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Editorial

Luciana Soares Muniz | Coordenadora Geral

O mês de outubro apresenta datas es-
peciais: dias 12 e 15, em que homenage-
amos as crianças e os professores, perso-
nagens que, juntamente com todo público 
infantojuvenil, compõem a trajetória do 
nosso “Jornal Diário de Ideias”. Cada um de 
nós carrega crianças dentro de si.

Então, para o presente número do nos-
so Jornal, buscamos fazer uma reflexão 
que nos toca profundamente e que nos 
permite ir além do que está posto e, com 
criatividade, romper a rigidez de etapas fi-

xas e enrijecidas pela cronologia de tem-
po, de idade. Queremos trazer uma pers-
pectiva ampliada sobre “SER CRIANÇA”.  
Nosso Jornal conta com a participação 
do público infantojuvenil, de professores 
e demais membros da comunidade es-
colar que vivenciam a Educação Básica 
e, por isso, a cada número, buscamos 
trazer o que desejam expressar e comu-
nicar. 

Hoje, aqui, temos mais uma oportuni-
dade de conhecer as experiências e de 
nos conectar com a criança que existe 
em todos nós! O “Diário de Ideias” sur-
ge exatamente dessa conexão, da neces-
sidade de liberdade de expressão, de 
nos conectarmos com nossas potenciali-
dades, com nossas dificuldades, com as 
pessoas e conosco! 

Tudo isso é sentido na poesia Diário 
de Ideias, que faz parte do CD/DVD Di-
ário de Ideias Cantaroladas. Nela, a gê-
nese do “Diário de Ideias” foi expressa-
da a partir da sensibilidade de escutar, 
de sentir, de alcançar a essência do “SER 
CRIANÇA”, uma vez que estamos coti-
dianamente convivendo com o público 
infantojuvenil. Também foi resultado de 
uma reconexão conosco enquanto “SER 
CRIANÇA”. A seguir, confira um trecho da 
poesia supracitada, que pode ser en-
contrada na íntegra na seção Linguagens 
deste número: “Uma criança que clama-
va por expressar suas ideias’’. / Para vê-
-las transformar o mundo./ Em um sopro 
sereno e ao mesmo tempo intenso./  De 
mostrar para o mundo. / Que ser criança 
é um movimento. / E que é neste embalo 
que estremecemos.”.
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Por isso, “SER CRIANÇA”, como a pró-
pria etimologia da palavra traz, significa 
criar, e criar traz consigo o ir além, a pro-
blematização da realidade e um impac-
to na vida. Somos seres movidos para 
a criação, para a mudança, para o “SER 
CRIANÇA”! Criança que se constitui com 
o outro, que ama a natureza, que se pre-
ocupa com o mundo e que atua pelo 
brincar! Deixamos o convite para você, 
leitor: venha se conectar com o seu “SER 
CRIANÇA” a partir das experiências aqui 
no nosso Jornal!

Propusemos nesta edição, portanto, 
homenagear, ou, em outras palavras, re-
tribuir e agradecer as contribuições do 
público infantojuvenil, dos docentes e de 
toda a comunidade escolar da Educa-
ção Básica para o mundo, promovendo 
um reconhecimento da importância dos 
seus papéis sociais na educação e para 
além dela.

Como seres da imaginação, é preci-
so agir, colocar as ideias em ação… e é 

o “SER CRIANÇA” que nos move, que nos 
coloca em ação!

Por isso, dentre os diversos temas que 
perpassam as reportagens deste número, 
ressaltamos o viver e o experienciar da 
infância em sua forma plena, explorando 
e contextualizando o “SER CRIANÇA” em 
suas diversas formas de expressão e ma-
nifestação. 

No “Jornal Diário de Ideias” nº 16, vo-
cês vão encontrar: brincadeiras antigas e 
momentos em família na seção Ideias Brin-
cantes; conhecendo a Poesia “Diário de 
ideias” e a música “Caixinha de lembranças” 
na seção Linguagens; vivências da meto-
dologia Diário de Ideias em novos espaços 
escolares na seção Práticas que transfor-
mam;  refletindo sobre a identidade indíge-
na pelos grafismos na seção Pesquisações; 
por fim, na seção Roda de conversa, re-
latos de “pequenas grandes pessoas” que 
contam o que é SER CRIANÇA.

Texto produzido com apoio da estudante 
 Maria Eugênia Matos (Jornalismo-UFU)
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Galeria
Olá leitores! Convidamos vocês a apreciarem algumas imagens fotográficas que re-

tratam as emoções vivenciadas  durante a atividade de parceria do Programa Ins-
titucional Diário de Ideias com a Rede Humaniza HCU UFU, que aconteceu no dia 
três de outubro de 2022 no Ambulatório de Pediatria do Hospital de Clínicas de Uber-
lândia da Universidade Federal de Uberlândia.  O momento aconteceu  por meio do 
Programa Amigos do Coração, e as crianças pacientes do hospital puderam expressar 
suas ideias e sentimentos com Diários de Ideias, aprendendo sobre a importância do 
experienciar, registrar e compartilhar. Confira registros desse momento especial: 
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Com a Palavra
Hoje, contamos com a presença de um professor, pesquisador, conferencista e men-

tor de projetos de transformação na Educação, o professor José Moran, que participa 
do nosso Jornal com um rico relato sobre o “Diário de Ideias” e sobre as repercussões 
de metodologias educacionais ativas e inspiradoras. 

Também nesta seção, um texto reflexivo e impactante sobre experiências lúdicas na 
infância, produzido por Myrtes Dias da Cunha, professora da Faculdade de Educação 
da UFU desde 1992.

Além disso, trazendo a perspectiva infantojuvenil, contamos aqui com a participa-
ção da estudante do 5º ano da Eseba/UFU, Nina, que traz sua perspectiva sobre “SER 
CRIANÇA”, por meio de um relato autoral cheio de significados especiais!

Foto: Arquivo Pessoal | Prof. José Moran – USP (Suas 
ideias estão no blog Educação Transformadora – 
www2.eca.usp.br/moran)

O que o “Diário de Ideias” nos ensina 

Acompanho, há alguns anos, o trabalho criativo e empreendedor da Professora 
Luciana. O projeto “Diário de Ideias” me encantou desde que o conheci. Ele parte 
dos relatos do cotidiano das crianças, cheios de espontaneidade e de vida, que 
contribuem para o desenvolvimento de competências de leitura, escrita, nas suas 
diversas possibilidades e expressões, que tornam a aprendizagem muito prazerosa, 
personalizada e criativa. 

Os professores podem, a partir das produções das crianças, planejar as ativida-
des didáticas de forma muito mais concreta, direta e eficaz. Ao mesmo tempo, as 
crianças se sentem valorizadas, compreendidas e participantes de um processo que 
combina a personalização e a colaboração. Todas as crianças querem aprender, 
mas precisam encontrar o que lhes apaixone, que as sensibilize, emocione, desafie, 
surpreenda.  

Paulo Freire defendeu a profunda integração entre a prática e a reflexão, princi-
palmente no livro Pedagogia da Autonomia: “A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, 
assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática 
com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade”. Vendo as 

Prof. José Moran
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salas de aula, vemos as metodologias.

As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista dos aprendizes na sua 
relação dinâmica com todos os participantes e componentes do processo de ensino 
e aprendizagem, especialmente os docentes. Esse processo é, ao mesmo tempo, 
ativo e reflexivo, de experimentação e análise, sob a gestão dos professores. A apren-
dizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura o compartilhamento de espaços, 
tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que dão significado ao processo 
ativo de ensinar e aprender.

A aprendizagem acontece de forma mais profunda quando conseguimos interagir 
e experimentar em ambientes de confiança, de acolhimento e de compartilhamento 
amplos. O que o “Diário de Ideias” mostra é que todo o processo educacional pode 
ser mais ativo, criativo e empreendedor, não somente nos primeiros anos de vida das 
crianças, mas em todas as etapas da formação escolar e ao longo da vida.

Crianças, brincadeiras e nós 

Ilustração representativa da autora do texto 
(Creditos: José João Cunha e Souza. 2008 - Au-
tor da Ilustração)

Johan Huizinga (1938/2001)[1] em 
seu livro Homo Ludus explica que o lú-
dico é uma característica cultural básica 
dos seres humanos; muito antes do utili-
tarismo e tecnicismo que hoje devassam 
vidas e destroem a nossa capacidade de 
jogar, os homens, as mulheres e as crian-
ças brincavam. Sob a égide do econo-
micismo, produtivismo, sensacionalismo 
e da competitividade das sociedades 
ocidentais modernas, as brincadeiras e 
os jogos foram sendo transformados em 
atividades de menor importância, con-
trapostas ao trabalho assalariado e lu-
crativo; por isso mesmo, as brincadeiras 
passaram, cada vez mais, a serem con-
sideradas coisas de crianças. De fato, 
as experiências lúdicas estão em des-
vantagem! Na vida contemporânea pe-
rigam extinguir-se de vez, especialmente 
em suas dimensões de ser e promover 
o aprendizado de práticas importantes 
para os seres humanos, como criação, 
imaginação, convivência e liberdade, en-
tre outras. Hoje em dia, atividades lúdicas 
são confundidas e representadas com o 
lazer, hobbies ou competições profissio-
nais; ações vividas e representadas em 

Myrtes Dias da Cunha
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contraposição ao trabalho lucrativo. Como se o lúdico fosse mero desdobramento 
das atividades assalariadas!

No momento presente, mesmo tendo sido reconhecido o direito fundamental das 
crianças de brincar, encontramos inúmeras dificuldades para efetivá-lo. Na educação 
das crianças, as brincadeiras e os jogos, enfim o lúdico, representam uma possibili-
dade diferente de educar; por exemplo, o lúdico praticado como relação em que 
o ensinar e aprender é construído COM as crianças e não simplesmente para elas; 
tal prática compreende muitas transformações: em primeiro lugar, entender que uma 
professora pode ensinar quando se compromete com o conhecimento e a transfor-
mação sócio-política da educação e da escola, com a alegria, a experimentação e as 
diferenças que as crianças e suas infâncias nos apresentam. Brincar e jogar não são 
meros recursos pedagógicos. Construir a educação COM as crianças é trabalho sério 
(sem ser sisudo!) e inadiável que fazemos COM elas e dele nos beneficiamos, pois 
com ele nos reaproximamos do lúdico e, quem sabe assim, poderemos construir 
respostas mais consequentes àquela pergunta fatal: “E a vida? E a vida, o que é, diga 
lá meu irmão?”[2]

[1] HUIZINGA, Johan (1938). Homo Ludens. O jogo como elemento da cultura. Trad.: João Paulo 
Monteiro e outros. 5 ed. São Paulo: Editora Perspectiva. 2001
[2] GONZAGUINHA. O que é, o que é? São Paulo: EMI-Odeon: 1982 (LP – Caminhos do coração), 
1997(Cd), 4’ e 27”.

Ser Criança

Ser criança é muito divertido, e tem 
uma responsabilidade: brincar e  se di-
vertir muito! Eu amo ser criança porque 
nós podemos fazer várias perguntas que 
podem ser respondidas, que é nosso di-
reito. 

O que é “ser criança”? É uma fase que 
significa várias descobertas, aventuras e 
um monte de coisas divertidas. E é por 
isso que eu amo ser criança, e mesmo 
quando eu crescer, no fundo vai ter uma 
criança dentro de mim.

Nina Alvim, estudante do 5º ano
da Eseba/UFU


