáveis entre o que converge e/ ou  diverge nos 

dados coletados. Conforme Franco (2007): 

Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida 
após um tratamento inicial) é a primeira etapa necessária e se a 
interpretação (a significação concedida a essas características) é a 
última fase, a inferência é o procedimento intermediário que vai 
permitir a passagem, explícita e controlada, da descrição à 
interpretação (p.29) 

 

Faz-se necessário apresentar o perfil das educadoras entrevistadas e a 

organização das categorias de análise das entrevistas. Desta forma, os quadros a 

seguir explicitarão o necessário para que possamos compreender como a inferência 

e interpretação dos dados foram efetivadas. 

DADOS GERAIS DAS EDUCADORAS 
 Tempo no Projeto  Idade Escolaridade 

Educadora 1  7 anos 25 anos Superior Incompleto  
    

Educadora 2  6 anos 25 anos Ensino Médio 
    

Educadora 3  3 anos 27 anos Ensino Médio 
    

Educadora 4 4 anos 31 anos Ensino Médio 
 

Observa-se que o grau de instrução acadêmica das educadoras em 

questão pode ser considerado satisfatório para o desenvolvimento de atividades 

pertinentes à formação social e cidadã das crianças atendidas. Possuem nível de 

conhecimentos adequados para a interpretação e mediação da aprendizagem, de 

acordo com o solicitado e proposto pelo Projeto Sementinha. Apenas a educadora 

n.1 mudou seu grau de instrução acadêmica após o ingresso no projeto, as demais 

já estavam ou já havia concluído o Ensino Médio. 
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3.2. Categorias de Análise 

 

Para se compreender de forma a interpretar e inferir sobre as respostas 

obtidas com as entrevistas, foi necessário organizar as categorias de análise: 

Categoria nº 1: Necessidades que levaram a ingressar no Projeto. 

Categoria nº 2: Influência, na atuação das educadoras frente ao Projeto, dos 

professores que participaram da vida escolar. 

Categoria nº 3 : Como ingressou no Projeto Sementinha. 

Categoria nº 4 : Dificuldades iniciais enfrentadas. 

Categoria nº 5: Reuniões de formação – implemento na práxis profissional – visão 

das educadoras. 

Categoria nº 6 : A visão sobre a atuação frente ao desenvolvimento da ação cidadã. 

Categoria nº 7: Atuação das educadoras frente ao desenvolvimento de práticas de 

letramento. 

Abaixo, encontramos os quadros de forma organizada contendo a análise 

das categorias das quatro educadoras que participaram da pesquisa. 

1. NECESSIDADES QUE LEVARAM A INGRESSAR NO PROJETO 
Educadora 1  Necessidade financeira. 

    
Educadora 2  Necessidade financeira. 

    
Educadora 3  Necessidade financeira. 

    
Educadora 4  Necessidade financeira. 

  

Como notamos, inicialmente as educadoras em questão adentram o 

projeto com a finalidade financeira de se estabelecer um vínculo empregatício que 

garantisse a empregabilidade e a remuneração mensal. 

Observa-se, que primeiramente, este é o principal motivo que as leva 

entrar neste campo de atuação profissional.  

Preocupante, se não comentassem depois, durante a entrevista, que a 

formação proporcionada a elas e o contato com o trabalho educativo desvelou o 
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querer e o fazer educacional, despertando a vontade de continuar a atuar neste 

projeto. 

Inicialmente, nos deparamos com pessoas despreparadas para a atuação 

com a educação, uma vez que, não havia um critério de seleção para a contratação 

destas educadoras. 

 

2. INFLUÊNCIA DOS PROFESSORES 

Educadora 1  Professores que marcaram positivamete na infância. 
   

Educadora 2  Relação de amizade com os professores que teve. 
   

Educadora 3  Relação de respeito e amizade com todos os funcionários da 
escola que estudou. 

   

Educadora 4  Relação de amizade, principalmente com os professores do 
Ensino Fundamental (Português) 

 

Neste campo de análise, observa-se que todas possuem um histórico 

acadêmico marcado por relações de afeto e cordialidade. Isso as motiva na práxis 

pedagógica, por elas desenvolvidas, a querer estar sempre em contato direto com as 

crianças e com a comunidade.  

Este contato de afeto, amizade e respeito, desenvolvido nas atividades 

pertinentes ao núcleo pesquisado, corrobora para a formação cidadã das crianças 

atendidas. Quando o afeto permeia a educação, o processo de aprendizagem, 

notamos que este vigora de forma a colaborar para os bons resultados.   

 

3. COMO INGRESSOU NO PROJETO SEMENTINHA 
Educadora 1  Indicação de uma amiga. 

  
Educadora 2  Gostava de cuidar de crianças. 

  

Educadora 3  Conheceu através dos filhos e gostou da atuação do Projeto na 
comunidade. 

  
Educadora 4  Conheceu através da filha e participava de tudo que podia. 
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No terceiro campo de análise, notamos que as respostas são distintas. A 

educadora 1 procura por emprego e é indicada por uma amiga a se inscrever para 

atuar nesta área. Ela relata na entrevista que inicialmente achava tudo muito 

engraçado e que só ficou porque gostou da formação que estava recebendo e 

porque foi bem recebida, como segue na transcrição da sua fala: 

Eu tinha 18 anos e achava tudo aquilo muito engraçado, era muito 
sarrista e não entendia alguns conceitos que o Tião e a Ednalda 
(ambos do CPCD) passavam. Não sei porque continuei, acho que 
primeiro pela necessidade de um emprego e depois porque aquilo 
me fazia bem, sempre tive vergonha de desistir das coisas, e eu não 
queria desapontar meus pais e mostrar que eu não era capaz. Vivi 
momentos inesquecíveis ali, minha formação foi no próprio bairro, no 
Centro Comunitário ao lado do EMEI onde iniciei meus estudos (acho 
que não teria lugar melhor). Comecei duas grandes etapas da minha 
vida no mesmo lugar. Antes o pré e agora o Sementinha, que 
mágico! 

 

A educadora 2 comenta que gostava de crianças e ao saber da 

possibilidade de trabalhar fazendo aquilo que gostava, aproveitou a oportunidade.  

Comecei a trabalhar porque eu tinha um filho de um ano e morava na 
casa dos meus sogros e precisava ajudar nas despesas. 
Já trabalhei na roça, era muito cansativo, mas me diverti muito. Eu 
ficava com as minhas irmãs mais velhas conversando e nem via o 
tempo passar.  
Eu gostava muito de tudo que eu fazia. Gostava muito de cuidar de 
crianças. 
Eu conheci o Projeto através do meu primo que ficava na creche, 
naquela época. Encontrei um bilhete na mochila falando para se 
inscrever, eu liguei e fiz minha inscrição, passei na pré-seleção e fui 
convidada a fazer a formação[...] 

 

A terceira e a quarta expõem o contato prévio que tinham com o projeto, 

por terem os filhos participando dele.  Particularmente as respostas dadas pelas 

educadoras 3 e 4, são as que mais me chamaram a atenção, pois demonstram que 

o resultado do projeto, frente à comunidade, é bem quisto e promove resultados 

bons. 

Conheci o Projeto Sementinha através dos meus filhos. Comecei a 
me encantar com o trabalho desenvolvido com as crianças e fui me 
envolvendo, participando de tudo: passeios, lanches, atividades. Eu 
tenho prazer de estar todos as tardes ali com as crianças, e quando 
me veio a proposta, eu aceitei, fiz a formação e depois de um tempo 
fui convidada por Kelly e Durval.Um grande desafio que vale a pena 
até hoje. O retorno é muito grande das crianças, dos pais e da 
comunidade. (Educadora 3) 
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Em 2004 perdi o meu emprego e comecei a freqüentar o Projeto 
onde minha filha era atendida. Eu gostava da maneira que os 
educadores trabalham com as crianças, e fui me envolvendo a cada 
dia. Em 2005, quando surgiu a oportunidade, eu comecei a assumir 
uma turma porque a educadora ia sair de licença maternidade. 
(Educadora 4) 

 

Nota-se que inicialmente as educadoras acabam ingressando no Projeto 

sem uma preparação prévia para atuação em âmbito educacional. Ingressam para 

suprir suas necessidades financeiras e, quando muito, conseguem unir seu desejo 

de atuar com crianças com a remuneração que precisam como meio de 

sobrevivência. 

4. DIFICULDADES INICIAIS ENFRENTADAS 

Educadora 1  Quebrar o pré-conceito com pessoas de baixa renda. 
  

Educadora 2  Não entendia como desenvolver atividades sem espaço físico pré-
definido; crianças fugiam do espaço, choravam (adaptação). 

  

Educadora 3  
Romper as barreiras da rotina particular; conhecer a realidade das 
crianças. 

  

Educadora 4  Trabalhar com as mães; trabalhar em grupo (queria fazer tudo 
sozinha). 

 

As dificuldades apresentadas são vastas e particulares de cada uma das 

educadoras. Consideramos assim, que todas elas podem influenciar negativamente 

o trabalho educativo se não forem ultrapassadas. A educadora 1 consegue vencer o 

pré-conceito que se instala em seu interior ao se deparar com a miséria vivida pelas 

pessoas da comunidade, como vemos: 

O primeiro desafio que encontrei foi uma barreira própria, quebrar o 
preconceito. Venho de uma família pobre, mas tinha preconceito com 
aqueles que tinham menos que eu. A primeira vez que subi no morro 
dos Eucaliptos eu achei que ia desmaiar, era muita miséria e aquilo 
me dava repugnância. Não sei quando venci esse preconceito idiota, 
mas me lembro que quando iniciei meu trabalho com as crianças 
senti muita felicidade e preocupação. Eu sabia que a partir daquele 
dia eu teria uma missão muito importante na minha comunidade e na 
vida daquelas crianças. 
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A resposta dada pela educadora 2, suscita a curiosidade que todos nós 

temos com relação ao fazer educativo relacionado ao ambiente escolar, à sala de 

aula e aos parâmetros escolares.  

A minha maior dificuldade foi entender como desenvolver um 
trabalho sem um espaço físico, quando tinha que pedir para as mães 
fazer o lanche e também as crianças que não gostavam do espaço e 
queriam fugir e choravam muito. 
Todas essas dificuldades foram superadas com muito trabalho em 
equipe e com um melhor entendimento da metodologia do projeto, 
onde entendi que o que importa não é o espaço, mas sim, o trabalho 
que é feito e como você conduz seu grupo e observa o que eles 
estão querendo. 

O despreparo é visto nesta fala, por meio da qual a educadora coloca sua 

dificuldade em, primeiramente compreender como fazer educação sem paredes e 

como fazer com que as crianças se adaptem ao novo ambiente .  

Com a educadora 3, o desafio maior foi se adaptar ao novo, à sua nova 

rotina. Além de ter que entender a agitação das crianças e seus anseios e, desta 

forma, começa a se estruturar diante da nova aprendizagem que ali se instalava.  

A dificuldade inicial foi ter que romper as barreiras da minha rotina, 
da minha realidade e conhecer a realidade de cada criança, pois era 
uma roda agitada. Com a ajuda de algumas pessoas do projeto fui 
me desenvolvendo. Fui pegando o jeito e no final já estava cada dia 
aprendendo mais com as crianças. Eles me ensinaram e me 
ajudaram estabelecendo laços de amizade, igualdade, junto com as 
crianças. E a cada dia vamos aprendendo junto com as famílias e 
comunidade.  

 

O trabalho em grupo, mencionado pela educadora 4, como vemos a 

seguir, também é um grande obstáculo a ser vencido quando se trata de educação, 

principalmente nos moldes sociais e preocupados no desenvolvimento da cidadania.   

As minhas dificuldades maiores eram as mães e trabalhar em grupo, 
porque eu ainda não havia aprendido a trabalhar em grupo, eu queria 
sempre fazer tudo sozinha, mas com o passar do tempo eu fui 
enxergando que não era assim que funcionava hoje isso não é mais 
nenhuma dificuldade.  

 

As dificuldades enfrentadas pelas educadoras são supridas diariamente 

com a ajuda mútua entre elas, com a relação com a comunidade e com as crianças. 

Educar significa partilhar, dar as mãos, abraçar causas. E, na maioria das vezes, 

notamos que os profissionais atuantes na educação, seja ela em qual campo for, 

demonstram a dificuldade de compreender que vivências em grupo e troca de 
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experiências, propiciam a ampliação de saberes e a formação tanto pessoal quanto 

profissional.   

Isso permite que as educadoras possam estabelecer um vinculo afetivo 

com as crianças, vivenciando momentos importantes da vida da criança, da família e 

da comunidade, que lhes são confiadas permitindo que a aprendizagem seja 

efetivada, não somente nas crianças, mas também nas educadoras que, dia-a-dia 

vencem os obstáculos e formam-se junto com a comunidade em prol de mudanças 

que auxiliam na competência cidadã dos membros que dela participam. 

 

5. REUNIÕES DE FORMAÇÃO - VISÃO DAS EDUCADORAS 

Educadora 1  Proporciona a troca de vivências, mas necessita ter a melhor 
participação de todos. 

  
Educadora 2  Momentos de descontração e troca de saberes. 

  
Educadora 3  Momentos de reflexão, enriquecimento e troca. 

  

Educadora 4  Proporciona aprendizado, mas falta envolvimento das educadoras 
(levar novas propostas). 

 

A troca de experiência, o bem estar em poder partilhar suas vivências e a 

reflexão do trabalho desenvolvido, permeiam as respostas das educadoras, o que 

nos demonstra que elas compreendem a importância da troca de saberes e da 

participação efetiva de todas no Projeto para que possam colaborar com a formação 

educacional das crianças atendidas. Como mencionam durante as entrevistas: 

As formações e oficinas são enriquecedoras, pois trazem uma nova 
forma de pensar e agir. Nos levam a mundos desconhecidos e ao 
mesmo tempo nos remetem a nos mesmos, a nossos valores, 
saberes, emoções, sentimentos, entre outras coisas. Acredito que 
para serem melhores, os encontros precisam da participação de 
todos, às vezes alguns educadores se acomodam ou simplesmente 
não opinam nas decisões e precisamos da participação de todos 
para construir um pensamento. (Educadora 1) 

Gosto muito das formações e acho extremamente interessante, pois 
é um momento de total descontração onde todos se sentem em 
casa, sempre tem que melhorar e também as pessoas podem 
sempre abraçar, mais isso para si e não fazem. (Educadora 2) 

As formações, para mim, são importantes e contribuem com o 
trabalho. Enriqueço com as trocas de vivências e são sempre 
novidades e interessantes. Excelente para mim! (Educadora 3) 
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Eu acredito que as oficinas e as formações suprem as necessidades, 
são suficientes, mas o que ainda falta é que nós, enquanto 
educadoras, precisamos tomar a iniciativa de levarmos as propostas 
para essas formações e não deixar só para a coordenadora.  
(Educadora 4) 

 

Nóvoa apud Sanches (2003), nos faz pensar que a formação do educador 

se dá através de sua relação com o meio pelo qual a aprendizagem se constrói, 

desta forma, as reuniões de formação, pelas quais as educadoras passam, 

contribuem na sua formação profissional e pessoal, auxiliando na sua atuação frente 

ao trabalho pedagógico desenvolvido pelo Projeto Sementinha.  

A formação não ocorre por um acúmulo de cursos, palestras e 
técnicas, mas por “um trabalho de reflexão crítica sobre a prática e 
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é 
tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência” (p. 27) 

 

6. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO CIDADÃ - ATUAÇÃO 

Educadora 1  Geração que vai modificar a realidade e transformar a 
educação. 

  
Educadora 2  Cuidados com o ambiente; desenvolvimento da autonomia. 

  

Educadora 3  Troca de saberes e quereres em busca de uma cidade 
educadora. 

  
Educadora 4  Prepara a criança para o mundo e para a vida. 

 

Em suma, notamos que as quatro educadoras percebem a necessidade 

de investirem na educação cidadã, propiciando às crianças o desenvolvimento de 

habilidades e competências que colaborem na sua formação, no desenvolvimento 

do cidadão e na aquisição da autonomia. 

As educadoras têm muito claro que o trabalho que desenvolvem com as 

crianças no Projeto, auxiliam na formação cidadã não somente dos pequenos que a 

elas foram confiados, mas também envolvem o desenvolvimento da comunidade 

como um todo. Vejamos alguns dos trechos das entrevistas, nos quais as 

educadoras mencionam sua opinião com relação a esta aprendizagem: 

Construindo uma educação que leve as crianças a terem a 
cidadania, seus valores e conhecimentos valorizados, pensam em 
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uma geração que ira modificar as nossas realidades, transformar 
nossa educação e construir uma cidade educadora. (Educadora 1) 

Com a mais absoluta certeza eu acredito no meu trabalho, assim 
como acredito que ele forme crianças conscientes do seu papel na 
vida de suas famílias e de sua comunidade. As crianças saem do 
projeto consciente do seu papel e deveres de cidadão. Aonde se vir 
alguém jogando um papel no chão chamam a atenção, pois 
aprenderam a terem autonomia para falar daquilo que as 
incomodam, aprendem a dar sua opinião com relação aquilo que as 
envolve. (Educadora 2) 

O meu trabalho contribui sim, pois lhe traz muito aprendizado, é uma 
troca de saberes e quereres, é acreditar no outro, é querer uma 
cidade educadora. Eu acredito e defendo a idéia, tenho bons 
resultados na comunidade, no aprendizado das crianças, nos 
vínculos de amizade com os pais, que dão importância na formação 
de seus filhos, que acompanham de perto e que acredita que de 
mãos dadas juntos podemos ter a cidade educadora que estamos 
caminhando juntos. (Educadora 3) 

Eu acredito sim que meu trabalho forma, ou melhor, colabora, para a 
formação de cidadão, porque como dizem os pais de algumas 
crianças na avaliação de final de ano, a gente preparara as crianças 
para o mundo e para a vida na escola, então ouvindo isso eu acredito 
que estou contribuindo muito na vida dessas crianças de hoje que 
serão o adulto de amanhã. (Educadora 4) 

 

Acreditam que estão preparando-as para a vida, ou seja, que as crianças 

estarão aptas a atuarem frente aos desafios que a sociedade as impor, de forma que 

serão ativas no seu papel de cidadãs e autônomas nas suas escolhas. 

Com isso, o diálogo que elas estabelecem com as crianças, com as 

famílias e com a comunidade, auxilia na formação de cada uma delas, sendo um 

meio de afirmação dos saberes desenvolvidos e adquiridos no trabalho educacional, 

assim como menciona Sanches (2003): 

O diálogo é o canal de consolidação dos saberes emergentes da 
prática profissional. E a socialização dos conhecimentos prévios é 
condição indispensável para a afirmação de valores próprios da 
profissão docente. (p. 28) 

 

7. PRÁTICAS DE LETRAMENTO - ATUAÇÃO 

Educadora 1  Através da leitura de histórias que desenvolvem o pensamento, a 
imaginação. 

  

Educadora 2  Despertar o conhecimento lógico, estimular a criatividade e 
explorar o contexto na criação de histórias. 

  
Educadora 3  Construção do conhecimento através da mala de história, jogos 
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educativos e brincadeiras. 
  

Educadora 4  Proporciona o desenvolvimento por meio da leitura de histórias e 
jogos educativos. 

 

Na última categoria podemos perceber o quanto a proposta de letramento 

está intrínseca nas atividades desenvolvidas pelas educadoras do Projeto 

Semetinha. Mesmo sem o conhecimento acadêmico, elas compreendem, de forma 

geral, que a formação letrada compõem um papel importante na formação das 

crianças, principalmente, tendo como principal objetivo o desenvolvimento da 

cidadania e autonomia. Lendo as entrevistas na íntegra, podemos perceber que elas 

acreditam na mediação pedagógica e no fazer educativo, através de jogos, 

brincadeiras, e demais atividades lúdicas que propiciam a formação de um cidadão 

letrado. 

Não sistematizam a alfabetização e, podemos pensar que, as educadoras 

nem tenham condições pedagógicas de instigar este saber de forma sistematizada, 

uma vez que, não possuem formação acadêmica para tal, mas por meio de uma 

intuição desenvo lvem práticas de letramento, incentivando a leitura em suas 

diversas modalidades. Poderiam, sim, buscar uma formação adequada para 

desenvolverem outras habilidades e competências nestas crianças, de forma que a 

relação com a aprendizagem fosse mais ampla, uma vez que, “a formação é um 

processo a ser construído no dia-a-dia e ela deve ser sistematizada, para romper 

com caráter meramente intuitivo.” (SANCHES, 2003, p. 42) 

 

 

3.3. Análise das observações 

Relatar o observado é uma tarefa um tanto quanto complicada ao meu ver, 

pois inferimos naquilo que vemos de forma a justificar nossa escolha pelo estudo e a 

forma que gostaríamos, muitas vezes, de presenciar situações de aprendizagem, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento de práticas de letramento. 

As observações foram realizadas nos meses de março e abril de 2008 

conforme calendário (anexo 7) pré-estabelecido juntamente com as sete educadoras 

no início de 2008.  
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Para as observações foi organizado um roteiro norteador (como já 

mencionado e conforme anexo 2)  utilizado durante as visitas realizadas às rodas, o 

que possibilitou compreender como a educação não-formal ocorre em campos 

diferentes dentro da cidade de Santo André e como a performance das educadoras 

vem colaborando positivamente na formação das crianças atendidas pelo Projeto. 

Vivenciar as rodas e as demais atividades desenvolvidas pelas 

educadoras fez com que pudesse conhecer um pouco mais de um trabalho ainda 

desvalorizado pela sociedade andreense. Muitos ainda nem o conhecem, outros 

acreditam que o Projeto vem para fazer a criança brincar, outros criticam a forma 

como ele se apresenta. Mas a comunidade o conhece muito bem, e sabe da sua 

importância para a formação das muitas crianças que ainda estão fora da escola 

formal.  

O roteiro de observação, abaixo descrito, possibilitou que pudéssemos 

analisar a práxis educacional desenvolvida, a relação das educadoras com as 

famílias e com a comunidade e o envolvimento das crianças nas atividades 

desenvolvidas pelo Projeto. 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

Observação das Educadoras 
1. Relacionamento com as crianças; 
2. Relacionamento com o processo de aprendizagem; 
3. Planejamento das atividades desenvolvidas; 
4. Interação com as mães e com a comunidade; 

Observação com relação às atividades desenvolvidas 
5. Planejamento prévio; 
6. Avaliação; 
7. Integração dos eixos de aprendizagem propostos pelo Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (1996); 
Observação da relação das crianças com a educadora e entre as crianças 

 

Em cada campo de observação pudemos notar peculiaridades 

desenvolvidas pelas educadoras de acordo com as necessidades advindas da roda 

e do momento pelo qual as crianças e a comunidade perpassavam. 
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Observação das Educadoras 
1. Relacionamento com as crianças; 
2. Relacionamento com o processo de aprendizagem; 
3. Planejamento das atividades desenvolvidas; 
4. Interação com as mães e com a comunidade. 

 

As educadoras mantêm uma rotina organizada e planejada juntamente 

com as crianças o que proporciona a participação de todos. Uma das coisas que 

mais me chamou a atenção durante as minhas visitas é o momento no qual eles 

sentam em roda para avaliar o dia, as atividades que realizaram e alguma coisa que 

desagradou o grupo ou um membro em si. A relação das educadoras com as 

crianças é horizontal e o respeito permanece durante os momentos que juntos 

passam. Observa-se que os 13 não-objetivos são cumpridos e o desenvolvimento da 

cidadania, da autonomia e da criticidade estão sempre arrolados nas atividades 

propiciadas.  

As crianças, por sua vez, participam ativamente das decisões tomadas 

nas rodas, desempenham as atividades com interesse, até porque ajudam a decidir 

sobre o que desejam fazer. Demonstram interesse pela aprendizagem, pelas leituras 

realizadas nas rodas e pelos passeios realizados no entorno da comunidade. 

Observa-se que são crianças que demonstram interesse pela leitura e 

escrita, e em atividade de recorte, que envolvem revistas, as folheiam com atenção, 

sempre comentando entre elas sobre as gravuras e lendo as notícias.  

Nota-se que a aprendizagem da leitura e da escrita está intrínseca ao 

aprendizado. Não é um dos objetivos do Projeto estimular/ desenvolver a 

sistematização da alfabetização, mas por serem educadoras, e não professoras, por 

não terem a intenção de alfabetizar e por não sistematizarem a alfabetização como 

um processo a ser percorrido, podemos considerar que práticas de letramento estão 

sendo desenvolvidas e colaboram para a formação das crianças.  

A relação com as mães é percebida, principalmente, quando se trata da 

alimentação das crianças. Cada dia uma mãe prepara o lanche da turma, com 

ingredientes e receitas fornecidos pelo Projeto. Isto viabiliza a relação da mãe com a 

educadora e com as demais crianças, além de aprenderem receitas saudáveis 
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ensinadas pelo Projeto Alimentando Sonhos, que cuida de toda a parte nutricional 

do Projeto Sementinha.  

O envolvimento com a comunidade ocorre de diversas formas, por meio 

de oficinas ministradas pelas mães e/ou pelas educadoras, nas quais elas trocam 

experiências e conhecimentos no trabalho artesanal (oficinas de crochê, ponto cruz, 

customização, pintura em tecido, dentre outras), pelo envio da Mala de História, por 

exposições realizadas na comunidade. O abarcamento entre Projeto & Criança & 

Família & Comunidade é intenso e propicia o desenvolvimento de todas as partes 

envolvidas. 

 

Observação com relação às atividades desenvolvidas 
5. Planejamento prévio; 
6. Avaliação; 
7. Integração dos eixos de aprendizagem propostos pelo Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (1996). 
 

Nota-se que a preocupação das educadoras no que se refere ao 

planejamento das rodas, das atividades desenvolvidas e no cuidado com a 

aprendizagem que pretendem desenvolver, é cuidadosamente preparado por elas 

em reuniões semanais com a coordenadora do Núcleo, Evelin das Neves Toniette, 

que como as demais iniciou seu trabalho atuando como educadora de uma das 

comunidades atendidas. Nestas reuniões elas planejam, trocam experiências, 

buscam sanar algumas problemáticas que percebem no grupo de crianças, 

organizam eventos na comunidade e estruturam a forma de atuação desempenhada 

por elas de acordo com a realidade vivenciada pelo bairro. 

A avaliação12 é realizada diariamente e é nomeada pelo Projeto como 

“Memória Diária”, nela as educadoras escrevem como o trabalho foi desenvolvido, 

quais as dificuldades enfrentadas, observam as falas das crianças e registram o que 

consideraram satisfatório ou não. Depois esta avaliação é trocada dentre as 

educadoras, a fim de que possam inferir sobre as problemáticas uma das outras, 

para trocarem os saberes desenvolvidos e as experiências vivenciadas. 

                                                 
12 Ao final deste trabalho, encontram -se, anexadas, na íntegra, a Memória Diária de três educadoras. (Anexos 8, 
9, 10) 
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Observação da relação das crianças com a educadora e entre as crianças 
 

A troca entre os pares, a mediação da aprendizagem e a relação de 

companheirismo, respeito e amizade estabelecidas pelas crianças com as 

educadoras é perceptível diante das atividades desenvolvidas, das trocas realizadas 

e das muitas vivências que partilham. Nota-se que os saberes profissionais 

desenvolvidas pelas educadoras vão além dos bancos acadêmicos. Conforme Bahia 

(2006): 

Por “saberes profissionais” estamos entendendo como 
conhecimentos e competências – adquiridos na trajetória pessoal, 
escolar e profissional – que auxiliam os educadores na organização 
do seu trabalho pedagógico, tanto no que se refere à forma como 
desenvolvem sua metodologia com proposições e intervenções das 
atividades, bem como na maneira como estabelecem suas relações 
interpessoais com os alunos.   

 

Isso corrobora com o entendimento sobre as práticas educativas 

desenvolvidas pelas educadoras do Projeto Sementinha de forma a atender os 

objetivos do projeto, além de ir além dos mesmos no que se refere ao 

desenvolvimento das demais habilidades e competências que são propiciadas pelas 

educadoras por meio de diferentes atividades. 

A formação social desenvolvida pelo Projeto Sementinha visa a formação 

cidadã atual, ou seja, as crianças aprendem a agir no contexto em que vivem, de 

forma que não percam o seu desenvolvimento infantil. Cipriano13 (2008) nos faz 

pensar sobre a educação infantil como um espaço de conquistas da criança: 

Durante muito tempo, procurava-se preparar a criança para o depois 
– a formação para um futuro feliz. Hoje, a preocupação é a criança 
feliz aqui e agora, a infância como construção social. A Educação 
Infantil [...] Pais e professores: a escola é um espaço de organização 
do tempo da infância, e o cuidar e o educar são indissociáveis. O 
educador é um mediador do processo de aprendizagem, e a família, 
sua parceira. A Educação Infantil é um espaço de partilha, de brincar, 
investigar, instigar a curiosidade, valorizar atitudes, apropriar-se de 
linguagens. Agindo com intencionalidade, com respeito às 
diferenças, à diversidade, visando à solidariedade e ao bem comum, 
o resultado serão cidadãos comprometidos com a vida, com a ética e 
com os valores humanistas. (p.4) 

 

                                                 
13 Revista Caleidoscópio, Colégio Santa Maria, n.º 44, jun/ jul 2008, p.4 



 67

A relação horizontal da mediação pedagógica existente entre educadoras 

e crianças possibilita o desenvolvimento de habilidades, competências, hábitos e 

ações uma vez que sabemos que “[...] a criança aprende a ler o mundo vendo, 

ouvindo, tocando, cheirando, saboreando, estabelecendo relações”. (SANCHES, 

2008, p.4).  

Considerarmos que, o acesso à Educação Infantil é um direito da criança, 

conforme nos menciona Sanches (2003), faz-nos pensar sobre as possibilidades de 

atuação desta modalidade de educação e da necessidade de formação das 

educadoras que nele atuam. 

[...] garantir o processo da Constituição de 1988: A creche é um 
direito da criança e dos pais e um dever do estado, implica concebê-
la como uma instituição educativa, responsável, com as famílias, pelo 
desenvolvimento da criança. È necessário profissionalizar as 
pessoas que aí trabalham para assumirem o papel de educadoras. 
(p.17) 

 

Pensar em Educação Infantil e na atuação destas educadoras frente às 

crianças atendidas, não pode ser visto como um favor do município com relação ao 

atendimento em espaços não-formais. Necessitamos ainda rever a imagem da 

educação da primeira infância na sociedade vigente, acabando com o estigma de 

um cuidar sem responsabilidades com visão filantrópica e assistencialista, conforme 

Sanches(2003): 

[...] pensar em creche ainda significa deparar-se com estigma 
construído historicamente, uma imagem marcada pela filantropia, 
dádiva, favor, deficiência e pobreza. Um espaço de profundas 
rejeições e exclusão, entendendo exclusão como um conceito 
eminentemente político, social e  ideológico. (p.16) 

 

Observar a atuação das educadoras, compreender a práxis educacional 

por elas desenvolvidas, identificar os valores, habilidades e competências, por elas 

estimuladas, fomentar a relação entre a comunidade, as educadoras e as crianças, 

foi prazeroso, pois pudemos notar que a formação social e a atuação das 

educadoras autenticam não somente o desenvolvimento das crianças, mas também 

da comunidade além de propiciar a ampliação da trajetória formativa de todos os 

envolvidos no processo de ensino/ aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
“Diz -me, e eu esquecerei; ensina-me e eu 
lembrar-me-ei; envolve-me, e eu aprenderei.” 

Autor desconhecido 
 

 

 

Aprender... Desaprender... Construir... Reconstruir... Ensinar e ser 

ensinado... Envolver e ser envolvido! Eis aí o segredo para que a aprendizagem 

aconteça. Aprender envolve prazer, afeto e relação dialogal/ horizontal. Aprendemos 

quando estamos envolvidos pelo objeto/ situação que nos é apresentado. 

Assim nos vemos diante da pesquisa empírica realizada para a efetivação 

deste trabalho de cunho acadêmico: envolvidos pelo aprendizado oferecido por meio 

do trabalho desenvolvido pelas educadoras do Projeto Sementinha. Notamos a 

presença de dificuldades desde a implantação do Projeto Sementinha, que vêm para 

a cidade de Santo André a fim de abarcar as crianças que não têm acesso à 

educação formal. Situação deprimente! Ter que se buscar alternativas para se suprir 

a demanda de crianças que estão sem acesso à educação formal e obrigatória, de 

responsabilidade do município. 

Nos vemos diante de uma situação delicada, quando se trata da 

contratação das educadoras, que sem preparo acadêmico passam por uma 

formação de um mês com os coordenadores do Projeto para que possam 

desenvolver este trabalho educativo com as crianças. Observa-se que, mesmo 

diante de pessoas que buscam um emprego para suprir suas necessidades 

financeiras, muitas delas se encaixam na proposta do Projeto e acabam por 

desenvolver um trabalho rico em aprendizagens diversas! 

Desvelar e correlacionar os três temas que ora optamos por estudar com 

este trabalho de pesquisa, foi uma tarefa bastante desafiadora, porém gratificante. 

Diante do que fomos pesquisando durante a efetivação desta pesquisa, acabamos 

por considerar que, muitas vezes a formação acadêmica formata uma estrutura 

educacional que reprime saberes ao invés de estimulá-los. Necessária, porém, 

percebemos que a falta de preparação acadêmica/ pedagógica, para as educadoras 



 69

leigas, não ficou a desejar para a atuação dos professores formados. As educadoras 

acabam por praticar e estimular saberes e fazeres que culminam numa formação 

cidadã que, se desenvolvida desde a primeira infância, poderá ser perpetuada sim, 

pela vida destas crianças atendidas pelo Sementinha. Fica a questão: como se faz 

educação em espaços diferenciados, com educadores sociais e se obtém resultados 

significativos na educação destas crianças? 

A relação dialogal existente entre a comunidade, as mães e as 

educadoras do projeto, permitem que o desenvolvimento das crianças seja 

efetivado, gerando nelas o prazer de estarem participando daquele momento, como 

nos relata uma das educadoras na sua Memória Diária: 

A mãe do Moisés fez a torta de repolho que lanchamos. Cantamos 
para ela, foi uma alegria para o Moisés, pois antes de cantarmos ele 
foi me perguntar se íamos cantar para sua mamãe. (Educadora 3, 
19/03/2008) 

 

A relação existente entre a aprendizagem e a afetividade, permite que 

situações estimuladoras de saberes ocorram, muitas vezes, sem o planejamento 

prévio da educadora, o que consente o desvelar de um olhar atento sobre as rodas e 

sobre as situações cotidianas que nelas ocorrem, como menciona a Educadora 4, no 

registro da sua Memória Diária: 

As crianças foram chegando e cantamos musiquinhas para esperar 
todos chegarem para fazer o combinado. A Bárbara trouxe três bolos 
e disse que queria dividir. Mas abriu um e deu para a Larissa. 
Acredito que pensava que dava um bolo para cada. Então tive que 
interromper. Pedi que ela contasse quantas crianças tinham, tivemos 
que ajudá-la. Depois pedi que deixasse eu dividir. Depois que eu 
dividi, eu fui servindo as crianças. Mas depois que me veio, que 
deveria deixar a Bárbara, pois foi ela que trouxe os bolos. Na hora da 
avaliação conversamos sobre os números que devemos saber para 
dividir as coisas. (11/04/2008) 

 

Por meio destas Memórias podemos conhecer as práticas educativas que 

as educadoras desenvolvem, bem como a maneira com que elas avaliam o seu 

trabalho pedagógico de forma a instigar os saberes e as competências necessárias 

para o desenvolvimento de práticas de letramento e de cidadania ativa. 
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A vivência das educadoras dentro de cada um dos núcleos, e a 

transformação que, não somente as educadoras, mas que toda a comunidade 

perpassa, valorizam a atuação deste Projeto dentro das comunidades carentes da 

cidade de Santo André. A formação destas educadoras se dá no contexto social que 

elas atuam, desobstruindo a formação em caráter obrigatório e formativo, no qual 

muitas vezes se resulta em profissionais desmotivados e atuantes mecânicos de 

uma práxis pedagógica distante da realidade de seus alunos, como elucida Nóvoa 

(1998): 

Outrora apóstolos das luzes, os professores viam-se agora olhados e 
acusados como meros agentes de reprodução. Não espanta que, 
desde então, a profissão docente tenha mergulhado numa crise de 
identidade que dura até os dias de hoje. (p. 25). 

 

O que se tem, e o que se espera ter, com a fundição dos temas 

pesquisados, é que a formação das educadoras sociais, e das práticas educativas 

que elas desenvolvem, sejam culminantes num processo de aprendizagem interior 

que permite a reflexão cotidiana do seu papel frente à educação que desenvolvem 

dentro das comunidades em que atuam, levando em consideração o desejo e a 

necessidade de cada uma das crianças que à elas competem. Assim,  

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a 
educação como processo permanente. Mulheres e homens se 
tornaram educáveis na medida em que se reconheceram 
inacabados.  (FREIRE, 1998, p. 64).  

 

A necessidade de educar para a atuação cidadã faz com que o Projeto 

Sementinha englobe, muitas vezes, ações pedagógicas involuntárias, como 

menciona Arroyo (2002) quando diz que o “ofício que carregamos [que os 

professores carregam] tem uma construção social, cultural e política que está 

amassada com materiais, com interesses que extrapolam a escola.” (p.35) Estas 

educadoras acabam por desenvolver e instigar a formação letrada em muitas das 

atividades propostas, misturados com interesses comunitários. 

Podemos conceber que, mesmo diante das dificuldades que as 

educadoras enfrentaram e enfrentam durante seu cotidiano educativo nas rodas, a 

facilidade com que estimulam as práticas de letramento, fortifica a hipótese de que, 
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mesmo sem a profissionalização docente, elas, na sua formação diária, constituem 

um fazer pedagógico voltado para a formação da cidadania. 

Pudemos considerar que a formação letrada, com base na atuação das 

educadoras e da comunidade em torno das crianças atendidas pela Sementinha, se 

faz em um contexto social bastante rico em fazeres, saberes, prática de leitura e de 

diferentes portadores textuais.  

A pesquisa efetivada só comprova que, a formação cidadã ocorre em 

diferentes espaços de educação, sejam eles formais ou não-formais. Vale a pena 

ressaltar, que o desenvolvimento das práticas de alfabetização letrada se fazem 

presente em vários momentos da atuação destas educadoras no cotidiano 

educacional instaurado nas comunidades da periferia de Santo André. Assim, a 

formação ocorre sempre em torno das necessidades que o grupo apontava, e o 

crescimento intelectual, cognitivo e formativo de todos seguia avante em rumo ao 

desenvolvimento da cidadania ativa e participativa. 

O envolvimento das educadoras com as crianças e com a comunidade 

propiciou que o desenvolvimento das práticas de leitura e de escrita pudessem ser 

abarcadas em diferentes atividades propostas, como a leitura de livros, o passeio ao 

bairro, a visualização de gravuras em revistas. 

Letrar... Alfabetizar... Instigar... Sistematizar... O que na verdade 

queríamos e pretendíamos com esta pesquisa, era sanar a inquietação deste fazer 

educativo, desta práxis pedagógica, que penetra a não-formação destas educadoras 

frente ao ato educativo, principalmente no que se refere às práticas de letramento 

vigentes na educação brasileira. 

Finalizo esta dissertação com um poema, que nos faz relembrar o fazer 

desta modalidade não-formal, com educadoras em formação constante, que no seu 

cotidiano profissional, estimulam e formalizam o gosto pela leitura e o saber 

desconhecido que esta proporciona a todos aqueles que com ela se contagiam. 
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O QUE É LETRAMENTO? 
 

“Letramento não é um gancho 
em que se pendura cada som enunciado, 

não é treinamento repetitivo  
de uma habilidade,  

nem um martelo 
quebrando blocos de gramática.  

 
Letramento é diversão 
é leitura à luz de vela 

ou lá fora, à luz do sol. 
 

São notícias sobre o presidente 
o tempo, os artistas da TV  

e mesmo Mônica e Cebolinha 
nos jornais de domingo.  

 
É uma receita de biscoito, 

uma lista de compras, recados colados na geladeira,  
um bilhete de amor,  

telegramas de parabéns e cartas  
de velhos amigos. 

 
É viajar para países desconhecidos, 

sem deixar sua cama, 
é rir e chorar 

com personagens, heróis e grandes amigos. 
 

É um Atlas do mundo, 
sinais de trânsito, caças ao tesouro,  

manuais, instruções, guias, 
e orientações em bulas de remédios, 

para que você não fique perdido.  
 

Letramento é, sobretudo,  
um mapa do coração do homem, 

um mapa de quem você é,  
e de tudo que você pode ser.” 

 
CHONG, Kate M. in SOARES, Magda (2002) 
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ANEXOS 

ENTREVISTA COM CLEUZA REPULHO 
EX SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTO ANDRÉ 

 
 
Tais: Como é onde você conheceu o Projeto Semetinha? 
 
Cleuza: Na verdade o Semetinha é uma tecnologia educacional, se a gente puder chamar assim, do 
CPDC (Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento) que tem sede em Curvelo, MG quando eu 
trabalhava na Fundação ORSA e a gente foi trabalhar no Vale do Jequitinhona, foi ai que eu conheci 
o CPCD e lá em Araçoai eles já desenvolviam o o projeto Sementinha como uma alternativa de 
educação não formal, aí eu fui pro pro Jarí  trabalhar na floresta Amazônia, numa região muito 
complicada nos levamos o Sementinha pra lá também deu resultado daí quando eu vim em 2001 
para ser secretária de educação e a Educação Infantil não conseguia atender toda a demanda 
principalmente nas regiões mais complicadas, foi que eu pedi ao CDPCD que desenvolvesse além 
dessa tecnologia um processo de implementação em região metropolitana, porque é bem diferente, 
tanto é que nós chegamos uma época a ter quase 200 núcleos de Sementinha. Porque é uma outra 
dinâmica numa outra ordem de grandeza, mas foi assim que eu comecei o Sementinha.  
 
Tais: Então na verdade foi você que teve esse interesse em estar trazendo isto pra Santo André? 
Cleuza: Isso 
 
Tais: Porquê? Santo André tinha um déficit muito grande de acesso à educação formal? 
 
Cleuza: Isso, de acesso à Educação Infantil e principalmente nas regiões de mais vulnerabilidade da 
região, da cidade. Por dois motivos: primeiro porque são regiões de mananciais onde a gente não 
tinha como construir escola, porque na verdade são áreas invadidas e daí o poder público não pode ir 
lá construir uma estrutura física e a gente tinha um planejamento de ampliação da educação infantil, 
mas enquanto isso as crianças continuavam fazendo aniversário, continuavam crescendo e 
precisavam de uma alternativa de atendimento com qualidade e que desse a eles a oportunidade de 
conhecer o mundo letrado, as atividades, em fim uma série de coisas além do que o Semetinha 
proporciona o desenvolvimento da comunidade.  
 
Tais: E ele chegou em Santo André quando? 
 
Cleuza: 2001, setembro de 2001. 
 
Tais: E, ele foi implantando, então, na verdade, pra suprir estas necessidades das crianças.  
 
Cleuza: Isso. 
 
Tais: Como que o município viu esta implantação? A rede formal, como isso chegou para a 
formalidade porque vem um projeto de educação não-formal, é lógico que Santo André, acabou 
investindo, mas  precisa de ONG´s também para estar auxiliando tudo isso. 
 
Cleuza: Isso. Primeiro assim, a resistência da rede formal foi grande, foi grande. Na mesma medida 
que eles não tinham uma alternativa, porque também superlotar as escola de Educação Infantil não ia 
resolver o problema. Eu estava criando outro problema. Na verdade entender que há processo de 
educação, também, e que educação não se faz somente de prédio. Isso eu acho que foi uma lição 
para a própria rede formal no sentido de entender educação num processo muito maior. E num 
contexto que às vezes extrapola aquilo que a gente aprende na academia. Então isso foi um ganho, 
um ganho pra própria rede formal que recebeu estas crianças depois e viu que elas estavam num 
outro patamar de desenvolvimento e que o Sementinha proporcionou a elas, sim, um diferencial de 
atendimento e de oportunidade, eu acho que isso é muito importante. A cidade, as famílias, num 
primeiro momento foram muito resistentes, teve pai e mãe que não deixou, eles queriam ver primeiro 
como a coisa ia andar par depois se inscrever. Eu lembro que no começo a gente não conseguia 
formar os núcleos, porque as famílias tinham muito receio e daí depois chegou a fase de que a gente 
não tinha vaga pra todo mundo e daí foi abrindo mais núcleos. 
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Tais: Então ele é uma iniciativa de educação não-formal. Na sua opinião quais as contribuições que 
esta modalidade de educação pode oferecer as crianças do município que não tiveram acesso a 
educação formal? Você acha que dentro da não-formal eles desenvolvem as mesmas habilidades, os 
mesmos conhecimentos, as mesmas aprendizagens que na educação formal? 
 
Cleuza: Desenvolvem sem nenhum problema. E ai eu não estou fazendo nenhuma apologia à 
contratação de professores leigos, ao contrário, na verdade todos os educadores que participavam do 
projeto tinham uma formação inicial em alguma área, não graduação, mas tem uma formação e 
passam por um processo de seleção, antes da contratação, logicamente, e depois eles têm formação 
continuada e acompanhamento muito próximo. O registro de todas as atividades, eu acho que isso é 
muito importante, que é aquele caderno que todo mundo faz, a roda, em fim tudo que faz parte do 
que a gente entende por educação, que é feita nas escolas e que pode muito bem, e o Sementinha é 
a prova disso, de que a escola pode ter uma outra característica e mesmo assim produzir resultados 
importantes, as crianças que estavam no Sementinha em 2001 estão hoje no Ensino  Fundamental 
se saindo muito bem sem nenhuma dificuldade no processo de alfabetização, porque foram 
estimulados conseguiram ter a oportunidade de contato com um processo educativo diferente.  
 
Tais: E já que você falou disso: existe este acompanhamento do desempenho das crianças que 
participaram do Sementinha e ingressaram na educação formal? 
 
Cleuza: Isso, o que o Semetinha tem são os indicadores e o que a gente começou a fazer de uma 
forma, primeiro, eu não vou dizer intuitiva, mas mais empírica do que científica  foi o 
acompanhamento dos resultados pra saber aquela criança apresentou dificuldades, quando a gente 
faz um conselho de ciclo, quer dizer assim, quais as crianças que não estão atingindo os objetivos, as 
metas, estão com dificuldades de aprendizagem, tudo isso. As crianças do Semetinha não estavam 
neste grupo. E ai, foi que o Ronnie que é o coordenador começou a fazer o acompanhamento mais 
apurado. Agora, até pra evitar discriminação, estereotipo, qualquer coisa, nós  não fizemos assim 
olha: estas crianças são as que vieram do Sementinha; estas crianças nunca estiveram em nenhuma 
escola de Educação Infantil. Até porque, estas variáveis dentro de uma rede são muito complicadas, 
porque alguém pode entender isto como discriminação. Agora que é feito o acompanhamento e que 
as crianças se saem muito bem isso sim, até porque é muito simples, o nome das crianças estão lá e 
depois elas estão matriculadas na escola.  Então você tem como comparar isso é possível esta 
comparação. A gente evitou esta comparação até pra evitar desqualificar ou qualificar uma das 
ações. Desqualificar a escola formal: então as crianças que vão estão Sementinha vão melhor na 
escola? Não necessariamente. Mas dizer que crianças que freqüentaram a educação não-formal não 
vão bem na escola, não é fato. O que a gente não queria, porque aconteceu no começo, Tais, era a 
competição entre a escola formal e a não-formal. Ao contrário, aonde a gente tinha condição de 
atendimento não havia núcleo do Sementinha. Mesmo quando a comunidade pedia não havia, não 
havia escola, não havia o núcleo do Sementinha. E até hoje não há, porque essa era uma 
preocupação não substituir a escola formal, mas dar de alguma forma uma oportunidade para estas 
crianças.  
 
Tais: Então na verdade, quando a região supre esta necessidade do ingresso na educação formal o 
Sementinha sai... ele se desloca? 
 
Cleuza: Isso mesmo, tanto é que o Sementinha produziu frutos, se a gente pode dizer assim né, hoje 
a gente tem lá um projeto que chama Ser Criança, das escolas, das crianças com mais de sete anos 
e as cooperativas que foram criadas com as famílias: cooperativa de alimentação, enfim, cooperativas 
de construção de brinquedos, que ai as famílias, conseguiram desenvolver uma outra proposta de 
trabalho.  
 
Tais: Você fala então, também, que não queria fazer uma apologia a um educador leigo, a um 
profissional leigo. Porque que então no ingresso esse profissional foi trazido como leigo e não 
pessoas que já possuíam uma entrada na academia, que já eram formada pelo magistério, e tudo 
mais? 
 
Cleuza: Então, não era pré-requisito, mas também não era um empecilho. O que aconteceu muitas 
vezes, é que a gente chegou a ter núcleos que todo mundo tinha magistério. Eram alunas oriundas 
do CEFAM, por exemplo. Que foi extinto. Em outros lugares a gente tinha até muita dificuldade em 
selecionar as pessoas e o que a gente queria era selecionar do próprio bairro, já que o bairro era a 
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escola. O que, que aconteceu, às vezes, a demandada de atendimento era maior que a falta de 
profissionais então nós nunca contratamos ninguém que fosse analfabeto, ou que não tivesse 
nenhuma escolaridade, mas que tivesse boa intenção. Não era isso! O Semetinha tem critérios 
técnicos e claros para alguém ser educador do Sementinha.  
 
Tais: E ai você diz que tem toda uma formação e um acompanhamento do educador. 
 
Cleuza: Isso. A formação inicial é de oito semanas, então são dois meses, o acompanhamento e a 
formação todo sábado, mais até do que na escola formal. Todo sábado era dia de levantamento de 
dificuldades e a nossa estrutura lá da gerência de Educação Infantil junto com o Ronnie que era o 
coordenador, fazia todo o acompanhamento. Muitas vezes a formação continuada que nos dávamos  
nas escolas os educadores participam, até hoje participam. 
 
Tais: E uma outra coisa que eu gostaria de saber, não é um dos objetivos do projeto que a criança 
seja alfabetizada... 
 
Cleuza: Não! 
 
Tais: ... na verdade o objetivo do projeto é que a criança seja inserida no meio social, que ela tenha 
auto-estima, que ela tenha cuidados com a higiene... 
 
Cleuza: E que ela esteja freqüentando contextos letrados também. 
 
Tais: Exatamente! Eu queria de saber como você acha que isto ocorre? Nós temos aqui educadoras 
leigas, que na verdade às vezes não tem aquela didática, aquela prática, mas que intuitivamente 
desenvolvem práticas de leitura e escrita, e o letramento. Você acredita que estas crianças tenham 
uma base boa de letramento, de inserção no mundo letrado, dentro do Semetinha, mesmo sem 
intenção que isso ocorra?  
 
Cleuza: Não só no Semetinha, mas nas nossas escolas de Educação Infantil, nunca  foi proposta 
alfabetizar. As crianças que apresentavam um potencial, ou que já em cãs eram estimuladas, 
ninguém nunca segurou. Porém estimular crianças de cinco anos a ser alfabetizada não. Mas 
estimular que ela conheça letras, com que ela tenha contato com livros, às vezes só de figuras, às 
vezes de figuras com palavras, e isso não era nem intuitivo, na formação dos educadores do 
Semetinha, tinha uma área só de contação de histórias... 
 
Tais: Que é a famosa mala de histórias? 
 
Cleuza: Isso. Começou com a contação de histórias, mas assim, esse contexto letrado sempre fez 
parte, de um jeito, às vezes mais formal, menos formal, mas assim, se você entrar nos lugares onde 
tem, vai estar lá porta, janela, lousa, o nome de todo mundo, sabe que aquele é o desenho do seu 
nome. Nem é tão intuitivamente a idéia era que as crianças pudessem ter este contato com letras e 
números e na medida em que elas fossem estimuladas aquelas que respondessem aos estímulos 
continuariam e poderiam avançar, não há nenhuma limitação nossa “você só vai pegar o caderno 
quando você tiver cinco anos, oito meses e três dias” não tem nada disso. 
 
Tais: Será dado subsidio.  
 
Cleuza: Nem na creche que trabalha com crianças de zero a três, nós temos livros. Existem livros. 
Existe aquele livro do banho, que o bebê morde, come, brinca, joga na água, não tem nenhum 
problema. Mas tem cantinho da leitura, tem os  espaços onde as crianças tem contato com os livros.  
 
Tais: E uma outra dúvida: o sementinha tem um tempo de vida na prefeitura de Santo André? Ou por 
exemplo, a prefeitura vai suprir a demanda de crianças na educação formal, o Sementinha corre o 
risco de ser extinto em Santo André ou não? 
 
Cleuza: Claro! Até corre sim! Porque quem olha os números de 2001 e agora, ele foi diminuindo o seu 
atendimento, o que vai se transformando. O Sementinha, como o próprio nome diz, pode ser uma 
semente de outras coisas: como esta sendo a cooperativa, como está sendo o Ser Criança, ele vai 
cumprir o papel por um período determinado, depois que a rede conseguir assumir todas estas 
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crianças, nos seus espaços, em fim nos lugares onde elas precisam, ele não tem mais essa função. 
Mas em compensação o Ser Criança vai estar lá, as cooperativas das famílias vão estar lá.  
Tais: Cleuza, acho que por enquanto é só. Agradeço sua disponibilidade em me atender.  
 
Cleuza: Foi um prazer, se precisar de mais alguma coisa, me procure! 
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
RODAS DO NÚCLEO SÃO JORGE / GUARACIABA 

 
 
 
 
 
Observação das educadoras 
  
1. Relacionamento com as crianças; 
2. Relacionamento com o processo de aprendizagem; 
3. Planejamento das atividades desenvolvidas; 
4. Interação com as mães e com a comunidade;  
 
 
 
 
 
Observação com relação às atividades desenvolvidas 
  
5. Planejamento prévio;  
6. Avaliação; 
7. Integração dos eixos de aprendizagem propostos pelo Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil (1996); 
 
 
 
 
 
Observação da relação das crianças com a educadora e entre as crianças 
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Entrevistada: Educadora 1 
Data de nascimento: 14 de Dezembro de 1983. 
Escolaridade: Nível superior – Cursando Pedagogia 
 
 
 Iniciei meus estudos aos 6 anos na escola municipal de educação infantil do Cata Preta, 
antes nem tinha nome, fazia parte de um complexo que tinha um centro comunitário (que hoje é o 
prédio do EMEIEF Carolina Maria de Jesus, no Cata Preta), tinha também uma grande área verde 
com um parquinho, uma quadra, uma piscina e um campo de futebol de terra. Minha experiência no 
prézinho, como era chamado, foi maravilhosa, eu adorava estar lá e desde o primeiro dia fui uma das 
poucas crianças que não chorou e logo se identificou com o jeito descontraído e alegre da professora, 
chamada Rita. Infelizmente a Rita nos acompanhou por poucos meses, pois estava fazendo um curso 
para ser diretora e foi substituída pela professora Damaris, que era seu oposto, uma pessoa muito fria 
e dura com os alunos. O ano foi confuso, um dia as duas estavam na sala, no outro elas faltavam e 
tínhamos que voltar para casa. Guardo dessa época ótimas lembranças e muitas saudades daquele 
lugar, que apesar de ser próximo de casa, está totalmente diferente.  
 Fui então estudar na 1ª série na Escola Estadual de Primeiro Grau Waldomiro Guimarães, 
próxima de casa. Estudei a 1ª e 2ª séries com a mesma professora, a Fabiana e esta também foi uma 
boa fase da minha vida. Ela era muito amorosa e me traz boas lembranças. Fiquei nesta escola até a 
6ª série e depois fui para a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Sérgio Milliet da Costa e 
Silva, na Vila Pires, estudei nesta escola até o 3º colegial. Minha mãe e meu pai resolveram que ficar 
em uma escola que tinha grandes índices de violência, vandalismo e baixo aprendizado não seria 
bom, foram aconselhados pelos meus professores a me mudarem de escola, e assim, foi feito. 
Sempre tive uma relação de amizade e muito respeito pelos meus professores e quem sempre me 
passou esses valores foi meu pai e minha mãe que vieram de famílias muito pobres e tiveram 
pouquíssimas oportunidades de estudo. Meu pai chegou a cursar o Ensino Superior e a minha mãe 
deu a continuidade a 3ª série no MOVA e estudou até a 6ª série No Colégio Avanço. Parou 
recentemente, pois teve que fazer uma cirurgia, mas logo retornará; ambos voltaram a estudar depois 
de casados e com 3 filhos. 
 Fiz curso de Inglês por dois anos e parei, mas no ano que vem retorno em uma nova escola, 
pois Inglês é uma das minhas paixões. Nunca fui reprovada e nem fiquei para recuperação, sempre 
fui uma das primeiras alunas da classe. Meus pais sempre acompanharam de perto meu 
desempenho e dos meus irmãos, cobravam (com tranqüilidade) a nossa disciplina e notas boas.  
 Comecei a trabalhar aos 14 anos, em uma firma de costura (de fundo de quintal). Trabalhava 
à tarde, depois de chegar da escola. Minha mãe que arrumou esse emprego pra mim, a Susil (como 
era o nome da firma), ficava há alguns quarteirões de casa e a costureira, que era dona, era 
conhecida dela. Ganhava uma miséria, menos da metade de um salário mínimo (R$60,00). Lá eu 
passava roupas (muitas), arrumava estoque, embalava roupas, costurava e pregava botões e casas. 
Eu gostava de ficar nas maquinas de costura, mas até de passar roupa também, era tranqüilo. 
Trabalhei lá um ano; alguns meses em uma casa limpando e organizando e um ano em uma 
escolinha particular, a escola Jardim O Castelinho, que hoje é o Colégio Dom Pedro. Nessa escolinha 
eu era auxiliar de perua e de tudo mais que precisasse. Uma amiga da minha mãe tinha a filha lá e 
sabia que na perua estavam pegando e lá fui eu. Sai porque não me identifiquei com a proposta e 
algum tempo depois essa mesma amiga que me indicou para a escolinha me disse que uma escola 
nova seria aberta e passou um telefone para eu me inscrever.  
 Fiz minha inscrição no fim do mês de março e, no primeiro dia útil de abril eu iniciei a 
capacitação de Educadores Sociais do Projeto Sementinha (nessa época ainda não havia pré-
seleção, inscrevia e iniciava). Eu tinha 18 anos e achava tudo aquilo muito engraçado, era muito 
sarrista e não entendia alguns conceitos que o Tião e a Ednalda (ambos do CPCD) passavam. Não 
sei porque continuei, acho que primeiro pela necessidade de um emprego e depois porque aquilo me 
fazia bem, sempre tive vergonha de desistir das coisas, e eu não queria desapontar meus pais e 
mostrar que eu não era capaz. Vivi momentos inesquecíveis ali, minha formação foi no próprio bairro, 
no Centro Comunitário ao lado do EMEI onde iniciei meus estudos (acho que não teria lugar melhor). 
Comecei duas grandes etapas da minha vida no mesmo lugar. Antes o pré e agora o Sementinha, 
que mágico! 
 O primeiro desafio que encontrei foi uma barreira própria, quebrar o preconceito. Venho de 
uma família pobre, mas tinha preconceito com aqueles que tinham menos que eu. A primeira vez que 
subi no morro dos Eucaliptos eu achei que ia desmaiar, era muita miséria e aquilo me dava 
repugnância. Não sei quando venci esse preconceito idiota, mas me lembro que quando iniciei meu 
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trabalho com as crianças senti muita felicidade e preocupação. Eu sabia que a partir daquele dia eu 
teria uma missão muito importante na minha comunidade e na vida daquelas crianças. 
Amo a liberdade que tenho no Projeto, todas as vivências, saberes e a cultura de cada um, que é 
valorizada, aprendi a fazer educação dessa forma, e não sei fazer outra. Vivenciei muita coisa no 
Sementinha, tive formações (e ainda tenho) com vários profissionais que com certeza contribuíram 
muito para a minha construção de pensamento principalmente para o meu amadurecimento.  
 As formações e oficinas são enriquecedoras, pois trazem uma nova forma de pensar e agir. 
Nos levam a mundos desconhecidos e ao mesmo tempo nos remetem a nos mesmos, a nossos 
valores, saberes, emoções, sentimentos, entre outras coisas. Acredito que para serem melhores, os 
encontros precisam da participação de todos, às vezes alguns educadores se acomodam ou 
simplesmente não opinam nas decisões e precisamos da participação de todos para construir um 
pensamento.  
 Construindo uma educação que leve as crianças a terem a cidadania, seus valores e 
conhecimentos valorizados, pensam em uma geração que ira modificar as nossas realidades, 
transformar nossa educação e construir uma cidade educadora.  
 As crianças têm uma experiência diária com outras linguagens principalmente artística, mas a 
relação de proximidade que estabelecemos entre elas e os livros, trazem um referencial de infância a 
nós, que nos mostra o que pode ser feito adiante.  A história, em suas diversas formas de 
apresentação, trabalha com o pensamento, a imaginação, os desejos, sentimentos e muito mais, que 
nos aproximam das crianças. Isso estimula primeiro os pequenos e depois vai contagiando as 
famílias, que sempre levam a Mala da História para as casas. 
 Hoje, sou coordenadora de núcleo, trabalho com as meninas do Guaraciaba, Capuava e São 
Jorge. Atendi crianças em 2002, 2003 e 2004 e no final de 2004 fui escolhida pelo meu grupo, que 
era o Cata Preta, para se a coordenadora. Trabalhei em 2005 e 2006 na coordenação do Cata Preta 
e Cipreste e hoje estou nesse grupo (2007 e 2008).  
 Aprendi muito, vivo diariamente muitas coisas e sei da importância de tudo isso para mim. 
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Entrevistada: Educadora 2 
Data de nascimento: 04 de Abril de 1983. 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 
 
  
 Eu estudei da 1ª a 4ª série em uma escola rural onde o professor só tinha até a 8ª série. 
Aprendi somente o básico naquela época até trocar de professor aonde vim ter outros  
conhecimentos. 
 Quando cheguei em São Paulo, aos 13 anos, comecei a cursar o supletivo até acompanhar 
as outras turmas da minha idade, depois disso estudei no ensino regular até meus 17 anos quando 
parei no 1º ano do ensino médio. Voltei estudar em 2003 fazendo supletivo e conclui tudo no ano de 
2004. 
 Não fiz nenhum outro tipo de cursos, mas pretendo me inscrever na faculdade de Pedagogia 
no ano que vem.  
 Minha relação com um primeiro professor era amigável por ser parente mais ele tinha um tipo 
de ensino muito rigoroso, onde se apanhava de palmatória, se ajoelhava no milho e ficava de castigo 
se não fizesse a lição. 
Com meu segundo professor que tive na roça eu tinha uma admiração muito grande e gostava muito 
dele. Achava ele meu príncipe encantado, mas mesmo assim tive alguns desafios. 
 Eu nunca fui reprovada, fiquei muito tempo na 4ª série, não porque era reprovada, mas sim 
porque não passava de série, era só até a 4ª.  
 O que me marcou positivamente foi minha relação com meus professores de amizade e 
negativamente foi o tempo que perdi na infância quando estudei vários anos a mesma série e o jeito 
carrasco do meu professor.  
 Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha uns 7 anos e já ajudava meus pais a trabalhar na 
roça, depois cuidei de crianças. Meu primeiro emprego registrado foi aos meus 18 anos, no ano de 
2002, no Projeto Sementinha.  
 Comecei a trabalhar porque eu tinha um filho de um ano e morava na casa dos meus sogros 
e precisava ajudar nas despesas. 
 Já trabalhei na roça, era muito cansativo, mas me diverti muito. Eu ficava com as minhas 
irmãs mais velhas conversando e nem via o tempo passar.  
 Eu gostava muito de tudo que eu fazia. Gostava muito de cuidar de crianças. 
 Eu conheci o Projeto através do meu primo que ficava na creche, naquela época. Encontrei 
um bilhete na mochila falando para se inscrever, eu liguei e fiz minha inscrição, passei na pré-seleção 
e fui convidada a fazer a formação de um mês todo e continuo fazendo uma formação mensal e uma 
semanal. Comecei a trabalhar no projeto no ano de 2002, quis desenvolver esse trabalho, pois 
sempre foi uma coisa que me identificava e gosto muito do que eu faço.  
 Não tive a influência de ninguém, pois sempre soube aquilo que quero. 
 A minha maior dificuldade foi entender como desenvolver um trabalho sem um espaço físico, 
quando tinha que pedir para as mães fazer o lanche e também as crianças que não gostavam do 
espaço e queriam fugir e choravam muito.  
 Todas essas dificuldades foram superadas com muito trabalho em equipe e com um melhor 
entendimento da metodologia do projeto, onde entendi que o que importa não é o espaço, mas sim, o 
trabalho que é feito e como você conduz seu grupo e observa o que eles estão querendo.  
 Com relação ao lanche, foi com muita conversa e mostrando que o que nós queríamos não 
era simplesmente alguém que fizesse um lanche, mas que elas pudessem participar da vida do filho, 
e que isso proporcionava um aprendizado a elas e um vinculo maior entre mães e educadoras. 
 A não aceitação das crianças foi mudando conforme o Projeto passou a ser conhecido e 
também quando as mães passaram a preparar seus filhos para vim para o projeto e não para uma 
escola convencional. Quando eles chegavam não tinham tanto impacto.  
 A maior facilidade foi a liberdade de escolha que sempre foi oferecida, tanto para as crianças 
quanto a nós educadoras. Chegávamos, fazíamos a roda, chamava todos para planejar o dia e o que 
saia mais forte era o que seria trabalhado e não corramos o risco de não ter uma aceitação, pois tudo 
que fazíamos era de acordo com seus desejos e suas necessidades. 
 Hoje continuo gostando da forma como as coisas são conduzidas e resolvidas onde sua 
palavra e das crianças tem sempre o mesmo valor. Não tem uma coisa especifica que eu não goste. 
Sempre me sinto preparada, pois trabalho de acordo com as necessidades dessa comunidade e 
também trabalho sempre em cima dos saberes de cada membro, seja educador, pais ou crianças e 
aproveitamos sempre todas as idéias e conhecimentos, não precisa formação melhor que sua 
capacidade de observador e instigador no trabalho onde levamos todos a perceber que todos somos 
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capazes de ensinar e aprender juntos e fazendo uma comunidade consciente do seu papel na 
sociedade.  
 Com as oficinas realizadas no Projeto descobrimos uma comunidade rica de saberes onde se 
encontram várias pessoas de vários lugares do Brasil e com essa variação de pessoas não podia sair 
outra coisa se não muito conhecimento e troca de saberes. Onde uma ensina o ponto-cruz, a outra o 
crochê, outras com retalhos e você só fica como uma condutora e organizadora que sempre instiga e 
mostra a importância desses saberes nos dias de hoje onde não se  vê mais uma mocinha de dez 
anos com um pano na mão se preparando para se tornar uma pessoa ou uma mulher que herdou de 
seus antepassados seus conhecimentos. 
 Gosto muito das formações e acho extremamente interessante, pois é um momento de total 
descontração onde todos se sentem em casa, sempre tem que melhorar e também as pessoas 
podem sempre abraçar, mais isso para si e não fazem. 
 Com a mais absoluta certeza eu acredito no meu trabalho, assim como acredito que ele forme 
crianças conscientes do seu papel na vida de suas famílias e de sua comunidade.  As crianças saem 
do projeto consciente do seu papel e deveres de cidadão. Aonde se vir alguém jogando um papel no 
chão chamam a atenção, pois aprenderam a terem autonomia para falar daquilo que as incomodam, 
aprendem a dar sua opinião com relação aquilo que as envolve.  
 As atividades são sempre oferecidas para despertar neles algum conhecimento lógico. Tanto 
os desenhos como as brincadeiras de grupo os passeios na comunidade, sempre trabalhamos 
valores. 
 Quando eles fazem um rabisco e falam que é um avião e desse avião se cria toda uma 
história eu não posso chegar nele e falar que aquilo simplesmente não é um avião, pois vou estar 
matando toda uma lógica de pensamento de uma criança. E com toda certeza mesmo que eles não 
conheçam as letras, eles são capazes de contar qualquer história só lendo o desenho, isso faz com 
que eles se tornem mais observadores dos detalhes das coisas. 
 Acredito que seja possível desenvolver a formação de leitores e escritores, porque todo ser 
humano desde que nasce tem sua capacidade de seguir qualquer movimento, mesmo assim são 
nossos meninos que não só podem acompanhar nossos movimentos como também são capazes de 
criar seu próprio ritmo e limites. 
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Entrevistada: Educadora 3  
Data de nascimento: 04 de Novembro de 1981. 
Escolaridade: Ensino Médio Completo.  
 
 
 Sempre estudei em escolas públicas: EEPG Professor Ovídio Pires de Campos, EE Miguel 
Ruiz, EE Sérgio Milliet, EE Inácia Theruko, EE Parque Marajoara II. EMEF Pedro Polone, conclui o 
Ensino Médio e fiz cursos, como: Ateliê de Artes com a Dra. Angélica Albano (Nana); de Contação de 
Histórias, com a Arlete e com Ana Mary. Pretendo fazer Pedagogia.  
 Minha relação com os professores sempre foi de respeito e amizade, sempre fiz amizades 
com a escola toda, merendeiras, tias... Já parei de estudar várias vezes, e se tive alguma reprova foi 
por motivo de faltas e não notas. Sei que não foram bons os anos que tive que parar, mas foi por 
motivos maiores (não comentou quais).Comecei a trabalhar em 2005, com 23 anos de idade. 
 Comecei a trabalhar porque recebi a proposta da dona Eunita, então eu aceitei e gostei da 
formação. E quando chegou o tempo a Kelly e o Durval me chamaram. Eu vim com todo prazer.  
 Conheci o Projeto Sementinha através dos meus filhos. Comecei a me encantar com o 
trabalho desenvolvido com as crianças e fui me envolvendo, participando de tudo: passeios, lanches, 
atividades. Eu tenho prazer de estar todos as tardes ali com as crianças, e quando me veio a 
proposta, eu aceitei, fiz a formação e depois de um tempo fui convidada por Kelly e Durval.Um grande 
desafio que vale a pena até hoje. O retorno é muito grande das crianças, dos pais e da comunidade.  
 A dificuldade inicial foi ter que romper as barreiras da minha rotina, da minha realidade e 
conhecer a realidade de cada criança, pois era uma roda agitada. Com a ajuda de algumas pessoas 
do projeto fui me desenvolvendo. Fui pegando o jeito e no final já estava cada dia aprendendo mais 
com as crianças. Eles me ensinaram e me ajudaram estabelecendo laços de amizade, igualdade, 
junto com as crianças. E a cada dia vamos aprendendo junto com as famílias e comunidade.  
 As formações, para mim, são importantes e contribuem com o trabalho. Enriqueço com as 
trocas de vivências e são sempre novidades e interessantes. Excelente para mim! 
 O meu trabalho contribui sim, pois lhe traz muito aprendizado, é uma troca de saberes e 
quereres, é acreditar no outro, é querer uma cidade educadora. Eu acredito e defendo a idéia, tenho 
bons resultados na comunidade, no aprendizado das crianças, nos vínculos de amizade com os pais, 
que dão importância na formação de seus filhos, que acompanham de perto e que acredita que de 
mãos dadas juntos podemos ter a cidade educadora que estamos caminhando juntos. 
 Todas as atividades propostas na roda, discutida e avaliadas junto com as crianças, onde 
eles falam e se colocam, onde tem igualdade e a troca, têm um grande valor em aprendizado com a 
mala de história, jogos educativos, brincadeiras. Eles lêem seus desenhos e contam a história deles. 
Desde o plano de trabalho, a construção das atividades, tudo é construído junto, é respeitado: 
sugestões e opiniões, a igualdade e tudo isto é importante na formação de uma criança, do cidadão 
de amanhã. 
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Entrevistada: Educadora 4 
Data de nascimento: 04 de Novembro de 1977. 
Escolaridade: 2º grau completo 
 
 Bom, eu sempre estudei e escolar publicas, conclui o ensino fundamental na minha terra, 
Paraíba. Quando cheguei aqui em São Paulo, conclui o Ensino Médio também em escola pública. Eu 
gostaria muito de fazer faculdade de Pedagogia, mas não cabe no meu orçamento. Já fiz vários 
cursos rápidos dentro do Projeto: 3º Congresso Internacional sobre Projetos na Educação; Processos 
Criativos em Arte; Bornal de Jogos Educativos, e outros.  
 Sempre tive um bom relacionamento com todos os meus professores. Uma professora que eu 
não esqueço foi a Hilda Gonzaga, professora de Português, do Fundamental, e daí por diante todos 
os professores de Português eram os meus preferidos. Na sétima série fui reprovada em Matemática, 
nunca fui boa nesta matéria, mas não desisti e fui em frente. Foi ai que o professor Vagner, na oitava 
série, me ensinou ter gosto pela matéria, ele uma vez me falou: “Se teme muito uma matéria, ela vira 
seu maior desafio e fará você crescer.” 
 Bom, eu comecei a trabalhar aos 16 anos, no ano de 1996. Eu estudava e trabalhava porque 
tinha que ajudar nas despesas de casa, eu trabalhava em uma padaria, eu sempre gostei de lidar 
com o público e gostava do que eu fazia, porque tudo que a gente faz com gosto fica bem feito. 
Trabalhei lá muito tempo, sempre com sorriso e bom humor. Através da minha irmã eu conheci o 
Projeto e lá coloquei minha filha, mas como eu trabalhava, não participava da vida dela no Projeto.  
 Em 2004 perdi o meu emprego e comecei a freqüentar o Projeto onde minha filha era 
atendida. Eu gostava da maneira que os educadores trabalham com as crianças, e fui me envolvendo 
a cada dia. Em 2005, quando surgiu a oportunidade, eu comecei a assumir uma turma porque a 
educadora ia sair de licença maternidade. Eu fiquei meio insegura, mas me encorajei porque eu ia 
fazer o que eu gostava que era lidar com gente. E foi no mês de maio de 2005 que eu assumi a turma 
e no mês seguinte fui para a formação de educadores e foi lá que eu me fortaleci e me tornei uma 
educadora popular, foi á que eu comecei ver e perceber o mundo das crianças. As minhas 
dificuldades maiores eram as mães e trabalhar em grupo, porque eu ainda não havia aprendido a 
trabalhar em grupo, eu queria sempre fazer tudo sozinha, mas com o passar do tempo eu fui 
enxergando que não era assim que funcionava, hoje isso não é mais nenhuma dificuldade. O projeto, 
as pessoas que nele trabalham, sempre valorizavam o lado humano das pessoas, suas capacidades 
e seus medos, essa é uma marca que eu gosto muito, não acho que tenha algo no projeto do qual eu 
não goste, e desde o momento que eu comecei a me envolver na vida do projeto eu sabia que era 
isso que eu queria, a principio ninguém se acha preparada para coisa alguma, mas eu falo com toda 
convicção que me sinto sim preparada.  
 Eu acredito que as oficinas e as formações suprem as necessidades, são suficientes, mas o 
que ainda falta é que nós, enquanto educadoras, precisamos tomar a iniciativa de levarmos as 
propostas para essas formações e não deixar só para a coordenadora.  
 Eu acredito sim que meu trabalho forma, ou melhor, colabora, para a formação de cidadão, 
porque como dizem os pais de algumas crianças na avaliação de final de ano, a gente preparara as 
crianças para o mundo e para a vida na escola, então ouvindo isso eu acredito que estou contribuindo 
muito na vida dessas crianças de hoje que serão o adulto de amanhã.   
 Brincando, seja qual for a brincadeira, deixa a crianças segura, afasta a tristeza e o medo. 
Brincar atrai a felicidade. Brincando a criança aprende a se relacionar com o outro, conhece as regras 
e aprende a respeitar o tempo e o espaço do outro. Eu acredito que quando proporcionamos para a 
criança momentos livres das atividades, ela se realiza no que ela quer, momentos de leitura, ou 
melhor, de histórias, traz para a criança que já tem o interesse na leitura e na escrita, quando 
proporcionamos qualquer momento de atividades diferenciadas cada criança vai se descobrindo e o 
que eles fazem nesses momentos é muito rico para seu desenvolvimento, em um jogo educativo, por 
exemplo, eles aprendem a conhecer letras, números, quantidade, de uma maneira prazerosa, 
jogando, e o mais importante a gente respeita o tempo e o interesse de cada criança, não obrigamos 
eles a nada, quando estamos em alguma atividade que para todos não é interessante, buscaremos a 
todo momento o quanto os outros estão se divertindo e aprendendo. É isso! 
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MEMÓRIA DIÁRIA 
 

(Educadora 2 – 23/04/2008) 
 
 
 

 “Bom hoje cheguei muito animada para poder passar o mesmo sentimento para as minhas 
crianças.  
 As minhas crianças também chegaram muito animadas e muito receptivas. 
 Fizemos a roda e cada criança sugeriu uma música para cantarmos juntos. 
 A Guadalupe sugeriu uma história para nós. Depois paramos um pouco para fazer os 
combinados do dia.  
 Nós combinamos de fazer atividade com tinta em gotas. O objetivo é trabalhar com eles a 
mistura das cores e também a forma que iria formar quando eles fechassem a folha.  
 Quando estávamos no meio da atividade chegou a Tais, que está nos acompanhando o 
nosso trabalho, ela chegou, as crianças deram boa tarde e continuaram fazendo seu trabalho, uma 
criança ajudando a outra, ela ficou só observando.  
 Quando as crianças iam terminando e abriam a folha faziam uma cara de surpresa e 
adoravam o que viam e iam logo dando um nome para a forma, ou objeto, ou animal que eles viam na 
mistura de cor. 
 A atividade foi desenvolvida em duplas onde uma criança auxiliava a outra.  
 Kamyli – “Adorei o desenho que formou quando as tintas se misturaram!” 
 Danilo – “Meu desenho virou um monstro de duas cabeças!” 
 Gostei muito da minha tarde. Depois que eles terminaram de fazer, eles voltaram para a roda 
e apresentaram pra todos e colocaram seus sentimentos. 
 Foi um dia muito bom, as crianças participaram muito do dia de hoje.” 
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MEMÓRIA DIÁRIA 
 

(Educadora 3 – 19/03/2008) 
 
 
 

 “Hoje as crianças estavam agitadas, mas para todos participarem da roda cantamos a 
musiquinha Boa Tarde e Qual é o seu nome? Para recebermos a Tais em nossa roda.  
 Bom, comemos uma deliciosa maçã, falamos um pouco sobre esta fruta, onde dá, como se 
chama a árvore. Bem, conversamos também sobre o combinado da nossa tarde.  
 Eu trabalhei a mala de imagens , o Ronald viu um menino com gato e falou que era ele. As 
crianças foram até o Ateliê e pegaram folha e desenharam a imagem que vinham em suas mentes.  
 A mãe do Moisés fez a torta de repolho que lanchamos. Cantamos para ela, foi uma alegria 
para o Moisés, pois antes de cantarmos ele foi me perguntar se íamos cantar para sua mamãe.  
 O Ronald fez um desenho e perguntou se estava bonito, porque ele deixou colorido, bom hoje 
a Deverli serviu os amigos, ela deu a torta, o suco foi de abacaxi, eles gostaram do lanche e a nossa 
tarde foi muito boa.” 
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MEMÓRIA DIÁRIA 
 

(Educadora 4 – 11/04/2008) 
 
 

 
 Manhã: Hoje a Marli veio para montarmos o cardápio do mês de maio. Tivemos um pouco de 
dificuldade para respeitar a opinião do outro e para combinar os sucos. Mas conforme fomo fazendo 
foi melhorando. Percebi que as rodas são e sempre serão diferentes. Tem roda que come bem, 
porém tem outras que não comem. Na hora de colocar as quantidades também foi um pouco 
complicado, mas conseguimos fechar.  
 Senti a Márcia um pouco distante, espero que ela se encontre mais na nossa roda.  
 
 Tarde: Hoje a Tais participou da minha roda. As crianças foram chegando e cantamos 
musiquinhas para esperar todos chegarem para fazer o combinado. A Bárbara trouxe três bolos e 
disse que queria dividir. Mas abriu um e deu para a Larissa. Acredito que pensava que dava um bolo 
para cada. Então tive que interromper. Pedi que ela contasse quantas crianças tinham, tivemos que 
ajudá-la. Depois pedi que deixasse eu dividir. Depois que eu dividi, eu fui servindo as crianças. Mas 
depois que veio, que deveria deixar a Bárbara, pois foi ela que trouxe os bolos. 
 Na hora da avaliação conversamos sobre os números que devemos saber para dividir as 
coisas. 
 Hoje o Vinicius não ouviu os amigos, apesar de ter conversado com ele ontem e ter 
explicado. Hoje o Kaike se soltou mais e até brincou com outras crianças. Fiquei muito feliz por vê-lo 
sorrindo e se divertindo.”   
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