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No ano de 2008 desenvolvemos uma prática de troca de cartas entre duas turmas 
de educação infantil de escolas diferentes do município de Campinas. O resgate 
dessa experiência para esta apresentação tem o objetivo de dialogar com uma 
concepção de educação escolar fundada nos princípios da cooperação (Freinet), 
sistematização do trabalho pedagógico, da visibilidade do processo educativo 
(PRADO E SOLIGO, 2005). O texto das cartas resultou da/na sistematização das 
atividades realizadas pelas crianças e professoras, durante o ano. A necessidade de 
contar às outras crianças como era o cotidiano da nossa escola, o que fazíamos, o 
que aprendíamos, possibilitou evidenciar o processo educativo para/com os sujeitos 
envolvidos, na condição de produtores de conhecimento. Conforme as cartas iam 
sendo enviadas e recebidas pelo correio, íamos traçando um diálogo com outras 
linguagens (desenhos, fotos, mídia digital) acerca das experiências infantis na 
escola, e com isso, pensando em outras formas de organizar o trabalho pedagógico. 
Na atividade de escrita coletiva, a troca de correspondências entre turmas foi o 
resultado de um esforço intencional em dar voz às crianças no processo de 
produção e sistematização do conhecimento. O que esteve em foco foi encontrar 
meios de reconhecer a criança como protagonista de seu processo educativo. E 
ainda, no caminho de uma reflexão mais alargada sobre a presente experiência, 
encontramos elementos para discutir as fontes documentais na perspectiva teórica 
da história cultural, a qual amplia o olhar sobre os objetos de pesquisa na história 
da educação, valendo–se do cotidiano escolar, seus sujeitos, suas ações, e a 
própria materialidade da escola, sendo as cartas uma dessas possíveis fontes. 

Resumo 

 

CARTAS, DOCUMENTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO. 
Palavras-chave: 

 

  

            Nas últimas décadas, a educação infantil e a formação de seus profissionais 
sofreram consideráveis mudanças no que se refere tanto a quantidade como a 
qualidade do atendimento às crianças de 0 à 6 anos. Nessa trajetória histórica de 
retrocessos e conquistas nas políticas educativas para o atendimento em creche e 
pré-escolas, com destaque à implantação da LDB 9394/96 que instituiu a Educação 
Infantil como primeira etapa da Educação Básica (artigo 29); há que destacarmos 
as mudanças relativas às concepções de trabalho com crianças pequenas e as 
transformações quanto a atuação dos profissionais nos espaços educativos, 
passando de práticas higienistas e recreacionistas para práticas educativas; de 
práticas escolarizantes para a construção de propostas que atendam a 
singularidade do período da infância.  

Introdução   

Situar sucintamente o campo da educação infantil cumpri aqui, a função de disparar 
uma discussão sobre o fazer intencional e planejado na educação infantil, a partir 
do relato e a reflexão de uma experiência de troca de correspondência entre 
crianças pequenas, que realizamos no ano de 2008, apontando especialmente, para 



os processos formativos que ali se mostraram presentes e que qualificaram o 
trabalho desenvolvido.  

Na intenção de desenhar propostas educativas que articulem o cuidar e o educar 
como formas de conhecimento e aprendizagem na educação infantil e, ainda, de 
contribuir para um fazer cada vez mais planejado e intencional, o presente texto 
tem como objetivo central evidenciar que o trabalho educativo na educação infantil 
se sustenta no movimento formativo de reflexão compartilhada entre os 
profissionais da escola.  

Compartilhamos com Nòvoa (1991, 1998), Prado & Soligo (2005), Geraldi, 
Fiorentini e Pereira (1998), a concepção de formação que considera "o saber 
profissional dos professores como um saber que é, no essencial, produzido nas 
escolas, a partir de um processo de socialialização profissional que combina 
processos de conhecimento simbólico com processos de conhecimento experiencial"

No exercício de nossa função, professoras de crianças pequenas, os embates e 
contradições entre os estudos acadêmicos que nos constituíam e o próprio fazer 
fertilizavam um campo de questionamentos e indagações acerca do que é ser 
professora de criança pequena, buscando articular cuidado e educação e,  o que é e 
como é a produção de conhecimento na educação infantil. Dialogando com autores 
como Malaguzzi (apud Faria, 2007B) Bondioli & Mantovani (1998),  Dahlbert, Moss 
e Pence (2003) e Freinet (1975) nossas inquietações foram ganhando (e ainda 
estão) uma complexidade maior, um aprofundamento que exige de nós a cada dia 
uma reflexão constante acerca do próprio fazer.  

 
(RUI CANÁRIO, PREFÁCIO DE PRADO & SOLIGO, 2005: 12) 

            Nesse sentido, o trabalho com correspondência que ora apresentamos, 
constituiu para nós, professoras, muito mais do que uma atividade de escrita com 
as crianças. É a possibilidade de explicitar e dialogar com o processo de formação 
que vimos ao mesmo tempo vivenciando intencionalmente e refletindo sobre ele e 
com ele. Aqui, a reflexão ultrapassa os limites da escola pública para ganhar 
espaços outros de interlocução e convocar os nossos leitores para o diálogo.  

Esclarecemos que ao relatarmos a experiência com a correspondência, faremos dois 
movimentos. O primeiro consiste em retomar a energia que alimentou nossa 
escolha pela troca de correspondência entre as turmas, e isso significa evidenciar a 
necessidade do trabalho coletivo e afirmar que a escola é um espaço educativo em 
que trabalhar e formar são atividades iguais (ANDRÉ, apud NÒVOA 1991). 

 A  escola se constitui no espaço legítimo para a troca de experiências, para a 
produção de saberes, para a ação-reflexão, e a para a produção de conhecimento; 
e esse processo se dá necessariamente na interação com os sujeitos envolvidos. 

O segundo movimento é constituído pelo relato detalhado de como a experiência 
transcorreu durante o ano de 2008 e, pretendemos explicitar e fundamentar a 
prática vivenciada, buscando articular teoria e prática. Os dois movimentos 
anunciados compõem um mesmo processo dialético da práxis, cujo início precede a 
prática educativa de troca de correspondências, e se constitui num processo de 
(auto)formação. 

            Apresentar essa comunicação no Eixo Formação, Construção de Saberes e 
Produção de Conhecimento vem como possibilidade de fomentar o diálogo sobre a 
formação de professores, e em específico também, as especificidades dos 
profissionais da educação infantil, buscando entender as questões de fundo e os 
desafios teóricos e práticos na problemática da formação, sem esquecer sua 



enorme complexidade e suas múltiplas determinações.  É também um caminho 
legítimo de valorizar a produção de saberes desse professor. 

A escrita deste texto para a apresentação no 17° Congresso de Leitura - COLE  
cumpre o papel de organizar e sistematizar a reflexão que vimos construindo no 
exercício de nossa profissão, articulando teoria-prática; tornando-a  visível e 
acessível a nossos pares e a nós mesmas. Ressalta-se que a escrita aqui se insere 
como estratégia de reflexão nesse processo formativo (PRADO e SOLIGO, 2005). 

   

Trabalho Compartilhado 

                                     

Hoje, lá na EMEI, esse tem sido o motivo de certa desmotivação que venho 
vivenciando : não ter com quem trocar e conversar; ficar limitada ao seu 

próprio olhar e aquilo que você considera como mais acertado.  
Para mim, estar junto, traz o elemento da motivação; o querer avançar; a 

reflexão; movimenta a nós e ao próprio trabalho pedagógico. 
Por isso, às vezes me sinto meio ressequida de idéias; sinto falta  de poder 

reconhecer-me  no outro e com outro. Ás vezes me dá até uma sensação de 
não saber aquilo que já sei.  

  

(25/09/2008)[1] 

Trabalhando na mesma escola, nos encontramos. Duas professoras dividindo 
espaços e idéias, dialogando sobre dificuldades e contradições. Congressos vividos 
juntas, trabalhos pensados em parceria. Uma relação profissional cativada. Entre a 
troca de experiência, algumas práticas compartilhadas. Na tensão e no conflito de 
um questionamento sobre a educação, sobre a pedagogia e sobre nosso próprio 
fazer, encontramo-nos; dialogamos. Cinco anos nos aproximando, afinando 
concepções, confrontando opiniões, construindo juntas, outras práticas educativas 
com crianças pequenas.  

Evidenciar o nosso encontro e com ele, a aproximação de nossas histórias de vida 
pessoal e profissional foi desvelar os fios que foram nos unindo e afinando as 
nossas inquietações. 

 Poder compartilhar história de vida, trajetórias de formação, dificuldades e 
desafios vivenciados durante o período de docência na Rede Pública de Ensino e na 
Educação Infantil é trilhar o caminho de ultrapassar a simples constatação e 
insatisfação individual frente às dificuldades do cotidiano escolar, para 
coletivamente, perceber que os incômodos que nos  amarram  são comuns e estão 
historicamente datados e marcados.  

As reflexões que vêm sendo desenvolvidas por inúmeros estudiosos da temática 
vem para nós, como possibilidade de compreender as histórias de vidas nas suas 
aproximações e especificidades de sujeitos com trajetórias  distintas, mas unidas 
por um campo de atuação que lhe são comuns.  

            É importante ressaltar que não teria sido tão significativo para nós o 
trabalho com as cartas se não estivéssemos inseridas num processo de reflexão 



compartilhada do nosso próprio fazer, falando de nossas experiências, e também, 
buscando compreendê-la, explicitando e fundamentando-as 

 Expor a relação de parceria - de práticas e de teorias - que alimentamos assume o 
sentido de ressaltar que a atividade pedagógica que desenvolvemos vem sendo 
algo discutido e construído coletivamente e, portanto, constitui-se num movimento 
formativo de ação-reflexão-ação e  que estamos imersas ainda na escrita deste 
texto.  

Numa atitude investigativa, vimos trazendo para o centro de nossa atenção, o 
nosso cotidiano com a criança pequena e a relação deste com as questões mais 
amplas, como exemplo, as condições de trabalho, as determinações históricas da 
Educação Infantil e do profissional que nela atua, entre outras, o que vem de certa 
forma possibilitando reconhecer as lacunas de nossa formação (ANDRÉ, 1997), 
compreendendo-as e buscando superá-las, mas cientes das amarras que nos 
delimita. 

Por isso, a troca de correspondência entre duas turmas e suas respectivas 
professoras se constituiu antes de tudo, uma forma de responder a algumas 
indagações, que desde 2005, convergimos, e que se entrelaçam necessariamente 
com a discussão dos aspectos teórico-metodológicos da Educação Infantil.   

Para nós, a realização e a reflexão da experiência com as cartas, só foi possível ser 
disparada, constatando o desafio presente no cotidiano com as crianças pequenas, 
que se traduziu em mostrar o movimento do próprio trabalho pedagógico. 

 Dito em outras palavras, se a função da Educação Infantil é o cuidar, o educar e o 
brincar (Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil do MEC - CEB no. 1, de 07 
de abril de 1999) como nós professoras, reconhecemos nessa dinâmica, o 
conhecimento que é produzido na interação adulto e criança, e como reconhecemos 
o nosso papel? Ou ainda, como sistematizamos o conhecimento que é produzido 
pela criança pequena e que por dizer muito de uma rotina parece dizer pouco? 

 Essas eram (e são) questões que nos invadiram, dialogam com as tramas de nossa 
formação inicial e que foram, no decorrer da nossa convivência, ganhando outros 
contornos; àquelas que mobilizaram a experiência com as cartas. São elas: Como 
dou visibilidade ao trabalho pedagógico com as crianças pequenas? Como a criança 
se apropria do conhecimento construído no processo educativo? Como escuto a 
criança no processo de autoria? Como torno visível a produção de conhecimento na 
educação infantil?  

A opção pela correspondência e não outra estratégia foi baseada: na necessidade 
de estabelecer um diálogo, de criar um vínculo e de materializar o pensamento; na 
possibilidade de experimentar como os princípios de Freinet dialogam com essa 
técnica; na necessidade de comunicar e de vivenciar outras práticas sociais de 
escrita diferentes daquelas que vimos desenvolvendo na educação Infantil; na 
especificidade da carta que é  aproximar, vincular  e convocar a uma resposta, 
linguagem mais informal; e na possibilidade da carta  sistematizar o trabalho com 
as crianças de forma compartilhada. 

Informamos ao leitor, que a seguir abordaremos o diálogo com a experiência na 
relação com os processos formativos. 

  



Cartinha chegando.... 

A troca de correspondências foi uma prática, desde seu inicio, planejada e 
intencional. Compôs nossos planos de trabalho anual para 2008 e, mesmo que já 
anunciado não seria desnecessário lembrar que constituiu na iniciativa de esboçar 
uma prática sustentada pela necessidade de tornar visível a produção do 
conhecimento da educação infantil tanto para nós mesmas, como para as crianças, 
sujeitos do processo educativo.  

   

Por isso, a elaboração das cartas se deu sempre pela problemática criada junto às 
crianças, de olhar para nosso cotidiano e contar o que estávamos vivenciando nele, 
evidenciando deste modo, o processo educativo experienciado por adultos e 
crianças. 

Ao todo trocamos cinco cartas. A primeira carta foi enviada em quinze de abril e a 
ultima em dia dois de outubro.  Elas foram escritas em momentos coletivos com as 
crianças: na roda da conversa, como nomeamos esse momento. A professora foi 
escriba das crianças e conduziu a formatação da carta.  

Nota-se que o tempo de troca das cartas foi um pouco longo e, para nós, isso 
reflete a própria dinâmica do trabalho com crianças pequenas em que o tempo do 
envolvimento e da produção é bastante diferenciado dos tempos do mundo adulto. 
É importante salientar que as crianças das referidas turmas tinham entre 3 e 4 
anos de idade. Muitas freqüentavam a escola pela primeira vez, necessitando de 
uma atenção especial da professora para seu inserimento[2] (BONDIOLI & 
MANTOVANI, 1998: 192) no ambiente educativo.  Na prática, isso significa um 
trabalho longo da professora, que prepara o ambiente para todos os dias receber e 
acolher as crianças. Observa, e vai aos poucos conhecendo e construindo uma 
relação afetiva com a criança; acompanha e orienta incansavelmente todas as 
atividades dela nesse ambiente que ainda lhe é novo. Não é redundante mencionar 
que essa parte do nosso trabalho é extremamente complexa e exige de nós, uma 
atuação sutil e intensa, ao mesmo tempo em que requer uma constante retomada 
e reflexão do próprio fazer. 

 Isso evidencia parte da complexidade do trabalho com crianças pequenas e que 
por ser sutil, contínuo e de dedicação intensa, não se materializa de imediato num 
produto, seja ele na concretude dos materiais ou nos resultados da aprendizagem 
da criança. Traduzindo: a ação planejada requer considerar necessariamente os 
tempos das crianças. 

Deste modo, a troca de correspondências aconteceu no momento em que as 
crianças já estavam mais seguras e inseridas no ambiente escolar, no momento em 
que passou a ter sentido contar o que estavam fazendo naquele ambiente. Ou seja, 
a escrita das cartas no coletivo aconteceu quando as crianças se mostraram 
envolvidas com as atividades propostas e familiarizadas com o momento da roda. 
Aliás, a roda de conversa constitui na educação infantil um importante aprendizado 
de escuta, de fala, de respeito, de solidariedade e de compartilhar as idéias, de 
negociar sentidos.  

A necessidade de escrever uma carta e com ela aprender sua função social foi 
disparada por uma troca de telefonemas entre as professoras com as turmas.  
Nessa conversa, procuramos mobilizar as crianças a contarem sua vivência no 
âmbito escolar para outras crianças da mesma idade, porém de realidade diferente. 



Sem dúvida o letramento estava presente o tempo todo, mas o foco da professora 
estava em conduzir as crianças a contar o que fazíamos diariamente na escola. O 
objetivo maior da atividade era movimentar toda a turma para o reconhecimento 
das atividades diárias programadas ou não na rotina. Pretendíamos escutar o que 
as crianças tinham a dizer sobre as atividades que desenvolviam e, ao mesmo 
tempo, compreender como percebiam a existência destas.  

E ainda, ao propor a problemática a turma - contar o que faziam na escola à outras 
crianças -visávamos documentar e organizar pela linguagem escrita, o trabalho 
cotidiano desenvolvido, tanto para nós adultas como para as crianças. Outra 
pergunta movimentava-nos nesta atividade: será que as crianças se sentem 
ouvidas no cotidiano da escola? Como crio condições para ouvi-la? 

Danilo Russo (IN: FARIA, 2007A), professor italiano de crianças pequenas, 
problematiza as formas de estabelecermos verdadeiras escutas das crianças na 
preocupação de construirmos diálogos verdadeiros entre adultos e crianças. Para 
ele, 

" A minha resposta é que preciso tirar o jaleco, se pessoa, trocar (nada mais do que 
isso) o próprio interesse, mas real, pelo interesse dos meninos e meninas que 
queremos estimular: a partir de então, provavelmente, a relação entre as pessoas 
e as interações com as coisas se confundem e, se ambas são boas, se alimentam, 
crescem. " (p. 82) 

  

Despidas de nossa autoridade de "dar todas as coordenadas às crianças", 
vivenciávamos momentos únicos de trocas entre e com as crianças. Assim, o 
conteúdo das cartas era especialmente a descrição das próprias atividades que 
fazíamos na escola. No entanto, a partir da primeira carta algumas perguntas foram 
feitas para dar continuidade ao diálogo e suscitaram outras respostas, 
desencadeando um diálogo traçado pelas próprias crianças que perguntavam sobre 
curiosidades, sobre palavras que achavam interessantes, etc. 

Vale recuperar uma discussão desencadeada a partir de uma das cartas da "Turma 
do Jacaré" que encerrava perguntando: "qual é o nome da turma de vocês?" 

 Foi um momento muito rico porque as crianças de uma das escolas não tinham 
atribuído um nome para turma e nem sabiam o que isso significava. Na conversa 
várias hipóteses surgiram sobre o que significava dar "nome para turma" e uma 
criança diz que talvez o nome da turma tenha sido adotado porque haveria um 
jacaré vivendo com aquela turma. Depois do debate, a professora explica o que é o 
nome da turma e as crianças resolvem escolher o delas. Inicialmente cada criança 
escolhe um nome diferente e logo surge o conflito. Então é sugerido que façam 
uma votação e o nome vencedor foi "Bob esponja". Agora ambas as turmas são 
identificadas pelo nome Turma do Jacaré e Turma do Bob esponja.  Uma unia 
pergunta conseguiu gerar uma atividade riquíssima de extremo envolvimento das 
crianças. 

Outro ponto a destacar é quanto a diversidade de linguagens que compuseram as 
cartas. Na primeira delas usamos somente a escrita. Sua resposta, dada pela turma 
do Jacaré, utilizou o desenho.  

Em resposta, a turma do Bob Esponja resolveu mandar um desenho de cada 
criança para presentear a turma do Jacaré. A turma do Jacaré adorou e nos 
mandou fotos impressas dos animais que havia em sua escola (patos e galinhas). A 



turma do Bob Esponja não agüentou, delirou com a idéia de ter pato na escola. 
Ficou super curiosa e as crianças fizeram várias perguntas sobre os patos como, 
por exemplo, se ele bica e quem os alimenta. 

 Com a idéia da foto também se animaram, e vibraram quando a professora 
ofereceu a máquina fotográfica para registrarem os lugares de nossa escola e as 
crianças da nossa turma. As crianças circularam com a máquina fotografia e depois 
de várias fotos tiradas fomos para a tela da TV ver o resultado. Gravamos um DVD 
de fotos e enviamos para a turma do Jacaré.  

Algum tempo depois a turma do jacaré mandou notícias. Enviou um convite para a 
exposição de trabalhos que haveria em sua escola e que, inclusive as crianças 
estavam ensaiando uma apresentação - a música da "corujinha". O convite foi feito 
aos pais e poucos puderam levar os filhos a outra escola. Mas as crianças sempre 
perguntavam se a professora da turma do Jacaré havia me ligado. 

Com as cartas as crianças participaram de uma prática social de escrita; 
conversaram sobre assuntos diferentes, discutiram sobre as atividades que fazem 
na escola, se comunicaram com pessoas distantes, aprenderam palavras 
desconhecidas, brincaram com palavras e desenhos, tiveram acesso a mídias 
diferentes.  

E ainda, professoras e crianças, puderam vivenciar modos de sistematizar o que 
estavam vivendo, compartilhar o planejamento do processo educativo, fazendo dele 
algo refletido e democratizado; enfim, pudemos tornar visível e dar certa 
materialidade à produção de conhecimento na educação infantil. Deste modo, a 
prática educativa de troca de correspondência exigiu-nos constante 
replanejamento, indagação sobre a forma de conduzirmos o processo educativo e a 
própria atividade de cartas. Consideramos que foi um movimento formativo vivido.  

Movimento este que hoje identificamos: aprendemos a ouvir mais as crianças, 
compartilhando a prática educativa, de modo a fazer do espaço coletivo, o lugar da 
produção de conhecimento dos sujeitos / autores do processo. Abrir para o diálogo 
foi aprender com as crianças outras formas de encaminhar o processo educativo.  

Desta forma podemos dizer que a experiência com as cartas trouxe algumas 
questões abaixo descritas. 

1)      A escrita das cartas e a reflexão sobre essa atividade possibilitaram uma 
enorme clareza e consciência sobre o trabalho educativo desenvolvido com as 
crianças; 

2)      A opção pelas cartas cumpriu o papel de traduzir em uma atividade prática 
nossa opção político-educativa em dar voz as crianças e tornar o processo 
educativo democrático e compartilhado; 

3)      o conhecimento construído no cotidiano da educação infantil pôde ser 
materializado, sistematizado e visível tanto para a professora como para as 
crianças. 

Retomamos a pergunta inicial "o que as cartas nos dizem sobre os processos 
educativos?" para reafirmar que há a necessidade de pensar e realizar formas de 
dar visibilidade ao conhecimento produzido na educação infantil, para as crianças, 
parar os profissionais envolvidos e para além da escola. 
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Porque escreve é 
fazer história

[1] No ano de 2008, além da troca de correspondências entre as crianças de 
escolas diferentes, também trocamos cartas entre nós, professoras. As cartas 
circularam no meio eletrônico (via e-mail) e tiveram o papel de manter um diálogo 
reflexivo sobre o próprio trabalho, visto que as inúmeras tarefas do cotidiano 
estavam dificultando nossos encontros profissionais. O trecho transcrito 
corresponde a uma dessas cartas via online.  

: revelações, subversões, superações. Campinas, SP: Graf. FE, 2005. 

[2] Usamos o termo inserimento na definição dos italianos que consideram que a 
passagem da criança do espaço privado da família para o espaço público da 
educação infantil requer um planejamento intenso da instituição para acolher e aos 
poucos inserir a criança nos modos de viver e conviver com o coletivo de crianças.  


