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O presente trabalho versa sobre a pesquisa na Educação Infantil. Ao pesquisar, 
deparo–me com o desafio da pesquisa e da escrita, que vai se desdobrando nas 
experiências vividas com as infâncias, num pensamento sempre incabado, sempre 
em via de fazer–se. Eu acreditava que para pesquisar, precisava apenas de uma 
questão para começar, e que esta questão estava fora de mim. E também que era 
necessária uma certa distância entre pesquisador e pesquisado (sujeito/objeto), 
fronteiras bem marcadas, que me deixavam na vertical de mim mesma. Essa marca 
da posição epistêmica, racionalidade científica clássica, se fragiliza na experiência 
de dialogar com as crianças, e compreendê–las em suas descontinuidades, rupturas 
e multiplicidades. O diálogo solicita de nós o aprendizado da escuta, que só é 
possível fazer quando reconheço o outro como alteridade, quando estou aberta a 
aprender com ele, acreditando que ele tem algo a me ensinar. Ao pensar a 
educação da infância a partir do lugar do “outro”, de um outro marcado, adjetivado 
pelo que lhe falta e condicionado pelos binarismos conceituais e suas formas de ver 
o mundo, encontro nas relações com os “outros” que habitam o cotidiano escolar da 
Educação Infantil faíscas que me permitem a desconstrução do mesmo na 
educação. É na experiência com a alteridade que vislumbro uma educação da 
infância como acontecimentos, possibilidades de encontros e de formação. 
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            Ao pesquisar a infância, a partir das vozes dos "outros" infantis, pesquiso-
me. As experiências vividas tiram-me dos marcos seguros da racionalidade 
científica clássica, colocando-me diante de novos saberes. É o risco da travessia, 
sair do domínio seguro, arriscar-me ao imprevisível desafio da pesquisa com o 

Ouvir o outro, o aprendizado da escuta, que só é possível fazer quando reconheço o 
outro como "alteridade", quando não discrimino, quando estou aberta a aprender 
com ele, acreditando que ele tem algo a me ensinar. Mesmo nessa contradição de 
esperar o que não se pode esperar, nas experiências com os infantis, corre-se o 
risco de não ouvi-los e romantizá-los, não sentindo a infância como 
acontecimentos, possibilidades de encontros. 

outro-estranho-infantil. 

A minha audição foi tocada na experiência com a alteridade das vozes infantis. A 
irrupção inesperada do outro, que é irredutível em sua alteridade. A experiência 
com as infâncias, que só é possível no encontro com o outro, com nós mesmos, 
com a alteridade. 

O que Jorge Larrosa (2002) define como experiência, "aquilo que é raro, que nos 
afeta profundamente e que exige, no mínimo, a aceitação da nossa precariedade e 
do perigo que é viver, aquilo que nos faz diferente pelo fato de que nos derrubou, 
nos apanhou plenamente, nos submeteu" (p. 20-28), eu vim a entender no 
processo de pesquisa, afetada pelo outro-irreconhecível-infantil.     



Na busca pelas vozes da infância, (re)encontrei minha própria voz, que no processo 
de escolarização, foi, muitas vezes, silenciada, apagada e anulada. No tênue espaço 
entre o dizível e o indizível, as experiências com as infâncias irrompem e produzem 
enfrentamentos.  

Ao me deparar com a (im)possibilidade de falar a língua do "outro", habitei a minha 
língua, (re)construi a minha voz. Não imaginava precisar me pesquisar nesse 
processo, cavar nos baús da memória para encontrar os vestígios de quem fomos. 
E também, que a "estrangeiridade[1]

            A língua do hóspede e do hospedeiro, o "convite" a falar a língua do outro, 
da infância, da 

" começava a me afetar, me sentia estranha à 
língua, usando um aforismo Derridiano (2001), "a chegada do bárbaro", daquele 
que fala engraçado, com um sotaque estranho.  

estranha idade

            A "estrangeiridade" me tira de um lugar seguro, conhecido e confortável, e 
me obriga a "falar" em contextos em que a "língua" é estranha. Além, de, em 
alguns momentos, não ser compreendida, como quando pergunto pelo "

. Não dá para ser estranho sem ser outro, não há 
como ser estrangeiro sem ser outro (Kohan, 2007). 

piá[2]

E ao escrever, arrisco-me ao pensamento da dúvida, do não-saber, do 
desconhecido, que potencializa construir outras vozes. O desejo da escrita começa 
a despertar, me sentia "sem lugar", e na escrita começo habitar outros lugares. 
Entendi então, que estar "sem lugar", permite o confronto entre maneiras de 
pensar o cotidiano. Consegui perceber no cotidiano as tensões, movimentações, 
negociações, que inquietam a pensar a relação do diferente com o diferente, sem 
submetê-lo ao mesmo.  "Somos  reféns do outro, e não podemos ter relação com 
nós mesmos além da medida na qual a irrupção do outro tenha precedido a nossa 
própria 

" 
que corre ao longe.  

ipseidade[3]

            As experiências com as infâncias estão relacionadas com a infância sem 
idade, que permitem a nós adultos, outros modos de nos relacionarmos com o 
saber, com as crianças, com a educação. As infâncias são entendidas como criação, 
potência, multiplicidades que possibilitam novos nascimentos.  

" (Derrida,2001: 51). A pergunta pelo outro confunde-se 
com  a busca por mim mesma.    

Potencializo as experiências de ouvir vozes infantis, e encontro o desafio de ouvir o 
"inaudível". Uma vez que, o in-fante, é aquele que não fala, logo, a infância é 
falada pelos adultos, pela cultura adultocêntrica, indicando mais uma vez a relação 
de superioridade/inferioridade, razão/irracional, audível/inaudível e tantos outros 
conceitos binários a partir dos quais lemos a infância

As experiências com as infâncias nos ensinam a pensar diferente e não apenas a 
legitimar o que sabemos. Mas, para pensar diferente, fazer perguntas com o 
martelo, ruminar o que lemos, precisamos respeitar a temporalidade do 
metabolismo de cada um.   

.  É difícil encontrar ouvidos 
capazes de ouvir as vozes infantis, pois é difícil aplacar o juízo, deixar de lado o que 
sabemos sobre a infância e vê-la de outro modo.  

Nesta escrita, compartilho forças que se apropriam da pena da caneta, experiências 
vividas, que combinadas com outras temporalidades, permitem buscar a mim 
mesma, num movimento incabado, que produz novos sentidos na minha relação 
com a educação da infância. 



            Apresento as inquietações que me acompanham, inscritas na brancura do 
papel, o rastro da força impressiva avança como pode, e às vezes, se apresenta 
"estranha", inarticulada, os antagonismos gritam, mesmo quando a idéia força é 
pensar as infâncias a partir da complexidade, de se desconhecer naquilo que já se 
conhecia, ou, pensava conhecer. "Eis a viagem de um estrangeiro, de um estranho, 
de um outro. Viagem de uma experiência de pensamento que inquieta e impede 
continuar a pensar da maneira em que se pensava" (Kohan, 2007). 

            As crianças nos convidam a demorarmo-nos nas pequenas expressões, 
"nas coisas desimportantes" que não podem ser separadas dessa força infantil, 
que transforma a nossa existência. E, juntamente com essas possibilidades de 
aberturas para o acontecimento, perceber o processo de pesquisa como processo 
de formação.

            Nesse processo vivemos a tensão que o tempo exerce sobre nós, na 
compartimentalização do tempo na sociedade capitalista. No cotidiano tudo 
acontece demasiadamente depressa. 

           

            Na mitologia grega, existem três formas de conceber o tempo:  krónos, 
kairós e aión. 

Então, comecei a me perguntar, como essa temporalidade ressoa em nossa vida. E, 
na minha pesquisa, um grande equívoco apareceu, justamente pelo conflito de 
ajustar os tempos. 

O Krónos seria o tempo do relógio, da ordem e da disciplina; Kairós 
é o tempo certo e Aión, o tempo da intensidade, da experiência, do acontecimento. 
Ao perceber o confronto dos tempos, me vi num emaranhado de tempo. 

            Os conflitos emergiam na pesquisa com o cotidiano, tiravam-me da 
comodidade, da segurança dos meus referenciais e levavam-me para a 
incomodidade

            Houve momentos, em que passei o dia inteiro na escola, e na hora de 
escrever, nada, nem uma única palavra se arriscava às primeiras impressões. Não 
encontrava nas palavras sentido, não encontrava no vivido sentido, não sentia com 
os sentidos. A relação tempo Krónos, escrita e pesquisa me colocavam em perigo. 

, essa personagem filosófica que nos inquieta a saber.  

            Então pensava: Por que não encontro as palavras, as primeiras letras, para 
passar da etapa da síndrome da folha em branco? Onde está a palavra mágica? 
Como encantá-la? Como se aprende a escrever? Para quem escrevo? Por onde 
passa a força dessa escrita?  

            Para que essa escrita fizesse sentido, busquei nas minhas experiências 
infantis a inspiração, com os achados e perdidos que vêm do intempestivo. Na 
cultura escolar experienciei o silenciamento às vozes, à repetição à criação, o uno 
ao múltiplo, a informação à experiência. Vivi a infância como uma fase a ser 
superada, deveria ser grande para participar do mundo dos adultos, para poder ler, 
falar e ser ouvida.  

Sou filha da oralidade, de pais "analfabetos" e o meu maior legados são as histórias 
narradas e lembradas ainda hoje com tanto carinho. Lembranças da infância. 

Lembro-me de ter sido na infância uma menina falante, sempre com muitas 
histórias para contar, mas, as minhas falas não eram importantes na sala de aula, 
ou melhor, os conteúdos a serem cumpridos exigiam o máximo silêncio, e nos anos 
seguintes, após, um exercício diário de silenciamento e assujeitamento, "eu não 



sabia mais falar"

A sensação de "

, sentia um nervoso quando tinha que responder a tarefa de 
casa em voz alta, a leitura era sinônimo de castigo.   

não saber falar" se desdobra na pesquisa, e quem sabe,  foi  essa 
a motivação para eu compartilhar as lembranças da minha infância. A minha 
história, hoje, conhecida por muitos interlocutores da pesquisa, me faz afirmar 
carinhosamente que, quando não falo, estou pensando. O que pensamos 
silenciosamente? Tão silenciosamente que nem ao menos sabemos que estamos 
pensando? A pesquisa permitiu-me escrever o que eu pensava silenciosamente. 

   

  

OUTROS SENTIDOS... 

É nas histórias de nossas vidas que os acontecimentos ganham sentido. E 
acreditando que somos pesquisadores de nós mesmos, rememoro a minha chegada 
em Niterói em março de 2007, uma ijuiense (RS) que ingressa no doutorado em 
Educação na Universidade Federal Fluminense (RJ), no Campo do Cotidiano da 
Educação Popular, e em abril de 2008, ingressa no cotidiano escolar de uma escola 
da rede municipal de educação, e o desafio é a pesquisa com o cotidiano.         

O cotidiano me interroga, me surpreende, me convida a pesquisar com ele. Penso 
nos caminhos percorridos até então com a pesquisa, os atalhos que vão sendo 
tomandos ao andar por entre pedras flutuantes. Esteban (2003: 205) afirma que "a 
pesquisa com o cotidiano nos conduz por um terreno movediço, opaco, cindido, no 
qual estamos - todos os sujeitos implicados na pesquisa - à deriva, percorrendo, 
portanto, um caminho que vai se construindo como possível, com riscos". 

            A relação com a pesquisa com o cotidiano coloca em xeque os meus 
saberes, conceitos e pré-conceitos, reforçando a importância do coletivo na 
práticateoriaprática do pesquisador. Esse cotidiano no qual estou mergulhando 
inquieta-me, e seus ecos ressoam como o canto da sereia, dizendo: 

            Este aprender junto é desafiador, e da mesma forma que afirma potência, 
para transformar o que eu já sei e o que eu ainda não sei, produz indagações à 
metodologia da pesquisa. Como afirma Esteban, "o fato de assumirmos que a 
pesquisa implica riscos não significa a inexistência de tentativas teórico-
metodológicas de condução rigorosa e responsável do processo" (2003: 205). A 
pesquisa com o cotidiano nos coloca diante de muitas perguntas. 

"aprende 
comigo, não desista de mim, não desista de ti, aceite um porto menos 
seguro. 

E como esse desafio é novo em minha vida, vou compartilhar as impressões 
vividas, as muitas perguntas, me preocupando menos com o que posso ou não 
escrever em nome da boa educação, que nos ensina a enaltecer as vitórias e 
esquecer as pedras do caminho. 

            Juntamente com os caminhos que fazemos ao caminhar, que dizem de 
nossas escolhas, e não de uma suposta neutralidade e objetividade, cheguei ao 
cotidiano escolar de uma escola da rede municipal da Educação Infantil na cidade 
de Niterói - RJ. Quando chego à escola, sou bem recebida pela coordenação que me 
dá as boas vindas e me encaminha para a sala de aula.  



Chegando à sala, sou apresentada pela professora às crianças. As crianças estão na 
rodinha das novidades, me olham curiosas, riem baixinho. Embora a professora 
tente dar continuidade à rotina, encontra dificuldades porque as crianças estão 
eufóricas com a minha presença. A situação fica desconfortável, há uma estranha 
na sala de aula.  

E agora, como agir?  

            Queria conversar com as crianças. Ao me aproximar delas para nossa 
"conversa" elas ficavam quietas e atentas me olhando, o meu sotaque se 
apresentava ao falar, e elas riam baixinho, se mexiam, e voltavam a me olhar.  

            Elas falavam uma língua e eu, outra. Olhava-as e ficava paralisada. Elas 
me olhavam, chegavam perto, me tocavam, observavam atentamente os detalhes 
da minha roupa e na ponta dos pés, esticavam os braços para tocar o meu cabelo.  
Olhares que se cruzavam com curiosidade.  

            Queria escrever sobre isso, queria desabrochar meus pensamentos, mas o 
que me atrapalhava era ter que usar palavras. Minha escrita seguia uma 
linearidade, porém, o vivido no cotidiano escolar da Educação Infantil, além de não 
confirmar as minhas certezas, apontava para a necessidade do movimento da 
escrita, sua descontinuidade e pluralidade. As crianças compartilhavam entre si 
suas vivências, suas leituras de mundo, suas temporalidades, e, ao invés de uma 
linha do tempo, havia indícios de emaranhados de tempos 

Caminhos percorridos por entre fronteiras movediças, ambivalências, resistências, 
criações, negociações constantes de quem vive o cotidiano que não é previsível, e 
que se alterou com a minha chegada, modifiquei o espaçotempo

As (im)pressões vividas por mim são o testemunho de alguém que se sente uma 
estranha no grupo, alguém que vem de fora, uma estrangeira, que fala uma língua 
menor e se relaciona com a língua menor da infância e com o cotidiano escolar em 
sua dose de incerteza.   

 escolar com a 
minha presença. 

O cotidiano escolar vivenciado obedece a uma temporalidade própria. Se 
entendermos o cotidiano como imprevisível, assumimos os riscos de entender cada 
dia, como uma temporalidade circunstancial, significa revermos nossa 
práticateoriaprática

O cotidiano nos convida, ele grita, ao contrário da nossa formação inspirada na 
Pedagogia Moderna pautada no silêncio, na língua de sinais, na ordem em tudo, a 
aprender com ele, mas para isso, temos que nos lambuzar, como fazem as crianças 
quando experimentam a terra molhada, até elas aprenderem que não podem se 
sujar, que se sujar faz mal e é feio!  

, assumindo os riscos de problematizar os marcos seguros do 
saber científico e dos métodos pedagógicos.  

Quando dá, elas escapam como um rizoma, que não se deixa aprisionar por esse 
discurso higienista, mas quando não dá, quando os olhos do poder de decidir sobre 
a vida do outro-infantil está a vigiar e a punir, elas apenas olham a terra molhada 
ao longe.  

Numa manhã do mês de abril de 2008 eu estava na escola e a turma iria brincar no 
pátio. Esse pátio é composto por diferentes espaços, a maior parte com calçada e 
brinquedos de parquinho, exceto um espaço que parece um "chiqueirinho", um 
pequeno espaço de terra escura cercado por grade e com uma casinha de boneca 



no meio. A proposta da professora Bianca era para a turma ir ao pátio com as 
caixas de brinquedos da sala, e aproveitar o sol da manhã para brincar.  

Como há uma distância muito grande entre o que se diz e o que se entende, algo 
falhou na comunicação. Quando eu e Bianca chegamos ao pátio, logo atrás das 
crianças, que de tão rápidas pareciam voar, elas apareciam e desaparecem diante 
de nossos olhos, e ao olharmos de novo, elas já estavam virando as grandes bacias 
de brinquedos na terra escura. Ficamos ali paradas, olhando, eu e Bianca, a terra 
escura virar sorvete de chocolate dentro dos inúmeros potinhos, as folhas das 
árvores se transformarem em enfeites de bolo, as mãos se lambuzaram na terra 
úmida. Os pequenos chefes

Levávamos os quitutes à boca, mastigávamos com calma, observadas pelos olhares 
atentos dos 

 de cozinha apresentaram um vasto cardápio de 
refeições, ao qual fomos convidadas a experimentar.  

chefes 

Os pequenos 

de cozinha, pois era assim que eles se portavam. Eles 
acompanhavam tudo com muita atenção, após nossa cara de "hummm", estou 
sentindo o gosto de..., seus olhos brilhavam, atentos as nossas expressões.   

chefes,

As crianças inventam mundos, cenas, textos, paisagens, diálogos, receitas, 
sabores, combinações. Essa experiência surgiu de forma inesperada, rompeu com o 
planejamento do dia, e respondeu aos desejos das crianças de experimentarem a 
terra molhada, sentirem sua textura, cheiro, temperatura, elas se lambuzaram com 
a terra que naquele momento se tranformou em muitas coisas.  

 logo após a emissão dos nossos pareceres, corriam felizes, 
como pipas ao vento a preparar outro prato. Eu e a professora Bianca não 
vencíamos tanta oferta, experimetávamos tudo, da sobremesa sofisticada de 
mousse com morangos ao feijão com carne seca. Mas, para correspondermos a 
essa demanda fomos incansáveis em nosso papel de degustadoras. No final, eu 
também havia criados alguns pratos, minhas mãos estavam lambuzadas de terra, 
os papéis exercidos na brincadeira não eram fixos.  

Quando lembro das crianças brincando na terra, penso: crianças sem juízo!!! 
Subvertem a lógica da professora, rompem com a programação da aula, nos pegam 
de surpresa. Sem "juízo"

Essa experiência vivida nos convida a sentir a 

 porque ainda não estão formatadas na cultura escolar.  

força infantil

As crianças gritam e sua voz é audível, falam numa língua diferente, uma língua 
menor, que revoluciona, com seus aforismos. Mesmo quando não queremos ouví-
las, porque temos nossos conteúdos programados, elas, as vozes das crianças, nos 
falam, na língua da infância, com a força dessa língua, desterritorializando nossos 
saberes e potencializando que alguma coisa aconteça. 

, aquela que nos 
desestabiliza, rompe com nossa lógica, se impõe com uma força que nos 
enfraquece e se afirma numa ação criadora que nos possibilita vivenciar outras 
experiências, ser afetada pelos sentidos. 

Deleuze propõe desterritorializarmos os conceitos educacionais, revitalizarmos-os, 
torná-los nômades, convidando-nos assim à criação. Ao compartilhar as 
experiências de aprender com as crianças, assumo que a minha maior certeza foi 
fragilizada, "eu me sentia segura no meio das crianças"

Ver, tocar, ouvir, sentir... a vontade de produzir sentidos, sentir o cheiro da terra 
molhada, ouvir cair a folha seca no chão, quero sorrir ao ver o mico que nos 

, e por ironia, hoje elas são 
os meus maiores desafios. 



acompanha do alto da copa da árvore, quero me lambuzar com a vida que pulsa no 
cotidiano escolar. Quero perder o juízo para poder ler, pensar e escrever diferente. 

Ao pensar a educação da infância a partir do lugar do "outro", de um outro 
marcado, adjetivado pelo que lhe falta, e condicionado pelos binarismos conceituais 
e suas formas de ver o mundo, encontro nas relações com os "outros" que habitam 
o cotidiano escolar da Educação Infantil faíscas que me permitem a desconstrução 
do mesmo na educação. É na experiência com a alteridade que vislumbro uma 
educação da infância sensível às crianças. 
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[1] Devido ao "sotaque", uma gaúcha que vai morar no Rio de Janeiro. 

[2] Menino 

[3] Ipseidade refere-se ao processo de individuação que faz com que alguém seja 
ele mesmo e se diferencie de qualquer outro. 


