
15dezembro 2020 I Diário de Ideias - Linguagens

Linguagens
Paula Amaral Faria | Walleska Bernardino Silva

Com o nascimento de um bebê, 
nasce também uma  mãe, processo 

desafiador e apaixonante. Quando “nasci” 
como mãe da Clara, há treze anos, ela 
se mostrou ao mundo como um presente 
em minha vida, alguém que me ensina as 
diferenças humanas em suas delicadezas 
e a respeitá-las. A cada dia entendo um 
pouquinho que ser mãe de uma adolescente 
é aprender a conviver com um turbilhão de 
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Um fato interessante da nossa relação 
com a música é que a Sofia adora cantar 
comigo as músicas que escolho ensaiar 
para as minhas aulas de canto. No vídeo 
abaixo, eu estava cantando e ouvindo a 
música “Agora eu quero ir”, das cantoras 
ANAVITÓRIA, para estudá-la, e Sofia não 
perdeu tempo: cantou feliz da vida! 

Quando vamos passear de carro, ouvimos 
o CD “Seu nome na roda”, que a Sofia 
ganhou quando ainda estava na barriga 
da mamãe. Esse CD é composto por 
músicas, canções de tradição oral, cantigas 
do domínio popular, que trazem em suas 
letras o nome da Sofia. Ela adora cantar 
as músicas e dá muitas gargalhadas ao 
ouvir o seu nome.

A partir das canções do CD e tantas outras 
que cantamos juntas, vamos compondo 
nosso repertório musical com as músicas 
que fazem sentido e que a Sofia gosta 
bastante. Segue um pouquinho da nossa 
cantoria diária:

Acredito na potência da música enquanto 
linguagem universal para a formação 
humana! É expressão de vida, elemento 
estético, possibilidade de sentirmos o 
mundo e nos constituirmos enquanto seres 
subjetivos que somos.

A música é o registro do mundo em 
nós!

“Olá, eu sou a Sofia, tenho 2 anos e 5 me-
ses. Sou muito observadora, comunicativa, 
esperta e alegre. Adoro comer frutas, pu-
lar, correr muito, brincar com água e terra, 
bichinhos de pelúcia, passear na pracinha 
com o papai e cantar com a minha mamãe”. 

“Oi, sou a Mariane, mamãe da Sofia! Amo 
ouvir músicas e cantar! Adoro contemplar 
os Ipês rosas e o mar, viajar, conhecer novos 
lugares e culturas. Agora, tenho uma com-
panheirinha que traz mais brilho às canções 
e ao meu olhar.”

Mariane, 34 

anos, professo-

ra da área de 

alfabetização 

da Eseba/UFU

emoções, afetamentos cotidianos oriundos 
das mídias e das produções culturais da 
própria Clara. Uma riqueza de momento 
da vida, é vivo, pulsante e intenso. E, por 
isso, a convidei para partilhar algumas 
de suas preferências culturais dessa fase 
da vida. Ela elegeu elementos que a 
interessam na literatura, no cinema, na 
música e em séries de televisão.

Cultura Juvenil

“Eu gosto desse 
filme (Diário de 

uma paixão) porque 
conta sobre a 

história de duas 
pessoas que se 

apaixonam quando 
jovens e continuam 

juntos por muito 
tempo.”

“Bruno Mars é meu cantor 
preferido, a música When I was 

your man é a minha favorita 
dele.”

https://www.youtube.com/watch?v=DzCibKcHovI 
https://www.youtube.com/watch?v=esVA8O1T73Y
https://www.youtube.com/watch?v=VTR8bShX5Uo
https://www.youtube.com/watch?v=TmOKKXBwF30
https://www.youtube.com/watch?v=zXVUsUqejdo
https://www.youtube.com/watch?v=oeeaCdByREE 
https://www.youtube.com/watch?v=h65scBXApBw
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“Era uma vez, uma história de Natal...”. 
Assim, Felipe começa seu depoimento 

sobre um momento muito aguardado 
por ele: a noite de Natal! Conta sobre a 
chegada do Papai Noel às casas, fala da 
árvore de Natal e dos presentes deixados 
pelo Noel. 
Confira a versão em vídeo do Felipe, 
contando espontaneamente sobre como 
ele abre os presentes de Natal. Para isso, 
clique no Papai Noel da imagem abaixo:

Inspirado por falar do Bom Velhinho e do 
que ele traz na noite de Natal, Felipe fez um 
lindo desenho da própria árvore de Natal 
junto com o Papai Noel e os presentes 
que ele deixa! Que tal fazer como Felipe e 
desenhar sua árvore natalina?

“Olá, pessoal! Meu nome é Felipe Ber-
nardino Gollong. Tenho 4 anos de muita 
espontaneidade. Sou muito feliz e adoro 

dançar! Gosto de brincar com minha 
família e dar muitos beijinhos na minha 
mamãe e no meu papai. Meus brinque-
dos favoritos são dragões, super heróis, 
‘Transformers’ e ‘Hot Wheels’. Um beijo, 

um abraço, fui!”

Felipe, 4 anos, 1º 
Período/Educação 
Infantil, Colégio Na-

cional
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“Eu assisto Friends 
porque gosto do 

personagem Chandler, 
ele é muito engraçado.”

“Esse livro (A 
seleção) eu indico, 

pois não é uma 
narrativa lenta e 

conta a história de 
uma menina que foi 

selecionada para 
ser uma princesa e 

ela não queria.”

“Gosto muito de assistir 
essa série com a Clara, 

entendo que aborda temas 
que envolvem a amizade 
e seus desafios com muito 

humor, produzindo em 
nós momentos de muitas 

risadas.”  -Paula

“Sou Paula, tenho 40 anos, apaixona-
da em ser mãe da Clara. Gosto de me 
aventurar em corridas em busca de ca-
choeiras. Adoro arte e atuo como pro-

fessora na Eseba/UFU.”

“Oi, meu nome é Clara, tenho 13 
anos, gosto muito de ler e de ouvir 
músicas, estou no 7º ano e estudo no 

Colégio Nacional, e é isso!”

Depoimento

“Há 4 anos, somos inexplicavelmente 
mais felizes!!! Felipe, muito desejado e 

planejado, nos tornou pessoas melhores, 
mais fortes e mais convictas no encan-

tamento da vida: o amor! Amor despre-
tensioso, amor intenso, amor incondicio-

nal.”

Jean e Walleska, pais do Felipe. 
Walleska, professora de Língua 

Portuguesa, Eseba/UFU

https://www.youtube.com/watch?v=XZXj4dPCXRw

