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Este artigo está baseado na minha dissertação de mestrado: “O professor em ação dramática na Educação
Infantil: um estudo com professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba – Paraná”. Na pesquisa propus o
conceito professor em ação dramática tomando como referência teórica as ideias de Nóvoa (2009, 2010),
Boal (1991, 2009), González (1989), Barret (2007) e Garanhani (2004). A partir da observação da prática dos
professores pude trabalhar com uma das questões norteadoras do estudo: a utilização da ação dramática
docente com crianças pequenas, que foi analisada tomando como referência a teoria da relação com o saber
epistêmico de Charlot (2000). Sendo assim, conclui que o professor em ação dramática é uma
especificidade docente da Educação Infantil caracterizada pela ação expressiva do professor, a reação das
crianças e as relações estabelecidas por meio da sua utilização.

Palavras-chaves: Professor em ação dramática – Educação Infantil – Formação docente

This article is based on my dissertation, "The teacher in dramatic action in kindergarten: a study with
teachers of the municipal schools in Curitiba - Paraná". In the research I proposed the concept of teacher in
dramatic action taking as theoretical ideas reference from Nóvoa (2009, 2010), Boal (1991, 2009), Gonzalez
(1989), Barrett (2007) and Garanhani (2004). From the observation of the practice of the teachers I could
work with one of study guiding questions: the use of teaching dramatic action with small children, which was
analyzed with reference to the epistemic knowledge relation theory from Charlot (2000). So, the teacher in
dramatic action is a professor specificity of the Early Childhood Education characterized by the expressive
action of the teacher, the reaction of children and the relationships established through its use.
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Contexto da pesquisa

O estudo no qual se baseia este artigo ocorreu na Rede Municipal de Ensino de Curitiba com nove professores
atuantes em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Utilizei como instrumento de coleta de dados a
observação direta da prática dos docentes e por meio destas observações foi possível responder a uma das
questões norteadoras do estudo: a utilização da ação dramática pelos professores de crianças pequenas.
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Entre os nove CMEIs as ações mais observadas foram as práticas com histórias, embora, no ato de
agendamento eu tenha explicado aos professores que não necessitava planejar uma ação pedagógica
específica para minha observação. A partir das ações observadas tratei os dados acerca da utilização da ação
dramática e assim dividi-os em subtemas: práticas de leitura de histórias, práticas de dramatização e práticas
diversas do cotidiano pedagógico.

As observações me deram subsídios para concluir que a estratégia professor em ação dramática é um
modo próprio de atuar na docência com crianças pequenas.

A ação dramática nas práticas de leitura de histórias

Dos nove CMEIs, em que fiz observação da ação docente, em quatro as professoras realizaram entre outras
ações a leitura de uma história, sendo eles: CMEI Saci Pererê, CMEI Pinóquio, CMEI O gato de botas e CMEI
Os três porquinhos[2].

No CMEI Saci Pererê e CMEI Pinóquio procedeu-se a leitura de história após as professoras organizarem a
sala, sendo assim elas colocaram tatames num canto da sala e as crianças sentaram-se. Nas duas situações
elas contaram com a ajuda de outras duas professoras da sala, que se sentaram nos cantos superiores uma
de cada lado. Coincidentemente nas duas situações havia um combinado para que as crianças sentassem-se
da mesma forma. A função das professoras que estavam sentadas nos cantos superiores era a de manter as
crianças quietas “prestando atenção” na história que a professora lia.

Percebo que as duas professoras em observação são expressivas na leitura e as crianças mostraram-se
curiosas e envolvidas com o enredo. Elas expressavam sentimentos e correspondiam à história lida, mas não
podiam mudar suas posições corporais. Embora algumas não resistissem e, por vezes, se movessem, ao que
eram repreendidas pelas professoras que estavam com a função de contê-las corporalmente.

Percebo na ação das duas professoras que estavam sentadas junto das crianças um incômodo generalizado
com as que não estavam sentadas exatamente como havia sido determinado. Ficavam a todo o momento
pedindo para que prestassem atenção. Embora aos meus olhos essas crianças já estivessem fazendo isso,
nenhuma delas havia saído do espaço delimitador, somente não estavam sentadas como as professoras
queriam. Diante disso, questiono: será que o fato de não estarem todas sentadas da mesma maneira é
motivo para concluir que as crianças não estavam atentas à história?

No CMEI O gato de botas percebi uma diferença ao entrar na sala, pois as crianças já estavam sentadas, e
pareciam estar esperando a minha chegada para ouvir a história que a professora ia ler. A professora também
era expressiva em sua leitura e contou com a participação de outro professor para “conter” as crianças. Com
relação a participação das crianças se restringiu a oralidade, o objetivo da atividade talvez não previsse que
as crianças usassem o corpo para se expressar. Mas a questão é: para compreender as histórias as crianças
necessariamente precisam manter-se sentadas num espaço delimitador com o corpo imóvel?

Essas questões favorecem o entendimento da reação das crianças quando estão envolvidas na relação com
as ações expressivas dos professores. Estas professoras ao proceder à leitura da história utilizaram para além
do objeto-saber[3] livro, recursos corporais expressivos, visualizados através: da voz, das entonações e
pausas, do olhar, do movimento das mãos, ou seja, havia ali uma ação dramática. Provavelmente estes
professores compreendem que diante da sua ação expressiva com as histórias, as crianças pequenas não se
manteriam sem reação corporal, talvez por isto houve a intenção de fazer com que se mantivessem
imobilizados.

Diante disso, ficam instaurados alguns questionamentos: a que se deve a imobilização corporal de crianças
pequenas, se a comunicação delas se manifesta pelo corpo?
Será que na intenção de que a oralidade prevaleça não se tem estabelecido um menosprezo pela reação
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corporal da criança?
Estar todas as crianças sentadas da mesma forma faz delas ouvintes?
Por que não podem reagir expressivamente as ações também expressivas do professor?

A leitura de história também foi uma ação que se repetiu no CMEI Os três porquinhos, com a diferença de que
nessa situação o professor dividiu a turma em dois grupos. Nessa divisão, um grupo ficou com a outra
professora que os conduziu em fila para o refeitório. O restante da turma, aproximadamente dez crianças,
ficaram com o professor que logo os conduziu também em fila para uma sala pequena com almofadas no
chão e um sofá. Nesse caso, o professor se manteve sentado no sofá e as crianças nas almofadas, assim ele
procedeu à leitura do livro.

Senti que o professor ficou inibido com a minha presença e talvez isso justifique o fato dele ter se engasgado
na leitura, bem como ter utilizado poucos gestos expressivos. O texto era grande e faltavam pausas. Sendo
assim, percebi que a maioria das crianças não manifestava muito interesse pela história, pois não tinham
tempo para imaginar as cenas contidas no enredo. E isso preocupava o professor que, constantemente,
chamava atenção de duas crianças, em especial. Em seguida, ao proceder ao reconto da história o professor
mostra as ilustrações do livro e, nesse momento, percebo que as crianças expressam maior interesse pela
história.

Esta observação também me fez refletir acerca da participação das crianças por meio da reação delas. O
professor procedeu à ação de leitura, porém com pouca expressividade, diante disso percebo que a reação
das crianças é a de desinteresse pela história lida. Ele age chamando a atenção das duas crianças que
estavam conversando e se cutucando. Separa-as e uma delas fica sentada ao lado dele no sofá. Essa ação
não promove um maior interesse das crianças, somente quando ele termina de ler e mostra as imagens do
livro percebo que as crianças se mostram mais interessadas.

As crianças se utilizam de estratégias que geram mudanças nos adultos por meio de suas reações,
certamente que o professor não havia previsto colocar uma das crianças sentada ao seu lado ao planejar essa
ação docente. Agiu dessa forma para conter a criança que havia se manifestado de maneira adversa ao que
ele havia planejado. Dessa perspectiva, se reflete sobre a real possibilidade de prever tudo, pois há ações
imprevistas das crianças que merecem reconhecimento na ação docente. São situações inusitadas que são
expressas por meio das reações das crianças.

Características que estão presentes numa “pedagogia da situação” (Barret, 2007), que no cotidiano com as
crianças pode-se visualizar, por meio da capacidade de escuta, do estar atento à situação pedagógica de
maneira a alterar o planejamento caso as circunstâncias exijam isso. Para Nóvoa (1989) quando se fala em
expressão dramática se faz necessário perceber que nem tudo pode ser planejado, pois é relevante considerar
as respostas das crianças diante das ações dos professores.

Ora, é forçoso reconhecer que a expressão dramática sempre defendeu uma
pedagogia da situação, que se alimenta da capacidade de responder de forma
adequada a propostas e a realidades inesperadas. A revalorização do durante
concede-lhe um novo estatuto e uma nova importância acrescida: em educação, é o
processo que marca a diferença (NÓVOA, 1989, p. 16).

A reação das crianças não poderia ser diferente, elas se manifestam pelo seu corpo, que é sua principal
forma de comunicação. Desta forma, como dizer que a participação das crianças não ocorreu?
Talvez não tenha se estabelecido diante da intencionalidade do professor que, provavelmente, estava
localizada na compreensão do enredo pelas crianças. Mas elas participaram dizendo corporalmente ao
professor, que para isso ocorrer é necessário mais ação com o objeto-saber livro.

O fato é que nesses quatro CMEIs em que a leitura de história predominou, percebi que os professores ao
utilizar o livro como “objeto-saber”, são de uma maneira geral expressivos. Contudo, percebo que embora
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haja a ação expressiva por parte dos professores, a reação das crianças era contida, pois não podiam se
expressar corporalmente.

A ação dramática nas práticas de dramatização

No CMEI A Bela e a Fera e no CMEI Pluft o fantasminha estive no período da tarde e, por coincidência, em
ambos observei práticas de dramatização para as crianças. Embora o professor em ação dramática não
seja uma proposta oriunda exclusivamente de uma dramatização por parte dos professores, as práticas
observadas demonstram o entendimento e a forma como as professoras utilizam sua ação dramática. Nessas
apresentações percebi que as crianças estavam altamente envolvidas com a situação imaginária.

No CMEI A Bela e a Fera, a professora entrou na sala caracterizada de bruxa, com uma sacola cheia de livros
e as crianças demonstraram alegria com a sua chegada. Percebi que elas estavam fascinadas e envolvidas,
contudo é necessário refletir sobre a forma como foi permitida a participação delas como plateia. Havia um
acordo anterior da não possibilidade das crianças saírem de suas cadeiras, ou seja, a participação corporal se
manteve restrita. Esse acordo fora estabelecido antes da chegada da Bruxa com a outra professora que
estava na sala. Nesse caso essa professora assumiu, durante todo o tempo, a função de “conter” as crianças
durante a dramatização.

Havia uma reação manifesta das crianças diante da dramatização da professora, mas como não podiam sair
de suas cadeiras, fiquei imaginando que se pudessem fazê-lo haveria se estabelecido uma relação mais
efetiva.

No CMEI Pluft o fantasminha, a dramatização da história ocorreu por meio da animação de canetas coloridas.
A professora criou uma voz diferenciada para cada personagem e envolveu as crianças em sua ação
expressiva. Ela e as crianças estavam sentadas no chão, todos próximos uns dos outros. Nesse caso, percebo
que a professora não mantém uma formação rígida de plateia e a outra professora da sala também não se
preocupa em conter o corpo das crianças, ela passa o tempo todo tirando fotos.

Percebo que as crianças estavam encantadas com a história e sinto que elas acompanham todas as cenas.
Contudo num determinado momento, uma das crianças pega nos cabelos da professora, num gesto afetuoso,
no qual ela reage saindo da história, e de maneira ríspida, chama a atenção da criança.

Nessa ação, embora as crianças estivessem anteriormente envolvidas com a história, insere-se uma abrupta
ruptura da fruição delas. Houve a quebra de um código estabelecido no momento em que a professora deu
vida aos personagens. A reação dela, de rejeição ao toque da criança em seus cabelos, demonstrou que a
intenção era continuar a história e aquela ação da criança foi um incômodo, ao que ela não hesitou em
manifestar reagindo.

As histórias também emocionam, aproximam as pessoas e as crianças reagem a isso corporalmente. O toque
de carinho, de afago nos cabelos da professora foi uma manifestação espontânea daquela criança para com
ela. Nesse caso é possível observar indícios de ação dramática da professora, reação das crianças, mas de
certa forma uma negação da relação que pode ser estabelecida por meio dessa situação.

Acredito que essa posição das professoras que dramatizaram para as crianças reflete seu entendimento
acerca da plateia “não participante”. Situação em que não é permitido a plateia falar, mover-se, ou tocar. A
participação se faz pela visualização e a imaginação, características oriundas da ideia do espectador passivo.

Quanto a isso, trago à reflexão o conceito de Boal (1991, p. 180) sobre o espectador passivo: “espectador,
que palavra feia! O espectador, ser passivo, é menos que um homem e é necessário re-humanizá-lo,
restituir-lhe sua capacidade de ação em toda sua plenitude!” Permeada por esse conceito, creio que restringir
a participação das crianças é negar-lhes a oportunidade de exercitar sua humanidade, que é manifesta pela
sua ação dramática. E então argumento: como considerar nas práticas de dramatização as características
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primordiais relativas à pequena infância?
Onde está o fazer?
O mover-se?
O encantar-se?
O direito de se afetar?

A ação dramática nas ações do cotidiano pedagógico

A utilização da proposta professor em ação dramática se faz em meio à combinação da ação dramática do
professor, com a reação manifesta das crianças que gera a relação entre eles. Pude observar a utilização
dessa proposta no CMEI João e Maria, CMEI Rapunzel e CMEI Pequeno Polegar.

No CMEI João e Maria, ao adentrar a sala fui convidada a ficar na roda de conversa com as professoras e as
crianças. Todas estavam sentadas e no meio da roda havia um cartão grande com a foto de morangos, elas
cantavam uma música que falava sobre uma chuva de morangos. Assim deu-se início a uma conversa sobre
os morangos, a professora acolhia as falas das crianças, e fazia algumas perguntas para elas sobre o assunto,
de acordo com as hipóteses levantadas por elas.

A professora mostra as crianças uma bacia repleta de morangos, e antes da degustação ela desperta a
curiosidade delas cheirando os morangos, ao que elas se manifestam. Depois disso passa para elas também
cheirarem os morangos. Cada uma pega um e come. A professora também come e ao fazê-lo se mostra
expressiva nessa ação demonstrando com seu gesto a sensação de que está gostando do morango. As
crianças comem também e vejo que algumas imitam o gesto da professora.

Ela pergunta a elas sobre o gosto do morango, se é azedo, doce o que acharam, e assim permite que as
crianças falem sobre essa experiência. Depois passa a bacia novamente para que todas as crianças da roda
comam mais um morango. E a situação se repete.

Enquanto a professora vai atuando com as crianças na roda de conversa, as outras duas professoras
organizam uma apresentação com projeção na parede, para a próxima intervenção. Com tudo preparado, as
professoras conversam com as crianças pedindo para que se lembrem das atividades da semana anterior em
que elas haviam feito a imitação de animais. Elas falam um pouco sobre e a professora ajuda-os a lembrar de
alguns fatos. Na sequência inicia a projeção. Nos vídeos são mostrados alguns animais e, posteriormente, a
filmagem das crianças da sala executando a imitação desses animais.

As crianças se veem no vídeo e ficam surpresas, ao mesmo tempo em que se reconhecem, mostram seus
colegas da turma. A professora vai retomando com elas os gestos dos animais e os sons produzidos por eles.
As crianças correspondem. A reação delas é de expectativa conforme vão assistindo ao vídeo e, ao mesmo
tempo, expressam corporalmente o que veem. São incentivadas pela professora, pois ela faz os gestos junto
com elas.

Já na roda de conversa conduzida pela professora, observa-se sua ação dramática, ao agir expressivamente
com as crianças. Isso foi percebido por mim tanto na acolhida das respostas delas, quanto na sua ação de
degustação dos morangos. Até mesmo na sequência do encaminhamento quando as crianças assistiam ao
vídeo da imitação dos animais, realizadas num momento anterior. Percebi que diante do vídeo a professora
não se continha somente em mostrá-lo para elas, necessitava fazer os sons, os gestos dos animais e
incentivava as crianças nessa direção.

O mesmo ocorreu no CMEI Rapunzel, a professora havia dividido a turma e, assim, metade ficou com ela e a
outra metade com as outras professoras assistindo a um vídeo. O grupo que estava com ela imitava sua voz
sussurrada. Nessa ação, a intenção da professora era não atrapalhar o outro grupo e ao mesmo tempo era
uma estratégia para que não desvendassem antecipadamente a proposta que posteriormente iriam participar.
Percebo que essa ação é imitada pelas crianças, mesmo que a professora não tenha solicitado isso a elas. Ela
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fala sussurrando e as crianças respondem sussurrando também.

Junto ao seu grupo, a professora diz para fazer de conta que são detetives com uma importante descoberta.
Assim ela deu a elas uma lupa e pediu para observarem figuras que sugeriam uma determinada história.
Percebo que ela incentiva as crianças na construção de hipóteses, mesmo que estas estejam longe do
contexto, ela acata suas falas e acrescenta dados de maneira interrogativa para que elas possam chegar à
conclusão por si mesmas.

Visualizo que todas as crianças estão envolvidas nessa ação junto com a professora, mesmo não havendo
uma uniformização dos seus corpos. Uns estavam deitados de bruços olhando para as figuras, outros
sentados e uma menina estava em pé. Percebo que a professora não demonstra preocupação pelo fato da
menina estar em pé, me parece que naquele momento o mais importante era o envolvimento na ação
investigativa. A qual havia alcançado, porque todas as crianças estavam junto com ela, pensando sobre os
personagens dos cartões e da possível história que viria a ser a partir destes personagens. A calma da
professora ao conduzir as crianças para a ação de descoberta da história era expressa por meio da voz
sussurrada, que as crianças imitavam.

No CMEI Pequeno Polegar, também percebi na ação da docente a proposta professor em ação dramática.
Foi a única observação em que tive a oportunidade de estar num berçário.

Ao entrar na sala da professora ela me pede que eu vista uma meia sobre os meus sapatos para não
contaminar o chão, bem como uma touca, pois naquele momento ela e suas colegas estavam alimentando as
crianças. Enquanto calço a meia ela me avisa para eu não me importar porque uma das crianças pode chorar
por estar em adaptação[4]. Como ela havia previsto o bebê em adaptação chorou, mas logo parou.

O bebê em adaptação expressou uma reação com a minha presença no seu ambiente, reagiu diante de uma
pessoa estranha que adentra o espaço que ele está conhecendo e estabelecendo vínculos. Contudo a
“sutileza” (Tristão, 2006) como uma marca revelada na ação do professor que atua com os pequenos pode
ser observada na professora, ao me alertar sobre esse fato. Isso demonstrou de certa forma, que ela tem um
olhar atento às crianças com as quais atua, ao antecipar e prever as suas reações.

Essa sutileza está presente em atos cotidianos, aparentemente pouco significativos,
mas que revelam a importância do trabalho docente com bebês. Virar uma criança
mais perto do grupo, perceber seus sinais corporais, prestar atenção na
temperatura-ambiente para deixá-la mais confortável, cobri-la em um dia frio e
outras tantas ações podem fazer a diferença entre a atenção, característica de uma
prática humanista e emancipadora, plena de significados, e o descaso, características
das práticas desumanizadoras voltadas para o conformismo e para a subalternidade
(TRISTÃO, 2006, p. 40).

Ao mesmo tempo em que a criança em adaptação chorava, as outras crianças demonstravam curiosidade
com a minha presença. No início a minha presença tirou um pouco o foco delas, mas com o tempo percebi
que elas se voltavam a outros afazeres que estavam previstos. Algumas eram alimentadas pela professora e
suas duas colegas de sala, outras estavam espalhadas pela sala com vários brinquedos em volta. Talvez pela
própria especificidade na atuação com bebês, foi a única oportunidade que presenciei um momento em que a
professora estava alimentando as crianças.

Essa experiência foi de grande valia para este estudo, porque pude confirmar que o professor em ação
dramática não é uma proposta para uso restrito. É uma proposta que pode se efetivar em qualquer
momento da rotina com crianças pequenas.

Observo a professora na ação de alimentá-los, cada criança por vez, mantêm-se sentada em frente a ela. Ela
então me conta que às vezes as crianças não querem comer, mas disputam a cadeira, elas gostam de estar a
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frente dela. Percebo que isso procede porque ela oferece o alimento a uma criança que vira o rosto, mas
mantêm-se sentada, resisti e não quer ceder o lugar para outra criança.

Isso indica que de alguma forma a criança efetivou um significado a essa ação, pois ao ser alimentada pela
professora tem um momento que é somente seu. O fato de a criança disputar de alguma forma o espaço, em
que pode ser efetivada uma relação em que a atenção é só sua, indica a importância que ela remete a essa
relação com a professora. É uma maneira de a criança expressar corporalmente aquilo que deseja, por meio
de uma linguagem que pode até mesmo não ser compreendida pelos adultos, mas nesse caso foi identificada
pela professora, é a sua reação diante da ação dela. Assim que todas foram alimentadas a professora iniciou
uma proposta de roda com as crianças.

Enquanto isso as outras professoras preparavam a sala, guardando alguns brinquedos que estavam
espalhados, recolhendo os babeiros das crianças, reorganizando o ambiente para as próximas intervenções. A
professora conduzia a roda, ao cantar músicas do cancioneiro popular, e as crianças interagiam ao brincar de
mãos dadas.

Nesse momento, percebi que a maioria delas estava envolvida com a professora nessa ação executada e isso
se manteve por uns dez minutos aproximadamente. Percebo que essa ação é uma espécie de chamada para
outra intervenção, pois ela vagarosamente pé ante pé, sai da roda ao que a maioria das crianças a
acompanham com o olhar. Chega até a porta de um armário de madeira e dá três batidas fortes. E então
começa a chamar: _Seu lobo! Seu lobo! Observo a minha frente a presença de um código que foi criado entre
a professora e as crianças relacionado com a história dos três porquinhos. Pode ser que essa seja a história
preferida delas. O que se percebe é que ali foi estabelecida uma relação com essa história, configurada pelo
gesto da professora ao bater na porta. Essa ação chama a atenção das crianças.

A professora criou um gesto que na relação com elas produziu sentido e assim transformou-se num código
que indica que ao bater na porta do armário alguma experiência com essa história eles terão. Ela não precisa
dizer verbalmente para as crianças que irá contar essa história, pois com essa ação as crianças já identificam
isso. Nesse momento observo que uma das crianças vai até o armário e imita a mesma ação da professora.
Ela o incentiva e depois me dirige o olhar no intuito de ressaltar essa reação da criança que a está imitando.

Aos poucos monta um cenário de papel com bonecos de luva sobre uma mesa e passa a contar a história dos
três porquinhos. Percebo que ela não se preocupa em deixar as crianças na situação de plateia fixa, pois
algumas estavam sentadas pela sala, outras de pé, ou engatinhando, ou sentadas a sua frente. Dois bebês
ficaram no colo de outra profissional, e os outros estavam envolvidos com a professora, olhando os bonecos
que ela manipulava, participando da ação.

Percebi a participação dos bebês pelos seus gestos, alguns davam “gritinhos” ao ver o boneco nas mãos da
docente, outras não se continham e jogavam os braços para cima, como se fossem apanhar o boneco. Um
bebê que estava no colo de outra profissional ria da situação e olhava para esta professora, ao que ela
correspondia. Essas reações dos bebês expressam a sua comunicação não verbal, ao que Lombardi (2011, p.
124) adverte;

(...) a redescoberta da comunicação não-verbal dos bebês em seus primeiros gestos
e suas primeiras imitações, deve colocar em questionamento o uso da palavra: em
que momento se faz necessária, em que contexto é fundamental e qual é seu lugar
enquanto meio de comunicação.

Pude visualizar nesse contexto, que havia um entrosamento entre as professoras dessa turma, assim como o
vínculo estabelecido entre as crianças e elas. Observei que não era a primeira vez que a professora levava
essa história para as crianças, pois algumas vezes elas antecipavam as ações dos personagens, como, por
exemplo, tentando executar o gesto de assoprar.
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Ao meu olhar a expressividade dessa professora se evidenciou, principalmente, porque vi em suas ações que
ela conseguia trazer consigo as crianças, ou seja, mobilizava-as (Charlot, 2000). E isso não somente no
momento em que estava envolvida com a história, mas em todos os momentos em que estive nessa sala.

Nesses três CMEIs pude perceber uma repetição alojada na consideração a autoria das crianças. Vi e senti
que elas tinham chances de participar ativamente de todas as propostas, suas opiniões eram consideradas.
Era permitido a elas exercer a função de descobridoras do mundo. Percebi isso pelas reações das crianças
diante das ações dramáticas destas professoras, pois elas mantinham o direito das crianças em
movimentar-se.

Professor em ação dramática: algumas considerações a partir das observações

Nos seis CMEIs em que as práticas com histórias predominaram pude observar a persistência da ideia de que
para estar atenta a uma história lida, ou dramatizada, a criança pequena necessita estar imobilizada
corporalmente. Assim conclui que ainda permanece o conceito de que um professor que domina a turma é
aquele que consegue mantê-la quieta.

Contudo, se faz necessário refletir pois as crianças da pequena infância apreciam as histórias e ao ouvi-las se
envolvem com o enredo, fantasiam, se identificam com os personagens porque mexe com o seu imaginário.
Sendo assim, elas têm necessidade de se expressar diante das histórias que as encantam, é compreensível
que para elas é muito difícil ficarem quietinhas, paradas somente ouvindo. Isso foi demonstrado nas
observações porque em muitos momentos no meio do processo com a história, argumentavam sobre alguma
cena que lhes chamavam a atenção. Diante disso a reação dos professores observados demonstrou de
alguma forma uma ideia sobre o seu conceito diante da criança em relação a sua experiência com a história.

Essa situação tem relação com um rigor disciplinante estabelecido pela coerção dos corpos no qual a pesquisa
de Lombardi (2011) trata, ao esclarecer que:

Essas velhas heranças a que fomos submetidos nos colégios, considerados
pormenores, e que irrefletidamente reproduzimos com nossas crianças, prolongam o
rigor da grande disciplina que enquadra o sujeito no tempo e no espaço, na ordem e
na pressão. Estes detalhes (grifo da autora), tais como o domínio da fila, são parte
da técnica de sujeição que vai constrangendo lentamente, dia a dia, o corpo infantil a
fim de transformá-lo em corpo-dócil, corpo-mecânico, corpo-máquina. Desta forma
coerciva estamos educando os corpos. Ensinando-lhes que para a formação de um
ser disciplinado há uma vigilância para cada movimento, uma duração e uma
amplitude permitidas, um controle minucioso de cada gesto (LOMBARDI, 2011, p.
135).

Em função disso, não é permitido que as crianças possam sentar da maneira que desejam no momento em
que estão ouvindo uma história por seus professores. E não lhes é permitido se aventurar na magia que a
história pode proporcionar, porque o mais importante é que compreendam o enredo que o livro propõe. Esse
conceito tira da criança o direito a expressar suas emoções, pois “é pelo gesto que a criança consegue
encontrar a mais funda e verdadeira manifestação das suas emoções (NÓVOA, 1979, p. 6)”.

A proposta professor em ação dramática não foi utilizada por esses professores ao ler ou dramatizar uma
história, principalmente, pelo fato de não permitir a participação efetiva das crianças. A proibição quanto à
manifestação corporal delas, nessas situações, é uma forma de tirar o direito de se expressarem.

O professor em ação dramática difere-se desse encaminhamento porque nessa proposta o docente em
primeiro lugar considera as manifestações das crianças. Não somente no plano imaginativo ou visual, mas
principalmente alojados na sua possibilidade de fazer junto com o professor, na relação com a ação
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dramática. O professor em ação dramática não é uma estratégia para o docente fazer teatro para as
crianças, mas sim dramatizar com elas, e nisso reside seu diferencial.

A ação dos professores promove uma reação das crianças e isso pode se efetivar numa retomada de ação
que se estabelece na relação com elas. A relação ao ser considerada diante da ação do professor e reação
das crianças na ação dramática está de acordo com a teoria do saber epistêmico de Charlot (2000).
Principalmente quando adverte que a relação é o que diferencia as figuras do aprender, as quais são:
saber-objeto, imbricação do eu na situação e distanciação-regulação.

Para esse autor o aprender só se estabelece por meio da relação. Então se pergunta: quais relações podem
ser estabelecidas para além da leitura do livro, instauradas a partir do domínio desse saber-objeto?
Quais relações podem ser estabelecidas para além da leitura expressiva de uma história, ou de uma
dramatização de história para além do gesto expressivo, instaurado a partir da imbricação do eu na
situação?

Nesse caso resta admitir a participação das crianças pequenas. Pois a reação delas é um alimento para a
próxima ação dramática do professor, que assim é tomado por suas intencionalidades, não se faz no
esvaziamento.

O professor em ação dramática se faz tomando em consideração atos conscientes que preveem um lugar
para a participação das crianças, pode ser desencadeada por meio das suas reações. Independente do que o
professor planejou e os objetivos que o levaram para a ação, as crianças diante de sua expressividade não se
manterão isentas. Por isso é preciso levar em conta e admitir o direito delas nessa participação. Ao professor
é necessário regular as suas ações de modo a permitir a autoria das crianças e distanciar-se
propositadamente quando sentir que há necessidade. Têm-se tão somente instaurada a
distanciação-regulação, no qual a relação é o ponto chave.
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[2] Os nomes dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) foram alterados para garantir o anonimato
das instituições educativas pesquisadas, sendo assim utilizei nome de personagens das histórias infantis.

[3] Para Charlot o sujeito pela sua condição humana está predisposto à aprendizagem. As três formas de
relação epistêmica com o saber são: saber-objeto, imbricação do eu na situação e
distanciação-regulação. Desta forma, o domínio do objeto vai para além de compreender sua função, ou
para que serve. Está situado também no uso que se faz diante de determinado saber-objeto, e isto
demanda a ação instaurada no corpo, ou seja, imbricação do eu na situação. E a completude desse
domínio do saber epistêmico se efetiva diante da percepção e controle quanto à aproximação ou não na
relação com os outros, ou seja, distanciação-regulação.

[4] O termo adaptação na Educação Infantil significa o respeito ao tempo que cada criança pequena necessita
ao ingressar pela primeira vez no contexto educativo por tratar-se de uma mudança significativa para ela.
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