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Mande notícias do mundo de lá
Diz quem fica

Me dê um abraço, venha me apertar
Tô chegando

Coisa que gosto é poder partir
Sem ter planos

Melhor ainda é poder voltar
Quando quer

Todos os dias é um vai-e-vem
A vida se repete na estação

Tem gente que chega pra ficar
Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai e quer ficar
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar

E assim, chegar e partir

São só dois lados
Da mesma viagem
O trem que chega

É o mesmo trem da partida
A hora do encontro
É também despedida

A plataforma dessa estação
É a vida desse meu lugar
É a vida desse meu lugar

É a vida

Composição: Milton Nascimento / Fernando Brant



RESUMO

Esta dissertação foi escrita com base na reflexão, sobre experiências educacionais de crianças
migrantes internacionais em São Paulo, no contexto recente da Pandemia do Coronavírus Disease
(COVID-19). Desenvolveu-se no âmbito da Educação Infantil, na cidade de São Paulo. A pesquisa é
uma perspectiva do universo educacional em relação ao crescimento do processo imigratório latino. A
temática das desigualdades e diversidades advindas deste contexto, no qual famílias inteiras precisam
deixar seu país, pelas mais diferentes questões, são cada vez mais frequentes em nosso país. Para além
desta realidade tão cruel e hostil, a pesquisa diz respeito às dificuldades específicas ensejadas pelo
COVID-19. Foi analisada como a escola, dentro desta realidade, assumiu ou não seu papel
fundamental de inclusão e respeito à diversidade cultural. Para adensar a compreensão das
experiências educacionais nesta pesquisa, teve-se como objetivo principal levantar os efeitos da
pandemia nas relações pedagógicas com crianças migrantes. Utilizou-se como metodologia a pesquisa
qualitativa no território da educação infantil. Foram analisados documentos oficiais da escola, em
especial o Projeto Político Pedagógicos e realizadas entrevistas com responsáveis, educadoras e
responsáveis pela gestão. A pesquisa constatou que no plano documental havia expectativa de ofertar
virtualmente atividades que possibilitassem vivências significativas. A pesquisa possibilitou concluir
que isso não ocorreu. Apenas com o retorno escalonado e progressivo, seguindo os protocolos
adaptados, às práticas pedagógicas específicas foram viabilizadas. Foi possível constatar que a
situação foi agravada com ações da burocracia cadastral, com as barreiras linguísticas e a falta de
acesso às tecnologias necessárias.

Palavras Chaves: Educação Infantil, Migração Internacional, Pandemia.



ABSTRACT

This dissertation was written based on the reflection on educational experiences of international
migrant children in São Paulo, in the recent context of the Coronavirus Disease (COVID-19)
Pandemic. It developed in the scope of Early Childhood Education, in the city of São Paulo. The
research is a perspective of the educational universe in relation to the growth of the Latin immigration
process. The theme of inequalities and diversities resulting from this context, in which entire families
need to leave their country, for the most different issues, are increasingly frequent in our country. In
addition to this very cruel and hostile reality, the research concerns the specific difficulties faced by
COVID-19. It was analyzed how the school, within this reality, assumed or did not assume its
fundamental role of inclusion and respect for cultural diversity. In order to deepen the understanding
of educational experiences, this research had as main objective to raise the effects of the pandemic on
pedagogical relationships with migrant children.The methodology used was qualitative research in the
territory of early childhood education. Official documents of the school were analyzed, especially the
Pedagogical Political Project and interviews were conducted with guardians, educators and
management officers. The research found that in the documentary plan there was an expectation of
offering virtually activities that would enable meaningful experiences.The research made it possible to
conclude that this did not occur. Only with the staggered and progressive return, following the adapted
protocols, the specific pedagogical practices were made feasible. It was possible to observe that the
situation was aggravated by actions of the cadastral bureaucracy, with language barriers and lack of
access to the necessary technologies.

Key Words: Early Childhood Education, International Migration, Pandemic.
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1. Ponto de partida

Esta pesquisa aborda experiências educacionais de crianças migrantes internacionais,

especificamente no contexto da pandemia do Coronavírus Disease de 2019 (COVID-19), no

âmbito da educação pública da cidade de São Paulo. Investiga e problematiza as conexões

propostas entre o universo escolar e crianças matriculadas, com recorte específico na situação

experimentada por crianças imigrantes, cuja presença é significativa na grande metrópole,

diversificando-a culturalmente, e expressiva no conjunto de matrículas da Secretaria

Municipal de Educação.

O contexto foi imposto por uma tragédia de alcance mundial, mas, em certo sentido, a

opção pelo tema, repercute em aspectos de minha própria trajetória.

Para que minha pesquisa faça sentido ao leitor farei o convite de sermos andarilhos

nesta jornada. Sendo assim, vamos caminhar ao passado, é preciso retomar 1989, período em

que contava com nove anos e era uma ótima copista, de tal forma que passei pela primeira e

segunda série com certa dificuldade, uma aluna mediana. Contudo, havia chegado o momento

de produzir textos e ler, e eu “não era” capaz. Na época, não havia fácil acesso à informação e

tão pouco se falava em Inclusão.

Minha mãe trabalhava na área do direito e não possuía nenhum conhecimento

pedagógico, mas fazia de tudo para evitar qualquer sofrimento da filha. Sendo assim, na hora

do almoço, ia à biblioteca central, passando a ler e usar diferentes métodos: Montessori,

Silabação, com o objetivo de me ensinar a ler e escrever, porém, nada dava resultado. Se eu

não aprendesse efetivamente a ler e escrever na terceira série do Ensino Primário, hoje Ensino

Fundamental, minha reprovação seria inquestionável.

Pude sentir na pele o que Louro escreve:

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a escola
produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva.
Ela se incumbiu de separar os sujeitos — tornando aqueles que nela entravam
distintos dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também,
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internamente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação,
ordenamento, hierarquização. (LOURO, 2003, p.57)

Estava dentro do espaço escolar, meu acesso foi garantido. Todavia, não pertencia ao

grupo, a língua escrita se configurava como um mecanismo que tencionava minha presença.

Certo dia, minha mãe chegou em casa, como de costume, perguntou como foi na

escola. Expliquei que tinha chorado. E a dúvida surgiu: “o que te levou aos prantos?” E a

resposta foi lembrar do filme que havia assistido no dia anterior.

Recordo-me que ela se ajoelhou e disse:

" Minha filha! Promete para mamãe, quando você tiver na escola vai prestar atenção

na professora. Quando chegar em casa você se deita na cama e sonha o quanto quiser”.

Acredito que o meu maior desafio foi o de Me Tornar Estudante. Em um processo

árduo, passei de uma copista, a uma leitora e escritora, criei estratégias como: ler em voz alta

para internalizar a informação e passei a ouvir música ao escrever. E ainda hoje me pego, no

pouco tempo livre que tenho, sonhando de olhos abertos.

Na trajetória de formação cursei pedagogia na Universidade Anhembi Morumbi

(2000), onde estudei autores clássicos, como Jean Piaget e Lev Vygotsky, que eram

analisados em constante contraposição.

Ao ingressar nas Prefeituras de Taboão da Serra e São Paulo, me deparei com um

novo desafio, trabalhar com Educação Infantil e Educação Especial. Pela primeira vez em

minha trajetória, tinha uma criança com múltiplas deficiências. Devido a uma questão

congênita foi preciso amputar a perna ao nascer e os médicos deram um diagnóstico de

deficiência cognitiva. E como muitas colegas não me sentia “preparada” para aquela

realidade.

Assim, cursei no Centro Universitário Claretiano, pós-graduação lato sensu na área

Educação Infantil. E no ano seguinte, me dediquei a pós em Educação Especial. E mais uma

pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em Atividades Físicas

Inclusivas, nesta constante busca por conhecimentos que reverberassem na minha prática.
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Contudo, os desafios educacionais só se ampliavam e acredito que um breve relato

pessoal possibilita uma “mirada” mais qualificada, refletindo a diferença entre o que está nos

documentos e o indocumentado que permanece no cotidiano escolar Rockwell e Ezpeleta

(2007, p.133).

Em 2010, uma família boliviana veio morar próximo ao Centro de Educação Infantil

(CEI) em que trabalhava, e com o auxílio da assistente social foi possível obter uma vaga para

o menino do casal, que estava com quase 3 anos.

A criança começou a apresentar problemas de saúde e precisava passar com um

médico, temíamos, pois o menino tinha uma alergia na pele (manchas vermelhas), associado a

algumas com crises respiratórias. Era provável a necessidade de tratamentos, talvez por um

longo período e eu era a única pessoa da escola que falava espanhol. A diretora, com uma

postura gerencialista, delegou a mim a responsabilidade de falar com a mãe, e em momento

algum se prontificou a participar do diálogo.

Com muita tranquilidade a convidei para sentar, ofereci uma água, expliquei o que

estava acontecendo, disse que falaria em espanhol e que ela deveria perguntar e sanar todas as

dúvidas. O gesto da cabeça que sim, ditava a tentativa de diálogo. Mostrei onde era a Unidade

Básica de Saúde (UBS), quais os documentos que pediriam lá e que tudo estaria anotado no

encaminhamento, para que os atendentes e médicos soubessem o que estava acontecendo. De

todo, caso a equipe de saúde tivesse dúvida poderia ligar na escola e procurar pela professora

Carla.

Com os olhos vermelhos, seguiu um abafado "Gracias" e a conversa terminou em um

abraço.

Ter acesso, não garante ser incluído. Sendo assim, este campo de forças que é a escola,

necessita constantemente ser visitado, mexido, pensado e refletido para garantir políticas

públicas, e ações educacionais que permitam mais do que tínhamos ontem e temos hoje. O

tema migração também acrescenta densas questões para os debates relacionados à política

educacional como um todo e para aspectos da educação inclusiva de modo particular.

No panorama da educação brasileira no contemporâneo, a presença de imigrantes na
escola é fenômeno que constitui como problemática atual, que desafia os sujeitos
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envolvidos no processo ensino-aprendizagem e formuladores de políticas públicas,
pois implica em transformações no cenário educacional. Ao se deparar com o
fenômeno migratório, coloca-se em evidência a necessidade das redes de ensino
construírem políticas educacionais que favoreçam o acolhimento dos estudantes
imigrantes, pois é no ambiente escolar que o direito à educação se efetiva. (BRAGA,
2019 A, p. 3)

Mudei de escola e nos últimos dois anos houve um aumento no número de crianças

migrantes, passamos a atender em nossa Unidade crianças advindas da Venezuela, presenciei

estudantes se que colocavam paralisados frente à nova realidade, uma constante sensação de

que os corpos estavam privados de algo (alguns choravam muito e outros se mantinham em

total silêncio).

Tivemos uma vivência que se estabeleceu como um divisor de águas neste processo.

Ao reunir toda a escola para o nosso momento de “Sarau” semanal, definimos previamente

que cantaríamos algumas músicas em espanhol.

As três estudantes imigrantes estavam sentadas uma do lado da outra, em silêncio

observando os demais colegas. E iniciamos “La cucaracha”. Olhares, seguidos de “cutucões”,

um longo e largo sorriso, e uma das meninas que nunca falava começou a cantar " La

cucaracha... La cucaracha”. Muitas falas seguiram este momento, das três alunas e dos

demais colegas brasileiros e brasileiras que queriam descobrir o que era “La cucaracha”.

Sendo assim, versões em espanhol e em português foram cantadas e dançadas.

Pouco mais de duas semanas do ocorrido, todas as escolas foram fechadas. Estávamos

lidando com uma nova realidade: um vírus denominado Síndrome Aguda Respiratória (SARS)

2 – COVID 19, se instalou no mundo, obrigando a todos mudarem relações. Isolamento,

álcool em gel, uso de máscaras e a impossibilidade de estar na escola para assim poder

preservar a vida.

Neste novo ponto de partida, no ano de 2020, as ações pedagógicas se configuraram

em uma nova modalidade: a Remota, e as relações professores (as) da educação infantil e as

famílias migrantes passaram a ter um novo formato.

Ao iniciarmos 2021 com o “novo normal”, mais alguns desafios foram apresentados

como a proposta de um Protocolo de Volta às Aulas e as Atividades Remotas. Esta

modalidade de educação foi denominada Ensino Híbrido.
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De todo, nossa viagem será longa com algumas paradas que começa com uma visão

ampla do horizonte para enfim, chegarmos a uma “mirada” mais detalhada.

1.1 O mapa

Antes de iniciarmos o caminho a ser seguido vamos nos ater a um instrumento

valoroso, o mapa. Quando precisamos sair em viagem este pode ser um grande aliado.

[...] Ele não apenas nos ajuda a ver nos mapas imagens – espelhos servindo para
intermediar diferentes visões do mundo, mas também nos leva a procurar dados
empíricos sobre aspectos tais como os códigos e o contexto da cartografia assim
como sobre seu conteúdo tomado no sentido tradicional. (HARLEY, 2009, p.3)

Sendo assim, esta parte da dissertação que se intitula Mapa, tem como perspectiva

levantar alguns “códigos/conceitos” e estes têm como objetivo esclarecer, antes de

adentrarmos no texto, quais foram as escolhas e recortes do estudo, para facilitar a

compreensão do todo por todos.

1.1.1 Código/Conceito 1. Imigrante e Migrante Internacional X Estrangeiro

As pessoas se movem desde sempre, se deslocam pelo mapa e por todo o mundo,

todavia infelizmente, nem sempre é algo tranquilo, desejado e planejado. Muitas famílias

precisam sair de suas casas por diversos motivos, inúmeras vezes fugindo da fome, das

perseguições, dos desastres naturais, das guerras, entre tantas outras circunstâncias, e ao

chegar em um novo local passam, por vezes até se mantêm, em graves situações de

vulnerabilidades.

A palavra estrangeiro não está isenta de contradições e deve ser considerada sempre

levando também em consideração os modos como é apropriada e “usada” no cotidiano. O

Currículo da Cidade Povos Migrantes apresenta a seguinte perspectiva:

[...]vale a pena refletirmos sobre o uso da palavra “estrangeiro” para nós referirmos
a pessoas migrantes. Estrangeiro remete àquele que é de fora, que é “estranho” a nós
e ao local onde estamos. A palavra carrega junto um valor negativo e marca a
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diferença negativamente. Por este motivo, evitamos nos referir às pessoas
migrantes como estrangeiras. (SÃO PAULO, 2021, p. 20)

A alteração do uso linguístico, também ocorre com a mudança da lei. O Estatuto do

Estrangeiro (Lei 6815/1980) foi substituído pela Lei de Migração (13.445/2017), para a

legislação vigente, o termo Estrangeiro não configura mais como sinônimo de imigrante.

Deixando evidentes os conceitos de imigrante, emigrante, residente e visitante:

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se:

II - imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se
estabelece temporária ou definitivamente no Brasil;

III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no
exterior;

IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva
a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho;

V - visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para
estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou
definitivamente no território nacional; (BRASIL, 2017)

Neste trabalho, a referência diz respeito ao cuidado para mencionar pessoas que

saíram do seu país como imigrantes ou como migrantes internacionais e não como estrangeiro

ou estranho ao Brasil (no Anexo 1, temos a tabela com os termos sobre migração e seus

significados , com base no Currículo da Cidade de São Paulo).

Existe um aspecto complementar a este conceito, que se refere às gerações e

acrescenta uma complexidade singular. Temos a realidade da criança migrante que nasceu em

outro país e, depois veio com sua família para o Brasil, e temos também aquela que nasce em

nosso país, mas vive a experiência das relações migratórias tendo em vista que seus

responsáveis mantêm hábitos, tradições e a língua materna.

Nesta dissertação, chamaremos todas as crianças de migrantes, sejam as de primeira

geração (vinda de outro país) ou não, pois em ambos os casos estes pequenos estabelecem

uma relação de migrante similar.
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1.1.2 Código/Conceito 2. SARS-CoV 2

O SARS-CoV-2, como o próprio nome coloca, é uma variante de vírus que já ocorreu.

Segundo Amorim e Furtado (2011, p.1) esta doença é uma Síndrome Respiratória Aguda

Grave (em inglês SARS -Severe Acute Respiratory Syndrome) que marcou a história como a

primeira pandemia do século XXI.

Foshan, Província de Guangdong, sul da China; este foi o cenário do início da
primeira pandemia do século XXI. Foi em torno do dia 16 de novembro de 2002 que
surgiram os primeiros casos do que parecia ser uma pneumonia atípica. A doença se
espalhava rapidamente entre os familiares e cuidadores daqueles que adoeciam,
sendo que de novembro de 2002 a 9 de fevereiro de 2003 já existiam registros de
305 casos e cinco mortes decorrentes da desconhecida síndrome respiratória aguda.6
A China só notificou estes casos à Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 13
de fevereiro. (AMORIM, FURTADO, 2011, p.1)

Contudo, a SARS- CoV-1, entrou para a história como uma doença epidêmica rápida,

que termina seu ciclo em menos de um ano, o que acarretou poucas perdas humanas, mas, o

alerta de que outras variantes poderiam vir com mais força, em um curto espaço de tempo foi

o que ocorreu:

O surto da infecção pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-
CoV-2), nomeada como COVID-19 (em inglês coronavirus disease 2019), foi
inicialmente relatado em dezembro de 2019, em Wuhan, China. Essa doença surgiu
associada a formas graves de pneumonia, com rápida disseminação humana. Os
pacientes apresentam tosse seca, dor de cabeça, hipóxia, febre e dispneia. As mortes
ocorrem devido a uma falência respiratória progressiva causada por danos
pulmonares. Dessa forma, casos graves geram cuidados em unidades de terapia
intensiva (UTI) . (MOREIRA, 2020, p.1)

Desde o final de 2019, mas em especial no ano de 2020, passamos por uma realidade

muito cruel, na qual as mortes pelo COVID –19 ultrapassaram o patamar de 60% para pessoas

com mais de 80 anos.

A mortalidade hospitalar por COVID-19 pode variar com a idade, raça/cor da pele,
dificuldade de acesso a assistência imediata e recursos terapêuticos, além de outros
fatores, como gravidade do quadro clínico e necessidade de suporte ventilatório. No
Brasil, os óbitos hospitalares por COVID-19 atingiram níveis superiores a 60% em
indivíduos com idade igual ou superior a 80 anos, chegando a 80% naqueles
submetidos à ventilação mecânica invasiva. (SOUSA, 2022, p.1)

Nossa sociedade se deparou com um vírus letal, que levou os governos dos diferentes

países a tomarem medidas restritivas. E, durante os meses que se seguiram, novas variantes
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surgiram e receberam nomes como: Alfa, Beta, Gama, Delta, Omicron entre outras, contudo,

independente da nomenclatura, podemos notar que os efeitos eram mais severos nas pessoas

com maior vulnerabilidade, que são permeadas pelas questões da interseccionalidade como

gênero, raça, classe social e etnia, Freitas e Santos (2021, p. 26), o que atinge de forma

profunda os migrantes.

1.1.3 Código/Conceito 3. Ensino Remoto de Emergência e Ensino Híbrido

A ideia de Ensino a Distância não é algo novo, recordo de ver propagandas de cursos

por correspondência na minha infância. Todavia, neste trabalho nos atentaremos aos conceitos

que nascem como a realidade pandêmica: Ensino Remoto de Emergência (ou Atividades

Domiciliares Emergências) e Ensino Híbrido.

O Ensino Remoto de Emergência constituiu-se como a primeira ação realizada pelas

escolas, tendo em vista a necessidade de fechamento das Unidades Educativas.

Com efeito, a suspensão das atividades letivas presenciais, por todo o mundo, gerou
a obrigatoriedade dos professores e estudantes migrarem para a realidade online,
transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas típicas dos territórios
físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado por ensino remoto de
emergência. E na realidade, essa foi uma fase importante de transição em que os
professores se transformaram em youtubers gravando vídeo-aulas e aprenderam a
utilizar sistemas de videoconferência, como o Skype, o Google Hangout ou o Zoom
e plataformas de aprendizagem, como o Moodle, o Microsoft Teams ou o Google
Classroom.(MOREIRA, HENRIQUES, BARROS,2020, p.352)

As ações de Ensino Remoto de Emergência, que ocorreram de março a dezembro de

2020 na Cidade de São Paulo, trouxeram inúmeros desafios de cunho: conceitual,

metodológico, entre outros, os quais analisaremos no decorrer do trabalho.

Contudo, em 2021 as modalidades de enfrentamentos no que tange a educação foram

modificadas, utilizando de um protocolo de volta as aulas, que estabelecia que uma parcela

dos estudantes poderia voltar a escola, desde que se respeitasse as condições de cada Unidade,

tendo um número reduzido de estudantes para manter o distanciamento e evitar a proliferação

do vírus, e, os demais, permaneciam on-line.
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Ao considerarmos a situação atípica presente em nossas Unidades Educacionais e as
especificidades de cada território, cada escola deverá estabelecer plano de ação
específico para o atendimento das necessidades apresentadas. Assim, o PPP e os
planejamentos realizados antes da pandemia deverão ser retomados para a
construção de ações que atendam à comunidade escolar nos processos de retorno às
aulas presenciais e/ou em formato híbrido. (SÃO PAULO, 2021 B, p.91)

Com isso, cada Unidade fez as adequações espaciais para garantir o distanciamento, os

ajustes nos horários para manter os espaços arejados e limpos, medidas foram tomadas para

garantir a segurança. E ao mesmo tempo, a equipe escolar organizou atividades que eram

postadas virtualmente.

1.1.4 Código/Conceito 4. Diversidade cultural e Deficiências

A cidade de São Paulo, historicamente, teve muitas configurações. A dinâmica que fez

dessa cidade uma metrópole diz respeito ter-se configurado como um espaço que recebeu

múltiplas nacionalidades, com suas respectivas culturas. Se faz necessário pensar que, a

diversidade trazida pela migração é fator fundamental no processo de constituição da

metrópole compelida nas inúmeras contradições que tal movimento apresenta.

No desenvolvimento do município, foi possível constatar que nem todos os migrantes

internacionais foram e são vistos da mesma forma. Podemos refletir que as características

quanto às nacionalidades, podem trazer consigo distinções e ideias que diferem o olhar do

nativo em relação ao migrante. Será que um latino que deixou seu país para vir morar no

Brasil, terá o mesmo tratamento de um estadunidense? Um africano será recebido da mesma

maneira que um europeu? Freitas (2021B, p.646) nos faz refletir sobre este tema:

Embora a cidade de São Paulo ostente variação expressiva na diversidade cultural
resultante de deslocamentos humanos, a ênfase na imigração boliviana foi aqui
opção analítica em razão dos números expressivos de matrícula nas redes públicas
municipal e estadual. Se processos de estigmatização e de deficientização tornaram-
se observáveis com amplos e variados segmentos da multiculturalidade que
caracteriza a cidade de São Paulo [...] (FREITAS, 2021 B, p. 646)



27

Tendo como base a relevância do tema para a cidade, podemos relacioná-lo à questão

social como aponta Lahire (2004, p.64), as populações são definidas em diversos discursos,

podendo haver uma análise, por exemplo, das “raças” e etnias.

Conceitualmente, a categoria "raça" não é cientifica. As diferenças atribuíveis a
"raça" numa mesma população são tão grandes quanto aquelas encontradas entre
populações racialmente definidas. [...] O problema é que o nível genético não é
imediatamente visível. Dai que, nesse tipo de discurso, as diferenças genéticas
(supostamente escondidas na estrutura dos genes) são "materializadas" e podem ser
"lidas" nos significantes corporais visíveis e facilmente reconhecíveis, tais como a
cor da pele, as características físicas do cabelo, as feições do rosto (por exemplo, o
nariz aquilino do judeu), o tipo físico e etc., o que permite seu funcionamento
enquanto mecanismos de fechamento discursivo em situações cotidianas. Já
"etnicidade" gera um discurso em que a diferença se funda sob características
culturais e religiosas. Nesses termos, ela frequentemente se contrapõe a "raça".
Porém, essa oposição binária pode ser delineada de forma muito simplista. .O
racismo biológico privilegia marcadores como a cor da pele. Esses significantes têm
sido utilizados também, por extensão discursiva, para conotar diferenças sociais e
culturais. A "negritude" tem funcionado como signo da maior proximidade dos afro-
descendentes com a natureza e, consequentemente, da probabilidade de que sejam
preguiçosos e indolentes, de que lhes faltem capacidades intelectuais de ordem mais
elevada, sejam impulsionados pela emoção e o sentimento em vez da razão,
hipersexualizados, tenham baixo autocontrole, tendam a violência etc. Da mesma
forma, os estigmatizados por razões étnicas, por serem "culturalmente diferentes" e,
portanto, inferiores, são também caracterizados em termos físicos (embora talvez
não tão visivelmente quanto os negros), sustentados por estereótipos sexuais (os
negros seriam excessivamente masculinizados, os orientais afeminados etc.)- O
referente biológico nunca opera isoladamente, porém nunca está ausente, ocorrendo
de forma mais indireta nos discursos de etnia. Quanto maior a relevância da
"etnicidade", mais as suas características são representadas como relativamente fixas,
inerentes ao grupo, transmitidas de geração em geração não apenas pela cultura e a
educação, mas também pela herança biológica, inscrita no corpo e estabilizada,
sobretudo, pelo parentesco e pelas regras do matrimônio endógamo, que garantem
ao grupo étnico a manutenção de sua "pureza" Genética e, portanto, cultural.
(LAHIRE, 2004, p.69)

Como a escola, segundo a Constituição Federal (1998), é um direito de todos os

brasileiros(as) e migrantes, este espaço se torna um local que reflete as questões inclusivas de

quem saiu do seu país e veio para o nosso. O texto de Thin (2006, p.211) deixa claro que,

infelizmente, existem situações escolares que colocam as crianças de famílias populares à

margem por entenderem que são “incompletas” por possuírem um “déficit educativo”.

No que concerne às relações entre as famílias populares e a escola, ou à relação das
famílias populares com a escolarização, o discurso que mais freqüentemente
encontramos nos ambientes educacionais é o discurso normativo, que tende a insistir
naquilo que, do ponto de vista da instituição escolar, é percebido como déficit da
ação dos pais no que tange à escola, ou seja, como déficits educacionais. (THIN,
2006, p.211)
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Existem grupos de pesquisas e estudos: Educação Inclusiva na Escola Pública

(EDUCINEP) e o Laboratório de Pesquisa e Escuta de Atendimento Educacional

Especializado (LAPEAEE) que analisam a categoria deficiência com um olhar antropológico,

que adotaremos neste trabalho, o que permite perceber o contexto sem negar as

especificidades da pessoa, podendo dessa forma estabelecer uma interseccionalidade entre

diversidade cultural e deficiência.

Como escreve Lopes (2019, p.1) retomando as ideias de Oliver, podemos compreender

a questão da deficiência por dois eixos: a disabibility que tem como perspectiva as relações de

exclusão e opressão social e o impairment que se caracteriza como as variações corporais.

Esses modelos são esquemas de trabalho elaborados por Oliver para dar
consequência à distinção elaborada pela UPIAS entre disability e impairment, que
têm sido traduzidos para o português como deficiência e lesão ou impedimento (ver,
por exemplo, Diniz, 2007, ou Mello & Nuernberg, 2012). O primeiro termo faria
referência ao fenômeno social de exclusão e opressão de pessoas com corpos com
formatos e funcionalidades diversas, ao passo que o segundo expressaria o
fenômeno da variação (ou “dano”) corporal. (LOPES, 2019, p.1)

Essas questões, indicam a importância de abordar deficiências considerando-as

expressões de relações sociais, representações que se materializam com a dimensão relacional

com a qual cada um “se faz” em relação a outro. Mais do que arrolar deficiências, é

importante perceber como assimetrias proporcionam experiências de “deficientização”. Assim,

como define Freitas (2021B, p.97), “Deficientização” é uma categoria que retira da dimensão

orgânica a primazia de descrever o corpo histórico e remete à análise da experiência.

Tendo clareza dos nossos códigos/conceitos te convidamos a seguir nesta jornada
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2. Primeira parada - Conhecendo os dados migratórios do Núcleo de Estudos de

População, chegando as tabelas da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e a

pandemia

Para que a jornada possa ser trilhada de forma tranquila, as paradas são essenciais.

Como aconteceu comigo, muitos de nós notamos cada vez mais, a presença de migrantes em

nosso cotidiano. Por isso, a primeira parada se dará na busca do território para a pesquisa de

campo. Ao adentrar nos dados, poderemos observar com mais clareza os movimentos que

acontecem em nosso país.

Começamos com os dados do Núcleo de Estudos de População - ‘Elza Berquó’

(NEPO1), esta unidade faz levantamento demográfico e pesquisas voltadas aos estudos das

populações. No seu banco de dados interativo é possível fazer o levantamento do censo

escolar nacional. Entre os 2010 a 2019 houve um aumento significativo no número de

matrículas de imigrantes, conforme gráfico 1.

Gráfico 1 - Evolução Nacional das matrículas de imigrantes

Fonte: NEPO (dados 2019)

1 Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (Nepo) é uma unidade de pesquisa interdisciplinar e
multidisciplinar na área de Demografia e Estudos de População da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Criado pela portaria GR-28 de 27 de Maio de 1982, consolidou-se com a Deliberação do Conselho
Universitário (CONSU) de 27 de Novembro de 1991. O Nepo está vinculado à Coordenadoria de Centros e
Núcleos (COCEN) e à Coordenadoria Geral da Unicamp.

Para a constituição do NEPO foram reunidos profissionais de distintas especialidades com formação em
Demografia, com ênfase nas Ciências Sociais. Seus órgãos diretores são constituídos por uma Coordenação e
uma Coordenação Associada, um Conselho Superior e um Conselho Técnico-Científico. Conta também com
uma infra-estrutura de apoio técnico e administrativo, incluindo Biblioteca, Serviço de Apoio em Informática e
Secretarias.
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Em nove anos, o número de estudantes migrantes internacionais que passaram a

acessar a Educação Básica triplicou, chegando a uma diferença de 86.667 educandos. Os

fatores que levam a imigração são variados, busca de melhores oportunidades de trabalho, ou

como no caso dos(as) haitianos(as) relatados por Cogo e Alles (2020, p.26) “Após o

terremoto que atingiu o Haiti em 2010, o Brasil consolidou se como uma das novas rotas

migratórias da diáspora haitiana no mundo, somando se a destinos que, há décadas, contam

com presença significativa dessa diáspora”, em outra circunstância segundo Martino e

Moreira (2020, p.153) os(as) venezuelanos(as) “A instabilidade política, econômica e social

decorrente da crise que a Venezuela vem enfrentando desde 2015 provocou a emigração de

mais de 4,5 milhões de pessoas até o final de 2019 ”.

Gráfico 2 - Distribuição Nacional de crianças imigrantes

Fonte: NEPO (dados 2019)

Os fluxos demográficos imigratórios são diferentes como podemos notar no gráfico 2,

a região Nordeste é a que tem a menor incidência de matrículas, seguida pela região Centro

Oeste. Já na Região Norte os estados que fazem divisa com a Venezuela, neste caso Roraima

e Amazonas, são os territórios que apresentam expansão de atendimentos, contudo são as

regiões Sul e Sudeste as que demonstram a maior demanda numérica de estudantes imigrantes
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do país. Segundo o NEPO, dos mais de 130.000 bebês, crianças e jovens, dos quais 17.787

estão na cidade de São Paulo, veja na tabela 1.

Tabela 1 - Municípios com maior número de imigrantes matrícula

Fonte: NEPO (dados 2019)

Com bases nestes dados, se torna importante parar e conhecer de forma mais profunda

o que a Cidade pode nos mostrar. Tendo em vista, o tamanho da capital do Estado de São

Paulo, a prefeitura entendeu ser necessário criar diferentes subprefeituras em suas cinco

regiões: Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste.

Focalizando a estrutura educacional da cidade de São Paulo, observamos a governança

da educação pública nos níveis hierárquicos de abrangência macro e micro. A esfera mais

próxima ao prefeito é o Gabinete, na sequência as Coordenadorias, e de forma descentralizada

as Diretorias Regionais de Educação (DREs) distribuídas por treze unidades e adentrando o

território de cada bairro temos as Unidades Escolares da rede pública, podendo ser direta ou
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parceira (unidades parceiras são entidades sociais sem fins lucrativos que trabalham em

sistema de cooperação com a prefeitura para prestar atendimento a comunidade)2

Para poder delimitar a(s) Unidade(s) de estudo de campo entrei em contato com as

DREs, buscando reconhecer quais escolas atendiam bebês e crianças migrantes. Todavia, ao

dialogar com os responsáveis pela demanda (setor que controla as matrículas), os mesmos

explicaram que no acesso ao sistema das Diretorias não havia a especificação da

nacionalidade das crianças, ressaltando que as únicas características diferenciadas

apresentadas eram os laudos de estudantes com deficiência. Portanto, no setor não havia

ninguém que sabia dar a informação, seja por desconhecimento ou falta de informação.

Podemos notar que as dificuldades encontradas pelas pesquisadoras Waldman (em 2012) e

Magalhães (em 2010), e analisadas por Braga (2019A, p.8) permanecem.

É relevante destacar que as duas pesquisadoras relataram dificuldades em acessar
dados quantitativos precisos sobre a presença de estudantes imigrantes, e Waldman
(2012: 203-206) apresenta os dados referentes ao Censo Escolar da Educação Básica
de 2011. Já Magalhães (2010: 24), que utiliza os dados de matrícula como fontes
para a pesquisa, evidencia que encontrou certa dificuldade em obter as informações,
afirmando que, inicialmente, ao entrar em contato com a Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo, ouviu dos responsáveis que esses dados específicos – sobre
alunos imigrantes - não existiam, porque não havia discriminação por nacionalidade,
sendo que todos eram tratados como iguais, todavia, após insistência da
pesquisadora, esses dados foram sistematizados e enviados para compor a pesquisa .
(BRAGA, 2019 A, p.8)

Como o setor de demanda não tinha os dados necessários ao meu objeto de pesquisa,

de forma muito cortês encaminhou a lição para Coordenadoria de Gestão e Organização

Educacional (COGED), que realizou o mesmo procedimento, chegando enfim ao gabinete.

Neste último setor, a responsável me passou o link da prefeitura3 que dá acesso a tabela geral

do município, no qual os dados sobre crianças migrantes são divididos por Diretoria e

tabulados na relação nacionalidade e número de estudantes matriculados, mas não há

nenhuma indicação da Unidade de Educação Centro de Educação Infantil (CEI), Escola

Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI),

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e Centro de Integração de Educação de

Jovens e Adultos (CIEJA) ou faixa etária.

2 Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENT A Portaria 34/SMG/2017
regulamenta os procedimentos para operação do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro
Setor - CENTS, bem como a inscrição, recadastramento e autorização, no mesmo cadastro, das informações das
entidades sem fins lucrativos que tenham celebrado parcerias, convênios, contratos de gestão, termos de parceria
ou instrumentos congêneres com órgãos da Administração Municipal Direta, Autárquica e Funcional.
3 http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/educandos-estrangeiros-por-nacionalidade

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/educandos-estrangeiros-por-nacionalidade
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Mesmo com estes escassos dados é possível estabelecer um panorama geral por

diretoria.

Antes de iniciarmos nossa análise dos dados da Prefeitura, quero trazer o mapa da

Cidade de São Paulo, com as divisões por Diretoria. Neste processo de me tornar

pesquisadora, descobri que as referências visuais (Figura 1) são de grande valia para poder

compreender o território que cada indivíduo ocupa nesta trama tão profunda..

Figura 1 – Mapa das DREs na Cidade de São Paulo

Fonte: Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo (APROFEM)

Iniciando pela região Central, a mais antiga da cidade, esta possui uma DRE

denominada Ipiranga. Neste território, conforme gráfico 3, são 185 haitianos regularmente

matriculados, que se somam aos imigrantes de origem latina, com as mais diferentes

nacionalidades como Guiana Francesa, Guiana, México, Argentina, Uruguai, Equador e as

mais significativas: Bolívia, Venezuela, Paraguai, Peru, Argentina e Colômbia [433

latinos(as)].
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Gráfico 3- Matrículas - DRE Ipiranga

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

A região Oeste, igualmente a central, por conta da sua dimensão e número

populacional é atendida apenas por uma DRE a do Butantã. Neste cenário, as demandas de

vagas para bebês, crianças e jovens advindos da Bolívia, Haiti e Venezuela são as mais

significativas. De acordo com o gráfico 4, estes três grupos somam 76, sem contar com as

demais nacionalidades.

Gráfico 4 - Matrículas - DRE Butantã

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)
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Com base nos dados apresentados pela Secretaria Municipal de Educação, foi viável a

construção dos gráficos que seguem, das DREs Campo Limpo, Capela do Socorro e Santo

Amaro, localizadas na região Sul da Cidade. Nota-se que há uma maior incidência de

estudantes venezuelanos, seguida da presença de imigrantes bolivianos(as) e haitianos(as),

como pode ser visto nos gráficos 5 e 6.

Gráfico 5 - Matrículas - DRE Campo Limpo

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

Gráfico 6 - Matrículas - DRE Capela do Socorro

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)
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Ao analisar os dados da DRE de Santo Amaro, é possível observar que nesta

localidade temos o menor número absoluto de estudantes migrantes internacionais de todo o

município, totalizando 127. Outra característica é a diversidade de nacionalidades atendidas

na rede municipal (Gráfico 7), contando com estadunidenses (13), alemães (11), japoneses(as)

(11), entre outros.

Gráfico 7- Matrículas - DRE Santo Amaro

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

A região Norte, assim como a região Sul foi dividida em três DREs: a de Pirituba,

Freguesia do Ó/ Brasilândia e Jaçanã/Tremembé. A de Pirituba tem uma peculiaridade, a

mesma possui 770 haitianos(as) inscritos, a maioria matriculado no Centro de Integração de

Educação de Jovens e Adultos CIEJA Perus, o que torna esta região um cenário diferenciado.

Veja no gráfico 8.

Gráfico 8 - Matrículas - DRE Pirituba
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

O atendimento de muitas nacionalidades faz parte dos perfis das DREs Freguesia do

Ó/Brasilândia e Jaçanã / Tremembé. Todavia, o fato mais relevante é compreender as

dimensões das atuações com imigrantes. Juntas, permitiram o acesso a 1551 estudantes

bolivianos(as) dos 7328 migrantes internacionais atendidos pela Prefeitura de São Paulo, o

que corresponde a 21.16% de todo o público atendido em toda a capital, conforme gráficos 9

e 10.

Gráfico 9- Matrículas - DRE Freguesia/ Brasilândia

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

Gráfico 10 - Matrículas - DRE Jaçanã / Tremembé

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)
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A região Leste, tem uma organização especial peculiar por conta de duas

particularidades, a primeira: seu grande número populacional e a segunda: sua quantidade de

DREs. Por ter um significativo conjunto de habitantes neste território, houve a necessidade de

mais subdivisões das Diretorias, sendo assim, a Zona Leste tem as DREs: Guaianases

(Gráfico 11), Itaquera (Gráfico 12), São Miguel (Gráfico 13), Penha (Gráfico 14) e São

Mateus.

Gráfico 11 - Matrículas - DRE Guaianases

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

Gráfico 12 - Matrículas - DRE Itaquera

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)
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Gráfico 13- Matrículas - DRE São Miguel

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

As Diretorias de Guaianases, Itaquera e São Miguel atendem majoritariamente

migrantes bolivianos(as), totalizando 411. Uma singularidade da região é a matrícula dos

Angolanos(as), sendo possível observar a maior representatividade destes neste território, do

que qualquer outro da capital.

Gráfico 14 - Matrículas - DRE Penha

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)
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A DRE Penha, conforme gráfico 14, apresenta o maior número de matrículas de

bolivianos(as), segundo a Secretaria Municipal de Educação em junho de 2020 eram 1175

estudantes advindos da Bolívia que frequentavam as escolas regulares, mais 16% de todos os

imigrantes atendidos na metrópole. Outro dado relevante, o atendimento de haitianos(as) na

DRE de São Mateus, conforme gráfico 15, associada a DRE Penha somam 309 estudantes.

Gráfico 15- Matrículas - DRE São Mateus

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (junho de 2020)

A maior capital do país é palco de expressivas diversificações. Podemos notar que as

regiões não têm o mesmo número de migrantes. Que DREs como: Penha, Jaçanã/Tremembé e

Pirituba tem maior número de bebês, crianças e jovens matriculados. Contudo, estas

demandas de atendimento de imigrantes mudam, a cada ano, em cada cenário e também

conforme a faixa etária, o que só é possível a compreensão ao adentrar no contexto de cada

Unidade Escola.

A chegada é sempre desafiadora e antes mesmo de acessar a escola a população

migrante tem quatro pontos de referência4 oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência

e Desenvolvimento Social, que fica na região central da cidade a qual concentra a maior

população internacional, tendo em vista que tal espaço apresenta mais possibilidade de

trabalho. Todavia é fundamental observar e entender, como nos mostram os dados a

4 Pontos disponíveis:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/index.
php?p=186982

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/index.php?p=186982
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/index.php?p=186982
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mobilidade de alguns grupos pela cidade como: as migrações dos haitianos(as),

venezuelanos(as) e claro a historicidade dos(as) bolivianos(as) em nossa cidade:

A presença boliviana em São Paulo não constitui um fato novo. Embora ela tenha se
tornado significativa somente a partir da década de 1980, pode-se dizer, contudo,
que tal presença remonta ao início da década de 1950, quando já era possível
constatar alguns bolivianos na cidade na condição de estudantes, os quais vieram
estimulados pelo programa de intercâmbio cultural Brasil-Bolívia. Após o término
dos estudos, muitos deles acabavam optando pela sua permanência na cidade
(SILVA, 2006, p.1)

Neste contexto novas demandas surgem, pois apenas o acesso não garante aos

migrantes experiências efetivas de aprendizagem e todas as políticas públicas necessárias

fundamentais. E é no chão da escola, no particular de cada Unidade, que conseguimos

perceber o que se efetiva ou não. Essa é uma questão que nos lembra Lahire (2004, p.11), que

é preciso ver os detalhes, conhecer as realidades de perto e por dentro:

Só existe uma forma de se chegar ao universal: observar o particular, não
superficialmente, mas minuciosamente e em detalhes. Para compreender isto de
modo mais claro, precisamos, tanto aqui como em inúmeros casos análogos,
considerar as particularidades dos processos: olha mais de perto o que está
acontecendo (LAHIRE, 2004, p.11)

Ao olhar mais de perto, nos deparamos com uma realidade ainda mais desafiadora e

alarmante com a chegada do COVID –19. Os migrantes se viram com um novo desafio, de

lidar um com vírus desconhecido, com alto poder de contágio e que levaria muitos a óbitos.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus tem se apresentado como o maior
desafio enfrentado pela humanidade desde o fim da II Grande Guerra. Tida como
um grande choque sistêmico global, a Covid-19 tem alcançado números
impressionantes em diversas frentes, desde mortos e infectados, passando por
crianças e jovens fora das salas de aula, firmas falidas e pessoas desempregadas. O
grande lockdown (termo cunhado pelo Fundo Monetário Internacional – FMI, para
designar o conjunto de medidas de paralisação da economia por conta do
afastamento social) mostra-se um desafio de magnitude inédita, considerando que a
crise econômica nele experimentada não tem origem em fundamentos
macroeconômicos como observado em crises anteriores, mas sim em questões de
ordem sanitária. (FLEXOR, SILVA, RODRIGUES, 2021, p. 1)

Desta forma cada país, segundo sua organização realizou as ações que entendeu serem

as mais adequadas. Sendo assim, a primeira lei promulgada pela presidência foi a LEI N⁰

13.979 de 6 de fevereiro de 2020, a mesma sofreu alterações durante o enfrentamento da

emergência de saúde gerada pelo Coronavírus. De todo, o artigo 3º explicita medidas

possíveis conforme a realidade.
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Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, entre outras, as seguintes medidas:(Redação dada pela Lei n 14.035,
de 2020)
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos; (BRASIL, 2020)

No caso do Brasil, os Estados e Municípios tiveram autonomia para ações de controle

da pandemia determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Estado de São Paulo bem como

a Capital determinaram o fechamento de estabelecimentos bem como das escolas, a partir do

Decreto, Nº 59.283, de 16 de março de 2020.

Art. 16. Fica determinado à Secretaria Municipal de Educação que:
I - capacite os professores para atuarem como orientadores dos alunos quanto aos
cuidados a serem adotados visando à prevenção da doença;
II - realize mutirão de orientação aos responsáveis e alunos;
III - busque alternativas para o fornecimento de alimentação aos estudantes;
IV - promova a interrupção gradual das aulas na rede pública de ensino, com
orientação dos responsáveis e alunos acerca da COVID-19 e das medidas
preventivas;
V - oriente as escolas da rede privada de ensino para que adotem o mesmo
procedimento estabelecido no item anterior;
VI - adote medidas visando à operacionalização de ensino à distância. (SÃO
PAULO 1, 2020)

Com a obrigatoriedade do Ensino a Distância, a Prefeitura criou o regime de

teletrabalho (Decreto, Nº 59.283)

Art. 8º A instituição do regime de teletrabalho, de que tratam os arts. 6º e 7º, no
período de emergência está condicionada:
I – à manutenção diária na unidade de servidores suficientes para garantir o
atendimento;
II - à inexistência de prejuízo ao serviço. (SÃO PAULO 1, 2020)

Para além desta realidade tão cruel e hostil que migrantes passavam, com a pandemia

isso se agravou. Neste recente contexto, as desigualdades não observadas pelos poderes

públicos, e até mesmo pela a escola se tornam “chagas abertas” das assimetrias sociais.

Um dos efeitos esperados da pandemia é o recrudescimento das desigualdades em
escala global, reafirmando e fortalecendo fenômeno que já vinha se destacando no
debate internacional. À época dos rumores acerca da atual pandemia, detinha alguma
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força a ideia de que todos estavam no mesmo barco, ou seja, que essa crise
alcançaria igualmente todas as classes sociais, nas diversas partes do mundo. Talvez
por isso, no começo da Covid-19, tenha ganhado algum eco o tipo de discurso de
que o vírus nos igualaria, pouco importando a classe social de pertencimento...
Muito rapidamente, contudo, o inverso mostrou-se, e a Covid-19 passou a ser vista
como uma força em direção ao reforço das desigualdades preexistentes, ao atingir
estratos sociais mais pobres ou grupos por suas razões mais vulneráveis. De um lado,
verifica-se uma propensão muito mais acentuada para a ocorrência de casos graves e
óbitos entre negros, indígenas e idosos. De outro lado, mulheres e crianças são
duramente atingidas pelas consequências da pandemia, tais como a sobrecarga de
trabalho e a maior exposição à violência no ambiente doméstico, a privação do
aprendizado e do convívio por conta do fechamento das escolas, os riscos de
comprometimento da saúde psíquica, etc. (FLEXOR, SILVA, RODRIGUES, 2021,
p. 1)

Na busca de minimizar o contexto assimétrico e garantir atendimento foi utilizado o

Ensino Remoto Emergencial com a perspectiva de uma Educação Digital. A Prefeitura de São

Paulo e todas as escolas em 2020 migraram para a realidade online.

O ensino remoto, mesmo não sendo definido pela legislação educacional como uma
modalidade de ensino para a educação básica, popularizou-se por indicar as ações
pedagógicas implementadas em tempos de pandemia de Covid-19 - em caráter
temporário e emergencial para minimizar os efeitos da suspensão das aulas
presenciais através do uso das TDIC como a solução para a educação no período
pandêmico. No entanto, algumas pesquisas (SANTOS, 2014; MACEDO, 2021) têm
apontado que o ensino remoto produz, no processo de ensino-aprendizagem,
significativa redução do currículo, da interação e diálogo entre professores e alunos,
o enaltecimento do consumo de conteúdo e da mera realização de atividades, além
da reprodução de metodologias tradicionais contestadas mesmo antes da pandemia.
Desconsidera-se, assim, a diversidade de realidades educacionais, sociais,
econômicas, tornando o ensino remoto distante do cotidiano das escolas e dos alunos
ao consagrar, conforme já apontado na literatura (FERREIRA et al., 2020;
RIBEIRO et al., 2013), a TDIC como instrumento de democratização do acesso à
informação, ao conhecimento e das condições de maior participação social no
contexto educativo. (LIMA, RAMOS, OLIVEIRA, 2022, p.1)

A cidade de São Paulo, possui um Centro de Multimeios e de Memória Documental,

no qual a Secretaria Municipal de Educação tabula suas publicações e as explicita, para os

cidadãos possam ter acesso ao conteúdo. Com o advento da proposta de Ensino Remoto

foram apresentados materiais impressos com objetivo de reorganização das ações pedagógica

na pandemia e também o intuito de minimamente as adversidades daqueles que não tinham

acesso à internet e permaneciam em isolamento. Os materiais receberam o nome de Trilhas de

Aprendizagem: Brincadeiras e Interações de 0 a 3 anos e Trilhas de Aprendizagem:

Brincadeiras e Interações de 4 a 5 anos volume 1 e 2. No caderno 1:

Elaborado para apresentar possibilidades de interação e brincadeiras que
complementem e auxiliem nos processos de aprendizagens diários das crianças ....
anos durante o período de emergência, decorrente da pandemia COVID-19
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(CORONAVÍRUS), alinhado e normatizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEIS) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
em diálogo com o Currículo da Cidade - Educação Infantil. Possui o objetivo de dar
continuidade às atividades iniciadas no ano de 2020 e auxiliar o responsável a criar
uma rotina com a criança. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
ACERVO GERAL - 14ª ATUALIZAÇÃO/2021 p.34)

Na mesma linha podemos observar que o volume 2, segue buscando ampliar o diálogo

com brincadeiras propostas pelas Unidades educacionais.

Elaborado pela Divisão da Educação Infantil em conjunto com as Divisões
Pedagógicas das 13 Diretorias Regionais de Educação e suas Unidades. Objetiva
ampliar o diálogo com as famílias durante o período decorrente da pandemia
COVID-19 (CORONAVÍRUS), compartilhando possibilidades de interação e
brincadeiras que complementem e auxiliem nos processos de aprendizagem diários
dos bebês e das crianças (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
ACERVO GERAL - 14ª ATUALIZAÇÃO/2021 p.33)

Tendo em vista este contexto e este tempo da pandemia, o problema que se apresenta é:

Como a pandemia impactou as experiências educacionais, baseadas nas ações e reflexões da

equipe escolar e dos responsáveis, de crianças migrantes internacionais na educação infantil

na cidade de São Paulo?
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3. Segunda parada - Um olhar para história da migração, a construção e contexto da

cidade e a perspectiva da escola

Para nossa segunda parada, será necessária uma rotação do nosso olhar em 180 graus,

para que possamos ter outra mirada deste processo tão importante e fundamental para

investigar o tema migração no contexto desta pesquisa. Retomar documentos permitirá

abordar o que eles nos trazem: sejam os elementos históricos, legais, conceitos de infância e

educação, e, como estes se interseccionam com as questões de classe, gênero, raça e etnia para

entender a perspectiva com a qual a Prefeitura de São Paulo se relaciona com os bebês e

crianças migrantes internacionais.

O Brasil e a cidade de São Paulo se construíram e configuraram após a emancipação

política, como um território de deslocamento.

É recorrente pensarmos no Brasil como um país onde diferentes culturas se
encontram e essa diversidade é celebrada. Aprendemos que nosso país é formado
por diversos povos, inclusive pelos que chegaram aqui vindos de outros lugares do
mundo. (SÃO PAULO, 2021 A, p. 10)

A migração foi e ainda permanece como base da construção de nossa sociedade, as

pessoas que mudam de cidades, estados e países tem como objetivo a busca constante de

melhores condições de vida. São diversos os fatores que levam ao processo

migratório (desastres naturais, questões políticas, econômicas, entre outras). Uma dinâmica

de deslocamento que se escreve no espaço e no tempo, claro que estas relações nem sempre

são amistosas, mas que se configura como um direito.

Caracterizar os fluxos migratórios contemporâneos é sempre um exercício
provisório e inconcluso, uma vez que as dinâmicas migratórias se alteram com uma
imprevisibilidade que só a ação humana é capaz de proporcionar. Mapear esses
fluxos exige um esforço de trabalhar não apenas com dados estatísticos que
quantificam esses deslocamentos, mas com o sentido que é atribuído a esses fluxos,
no decurso da história. Além disso, enquanto a mobilidade geográfica que altera o
mapa demográfico de algumas regiões, deveria também promover a circulação de
saberes, uma vez que os migrantes devem ser entendidos como sujeitos de direitos e
de saberes. (BRAGA, 2019 B, p. 95)

Quando o migrante chega ao seu destino, inevitavelmente, ele muda a paisagem do

seu novo “habitat” podemos citar o exemplo da pesquisa realizado por Freitas (2014, p. 686),
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com base nos dados de Centro Regional de Pesquisas Educacionais - São Paulo (CRPE- SP)

que deixa explícita as transformações da cidade de São Paulo do século XIX para o século

XX, a pequena cidade passa a ser uma metrópole.

O país se urbanizava e, em alguns casos, como em São Paulo, acelerava-se um
processo de agigantamento que resultaria, como sabemos, em um dos exemplos mais
significativos de passagem da condição de pequeno burgo, vivida até o século XIX,
para a de metrópole, exemplo mundial de concentração urbana com números muito
expressivos, que se multiplicaram exponencialmente no transcorrer da segunda
metade do século XX. (FREITAS, 2014 p.686)

Podemos pensar que os deslocamentos das pessoas se interligam, com a ideia da

"Escola e cidade revelaram-se componentes de configuração recíproca (FREITAS; BICCAS,

2009). No Brasil republicano, não se entende uma sem abordar a outra. " Freitas (2014, p.

686). E com a escola e a cidade, as etnias e as mais diversas categorias como gênero, classe,

entre outras, se interseccionam na construção do cotidiano.

Junto com o crescimento aparecem as questões de vulnerabilidade que permeiam a

jornada destes bebês e crianças migrantes, que passaram por inúmeras situações de privação.

Crianças desse universo ganham maior visibilidade em momentos sombrios. O
grande fluxo de imigrantes latino-americanos, que tem acrescentado novos estratos
de diversidade ao panorama social do país, muitas vezes só é percebido em situações
com forte degradação das atividades de trabalho e lamentáveis confinamentos nos
quais seres humanos são submetidos a regimes de trabalho análogos à escravidão.
(FREITAS; SILVA, 2015, p. 1)

Têm se observado um crescimento das migrações latinas, o que torna pertinente a

temática das desigualdades e diversidades étnicas advindas deste contexto, no qual famílias

inteiras precisam deixar seu país de origem para virem morar no Brasil em busca de melhores

condições de vida, trabalho e segurança, e cabe ao poder público garantir o acesso e a

permanência qualificada destas famílias e crianças.

A entrada de imigrantes europeus e asiáticos no Brasil diminuiu entre os anos de
1960 e 1999 (ZAMBERLAM et al., 2014, p. 11). Nesse período, notabilizam-se os
“imigrantes limítrofes: uruguaios, argentinos, chilenos, paraguaios, peruanos,
bolivianos, equatorianos. Muitos vivendo na clandestinidade. A eles juntaram-se
coreanos e africanos de Angola, Moçambique e Egito”. (BUASKI, 2021, p. 15)

No Currículo da Cidade de São Paulo para Povos Migrantes temos o relato de

Verônica, fundadora do Coletivo “ Si, yo puedo!”, a mesma retoma sua trajetória nos anos 90
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e como a falta de documentação impedia a entrada e a continuidade dos estudantes imigrantes

nas escolas públicas.

Assim que a gente chegou, no primeiro ano, a gente ficou sem estudar, porque tinha
a questão do idioma. No ano seguinte, meu pai procurou as escolas próximas lá no
Bom Retiro para tentar nos matricular, aí a gente viu como era difícil, naquela época,
a questão da matrícula de imigrantes sem documentação. Meu pai tinha
documentação, mas acho que ele estava esperando fazer três anos para virar
permanente, para depois fazer um processo chamado reunião familiar para que
pudesse trazer seus filhos e sua mulher para o país. Ele ficou esperando mais um ano
e ficamos sem estudar. [...] Ele também não podia tirar nossos documentos ainda,
porque ele descobriu que era um dinheirão para cada um. Nós tivemos muita sorte,
porque uma escolinha lá do Bom Retiro recebeu minha irmã mais nova e eu fui para
segunda série, já tinha feito a segunda série, mas eles acharam melhor eu repetir. Só
que para minha irmã mais velha, que precisava de Ensino Médio, não teve jeito
nenhuma escola permitia a matrícula dela e ela ficou mais um ano sem estudar. Na
verdade, nunca mais ela voltou a estudar, depois daquela época ela voltou a estudar
já adulta. E tudo em função da barreira criada pela burocracia. Por volta de 1994 [...],
acho que na sexta série, quando baixou um decreto que todo mundo tinha que
apresentar os documentos e eu e minha irmã não tínhamos documento, fomos
retiradas da escola. [...] Quando voltamos [da Bolívia] já demos entrada no processo
de regularização. E aí consegui obter meu certificado da sexta série. Mas já tínhamos
perdido outro ano e eu estava me achando muito velha para a série na qual eu estava.
Descobri que tinha supletivo e fui fazer supletivo aos quatorze anos. (SÃO PAULO,
2021 A, p. 31-32)

A barreira burocrática relatada no Currículo advém da legislação vigente à época, em

1980 foi criado o Estatuto do Estrangeiro que previa em seu “Art. 97 O exercício de atividade

remunerada e a matrícula em estabelecimento de ensino são permitidos ao estrangeiro com as

restrições estabelecidas nesta Lei e no seu regulamento” desta maneira somente os bebês,

crianças e jovens com a documentação regularizada poderiam estar nas escolas.

Segundo Buaski (2021, p.41) em seu estudo sobre reunificação familiar, esta alteração

ocorre de forma gradativa, uma das leis que inicia esta abertura é a Constituição Federal de

1988. Podemos retomar o artigo 5º que iguala em direitos e deveres brasileiros e migrantes, o

que de forma muito lenta, possibilita a abertura de nossa Unidade Federativa para novas

políticas públicas e leis.

Neste contexto, surgiu a necessidade da criação da nova Lei de Migração, Lei nº
13.445, de 24 de maio de 2017, a qual substituiu o Estatuto do Estrangeiro de 1980,
assegurando direitos humanos que não estavam contemplados na antiga legislação.
A Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, em seu Artigo 1º, dispõe sobre os direitos e
os deveres do migrante e do visitante, regula a entrada e estada no país e estabelece
princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. (BUASKI, 2021, p.
41)
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Desse modo, as modificações mais significativas só ocorreram com a Lei nº 13.445,

de 24 de maio de 2017, conhecida como Lei de Migração, que marca as mudanças de ações e

procedimentos com relação às políticas públicas para com os povos migrantes, em especial na

educação.

Adentrado na referida lei observa-se em seu artigo 3º inciso XI que prescreve: “acesso

igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos,

educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e

seguridade social” e no inciso XVII prevê: “proteção integral e atenção ao superior interesse

da criança e do adolescente migrante”. O que possibilita mudar o foco, o olhar não está mais

nos documentos e sim a garantia dos direitos a educação, a proteção e a atenção.

3.1 Segunda parada e a apreciação das referências da escola sobre a questão migrante

Após conhecermos o contexto da migração internacional, seguimos nossa jornada com

a proposta de entender como os documentos da cidade de São Paulo compreendem e

estabelecem as relações entre diversidade cultural e educação.

No ano de 2021, foi publicado o Currículo da Cidade de São Paulo para Povos

Migrantes, as escolas receberam dois exemplares impressos e a Secretaria Municipal de

Educação deixou disponível uma versão on-line no portal 5. Este documento deixa claro o

papel da escola no processo de acesso, acolhimento e permanência das crianças imigrantes.

E para além do acesso às instituições de ensino, devemos estar atentos à necessidade
de construir uma estrutura adequada para a permanência de estudantes migrantes nas
escolas, acolhendo suas especificidades e valorizando a sua cultura e sua língua de
origem... (SÃO PAULO, 2021 A, p. 30)

Com base nesta lei, também são explicitadas as obrigações da escola pública de

garantir o acesso e o exercício do pleno direito à educação de bebês, crianças e jovens,

independentemente de haver ou não documentação.

Para começar, é preciso ter em mente que devemos buscar, de todas as formas
possíveis, meios que garantam o acesso à educação de estudantes migrantes. Este é

5 Currículo-da-Cidade-Povos-Migrantes-WEB.pdf (prefeitura.sp.gov.br)

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Curr%C3%ADculo-da-Cidade-Povos-Migrantes-WEB.pdf
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um direito consolidado em um amplo rol de dispositivos legais e, como dissemos na
parte anterior, a garantia do exercício pleno do direito à educação escolar por parte
da população migrante é fruto de longos debates e mobilização da sociedade.
Coloca-se em destaque a questão da matrícula de migrantes indocumentados, ou seja,
daqueles que chegam à secretaria da escola sem nenhum documento emitido no
Brasil. A matrícula dessas pessoas deve ser realizada sem qualquer impedimento.
(SÃO PAULO, 2021 A, p.61)

Tendo garantido por lei o acesso, se faz necessário compreender quais são as

concepções que abarcam a Educação Infantil no município de São Paulo. Segundo o

Currículo da Cidade de São Paulo para a Educação Infantil, pontua que existem três eixos que

são fundamentais na concepções de infância nas ações pedagógicas: A Educação para a

Equidade, A Educação Inclusiva e a Educação Integral.

Sendo assim, todos os bebês e todas as crianças durante suas infâncias precisam em

seus territórios terem vivências das múltiplas linguagens, pluralidades familiares, sociais,

étnicas e raciais.

Nas UEs, as desigualdades, as diferenças e as diversidades estão presentes, mas
muitas vezes são invisibilizadas. Os modos como elas se manifestam são complexos,
devido à especificidade dessa etapa educacional: a idade das crianças, os territórios
onde as escolas estão inseridas, a pluralidade das famílias, a ausência de formação
específicas das(os) professoras(es) e demais profissionais nessas temáticas, as
práticas educativas homogeneizadoras e os Projetos Políticos Pedagógicos que
muitas vezes desconhecem a profunda relação entre as aprendizagens e as condições
de vida concretas dos bebês e crianças. (SÃO PAULO, 2019 A, p. 32)

O Currículo da Cidade de São Paulo para a Educação Infantil também explicita que os

marcos dos saberes são fundamentados em bases legais, a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação, (LDB, n° Lei 9394), Estatuto da Criança e do Adolescente, (ECA, n° Lei 8069),

Política Municipal para a população Imigrante (Lei n° 16.478), entre outras. E tendo como

norte estas leis, cada Unidade Educacional (UE) deve estabelecer reflexões, ações e

estratégias.

Os bebês e as crianças têm sido grandes vítimas dessa situação migratória e não
podem ser tratados com desconsideração. As UEs que recebem essas crianças devem
traçar planos de acolhimento para elas e as suas famílias/responsáveis, com apoio de
instituições com outras experiências com migrações. Não há um modo único de lidar
com essa situação, e os caminhos mais adequados serão revelados nos processos de
cada grupo. Será necessário aprender a conviver com as diversidades culturais dos
bebês, das crianças e suas famílias/responsáveis, e principalmente cuidar da
homogeneização pela língua. Aprender uma língua estrangeira na situação de
migrante ou refugiado não é o mesmo que aprender uma segunda língua por desejo
de ampliar horizontes. A língua materna é acolhedora, oferece o sentimento de estar
em casa, uma sensação na qual a música e as letras compõem um todo harmônico,
ligado ao sentimento de existência de cada indivíduo. (SÃO PAULO, 2019 A, p. 44)
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Ao adentrar na necessidade de garantir uma educação infantil de qualidade e bases de

dados documentais importantes, para além do Currículo outros dois referenciais ofertados

pela Prefeitura são: os Padrões Básicos de Qualidade na Educação Infantil Paulistana e os

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana. O primeiro propõe perspectivas

mais amplas:

Revisitar concepções educacionais que assegurem os direitos do desenvolvimento
pleno dos bebês e crianças constituídas ao longo das últimas décadas, construir
consensos, afinando o diálogo sobre o que é fundamental para a garantia de que
meninos e meninas possam usufruir de um serviço educacional para a primeira
infância que os apoiem no exercício de uma cidadania feliz e plena, independente da
condição socioeconômica e da diversidade cultural, religiosa, étnico-racial, de
gênero, sejam eles com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação é a contribuição que este documento pretende deixar como
legado a Educação Infantil da Cidade de São Paulo. (SÃO PAULO, 2015 A, p.8)

O segundo documento tem uma escrita mais específica e uma proposta de

autoavaliação anual de cada Unidade e a elaboração de planos de ações com o objetivo de

sanar (em curto, médio ou longo prazo) os problemas observados e assim, fortalecer o diálogo.

A estrutura do Indicador de Qualidade (INDIQUE) é composta por nove dimensões as

mesmas tratam de questões como: gestão democrática, promoção de saúde, condições de

trabalho, participação, escuta e autoria de bebês e crianças, entre outros. Cabe ressaltar, que

existe a dimensão 5 que se dedica exclusivamente às questões étnico-raciais e de gênero,

fazendo um convite para a reflexão:

Convidamos a comunidade escolar a investigar e refletir sobre como o racismo tem
perpetuado no espaço educacional e como são valorizadas e representadas as
diferentes populações negras, indígenas, brancas e imigrantes e, deste modo,
construir caminhos que orientem o fazer e o pensar da educação para que esta seja,
efetivamente, para todos(as). (SÃO PAULO, 2016, p. 46)

Este documento revisitado por todas as escolas de educação infantil e tem como meta

a qualidade da educação e “a constituição de um currículo que vise à reeducação das relações

étnico-raciais e de gênero e a quebra do silêncio sobre estas questões, principalmente quando

estamos a falar de bebês e crianças bem pequena” segundo São Paulo (2016, p. 45).

Outro documento que complementa o olhar para a diversidade e a inclusão, são as

Considerações Municipal de Educação de São Paulo sobre o Currículo da Cidade que tem

como base ouvir os conselheiros municipais e assim ampliar o conhecimento e os estudos

deixando claro os conceitos orientadores: Equidade, Educação Integral e Educação Inclusiva.
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Considera a diferença como característica inerente da humanidade, sendo necessária
a promoção de “Uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades” (SÃO PAULO, 2019). O
Currículo da Cidade é concebido como um campo aberto à diversidade, a qual não
diz respeito ao que cada bebê, criança, adolescente, jovem e adulto poderia aprender
em relação aos conteúdos, mas sim às distintas formas de aprender de cada
educando na relação com seus contextos de vida. (SÃO PAULO, 2022, p. 7)

Está imbricado no cotidiano dos migrantes pobres as diferenças, desigualdades e

hierarquizações, sendo necessário mudar a ótica proporcionando acolhimento e

conhecimentos. Como nos coloca Freitas (2022, p. 26) as interseccionalidade entre raça, etnia,

gênero e classe são inevitáveis para analisar o contexto da escola pública.

Segundo Vianna et al.(2016, p.29), a educação é um direito humano fundamental e

precisa garantir quatro pilares: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade

contidas no pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais:

● disponibilidade: as instituições e programas devem garantir a educação
formal em quantidade suficiente para atender, de forma gratuita, a todas as pessoas.
As instituições e programas educativos necessitam de edifícios, instalações
sanitárias, água potável, docentes qualificadas(os) com salários dignos e condições
de trabalho, materiais educativos, entre outros;
● acessibilidade: as instituições e programas educativos devem ser acessíveis
a todas e a todos, sem discriminação, especialmente aos grupos mais vulneráveis;
● aceitabilidade: os programas educacionais, os currículos e as propostas
pedagógicas devem ser pertinentes e adequados à diversidade presente nas
populações humanas, promovendo uma educação não discriminatória comprometida
com a igualdade de direitos,
● adaptabilidade: a educação deve ser flexível para se adaptar às necessidades
das sociedades e comunidades em transformação e responder ao que é
imprescindível em contextos culturais e sociais variados. (VIANNA et all, 2016,
p.29)

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o paradigma

central da Educação Infantil é a formação integral da criança, tendo a família como

corresponsável desta proposta e, com finalidade maior a redução das desigualdades.

A redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos (art.
3º, incisos II e IV da Constituição Federal) são compromissos a serem perseguidos
pelos sistemas de ensino e pelos professores também na Educação Infantil. É
bastante conhecida no país a desigualdade de acesso às creches e pré-escolas entre as
crianças brancas e negras, moradoras do meio urbano e rural, das regiões sul/sudeste
e norte/nordeste e, principalmente, ricas e pobres. Além das desigualdades de acesso,
também as condições desiguais da qualidade da educação oferecida às crianças
configuram-se em violações de direitos constitucionais das mesmas e caracterizam
esses espaços como instrumentos que, ao invés de promover a equidade, alimentam
e reforçam as desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais e regionais. Em
decorrência disso, os objetivos fundamentais da República serão efetivados no
âmbito da Educação Infantil se as creches e pré-escolas cumprirem plenamente sua
função sociopolítica e pedagógica. (BRASIL, 2013, p. 85)
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Como a expectativa de cumprir função sociopolítica e pedagógica as Diretrizes

Curriculares Nacionais da Educação para a Educação Infantil lançada em 2010, prescreve

objetivos e propostas para que educadores e educadoras de bebês e crianças (migrantes e

nativos) possam acolher e garantir no trabalho coletivo a organização de materiais, espaços e

tempos:

● A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo
indissociável ao processo educativo;
● A indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva,
linguística, ética, estética e sociocultural da criança;
● A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a
valorização de suas formas de organização;
● O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de
mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da
comunidade;
● O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais
e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e
crianças de diferentes idades;
● Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços
internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição;
● A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para
as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/ superdotação;
● A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos
indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América.
(BRASIL, 2010, p.19-20)

Podemos pensar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e todo o processo

de construção da Educação Infantil na Prefeitura de São Paulo possibilitaram marcos legais

como orientadores da sua proposta de educação. Isso, reverbera nas leis específicas como a

Normativa 01/13 que pensa a documentação pedagógica e avaliação de bebês e crianças da

primeira infância. Tal documento, nos traz reflexões importantes de como os educadores

devem pensar os interesses, vivências e experiências. Para registrar o que acontece dentro da

escola estas perguntas são apresentadas:

● Quais os interesses dos bebês e das crianças?
● Que tipos de teorias meninos e meninas elaboram?
● Como posso instigar/desafiar essas teorias?
● Como propiciar que os bebês e as crianças possam ampliar suas experiências
com as diferentes temáticas e linguagens garantindo situações significativas de
construção de conhecimento, superando atividades desconexas e apartadas?
● Como os bebês e as crianças constroem as suas culturas de pares e com os
adultos?
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● Como os bebês demonstram na relação entre si e com os adultos suas
preferências e os seus sentimentos?
● O que as crianças e suas famílias pensam sobre a Educação Infantil? (SÃO
PAULO, 2013, p.23)

Mesmo antes do contexto da pandemia, a prefeitura de São Paulo já previa outras

indagações, como o uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil. Com

uma proposta reflexiva do uso das mídias.

É preciso, ainda, refletir sobre o quê e como se oferecem mídias e recursos digitais
aos bebês e crianças e como concebemos este uso, tendo claro que é imprescindível
superar o uso comercial de mera instrução e reprodução, ressignificando estas
mídias e recursos para que possam ser instrumentos de ação e experiências críticas e
significativas para bebês e crianças. Necessita-se pesquisar sobre em que momento
os recursos tecnológicos e digitais devem ser apresentados aos bebês? Em que
contexto? Por estarem, em alguns casos, expostos a estes estímulos em suas
residências, cabe à escola trazer para as atividades pedagógicas esta cultura? Com
qual finalidade? É adequado? O que dizem as pesquisas que tratam deste assunto?
(SÃO PAULO, 2015 B p. 10 e 11)

Tendo em vista, os documentos apresentados, que têm servido de base para que as

escolas públicas municipais abordem a diversidade cultural em seu cotidiano, podemos

observar que há uma constância na preocupação e formação da cidade, da educação e dos

migrantes internacionais, que se compõem das interseccionalidades nas diferentes categorias.

Para compreender este momento de pandemia e poder analisá-lo, esta pesquisa tem

como pressuposto e dinâmica geradora de dados, engendrar um processo de escuta para

registrar como os gestores, professores e mães, pais e responsáveis, definiram estratégias

específicas para essas crianças, considerando o cenário de distanciamento que se impôs e

ensino híbrido, no qual, os(as) professores(as) definiam os conteúdos e as famílias realizavam

as propostas; bem como, o “novo normal”, com protocolos de volta às aulas.

A importância metodológica de aplicar entrevistas abertas, partindo de questões

iniciais, é de suma relevância, tendo em vista que possibilita aos participantes da pesquisa,

trazerem memórias e experiências que marcaram este momento e são evidências de fatos que

devem ser entendidos e refletidos.

A gravação, autorizada, se configura na possibilidade de revisitar os vídeos, e, assim,

analisar as respostas para compreender como a pandemia afetou os relacionamentos,

aprendizagens e ações entre a escola e as crianças migrantes internacionais.
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Como condição sine qua non, é garantido e mantido o sigilo do indivíduo pesquisado,

o direito de não responder a qualquer questão, sem a necessidade de explicação ou

justificativa.

Esse processo se complementa com a análise da documentação pedagógica, ou seja,

trata-se de retomar o Projeto Político Pedagógico, as Cartas de Intenções, os Indicadores de

Qualidade Paulistana e as concepções de educação, para, analisar qual o “preparo” suposto

para a lida com crianças migrantes de modo a avaliar o quanto desses conteúdos foram

retomados, refeitos, reorganizados na situação que afligiu a todos(as), mas, presumivelmente,

de modo singular a esses(as) pequenos(as).

No contexto de pandemia, que segue, as ações precisaram ser adequadas para a

pesquisa qualitativa, as entrevistas foram semiestruturadas para que os(as) participantes

pudessem contar as suas experiências, e, assim, se tornou possível captar suas falas, e

percepções individuais das vivências.

Como apresenta Yin (2005, p.83), existem algumas exigências para o pesquisador:

● O pesquisador deve ser um bom ouvinte e não ser enganado por suas
próprias ideologias e preconceitos
● O pesquisador deve ser adaptável e flexível, de forma que as situações
recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades, não ameaças
● O pesquisador deve ter uma noção clara das questões que estão sendo
estudadas, mesmo que seja uma orientação teórica ou política, ou que seja de um
modo exploratório. Essa noção tem como foco os eventos e as informações
relevantes que devem ser buscadas a proporções administráveis.
● O pesquisador deve ser imparcial em relação a noções preconcebidas,
incluído aquelas que se originam de uma teoria. Assim, a pessoa deve ser sensível e
estar atenta a provas contraditórias. (YIN, 2005, p.83)

Como salienta Gomes, Faria e Brego (2019 p.119): “Somos todos aprendizes de nossa

própria prática em mudança” e na atual conjuntura de distanciamento social, medidas

sanitárias restritivas, mudanças digitais, alterações de práticas pedagógicas, protocolo de volta

às aulas, ensino híbrido, todos estão passando por alterações, portanto as entrevistas foram

realizadas de forma remota e presencial seguindo os protocolos.
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4. Terceira Parada - O Mirante, observando e escolhendo de maneira criteriosa a escola

da nossa pesquisa de campo

Nossa jornada foi trilhada, estamos próximo ao nosso destino, um caminho necessário

para conhecer como se configura as migrações internacionais, em especial as latinas em nosso

país (Brasil) e em nossa cidade (São Paulo). Durante o trajeto foi possível refletirmos sobre

como os dados e as documentações “miram” aqueles que caminharam muito para chegar a

uma nova terra, e o que se espera da educação para os bebês e crianças migrantes.

Neste momento, o trabalho convida a fazer uma análise do contexto, para então poder

chegar a nossa estadia que será o “chão da escola”, e neste espaço vamos buscar o que

Rockwell e Ezpeleta (2007, p.134) colocam como o não documentado, que coexiste com o

que está nos papéis e na história da escola.

Coexiste, contudo, com esta história e existência documentada, outra história e
existência, não documentada, através da qual a escola toma forma material, ganha
vida. Nesta história, a determinação e presença estatal se entrecruza com as
determinações e presenças civis de variadas características. A homogeneidade
documentada decompõe-se em múltiplas realidades cotidianas. Nesta história não-
documentada, nesta dimensão cotidiana, os trabalhadores, os alunos e os pais se
apropriam dos subsídios e das prescrições estatais e constroem a escola.
(ROCKWELL; EZPELETA, 2007, 134)

É importante citar que o uso do termo “viajante/turista” é proposital pois, ao olharmos

a escola, como quem vem de fora, mesmo repleto de rigor e critérios científicos, não estamos

o tempo todo dentro deste contexto. Desta forma, conseguimos documentar fragmentos

preciosos do cotidiano, mas não é possível compilar todos os acontecimentos.

No Brasil, a educação escolar é dividida em duas etapas: Educação Básica (formada

pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e a Educação Superior (com as

graduações, pós-graduações e pesquisas). Segundo a LDB(1996), a educação infantil inicia

nos primeiros meses de vida e vai até os cinco anos podendo ser realizadas em creches e/ou

pré-escolas:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade. (BRASIL, 1996)
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Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (BRASIL,
1996)

Para poder compreender e analisar o objeto da pesquisa que se enquadra nas relações

antes, durante - processo transitório- e pós isolamento, foi necessário escolher um CEMEI,

uma estrutura relativamente nova na cidade.

As CEMEIS fazem parte da história da Educação Infantil, história essa que tem grande

relevância na complexa história do entrelaçamento que se fez entre infância e cidade. Trata-se

de um processo que remonta maior visibilidade em alguns projetos a partir da década de 1930,

como, por exemplo, com o que ocorreu com a criação do Departamento de Cultura e os

primeiros Parques Infantis por Mário de Andrade, que futuramente se tornaram as Escolas

Municipais de Educação Infantil (EMEI). Esta história é importante pois, a forma de pensar

educação infantil para as leis municipais, estaduais e federais bebem nas ideias de Andrade.

Por exemplo, o Parque Infantil Ipiranga, diz respeito na atualidade à EMEI D, Pedro I

e o Parque Infantil Lapa à EMEI Profª Neyde Guzzi de Chiacchio. E o atendimento às

crianças menores de 3 anos tem uma já longa história na cidade e remonta, sempre, às lutas de

mulheres trabalhadoras que demandavam locais adequados para crianças, consoante às lutas

por acesso ao universo do trabalho assalariado:

As primeiras creches ligadas à administração municipal foram criadas nos anos 1950
e consistiam em um serviço público prestado pelos órgãos de Assistência Social. A
partir do marco jurídico estabelecido pela LDB, foi determinado o prazo de três anos,
a partir do ano de sua elaboração (1996), para que as creches de todo o país fossem
transferidas dos órgãos de Assistência Social para os de Educação. O município de
São Paulo não realizou a transição no período especificado pela LDB e somente em
1999 o então prefeito Celso Pitta (gestão 1997-2001) criou uma comissão (Portaria
Intersecretarial nº 03/1999) responsável por organizar tal processo transição das
creches da gestão dos órgãos da Assistência Social para os de Educação.

Em 2001, a prefeita Marta Suplicy (2001-2005) publicou o Decreto nº 40.268/2001
com o objetivo de apresentar as orientações e diretrizes para a transição do sistema
de creches entre os órgãos, que ocorreu entre 2001 a 2004, muito depois do término
do prazo estabelecido pela LDB. Além da transição de gestão do sistema municipal
de creches, nesse período também se notou a expansão da rede direta, que se deu
principalmente pelo firmamento de seguidos Termos de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre a gestão municipal e o MP.
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A transferência de gestão das creches para os órgãos de educação não gerou, no
entanto, a oferta suficiente de vagas no sistema, de acordo com a demanda
observada na cidade, mas representou uma mudança significativa no olhar do Poder
Público acerca das políticas públicas destinadas à população na primeira infância,
que passam a ser desenvolvidas sob uma perspectiva educacional, e não como um
serviço assistencial. (OLIVEIRA; SILVA; MARCHETTI, 2018, p. 1)

A publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB em 1996), Diretrizes

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (MEC em 1998) e das Diretrizes de Integração

das Creches ao Sistema Municipal de Ensino de São Paulo (2001), fazem com que as

propostas das ações pedagógicas sejam repensadas, e, permitem em 2003, a retirada das

creches da assistência social e a transferência para educação, tornando-os Centros de

Educação Infantil (CEI).

De todo, como nos coloca Nascimento e Silva (2015, p. 6) as vagas não são suficientes

para aumento da demanda e há necessidade de ampliação de convênios com os Centros de

Educação Infantil (CEI) Indiretos Sendo assim, existem duas modalidades essenciais de

atendimento a primeiríssima infância de 0 a 3 anos, a rede direta e a conveniada, também

conhecida como rede parceira. Esta última tem apresentado crescimento no atendimento.

Enquanto as matrículas na rede própria passaram de 33.770 em 2007 para 57.367 em
2014 – um aumento de 69,9% – a rede conveniada passou, no mesmo período, de
50.035 atendimentos para 163.777 – um aumento de mais de 227,3%. A rede se
expandiu, somando as matrículas na rede direta e indireta e convênios, em 163,9%
de 2007 a 2014. (NASCIMENTO, SILVA, 2015, p. 6)

A partir de 2010, a prefeitura passa a inaugurar os Centros Municipais de Educação

Infantil (CEMEIs) com a proposta de unir CEI e EMEI,e, assim, possibilitar mais vagas e uma

educação integral.

Com efeito, o objetivo principal da dissertação é levantar os efeitos da pandemia nas

relações pedagógicas da educação infantil com bebês e crianças migrantes, tendo em vista que,

no momento da obrigatoriedade do distanciamento, as propostas eram feitas pelos(as)

educadores(as) e as famílias deveriam realizá-las em suas casas, utilizando-se de uma

metodologia qualitativa.

Os CEMEIs são espaços privilegiados para atender bebês e as crianças, que entram

com meses e permanecem até os seus 5 anos e 11 meses. E neste território, conseguimos
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compreender como as relações de ensino/aprendizagem se constituíram neste espaço/tempo

(remoto, híbrido e presencial com protocolo de volta às aulas).

Como já anunciado em nossa primeira parada, as Diretorias Regionais de Ensino

(DREs) possuem uma parcela dos dados específicos das crianças matriculadas, assim sendo os

estudantes que possuem laudo são identificados por suas especificidades, contudo aqueles que

se configuram como migrantes internacionais terão, apenas, o registro no sistema central da

prefeitura.

O site da Secretaria Municipal de Educação busca seguir a proposta de transparência

dos órgãos públicos. Desta maneira, disponibiliza uma tabela anual com o número de alunos

migrantes matriculados(as) por DRE. Com relação aos dados, pode-se observar conforme

gráficos apresentados em nossa primeira parada, que são valores absolutos por país de origem,

divididos por DRE. No site não é possível encontrar descrição de faixa etária, se o estudante

está matriculado na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e/ou Ensino de Jovens e

Adultos, tão pouco a Unidade em que é atendido.

Desta forma, o percurso para selecionar a escola entre as dezoito existentes que

atendia aos objetivos da pesquisa foi a realização de um contato inicial via telefone fixo.

4.1 Uma entre todas – Escolhendo a CEMEI

Quando elaboramos uma viagem para além das paradas, temos alguns lugares que

desejamos visitar e outros que se apresentam com grandes, e normalmente, boas surpresas.

Isso só é possível quando vemos de perto. Ao adentrar neste contexto podemos notar suas

singularidades.

Como nos coloca Lahire (2004,p.14), observarmos estruturas e contextos, um novo

ponto de partida de um processo inacabado. Ao elencarmos questões, que até aquele momento,

não haviam sido apresentadas por estarem no cotidiano, buscamos um conhecimento

conjuntural, contestado e local.
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... A teoria é uma tentativa de saber algo que, por sua vez, leva a um novo ponto de
partida em um processo sempre inacabado de indagação e descoberta; não é um
sistema que precisa ser acabado, útil na produção do conhecimento. A diferença de
ênfase é importante e esclarece por que, para Hall, a teoria e "um conhecimento
conjuntural, contestado e local", mais do que uma manifestação da vontade de
verdade (LT). (LAHIRE, 2004, p.14)

Este olhar atento foi utilizado para definir o local da pesquisa de campo. Para a

viabilização do acesso as Unidades em tempos de Pandemia, foram realizados contatos por

meios digitais e telefônico.

Em levantamento pelo portal da Prefeitura Municipal de São Paulo, pode-se delimitar

que a capital possui dezoito Unidades de CEMEI, que estão divididas em cinco Diretorias

Regionais de Ensino (DRE).

Tendo em vista, o aumento dos números de casos de COVID-19 no mês de março de

2021, e os protocolos que orientavam evitar contato presencial, este foi realizado por telefone.

Apresento os dados obtidos, separados por Diretorias Regionais de Ensino e os apontamentos

feitos em cada Escola Pública.

● DRE Itaquera

- CEMEI Pacheco Gato: o interlocutor que atendeu explicou que havia uma

criança que os pais eram migrantes, contudo, não sabia se era boliviana ou

venezuelana.

● DRE Capela do Socorro

- CEMEI Jardim Kioto: a servidora explicou que a Unidade atende uma criança

migrante, e que pelas vestimentas parecem ser mulçumanos, a mesma não sabe

o país de origem;

- CEMEI Jardim Iporanga: segundo a interlocutora que me atendeu a escola

recebeu uma criança migrante de origem latino/hispânica, contudo, não se tinha

certeza se era venezuelano ou boliviana;
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- CEMEI Marcia Kumbrevicius de Moura: O atendente disse, que na escola

não tinham crianças migrantes, todavia como o servidor mora na região ele

percebe que aumentou o número de pessoas de outros países, porém as mesmas

não frequentam a Unidade.

Nas três primeiras escolas podemos notar de um lado o acesso à educação, porém um

certo desconhecimento quanto a população atendida. Não nos aprofundamos nos fatores que

levam a este desconhecimento, mas uma das funcionárias pontuou que a demanda com a

pandemia aumentou e o contato com as famílias diminuiu, o que na opinião dela não permitia

uma proximidade com a comunidade.

No entanto, é importante ressaltar que a garantia do direito à educação para
refugiados e migrantes não se restringe apenas a uma questão relacionada ao acesso,
uma vez que a qualidade e a relevância da educação fornecida também são
fundamentais. Conforme destacado pela diretora-geral da UNESCO, Audrey
Azoulay, o ambiente escolar deve se adaptar e apoiar as necessidades específicas dos
migrantes. Assim, incluir refugiados e migrantes nas mesmas escolas da população
local é um ponto de partida importante para se construir a coesão social. (SÃO
PAULO, 2021 A, p. 5)

No caso da última escola, nosso interlocutor comenta que ele observa muitas pessoas

da região próxima ao CEMEI falando outra língua (o espanhol), porém em sua Unidade não

há atendimento de nenhum bebê e/ou criança migrante.

DRE Freguesia do Ó/ Brasilândia

- CEMEI Domingos Delgados: a servidora que atendeu afirmou que a escola

havia passado por 5 furtos nos últimos 6 meses e que não estava atendendo

presencial (a situação foi comunicada a DRE que estava organizando uma

reforma para garantir mais segurança) e finalizou a ligação explicando que não

haviam estudantes migrantes.

A DRE Freguesia do Ó/ Brasilândia tem apenas uma unidade do CEMEI e que mostra

uma triste realidade, a de depredação e furtos do patrimônio público, o que gera para além do

prejuízo financeiro, impedimentos estruturais de atendimento das crianças da região.

● DRE Campo Limpo
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- CEMEI Andaguaçu: a servidora esclareceu que havia uma criança haitiana,

até fevereiro de 2021, porém, a mesma pediu transferência quando do retorno

das aulas presenciais, em março de 2021;

- CEMEI Casa Blanca: o interlocutor pontuou que em 2020 foi matriculado um

aluno que os pais falavam espanhol (o país de origem não identificado),

todavia a criança saiu da escola (pedido de transferência no mesmo ano);

- CEMEI Capão Redondo: a atendente explicou que não havia estudantes

migrantes;

- CEMEI Irapará: a servidora informou que havia uma criança indiana

matriculada na escola;

- CEMEI Morumbi: a interlocutora afirmou que não havia imigrantes na

Unidade;

- CEMEI Jardim das Palmas: a representante da escola explicou que não

atendiam naquele momento nenhuma criança migrante;

- CEMEI Jardim Dom José I: a atendente pontuou que havia uma criança

migrante no ano de 2020, porém a família pediu transferência quando começou

o ano de 2021;

- CEMEI Carmelo Cali: a funcionária explicou que na Unidade não havia até o

momento, atendimento de criança migrante;

- CEMEI Jardim Angela: a servidora informou que no começo de 2021 houve a

matrícula de uma criança Nigeriana, e que ela tem notado na região o aumento

do número de pessoas falando outras línguas;

- CEMEI Parque do Lago: a atendente explicou que não havia estudantes

migrantes;
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- CEMEI Lazara Veiga: segundo a funcionária houve a matrícula de uma

criança que os pais são do Congo, mas a criança é nascida no Brasil;

- CEMEI Vila do Sol: a servidora informou que não havia estudantes migrantes

internacionais;

Mesmo a DRE Campo Limpo possuindo a maior quantidade de Unidades, doze

escolas ao total, a mesma possui três crianças matriculadas em diferentes instituições, sendo

uma indiana, uma nigeriana e uma congolês.

Embora a experiência migratória seja única para cada pessoa e haja diferenças entre
as migrações que são almejadas e os deslocamentos forçados, há também pontos de
contato. Dentre eles estão a bagagem cultural que toda pessoa carrega consigo e suas
múltiplas formas de ver e apreender o mundo. (SÃO PAULO, 2021 A, p. 16)

Como o Currículo da Cidade Povos Migrantes nos apresenta, cada uma destas crianças

teve uma vivência e uma experiência. O que cabe ao governo municipal é garantir a melhor

qualidade e equidade para cada um destes estudantes.

● DRE Butantã

- CEMEI Professora Leila Gallacci Metzer: A atendente pontuou que havia 3

crianças migrantes bolivianas matriculadas, e que apenas uma estava

frequentando o presencial.

Com base no objeto de pesquisa que se configura em entender como se deram as

experiências educacionais de crianças migrantes internacionais em São Paulo no contexto da

pandemia, e poder analisar como se enquadra nas relações antes, durante, no processo

transitório e pós isolamento, buscou-se via telefone um CEMEI - Centro Municipal de

Educação Infantil, na qual as crianças migrantes que entram com meses e permanecem até os

seus 5 anos e 11 meses.

E após análise, selecionou-se a CEMEI Professora Leila Gallacci Metzer para realizar

a pesquisa de campo, tendo em vista que apresentava o maior número de crianças migrantes

matriculadas.
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Mesmo tendo feito a escolha da Unidade para a pesquisa de campo no ano de 2021,

seguimos preocupados em compreender como as dinâmicas sociais vêm se consolidando no

contexto da cidade de São Paulo, por isso, realizamos um novo contato com as escolas agora

via e-mail e conseguimos os seguintes dados:

● DRE Campo Limpo

- CEMEI Andaguaçu: a gestão respondeu o e-mail explicando que em 2022

não há migrantes na Unidade;

- CEMEI Jardim Dom José I: A diretora nos respondeu que a escola recebeu no

segundo semestre de 2022 três matrículas de crianças migrantes venezuelanas;

- CEMEI Parque do Lago: neste caso a Assistente retornou informando que em

2022, não houve ingresso de crianças migrantes;

● DRE Butantã

- CEMEI Professora Leila Gallacci Metzer: o número de migrantes dobrou,

tendo em 2022 três estudantes boliviano e três venezuelanos.

Os demais CEMEI não responderam ao e-mail [lista das Unidades no Anexo 2], o que

impossibilita uma análise mais profunda das mudanças neste período de março de 2020 a

agosto de 2021.

Analisaremos apenas a unidade do CEMEI Jardim Dom José I, que iniciou em 2021

sem nenhuma criança migrante (a que estudou na unidade em 2020 pediu transferência),

recebeu em 2022 três crianças venezuelanas, o que é significativo em um curto espaço de

tempo,e issso também ocorreu com o CEMEI Professora Leila Gallacci Metzer que dobrou o

número de crianças atendidas.

Para a nossa pesquisa, o contato telefônico se mostrou mais eficaz, mesmo

demandando mais tempo, este possibilitou maior clareza das especificidades e do local mais

adequado para a pesquisa de campo.
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5. “ Llegada al destino ” - As perspectivas do CEMEI Professora Leila Gallacci Metzer

partindo dos seus documentos oficiais da escola

O trabalho convida a adentrar o CEMEI Professora Leila Gallacci Metzer. Este

equipamento tem uma realidade complexa, permeada de situações nunca antes vislumbradas,

por conta dos efeitos da pandemia. Cabe a nós, conhecermos esta realidade para podermos

compreender como suas vidas foram afetadas. Conhecer os documentos, também mostrou-se

fundamental. O CEMEI possui diferentes registros que permitem realizar um recorte das suas

expectativas e anseios para o trabalho educativo a ser realizado com bebês e crianças, em

especial no que se refere aos migrantes.

Neste momento de “llegada”, nos esforçamos em adensar nossos conhecimentos sobre

o que a escola pensa sobre a educação, a inclusão e a pandemia. Para aprofundarmos a leitura,

reflexão e análise dos conteúdos das Cartas de Intenções, os Indicadores de Qualidade e o

Projeto Político Pedagógico.

5.1 Carta de Intenções

A Carta de intenções tem como objetivo substituir o plano anual e ser a base que

sustenta o trabalho do docente e da Unidade

A Carta de Intenções, como ponto de partida para o planejamento contínuo
docente, não é reveladora apenas do “vir a ser” pedagógico, mas também de
uma concepção de bebê, de criança, de infâncias, de educadores, de educação
infantil, que deve estar ancorada nos documentos curriculares da Secretaria
Municipal de Educação e no Projeto Político-Pedagógico da Unidade
Educacional. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2019, p.1 )
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Segundo a Instrução Normativa (nº. 01/2013), o registro não deve ter um papel

burocrático e sim, ser uma base para o fazer pedagógico. Desta maneira, ao registrar o que se

espera da turma e da escola, a comunidade escolar revela quais são suas observações e

perspectivas para bebês e crianças.

A produção diária e permanente de registros deve superar o mero cumprimento
burocrático para avançar no sentido da potencialidade formativa que possui. Por isso,
os registros devem ser considerados como instrumentos reveladores das práticas
cotidianas e como recursos pedagógicos para a ressignificação dessas práticas. Os
registros do cotidiano da UE são elaborados pela(o) professora(or) a partir da
observação e da escuta de bebês e crianças, bem como da sua prática pedagógica,
sendo também subsidiado pelas informações obtidas nas reuniões e nos encontros
formativos, coordenados pela equipe gestora. Pertinente também observar a
possibilidade de utilizar o diálogo com as famílias/responsáveis por meio de agenda,
das redes sociais e/ou da documentação pedagógica. Além do registro da(o)
professora(or), os bebês, as crianças e as famílias/ responsáveis podem ser
incentivados a produzir registros. (SÃO PAULO, 2019 B, p. 15)

A carta de intenções que consta como Anexo do Projeto Político Pedagógico (PPP) de

2021, está datada como do ano de 2019, período que antecede a Pandemia e que nos

possibilita uma série de reflexões (neste documento temos dois olhares, o corpo do texto que é

de 2021 e os anexos que são dos anos que antecederam a pandemia).

Temos como princípio um trabalho cooperativo, coletivo e afetivo, assegurando a
todas as crianças seus direitos, deveres e especificidades garantidos e respeitados.
Portanto, nossa proposta de trabalho propõe que a criança possa explorar os
diferentes espaços da nossa escola, bem como os arredores da mesma, identificando-
se, localizando-se e propondo modificações para melhor usufruir os mesmos.
Também procuraremos incentivar o espírito de descobertas e busca de soluções
mediante as variadas situações problemas. Nesta idade, a criança é muito
observadora e a tranquilidade, paciência e diálogo nas relações interpessoais são
fundamentais para o desenvolvimento social, físico e cognitivo delas. (CEMEI
LEILA -PPP, 2021, anexo 1, p.88)

Neste documento, não há a explicitação quanto a migrantes ou não, de todo no

discurso da carta de intenções a gestão e a equipe de educadoras(es) utiliza o termo: garantia

dos direitos e deveres. Segundo este documento. o espaço e as relações são fundamentais para

garantir que haja desenvolvimento social, físico e cognitivo.

O planejamento contempla a rotina escolar que, é cobrada devido à composição
desse espaço social, porém também é o que norteia a criança dentro do período que
está na escola. Não significa que os tempos e espaços sejam “engessados”, é apenas
uma organização para estruturação do tempo. (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 1,
p.89)
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Na carta de intenções a equipe escolar explicita quais os eixos que devem ser

valorizados: entrada/acolhimento (momento que bebês e crianças são acompanhados por seus

responsáveis e acolhidos pelos professores); a garantia diária da roda de conversa para

estabelecer uma rotina e possibilitar que bebês e crianças falem o que deseja; a brinquedoteca,

sala de leitura e filmes como espaços privilegiado de trocas entre as criança; os momentos de

lanches e refeições, no qual bebês e crianças possam escolher o que comer e que os Auxiliar

Técnico de Educação (ATE) incentivam o consumo de todos os alimentos; que no parque as

crianças brinquem livremente, sendo ressaltado o papel do educador na proposta da inclusão

da criança deficiente, - “Quando tem alguma criança com deficiência, o professor também se

faz bastante presente, para garantir que ela brinque de tudo com todos, para ajudá-la em

algum momento mais difícil, etc” (CEMEI LEILA – PPP, 2021, anexo 1, p. 92)-. No pátio a

proposta é focar nas brincadeiras dirigidas, já nas atividades em sala a orientação é o uso das

diferentes linguagens; pensado no espaço como educador, nas classes recomenda-se o uso de

cantinhos; e para maior interação com as famílias a escola estipulou o dia do brinquedo e o

envio de livros.

Seguindo a orientação de Secretaria Municipal de Educação (SME) a escola terá

meses dirigidos para o trabalho com povos indígenas e negros.

Relembrando a nossa trajetória como professoras da Prefeitura Municipal de São
Paulo, dois temas abordados e aprofundados de forma marcante nos últimos anos
foram: o Agosto Indígena e o Novembro Negro, sentimos a necessidade em
voltarmos a esse estudo para proporcionar às crianças vivências que mostrem as
origens de nosso povo brasileiro. (CEMEI LEILA PPP, 2021 anexo 3, p. 102)

As questões específicas da migração internacional não são apontadas. Contudo, na

carta de intenções é recorrente o uso da palavra incluir e inclusão.

Chamamos de vivência tudo o que proporcionamos as crianças com compromisso de
incluir, alegrar, acolher e permitir. É um tipo de aprendizagem que inclui atitudes e
valores de todos os envolvidos no processo de educação. Falamos de conviver, criar
vínculos e construir relações fraternas, pois, estamos em contato direto com o início
da vida. (CEMEI LEILA - PPP, anexo 3, p. 101)
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5.2 Indicadores de Qualidade - INDIQUE

Tendo analisado os pontos das cartas de intenções da equipe do CEMEI, seguimos

para os Indicadores de Qualidade, estes têm como designo serem elementos importantes, que

busquem garantir a autoavaliação e assim gerar uma ampliação do grupo com relação às

vivências e relações existentes dentro da Unidade.

Acreditamos que a prática da Autoavaliação Institucional Participativa, por meio do
uso dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, provoca a busca
de transformações para garantir o direito à Educação Infantil pública de Qualidade
Social a todos os bebês e crianças que vivem suas infâncias nas Unidades de
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que se configura hoje
umas das maiores Redes de Educação Pública da América Latina. (SÃO PAULO,
2016, p.6)

O CEMEI Profª Leila Gallacci Metzker, optou no ano de 2019 (último registro que

constou no Projeto Político Pedagógico de 2021) por um recorte dos Indicadores de

Qualidade, tendo sido selecionadas 3 dimensões que apresentavam maiores desafios para a

comunidade escolar.

As dimensões escolhidas foram:

● Dimensão 5 - relações étnico-raciais e de gênero

● Dimensão 7 - promoção da saúde e bem-estar: experiências de ser cuidado, cuidar de

si, do outro e do mundo

● Dimensão 8 - formação e condições de trabalho das educadoras e dos educadores

As três dimensões escolhidas conversam com objeto da pesquisa, relações étnico-

raciais e de gênero dialogam com os bebês e crianças migrantes internacionais, já promoção

da saúde e bem-estar: experiências de ser cuidado, cuidar de si, do outro e do mundo,

estabelece relações diretas com o contexto da pandemia e a formação e condições de trabalho

das educadoras e dos educadores, vincula-se às experiências educacionais em São Paulo.

Os Indicadores de Qualidade, também conhecido por INDIQUE, se dividem em duas

etapas: Autoavaliação e Plano de Ação, conforme figura 2 e tabela 2 .
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Figura 2 – Etapas do INDIQUE

Fonte: SÃO PAULO (2016, p. 15)

Tabela 2 - Descrição das etapas do INDIQUE

Fonte: SÃO PAULO (2016, p. 16)
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Apresento em cada dimensão os pontos que a escola identificou como necessitando de

aprimoramento, colocando primeiramente, o que está sinalizado com vermelho (prática que

não ocorre na Unidade, na perspectiva do grupo) e depois, o que se enquadra no amarelo

(ações que acontecem de forma esporádica ou existem aspecto que precisam ser aprimorados),

em seguida o plano de ação e a reflexão:

● Dimensão 5 - relações étnico-raciais e de gênero

Etapa 1

Sub dimensões avaliadas com vermelho:

5.1.2 As propostas pedagógicas da Unidade Educacional preveem e realizam ações e reflexões, de
forma permanente com os bebês e as crianças, as famílias/responsáveis e os demais profissionais, que valorizem
as diferenças entre negros, brancos, indígenas e imigrantes? (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 119)

5.1.6 Diante do silêncio sobre a História e Cultura das populações africanas, afro-brasileiras e povos
indígenas e as legislações atuais, é garantida na formação permanente das educadoras e dos educadores a
pesquisa, o estudo e a construção de práticas pedagógicas promotoras da igualdade que trabalhem com essas
culturas? (CEMEI LEILA -PPP, 2021, anexo 8, p. 120)

Sub dimensões avaliadas com amarelo:

5.1.3 As educadoras e educadores ao proporem experiências para os bebês e as crianças, tais como
jogos, brincadeiras, arte, culinária, filmes, livros, músicas e danças, estimulam novos conhecimentos e visões
sobre as culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e imigrantes, considerando que todos os povos produzem
cultura e conhecimento? (CEMEI LEILA -PPP, 2021, anexo 8, p. 119)

5.1.5 O Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional respeita a definição constitucional de
que a educação pública é laica, levando em consideração a existência de pessoas que professam diferentes
religiões e outras que não professam nenhuma religião? (CEMEI LEILA -PPP, 2021, anexo 8, p. 119)

5.1.7 A Unidade Educacional mantém a prática de rever e rediscutir coletivamente o Projeto
Político-Pedagógico, buscando analisar avanços e desafios no que se refere à implementação da LDB alterada
pelas Leis no 10.639/2003 e no 11.654/2008? (CEMEI LEILA -PPP, 2021, anexo 8, p. 120)

Etapa 2

Proposta da escola no plano de ação

Professores perceberem e entenderem que precisam realizar propostas pedagógicas
que favoreçam ações e reflexões, de forma permanente com os bebês e as crianças,
as famílias/responsáveis e os demais profissionais, valorizando as diferenças entre
negros, brancos, indígenas e imigrantes. Os professores ao considerar que todos os
povos produzem cultura e conhecimento, devem propor experiências para os bebês e
crianças, estimulando novos conhecimentos e visões sobre as culturas africanas,
afro-brasileiras, indígenas e imigrantes. Ao levar em consideração a existência de
pessoas que professam diferentes religiões e outras que não professam nenhuma
religião, o PPP deve respeitar a definição constitucional de que a educação pública é
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laica. Garantir na formação permanente dos professores a pesquisa, o estudo e a
construção de práticas pedagógicas promotoras de igualdade que trabalhem com as
culturas das populações africanas, afro-brasileiras e povos indígenas e as legislações
atuais. Revisitar e rediscutir coletivamente o PPP, buscando analisar avanços e
desafios no que se refere à implementação da LDB alterada pelas Leis nº
10.639/2003 e nº 11.654/2008. (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 9, p. 133)

O grupo de funcionários, juntamente com a comunidade verificou que as propostas da

Unidade não contemplavam as diversidades culturas e a valorização das diferenças entre

negros, brancos, indígenas e imigrantes. Seja no que se refere a propor experiências tais como

jogos, brincadeiras, arte, culinária, filmes, livros, músicas e danças, entre outros ou as que

garantem a laicidade.

Com base nos dados levantados na primeira etapa, a proposta da escola frente a este

desafio foi garantir e estabelecer um plano de ação, que previa a formação dos professores nos

momentos de estudo, e, também, promoverem práticas que valorizem a diversidade cultural e

respeitem as Leis nº 10.639/2003 e nº 11.654/2008. Na carta de intenções, analisada

anteriormente fica mais clara as práticas como estudos da origem dos povos e atividades

lúdicas neste sentido, em especial no Agosto Indígena e no Novembro Negro.

Se em 2019 a diversidade era um tema fundamental, esta necessidade só se amplia

com o advento da pandemia, tendo em vista o crescimento da desigualdade e a necessidade de

dialogar com as famílias.

● Dimensão 7 - promoção da saúde e bem-estar: experiências de ser cuidado, cuidar de

si, do outro e do mundo

Etapa 1

Sub dimensões avaliadas com vermelho:

7.4.8 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)/Brigada de Incêndio/Defesa Civil
Escolar da Unidade Educacional é ativa e participa das reuniões e atividades formativas proporcionadas pelos
órgãos competentes? (CEMEI LEILA -PPP, 2021, anexo 8, p. 128)

Sub dimensões avaliadas com amarelo:

7.2.4 No momento das refeições é garantido um lugar aconchegante e agradável, que permita
interação significativa dos bebês e das crianças entre si e com os alimentos? (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo
8, p. 127)
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7.3.1 Os ambientes internos e externos da Unidade Educacional são agradáveis, limpos, ventilados e
tranquilos, com acústica que permite uma boa comunicação? (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 127)

7.3.3 A limpeza e a retirada do lixo dos ambientes internos (com atenção especial aos banheiros dos
bebês e crianças) e externos da Unidade Educacional são realizadas regularmente? (CEMEI LEILA - PPP, 2021,
anexo 8, p. 127)

7.4.2 Os objetos, materiais e móveis são utilizados funcionalmente e estão organizados de modo a
permitir a segurança e mobilidade dos adultos, bebês e crianças, não oferecendo riscos à saúde de todos e
garantindo ambientes agradáveis, seguros e acessíveis? (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 127)

7.4.3 As tomadas elétricas e todos os pontos potencialmente perigosos do prédio são protegidos
para garantir a circulação segura dos bebês e crianças? (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 128)

7.4.4 Produtos de limpeza, medicamentos e substâncias tóxicas são devidamente acondicionados e
mantidos fora do alcance dos bebês e crianças? (CEMEI LEILA -PPP, 2021, anexo 8, p. 128)

Etapa 2

Proposta da escola no plano de ação

Garantir aos agrupamentos dos mini grupos um espaço mais arejado e tranquilo.
Instalação de ventiladores para resolver o problema do calor, porém fica
impossibilitado fazer alguma coisa para se tornar mais tranquilo. Esse espaço foi
feito no ano passado com toldos e fica na área externa. Na construção da escola não
fecharam o espaço que serviria de refeitório e depois realizaram um “remendo”.

A maior dificuldade para uma boa comunicação é a acústica do equipamento. Porém,
não temos como resolver, uma vez que a própria construção facilita a propagação do
som tanto na parte interna quanto na externa. Verificar e modificar as planilhas de
trabalho do pessoal da limpeza a fim de que a retirada de lixo e a limpeza dos
banheiros e trocadores sejam realizadas mais vezes.

Os objetos, materiais e móveis devem ser utilizados funcionalmente e serem
organizados de modo a permitir a segurança e mobilidade de todos que convivem
nos diversos espaços. As tomadas elétricas deveriam estar no alto, porém todas são
rentes ao chão, portanto devem ser protegidas evitando que crianças e bebês tenham
acesso. Orientar as funcionárias da limpeza a fim de que produtos de limpeza devem
permanecer fora do alcance das crianças. A CIPA teve início no ano de 2018 e o
grupo tem se reunido com frequência levantando questões pertinentes a segurança e
a Gestão têm procurado solucioná-los sempre que possível. (CEMEI LEILA - PPP,
2021, anexo 9, p. 135)

A preocupação da equipe de educadores, educadoras e das famílias começa com a

segurança dos bebês e crianças, o prédio do CEMEI Professora Leila mesmo sendo novo

(inauguração em 2016), este tem uma proposta arquitetônica que não considera algumas

especificidades da faixa etária, outro ponto levantado é e a atuação da Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (CIPA) na prevenção de situações de risco, como por exemplo as

tomadas ao alcance das crianças e a limpeza dos espaços.
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Podemos observar no plano de ação que a altura das tomadas, ficam muito baixas, e

não há proteção para as mesmas e que a acústica e abrigo na área da refeição são desafios para

a Escola. Em ambos os casos, sugestões de mudanças simples foram feitas, como colocação

de protetores para as tomadas e ventiladores no espaço de refeições.

Outro ponto, que neste momento de pandemia, se torna muito relevante é a questão da

limpeza, conforme consta no plano de ação a proposta é adequar os horários da equipe para

que possa haver mais momentos de higienização dos espaços, principalmente, os banheiros.

● Dimensão 8 - formação e condições de trabalho das educadoras e dos educadores

Etapa 1

Sub dimensões avaliadas com vermelho:

8.3.2 Há momentos de formação específica para a Equipe de Apoio incluídos em sua rotina de
trabalho? (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 131)

Sub dimensões avaliadas com amarelo:

8.4.1 Há espaços adequados ao trabalho individual e coletivo dos profissionais, separados dos
espaços dos bebês e crianças, silenciosos e com mobiliário adequado aos adultos, para reuniões, estudos,
momentos de formação, planejamento, registros e organização da documentação pedagógica (CEMEI LEILA
PPP, 2021, anexo 8, p. 132)

8.4.3 Há fraldário/trocador/cuba na altura adequada ao adulto para banho e trocas dos bebês e
crianças com segurança? (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 132)

8.4.4 Há banheiro de uso exclusivo das educadoras e educadores, com chuveiro, pia e vaso sanitário?
(CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 132)

8.4.5 As educadoras e educadores têm acesso a recursos, materiais e livros de pesquisa relevantes
e/ou necessários ao seu aprimoramento profissional e ao trabalho com sua(s) turma(s)? (CEMEI LEILA - PPP,
2021, anexo 8, p. 132)

8.4.6 A relação entre a quantidade de bebês/crianças e educadores está em progressiva diminuição a
cada ano, de acordo com o especificado no Plano Municipal de Educação? (CEMEI LEILA -PPP, 2021, anexo 8,
p. 132)

8.4.7 A Unidade Educacional organiza momentos formativos e/ou de orientação com relação ao
acolhimento e à ação educativa com bebês e crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
e/ou altas habilidades/superdotação, por parte de toda a Equipe Escolar, famílias/responsáveis e comunidade, em
efetiva integração com todos os demais bebês e crianças (CEMEI LEILA - PPP, 2021, anexo 8, p. 132)

Etapa 2

Proposta da escola no plano de ação
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Garantir na rotina de trabalho uma formação específica para a Equipe de Apoio, pois
por enquanto conseguimos apenas orientar o trabalho e não conseguimos ainda um
espaço na linha do tempo para realizar essas formações. (CEMEI LEILA - PPP,
2021, anexo 9, p. 135)

A formação específica para a Equipe de Apoio é o ponto que a escola coloca como o

que mais precisa ser pensado. Em seguida temos as questões espaciais como mobiliários

adequados, quantidade de criança por educador e formação e orientação quanto a acolhimento

e ações educativas com bebês e crianças com deficiências, transtornos globais do

desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação.

Existem aspectos que vão além do âmbito escolar, por exemplo a jornada da Equipe de

Apoio não tem um horário específico para a formação dos funcionários o que dificulta uma

formação mais dirigida.

Refletindo sobre o que vimos, tanto nas cartas de intenções quanto no INDIQUE,

podemos perceber uma expectativa por parte escola em cuidar e educar os bebês as crianças

que estão na Unidade.

5.3 Projeto Político Pedagógico - PPP

Intencionalmente, a análise dos documentos escolares foi realizada inversamente a

forma que eles são apresentados no PPP, isso para que possamos ter a perspectiva que parte

de olhares pessoais e/ou pequenos grupos, seguindo para a seleção dos Indicadores, que

analisam as dificuldades enfrentadas na Unidade, para enfim, conhecermos o que o CEMEI

Professora Leila tem de intenções e ações para o ano de 2021 (ano da vigência do projeto)

ASPIRAÇÕES PARA ESTE ANO:

- Promover uma educação pautada na ética do respeito comum e do cuidado com
planeta: sustentabilidade ambiental;

- Construir um currículo emancipatório que prioriza a integralidade das crianças;

- Ampliar integração entre todos os envolvidos da comunidade escolar,

- Reduzir problemas estruturais, melhorar comunicação entre os dois segmentos
(EMEI/CEI);

- Ter o quadro completo de funcionários;
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- Seguir os protocolos de segurança e saúde sem que isso incorra na transgressão dos
direitos das crianças;

- Procurar garantir a saúde emocional e física de todos e todas, embora saibamos da
dificuldade em promover isso; (CEMEI LEILA -PPP, 2021, p. 21)

Para 2021, a escola em seu documento deixa claro que quer propor um currículo

emancipador, buscando priorizar a integralidade das crianças. Com a finalidade de atingir esta

aspiração tão complexa, a Unidade levantou necessidades básicas a serem trabalhadas durante

o ano como: a integração de todos que compõe a comunidade escolar, a redução de problemas

estruturais, a ampliação do número de funcionários, a execução dos protocolos sem

transgredir os direitos da primeira infância, e, ter ações acolhedoras que promovam saúde

emocional e física. A sustentabilidade também é apresentada no viés no cuidar de si, do outro

e do planeta, isso se reverberará no projeto horta.

A frase que inicia o Projeto Político Pedagógico (PPP) do CEMEI Professora Leila

Gallacci Metzker é: “O brincar é essencial ao desenvolvimento da criança e deve ser

prioridade diária em uma concepção de educação inclusiva.” (PPP, 2021, p.2). E, partindo

desta frase, nosso passeio pelo documento se ocupará de identificar quais os elementos mais

relevantes para a escola, no que tange a proposta de uma educação inclusiva. Este percurso é

importante pois, será nossa base para que, posteriormente, possamos analisar as entrevistas e

assim, buscarmos compreender como foram as experiências educacionais de crianças

migrantes internacionais em São Paulo no contexto da pandemia.

O CEMEI Professora Leila Gallacci Metzker, foi inaugurado em 2016, sendo a única

Unidade com estas características na DRE Butantã.

Iniciou o trabalho com todos os professores de educação infantil contratados e, ao
final do ano, houve a chegada dos novos ingressantes do concurso com vaga
precária. Os professores de educação infantil e ensino fundamental I eram todos
ingressantes do concurso e também com vaga precária, assim como todos os ATEs.
A gestão era formada por uma diretora e uma coordenadora designadas e as duas
assistentes foram nomeadas ao longo do ano. (CEMEI LEILA -PPP, 2021, p. 9)

Após este primeiro momento, a escola em 2017, recebeu uma equipe de profissionais

efetivos: direção, assistente de direção, coordenação, ATE´s e professores(as). As equipes da

limpeza e da cozinha, desde o início, são compostas por profissionais de empresas

terceirizadas.
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No início do documento, são colocadas repetidas vezes palavras como: integração,

diálogo, famílias e segurança. Contudo, é evidente que as questões estruturais são uma das

maiores preocupações da comunidade escolar, pois são recorrentes os relatos de problemas

com o espaço da Unidade.

Em 2019 [...] Quanto a problemas estruturais, ainda temos vários afundamentos
sendo reparados, a parte hidráulica é um constante problema, pois quando se
conserta algo logo aparece outro: ralos que entopem e/ou começam a transbordar
água, na caixa d'água, as bombas não funcionam adequadamente causando
transbordamento ou falta de água. Acreditamos que esta escola deveria ser auto
sustentável, porém nada funciona adequadamente, ocasionando enormes gastos em
dinheiro e em tempo. (CEMEI LEILA - PPP, 2021, p. 10)

Observamos que, mesmo a Escola tendo pouco tempo de existência e as estruturas

apresentam diferentes problemas, aqui cita-se a questão hidráulica, já no Indique (apresentado

anteriormente) os aspectos são com relação à acústica e a inadequação da altura das tomadas.

Após a apresentação do quadro de funcionários e da estrutura da escola, há um relato

das mudanças que aconteceram no começo de 2020 com o Coronavírus. O que se configurava

como algo desafiador, tornou-se ainda mais alarmante com a chegada do COVID -19, a escola

e toda a sociedade mundial se deparou um novo desafio, de lidar com o vírus desconhecido,

com alto poder de contágio e que levaria muito a óbitos.

Sobretudo no período mais crítico, o contexto da pandemia nos apresentou um
cenário desconhecido, no qual as rotinas de quase todas as pessoas tiveram que ser
alteradas. A opção aparentemente mais prudente que tínhamos era de ficarmos em
casa, já que, por diversas vezes, assistimos, pela televisão, à sobrecarga dos hospitais
e à falta de respiradores e insumos; até mesmo para preservar a vida das equipes de
saúde que estavam à frente do atendimento aos infectados. (BARBOSA; GARCIA;
FROTA, 2021, p. 5)

No caso do Brasil, os Estados e Municípios tiveram autonomia para ações de controle

da pandemia. O Estado de São Paulo bem como a Capital determinaram o fechamento de

estabelecimentos bem como das escolas, no ano de 2020. Como nos apresenta:

Ainda em 2020, logo após o início do ano, quando os bebês e crianças chegavam
mais tranquilamente em nosso CEMEI, fomos surpreendidos pela pandemia causada
pelo CORONAVÍRUS SARS COV II, causando a COVID 19. Houve uma
reorganização das unidades escolares, de acordo como Decreto Municipal 59.293, de
16 de março de 2020, que declarou situação de emergência no Município de São
Paulo e definiu medidas de enfrentamento a pandemia, interrompendo as aulas
presenciais frente às necessidades de sobreviver ao vírus, adotando medidas que
antes considerávamos impensáveis, como o ensino remoto na educação infantil.
Entendemos que este recurso foi importante para manter o vínculo entre crianças,
família e unidade escolar, mas compreendemos as dificuldades enfrentadas, contudo,
sabemos que o “currículo do bebê e criança” continuou acontecendo e que as
orientações do CEMEI contribuíram para que as famílias pudessem oportunizar
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melhores momentos para a aprendizagem e desenvolvimento. Para atender ao
decreto, houve afastamento de toda equipe docente em todas as unidades escolares,
tendo a gestão e o setor administrativo trabalhando em forma de plantão para
atendimento das demandas e salvaguardar as unidades físicas. Muitas famílias
mantiveram-se em isolamento social por todo o período e hoje, ainda enfrentamos os
desafios ocasionados por esta pandemia. (CEMEI LEILA - PPP, 2021, p. 12)

Em um tempo curto, de poucas semanas, as relações pedagógicas que sempre

aconteceram dentro do ambiente escolar e de forma presencial, passaram a se configurar em

uma modalidade remota, após o Decreto Municipal 59.293, de 16 de março de 2020, e

segundo o Projeto Político Pedagógico, esta relação teve como eixo norteador “manter o

vínculo”,“orientar” as famílias e ajudá-las a lidar com as “dificuldades enfrentadas” por conta

do isolamento social, na espera de um “novo normal”.

O mundo com o COVID 19, apresentou uma série de novas demandas familiares,

profissionais e escolares.

O mundo que habitamos atualmente é tão complexo, e coloca demandas tão diversas
em seus habitantes, que algumas instituições do tipo são indispensáveis. Além disso,
se a educação formal está disponível e é necessária para alguns, ela deve ser assim,
para todos, para que aqueles que são se beneficiam são sejam deixados em
desvantagem permanente, incapazes de aproveitar as oportunidades de vida de seus
contemporâneos educados na escola... (INGOLD, 2020, p.36)

Desta maneira, a proposta do CEMEI Professora Leila Gallacci Metzker, foi elaborar

diferentes atividades em plataformas distintas, com a perspectiva de “manter o vínculo” e

“contribuir com o desenvolvimento”.

As atividades com os bebês e crianças foram realizadas pelas professoras em
teletrabalho (toda equipe docente). Foram desenvolvidas diversas atividades como:
vídeos com contações de histórias, brincadeiras, receitas, confecção de brinquedos,
desenho, pintura, etc, publicados nas seguintes plataformas: Facebook, Google
Classroom e enviados por e-mail às famílias, visando manter o vínculo afetivo com
as crianças e familiares, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem dos
bebês e crianças, e mostrar que mesmo diante deste momento, há um lugar que
espera por esses bebês e crianças; um lugar que não é hostil e se preocupa com elas
(CEMEI LEILA - PPP, 2021, p. 12)

Percebe-se que, não consta no documento quais foram as devolutivas das famílias com

relação ao trabalho proposto pela Unidade de forma remota. Tal tema será retomado nas

entrevistas realizadas com a comunidade escolar.

No ano de 2021, a proposta inicial de SME de São Paulo foi de retomar progressiva

das aulas presenciais com poucas crianças, e, também, manteve paralelamente o ensino

remoto, com o intuito de manter a segurança e a saúde. Foi criado o Protocolo Volta às Aulas.
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Estamos diante de uma pandemia sem precedentes que requer a aprendizagem de
diferentes formas de se relacionar e de viver em espaços coletivos.

As recomendações neste guia estão alinhadas aos conhecimentos mais atuais no
momento da sua construção. Atualizações deverão ser realizadas de forma frequente
para as devidas adequações, de acordo com a dinâmica científica e do contexto
social.

O impacto social dessa crise sanitária ainda é pouco conhecido. As recomendações
devem ser adaptadas a cada realidade, mantendo, dentro do máximo que for possível,
a manutenção das principais diretrizes, com o intuito de minimizar riscos de uma
realidade adversa. (SÃO PAULO, 2021 B, p. 2)

No CEMEI professora Leila o ano iniciou com uma série de adequações para seguir as

determinações da Prefeitura de São Paulo.

Conforme estabelecido no Art. 17, na IN 1/2021, as reuniões de planejamento e
organização do retorno às aulas, de caráter obrigatório; e de acordo com a Jornada
de Trabalho dos envolvidos, ocorreram da seguinte forma:

- de 01/02 a 10/02 – Equipes Gestora e de Apoio à Educação presencial com
participação dos professores à distância/online. Neste período, a gestão promoveu,
dentro do possível, o acolhimento do corpo docente e discutiu os documentos
essenciais para o início do ano letivo, como o “Protocolo de Volta às Aulas”.

- 11 e 12/02 - Equipes Gestora e de Apoio à Educação presencial com rodízio na
participação dos professores, com organização de grupos, garantindo assim o
isolamento social. Esses dias foram voltados essencialmente para a organização da
unidade escolar para receber as crianças e reunião com os familiares das crianças
que retornariam ao presencial. (CEMEI LEILA - PPP, 2021, p. 13)

Tendo realizado o planejamento, discussão do Protocolo: Volta às Aulas e a

organização da Unidade de forma escalonada, as crianças voltaram à escola “Seguindo ao

estabelecido no mesmo decreto, as unidades escolares deverão atender presencialmente a 35%

do total de bebês e crianças, tanto do CEI quanto da EMEI.” CEMEI Leila – PPP (2021, p.

14.)

O atendimento foi sendo alterado no decorrer do ano, o primeiro Decreto Municipal a

ampliar foi o 60.389 de 07/2021. Com Instrução Normativa (IN) 29/2021 “passamos então a

atender 60% das crianças do CEI (sem revezamento) e 100% das crianças da EMEI com

revezamento semanal (2 grupos de crianças, onde cada grupo frequenta uma semana

presencial e outra remoto).” CEMEI Leila – PPP (2021, p. 14).

Em setembro de 2021 todas as crianças tiveram as atividades presenciais ampliadas

para atendimento de 100% aulas “E no dia 01 de setembro de 2021 de acordo com IN. 35

altera-se o §3 do Art. 11 da IN. 29/2021” CEMEI Leila – PPP (2021, p. 14).
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Como forma de atender às demandas sanitárias que tem como objetivo evitar o

contágio pelo Coronavírus, a escola realizou manutenções e alterações na sua proposta

educativa.

O que manteve:

Mantivemos a organização que já existia, com relação à segurança na entrega das
crianças. A segurança dessas crianças é de suma importância e por isso é solicitado
nos horários de saída, a carteira escolar. Caso o adulto não apresente a carteirinha,
deverá solicitar uma autorização na secretaria para retirada da criança. Deve ser
apresentada tanto por familiares como por transportadores. (CEMEI LEILA - PPP,
2021, p. 15)

Figura 3 - Carteirinha de saída do estudante

Fonte: CEMEI LEILA PPP , 2021, p. 15

As questões de segurança já tratadas no início do PPP, são retomadas neste item,

agora o foco não são as questões arquitetônicas e sim a utilização da carteirinha (Figura 3)

para evitar saídas sem o devido controle.

Atividades que eram realizadas até 2019, com suas respectivas descrições ficaram

suspensas no ano de 2021.

- Projeto Restaurante: As travessas com alimentos ficam à mesa e as crianças se
servem, colocando em seus pratos o que e quanto querem comer. Essa hora sempre
terá acompanhamento de professoras e ATEs para orientá-los e incentivá-los a
comer mais e melhor. As crianças têm autonomia para pedirem repetição dos
alimentos para as funcionárias da cozinha. Neste ano será servido almoço para os
dois turnos da EMEI e não mais, almoço e jantar, como sempre foi feito.

- Projeto Leitura: Em abril as crianças da EMEI e dos Minigrupos II, começarão a
levar para casa um livro escolhido por eles, para ser lido no final de semana pelos
seus responsáveis. A criança leva o livro dentro de uma sacolinha personalizada na
sexta-feira e traz de volta na segunda-feira. Caso queira compartilhar sua
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experiência, a criança o fará na roda de conversa com amigos e professora. Todas as
salas da EMEI estão inseridas no projeto deste ano

- Projeto Aniversariantes do trimestre: Ocorrerão em abril, agosto e dezembro, sendo
organizadas/decoradas, respectivamente, pelas professoras da EMEI período manhã,
intermediário e tarde. As crianças do CEI participarão também e será uma
confraternização entre todos. (CEMEI LEILA - PPP, 2021, p. 15)

Os Projetos: Restaurante e Aniversariantes, são momentos em que as crianças

interagem sem máscara e se alimentam, o que pode ser um foco de disseminação do vírus e

que portanto, foi necessária a parada neste período. Com relação, a preocupação está no traje

e manuseio dos livros, podendo os mesmos serem contaminados.

Projetos se mantiveram:

- Projeto outubro, mês da criança: Durante o mês serão realizadas atividades, sendo
uma por semana (oficinas, culinária, brinquedos infláveis, apresentações, etc) o que
não impede as professoras de fazerem algo a mais ou diferenciado com suas turmas.
Nos anos anteriores era tudo feito em uma semana, mas decidiu-se espaçar as
atividades para que todos possam ser contemplados.

- Projeto Horta: Algumas turmas participam do plantio e cuidado de mudas na nossa
horta. Há o incentivo à alimentação saudável de forma natural e prazerosa.
Importante relembrar a história de trabalho na unidade. (CEMEI LEILA - PPP, 2021,
p. 16)

No mês de outubro a escola coloca propostas diferenciadas, que segundo consta no

PPP, são feitas no decorrer dos dias, de forma a “espaçar as atividades para que todos possam

ser contemplados.”. A horta está em um local aberto, proporcionando “plantio e cuidado de

muda”.

A Unidade conta em 2021 com um acervo de livros voltados para a faixa etária da

Educação Infantil, porém o mesmo não possuía uma quantidade significativa sobre

diversidade.

Tendo analisado os documentos do CEMEI Professora Leila Gallacci Meztker,

identificamos concepções a respeito de bebês e crianças, as relações entre espaços e

materialidades, as questões étnicas raciais, falas sobre a inclusão, a realidade da pandemia e a

utilização de tecnologias, ações pedagógicas e a parceria com as famílias. De todo, se faz

necessário adensar estes conceitos e isso ocorre quando dialogamos com os atores deste

território, aqueles que vivenciaram. Seguiremos por este caminho de dar voz às pessoas que

viveram a pandemia, professoras, gestoras e mães, para que assim possamos entender como

foram as experiências educacionais de crianças migrantes internacionais em São Paulo neste

contexto.
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6. Tesouros escondidos - Conhecendo as pessoas e suas memórias da pandemia no

contexto do CEMEI Professora Leila Gallaci Metzker

Quando programamos uma viagem, colocamos planos de paradas, local de estadia,

contudo existem tesouros que descobrimos nestes locais e que enriquecem a jornada, mesmo

em uma realidade tão hostil como a da Pandemia. São as situações indocumentadas de

Rockwell e Ezpeleta (2007, p.134), trazidas ao adentrar a escola e recuperadas ao conversar

com quem viveu este momento.

Esta parte do trabalho está estruturada em três etapas, tendo como base as experiências

vividas no espaço escolar e os dados das entrevistas, que foram previamente autorizadas, e

realizadas de forma remota e presencial, tomando os devidos cuidados sanitários. É

importante ressaltar que os nomes utilizados são fictícios para preservar as pessoas que

participaram da pesquisa de campo.

O primeiro baú, conta a história da estudante “Estela” que busca transferência de

Unidade Escolar; já o segundo, se configura nos relatos e memórias da equipe (coordenação,

direção e professoras) e no terceiro, trazemos as contribuições das mães que contaram um

pouco da sua história migratória e em seguida os impactos da Pandemia para as crianças e as

famílias.

Com o objetivo de tornar a leitura fluida, duas estratégias foram realizadas, uma

consiste em colocar em itálico as situações e ideias vividas durante a pesquisa e a outra o uso

de aspas “” para citações diretas das falas mais significativas feitas pelas entrevistadas, para o

estudo.

Faz-se relevante apontar que, tendo em vista que a coordenadora havia ingressado no

meio do ano letivo, após a aposentadoria da primeira coordenadora, a mesma não ficaria na

Unidade em 2022, pois sua vaga era precária (provisória). E durante o relato de uma das mães

migrantes, a mesma apontou que talvez precisasse retornar ao país de origem por questões
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familiares, o que tornou indispensável a realização das entrevistas semi estruturadas entre

outubro e dezembro de 2021.

6. 1 O Primeiro Baú, dos rubis. O direito de estar

O relato que segue coloca uma situação vivenciada por mim pesquisadora, como

tesouro o rubi, uma pedra vermelha muito rara e valiosa, em um dia de pesquisa de campo

com a equipe escolar no CEMEI Professora Leila Gallaci Metzker:

Após entrevista com a coordenadora Camile, as professoras Viviana e Malu e a diretora

Adália. Me foi colocada a seguinte situação:

A mãe Wanda solicitou que a estudante Estela fosse transferida de escola. Pois, eles

passaram a residir longe do CEMEI, para conseguir um aluguel mais barato.

Segundo a gestão, por conta das projeções de sala do ano seguinte no mês de outubro a DRE,

pedi que seja fechada as transferências, contudo levando em conta a necessidade da família a

diretora deixou a vaga aberta sabendo a dificuldade da família (da distância e o fato da

família não ter sido contemplada com o transporte escolar gratuito - (TEG).

Mas... havia um problema, a ausência do nome da avó materna.

E não havia ninguém na escola que tenha fluência do espanhol, em especial para conversar

pelo telefone. A Diretora explicou que o maior retorno dos contatos tem sido por e-mail, mas

no caso desta família não houve.

A escola não possuía WhatsApp (as escolas públicas municipais que tem o WhatsApp, estão

com este recurso por conta da compra da gestão do celular e o pagamento da mensalidade

particular para poder ter esta comunicação)

Sei que como pesquisadora não devo interferir, mas como cidadã não poderia deixar de

ajudar.
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E atendendo ao pedido da diretora, fui à secretaria da escola, na qual me passaram o contato

da família para que eu pudesse ligar.

Após duas tentativas, consegui falar com o padrasto, que me pediu para conversarmos pelo

WhatsApp pois, a ligação estava muito ruim.

Ele gravou um áudio dizendo que a mãe da criança não estava com ele naquele momento,

perguntando o que a escola necessitava para poder dar continuidade ao pedido de

transferência.

Gravei um áudio, em espanhol, respondendo e explicando que o sistema necessitava do nome

da avó materna e a escola precisava do comparecimento para a efetivação da mudança.

A mãe enviou uma mensagem para o meu celular com o nome da avó.

No dia seguinte, a família me ligou para saber qual o horário deveria comparecer e o

horário para estar na escola.

Reportei para a família que era pesquisadora e que deveria procurar a Socorro da secretaria.

Me foram muito gratos e conseguiram dar sequência ao processo de transferência,

aguardando apenas a vaga.

Ao retornar à escola em dezembro de 2021, perguntei como foi o encaminhamento do caso da

Estela.

Me informaram que após meu diálogo com a família e eu conseguir o nome da avó materna,

em 15 dias foi gerada a vaga, feita a transferência e a criança já estava frequentando a

Unidade nova.

Além de agradecerem, disseram que o uso do Google tradutor foi muito importante no dia

que os pais vieram para orientá-los como proceder na nova escola (documentos necessários,

horário de atendimento, nome da equipe).

Ter acesso não significa ser incluído, contudo neste caso nem o acesso foi garantido.

Por mais que houvesse boa vontade da equipe escola, neste momento, a criança e a família
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não foram tratadas como migrantes internacionais e sim, como ESTRANGEIROS. Voltamos

ao começo do trabalho, no qual deixamos clara a necessidade de usarmos sempre o termo

migrante, aqui ele não cabe, pois, estes viajantes não tiveram seus direitos garantidos, eles são

estranhos que estão à margem da sociedade.

Segundo Freitas (2022, p. 21), ao retomar as ideias de Bourdieu (2005), Elias (2004),

Goffman (2011) e Collins (2016) o autor aponta que no universo escolar nos deparamos com

a categoria dos que estão a margem conhecidos como “excluídos no interior”, “outsiders”,

“presença ignorada” e “outsiders within”.

Pesquisas recentes (Freitas; Jacob, 2019; Freitas; Santos, 2021) demonstram a
persistência de estratégias de integração que permitem constata, ainda hoje, em
nosso universo escolar, situações que exigem, conforme o caso, o uso de categorias
como “excluídos no interior” de Pierre Bourdieu(2005), “outsiders” de Norbert Elias
(2004), e que possibilitam reconhecer as “presença ignorada” propostas por Erving
Goffman(2011) e “outsiders within” lembrados por Patrícia Hill Collins (2016).
(FREITAS, 2022, p.21)

Alguns aspectos precisam ser refletidos para analisarmos o que levou ao

“estrangeiramento” destas pessoas.

Primeiro a burocracia, que cria critérios que não permitem ter acesso à escola, e que

vão contra a legislação. Se estamos lidando com crianças migrante as mesmas vivem

situações de vulnerabilidade, se torna impreterível sempre ter em mente o que a Lei de

Migração nos coloca:

Art 3 XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho,
moradia, serviço bancário e seguridade social (BRASIL, 2017)

Desta maneira, a necessidade do sistema de ter o nome da avó materna contradiz a lei,

tendo em vista que tal informação não consta no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)

antigo documento de identificação do migrante e nem no Registro Nacional do Migrante

(RNM) atual documento fornecido pela Polícia Federal. Frisamos que o Currículo da Cidade

Povos Migrantes, lembra que nenhuma criança migrante internacional pode ficar fora da

escola por não ter documentos.

Segundo a barreira da língua, no CEMEI não havia ninguém com fluência na língua, o

Currículo da Cidade Povos Migrantes, orienta realizar a tradução dos formulários
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A tradução dos formulários necessários nas línguas mais frequentemente faladas no
território da Unidade Educacional pode facilitar o preenchimento dos mesmos pelos
estudantes ou por suas famílias. Da mesma maneira, a elaboração de cartões com as
principais perguntas e respostas em diferentes línguas é uma forma eficiente de
estabelecer o diálogo. É possível que estes cartões sejam inteligentes e que permitam
uma comunicação mais efetiva. A partir dos Guias de Tradução implementados pela
UBS Dr. Octavio Augusto Rodovalho - Bom Retiro72 e elaborados em parceria com
o Coletivo de Pesquisa Jeffrey Lesser da Emory University, construímos o modelo a
seguir como forma de incentivar que as Unidades Educacionais levantem possíveis
perguntas e respostas que façam sentido na sua realidade e as traduzam com auxílio
de voluntários e/ou aplicativos. (SÃO PAULO, 2021, p. 63)

Para esta realidade no contexto híbrido, os formulários não eram significativos, já que

a escola só contava com o telefone e o e-mail (que neste caso a família não conseguia acessar)

e precisava ajudar a família realizar a transferência, mas a escola não tinha conhecimento de

nenhum órgão que pudesse fazer a mediação.

Terceiro a ausência de recursos, a Prefeitura Municipal de São Paulo determinou no

Decreto, Nº 59.283, de 16 de março de 2020 que as escolas “VI - adote medidas visando à

operacionalização de ensino à distância.” e ofertando o Google Sala de Aula.

As escolas não foram munidas de WhatsApp, veremos em breve que a professora do

CEMEI utiliza o seu celular pessoal para poder entrar em contato com as famílias, pois muitos

responsáveis têm este recurso.

A coordenadora comentou que outras escolas públicas municipais possuíam

WhatsApp, porém estes são recursos (celulares, contas telefônicas) comprados pela gestão e

mantidas por elas com o pagamento da mensalidade.

6.2 O Segundo Baú, das pérolas. A Educação Infantil se dá nas relações

Para esta etapa, a proposta consiste em trazer as pérolas, de cada uma das personagens

que atuam na escola e fazem parte dela. Acreditamos ser importante colocar um pouco da

história pessoal para contextualizar a realidade que se apresenta. Retomamos que, as

entrevistas foram autorizadas e para a garantia da integridade das participantes, os nomes

utilizados são todos fictícios.
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A diretora Adália está há mais de vinte anos na rede direta de São Paulo e com a

antiga coordenadora foi a primeira equipe a gerenciar o CEMEI Leila (como carinhosamente

o chamam). Segundo a gestora, ela busca ter uma gestão democrática e humana.

A atual coordenadora Camile veio para a vaga precária aberta com a aposentadoria da

anterior que ocorreu no final de 2021. Foi professora de geografia no Ensino Fundamental,

tendo iniciado a carreira em outra rede municipal, depois ingressou na prefeitura de São Paulo.

Para Camile, o novo cargo tem muitos desafios e segundo ela, tem recebido muita ajuda da

equipe, eis que a teoria que estudou para o concurso muitas vezes difere da prática.

A professora Malu está há 10 anos no Centro de Educação Infantil (CEI) e há 5 anos na

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). Sua carreira foi estabelecida na rede de São

Paulo e disse: “Sou Apaixonada pela Infância”.

A educadora Viviana está há 27 anos na Educação Infantil, tendo trabalhado em outras

prefeituras, mas sente que a de São Paulo tem mais condições para efetivar as ações

pedagógicas.

As professoras são concursadas nos dois cargos, de Professor de Educação Infantil (PEI)

função específica de quem atua no Centro de Educação Infantil (CEI) e Professor de

Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 (PEIF) ofício, que possibilita ao educador(a)

ministrar aula na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Escola Municipal de

Ensino Fundamental (EMEF). Por estarem em um CEMEI, ambas trabalham no período da

manhã no espaço destinado às crianças do CEI e no período da tarde, na área das crianças

com idade de EMEI.

Realizamos cinco perguntas norteadoras: O que mudou com a pandemia na sua história?

Como foram as experiências de educação no momento remoto? Como está sendo o ensino

híbrido? Como são as relações com as famílias? Como ocorre o atendimento na pandemia,

com o retorno ao presencial?

6.2.1 Pérolas: as memórias, sentimentos e perspectivas da diretora

No relato da diretora Adália houve transformações significativas com a pandemia, a

gestora coloca em sua fala a visão pessoal e profissional deste tempo tão difícil que foi e está

sendo o COVID 19.
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Segundo ela, com relação à primeira pergunta (O que mudou com a pandemia na sua

história): o que mais mudou com a pandemia em âmbito pessoal, foi agregar valor para as

relações. Concentrar-se nas pequenas coisas como: estar em família, poder abraçar e beijar

quem se ama. É preciso mudar o foco, e dar menos valor para as coisas (bens) e mais valor

para as pessoas.

Ao final desta fala, a diretora estava com os olhos cheios de lágrimas.

A segunda pergunta, (Como foram as experiências de educação no momento remoto), foi

argumentada da seguinte maneira: Na educação Infantil falar de educação remoto é muito

difícil, pois as crianças dependem 100% das famílias. E a grande maioria das famílias não

têm condições de fazer este acompanhamento. A diretora lembrou que mudou sua percepção,

inicialmente acreditava que todos tinham celular e logo, todos teriam condições de acessar

as atividades propostas na plataforma, todavia, eram recorrentes os relatos de falta de dados

móveis por terem planos básicos, os celulares terem pouca memória, etc. Com isso, a escola

elaborou outras estratégias como: atividades impressas e outros meios de comunicação como

Facebook, trilhas de aprendizagem. Adália concluiu com a seguinte frase: “Falar de educação

infantil a distância é contraditório porque a criança aprende no contato.”

No que se refere à terceira pergunta (Como está sendo o ensino híbrido) a diretora

explicou que: No final de outubro, a Prefeitura determinou o retorno 100% as aulas

presenciais das crianças da EMEI, que ficavam escalonadas antes deste período. Para as

crianças do CEI a volta 100% ocorreu em setembro. Contudo, as famílias poderiam optar

por manter o online, as que fizeram esta escolha estavam sendo acompanhadas pela

coordenadora.

Temos a quarta pergunta (Como são as relações com as famílias), que foi respondida

desta maneira: O contato com as famílias mudou, antes da pandemia a escola estava aberta

para receber os responsáveis de forma presencial e quando preciso também se fazia o

contato por telefone. Com a chegada do COVID-19 passou-se a utilizar o e-mail, e foi uma

descoberta gratificante observar que a maioria das famílias retornam os e-mails, não

diariamente, mas com um prazo maior. E a escola colocou no Facebook informações

relevantes para as famílias, bem como fotos de vivências relevantes.
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A última pergunta (Como ocorre o atendimento na pandemia, com o retorno ao

presencial) teve os apontamentos a seguir: O retorno foi pensado com muito cuidado e

responsabilidade, seguindo todas as orientações dadas pela Secretaria Municipal de

Educação, dentro do possível. Uma fala da diretora merece nosso destaque: “Distanciamento

social entre crianças pequenas é impossível”. Após fevereiro houve um surto de COVID na

Unidade e foi necessário o fechamento da escola. Durante o momento de suspensão, a equipe

pensou em uma nova estratégia que consistia em trabalhar com bolhas (As bolhas são

organizações de turmas, nas quais as crianças só têm contato com colegas do seu grupo, com

o objetivo de não disseminar o vírus). Com a possibilidade do retorno 100%, os cuidados de

higiene foram reforçados, pois a maioria das crianças estavam na escola.

Por fim, a diretora explicou questões pontuais sobre as crianças migrantes internacionais:

● A escola só recebeu o material das Trilhas de Aprendizagem em português (apesar de

existir materiais em espanhol e outras línguas);

● A escola busca tornar os materiais enviados para as famílias acessíveis

linguisticamente. Mesmo não tendo nenhum funcionário com fluência no espanhol, a

equipe utiliza o Google Tradutor em alguns trabalhos e avaliações;

● Por fim, foi muito difícil o diálogo com a família migrante da Estela, que relatamos

anteriormente, por conta da barreira linguística.

6.2.2 Apreciando as pérolas da diretora

Frente às colocações da diretora algumas reflexões se fazem imprescindíveis, a

primeira no que tange ao humano, cada um que passou pela fase mais crítica da pandemia,

com a obrigatoriedade do distanciamento social e antes das vacinas (que diminuem os

sintomas e evitam as internações), soube o quão difícil foi.

A ideia de que é preciso mudar o foco, e dar menos valor para as coisas (bens) e mais

valor para as pessoas, precisa ser uma máxima para a humanidade. Como nos lembra

Haraway (2016, p.141) em seu artigo Antropoceno, Capitaloceno e Plantatioceno, a história
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do planeta Terra, se configurou na construção, mas infelizmente, também na destruição de

espaços-tempos de refúgio para as pessoas e outros seres pelo capitalismo, hoje urge a

necessidade dos seres de buscarem meios para uma sociedade mais justa, que possibilitam

conexão inventiva como uma prática de aprender a se relacionar uns com os outros, em um

presente denso.

Uma maneira de viver e morrer bem, como seres mortais no Chthuluceno, é unir
forças para reconstituir refúgios, para tornar possível uma parcial e robusta
recuperação e recomposição biológica-cultural-política-tecnológica, que deve incluir
o luto por perdas irreversíveis. (HARAWAY, 2016, p. 141)

O segundo ponto a ser pensado refere-se a uma reflexão apontada pela diretora que está

embasada nos princípios do Currículo da Cidade de São Paulo, que se fundamenta em duas

frases: “Falar de educação infantil a distância é contraditório porque a criança aprende no

contato.” e “Distanciamento social entre crianças pequenas é impossível”.

As concepções que orientam a proposição do Currículo Integrador da Infância
Paulistana (SÃO PAULO, 2015 a) afirmam que o processo de aprendizagem
acontece como resultado de uma construção pessoal dos bebês e das crianças, em
interação ativa com as outras crianças de mesma idade e de idades diferentes, com
os adultos e com os elementos da cultura com os quais entram em contato. (SÃO
PAULO, 2019A, p.68)

Portanto temos que, o ensino remoto (total ou parcial) apresenta inúmeras dificuldades,

como conexão, espaço no celular, dados, entre outros. Segundo a direção, a escola estava

preocupada em dar continuidade ao processo de ensino aprendizagem, todavia lhe falta o

elemento mais fundamental, a Interação.

Passamos para outro ponto que também se relaciona com as interações, mas, no

contexto familiar. Como nos coloca Grossi, Minoda e Fonseca (2020, p. 153) “Observa-se,

também, que a tecnologia tem ajudado a resolver os problemas causados pelo isolamento

social e, é o que diferencia este momento das outras pandemias do passado.”. A escola

começa a pensar em meios que possibilitem se comunicar com as famílias, como por exemplo,

o uso de diferentes recursos como o telefone, e-mail e Facebook.
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O último aspecto que analisaremos será a questão da migração internacional que, traz

ao contexto escolar a diversidade cultural e como esta heterogeneidade se configura em uma

ampliação das desigualdades.

A diversidade cultural acrescenta heterogeneidade em praticamente todos os
aspectos do cotidiano e torna-se também substância inseparável das assimetrias
sociais. E a escola pública é uma instituição-chave para migrantes estrangeiros
empobrecidos, especialmente quando se dão conta de que têm no direito à matrícula
de suas crianças um componente estratégico para o enfrentar os efeitos das
desigualdades econômicas. (FREITAS, 2022, p.79)

A diretora aponta que, as professoras e a equipe como um todo têm se esforçado para

minimizar o fato de não ter nenhuma pessoa fluente em espanhol na unidade, com o uso de

tradutores. Todavia, a dificuldade de comunicação permaneceu, seja por não ter materiais em

outras línguas (Trilhas de Aprendizagem), ou por não ter uma conta de WhatsApp na escola,

curso de idiomas para os profissionais da educação ofertados pela Prefeitura, etc.

O que fica para a pesquisa é a urgência de quebrar os cadeados, garantindo

acolhimento e inclusão de todos. Retomamos em especial nosso primeiro relato no qual a

estudante Estela, que necessitou a intervenção externa para que fosse possível garantir a

transferência.

6.2.3 Pérolas: as memórias, sentimentos e perspectivas da coordenadora

No ano de 2021, o CEMEI Professora Leila Gallaci Metzker passou por 3

coordenadoras, sendo duas designadas e uma concursada, mas, com a vaga precária. Dessa

maneira, no final do ano a coordenadora estaria deixando a unidade e assumindo uma vaga

definitiva em outra escola.

A coordenadora Camile, iniciou em setembro e pediu para que a entrevista fosse

realizada juntamente com as duas professoras que ministram aulas para as três crianças

migrantes, tendo em vista que elas possuem mais tempo na Educação Infantil e conheciam

melhor a realidade e as dinâmicas da instituição.

Para tanto, estaremos apresentando as colocações separadamente; primeiro a

coordenadora Camile; e, posteriormente, as professoras Viviana e Malu, na qual faremos uma

única análise, já que as respostas se complementam.
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Com relação à primeira pergunta (O que mudou com a pandemia na sua história), a

Coordenadora Pedagógica (CP) respondeu que: Sua vida toda mudou. Ela perdeu o pai no

final de 2020, o que fez com que mudasse de casa e todo este processo foi muito complexo. A

mesma conta que, neste momento de pandemia, percebeu-se com quem se podia contar ou

não. A família foi um pilar “Fiquei mais apegada a minha família, como é bom estar com

eles”.

No que se refere à segunda pergunta, (Como foram as experiências de educação no

momento remoto), as educadoras falaram mais sobre a realidade da Unidade do CEMEI Leila,

já que na época a coordenadora ainda exercia a função de professora em outra escola, de todo

essa relembrou que: No momento do 100% on-line era possível notar que os alunos dos

sextos anos, turmas em que as atividades eram necessárias para a aprovação, haviam

crianças que realizavam todas as propostas, contudo, ao retornar ao presencial descobriu-se

que não eram alfabetizadas, ou que tinham uma escrita inicial. O que leva a imaginar que

alguém da casa estava fazendo ou ajudando a fazer quase tudo, para postar na plataforma.

A coordenadora em conversa anterior com a equipe notou que: o contato com as

famílias que se mantiveram no remoto era bem reduzido, e no momento da reunião os

responsáveis estavam preocupados em efetivar a matrícula para 2022, e manter as crianças

em casa em 2021.

No que tange a terceira pergunta (Como está sendo o ensino híbrido) a coordenadora

respirou bem devagar e pontuou que: São muitas informações, quando se faz o concurso

muitas vezes imagina-se que o cargo de gestão é mais tranquilo, mas não é, em especial neste

momento. A equipe escolar para dar conta das demandas criou algumas estratégia: no caso do

ensino híbrido: as atividades presenciais das classes como planejamento e execução foram

feitas pelas professoras regentes. É fundamental explicar que, os estudantes se dividiam em

duas turmas nos primeiros nove meses do ano letivo, e que estes vinham em dias diferentes

para poder garantir o distanciamento. Já no Google Sala de Aula, tanto no CEI quanto na

EMEI, a escola organizou com o grupo de professoras que estavam no remoto para criar as

postagens (por orientação da Prefeitura, as professoras gestantes deveriam trabalhar de

forma on-line, pois os efeitos da COVID em gestantes e bebês eram graves). Sendo assim,

elas eram responsáveis por elaborar, pesquisar e disponibilizar as atividades para as

famílias e, com ajuda das professoras regentes, ambas faziam as devolutivas para as poucas
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crianças que acessavam a plataforma. Finalizando a pergunta, a Camile fez a seguinte

consideração: “o acompanhamento diário das atividades on-line, mais as demandas de

formação das professoras e a dinâmica da escola, necessita de muita organização e dá

trabalho.”

Questionada quanto à quarta pergunta (Como são as relações com as famílias), a CP

têm as seguintes considerações: Como fazia pouco tempo de ingresso, em um mês e meio de

trabalho, foi inviável um vínculo mais profundo com a comunidade, todavia, houveram dois

momentos de contatos significativos: o primeiro foi a conversa em particular com duas

famílias nativas em assuntos específicos, e o outro, de forma mais coletiva, ocorreu no dia

da reunião de pais, no qual ela se apresentou e acompanhou o diálogo das educadoras com

os responsáveis. A dinâmica se estruturou com a ida da coordenadora em cada sala, e esta

pode notar que “os responsáveis tinham uma preocupação com o retorno, em especial como

seriam os cuidados e a organização e com relação as vagas para 2022.”

A quinta e última pergunta (Como ocorre o atendimento na pandemia, com o retorno

ao presencial), obteve as seguintes ponderações da coordenadora: A escola está em mais um

novo processo com a mudança de protocolo que solicita o retorno de todas as crianças sem

distanciamento, apenas as famílias que pedirem para permanecer com o ambiente virtual não

ficam no presencial. Com isso, as duas equipes permanecem, uma com as postagens

(professoras em trabalho remoto) e as professoras do presencial, que passam a ter só uma

turma. Outro ponto observável é que: “as famílias no espaço do CEI têm mais preocupação

com as crianças, do que na EMEI, por estes serem maiores”, a CP Camile notou que as

perguntas para as educadoras de como a criança está, especialmente nos momentos de

entrada e de saída, são mais recorrentes no espaço do CEI do que o da EMEI.

6.2.4 Pérolas: as memórias, sentimentos e perspectivas das professoras

Participaram da nossa pesquisa as duas professoras que eram responsáveis pelas três

crianças migrantes que estudavam no CEMEI Professora Leila Gallaci Metzker, no ano de

2021. A professora Viviana tem a estudante Rita em sua turma, já a professora Malu está com

duas crianças: Danilo e Debora. É importante frisar que Danilo é irmão de Rita.
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A ordem dos relatos é a mesma seguida durante a entrevista, para facilitar a

compreensão, desta maneira será colocada a contribuições da professora Viviana e na

sequência as da professora Malu.

No que tange a primeira pergunta (O que mudou com a pandemia na sua história) a

educadora Viviana fez as seguintes considerações: “O que mais mudou no começo em 2020

foi o medo, de estar exposto e estar expondo as pessoas que estão na sua casa.” Com o tempo,

as apreensões foram diminuindo, tendo em vista, que passaram a lidar com a situação.

Houve o aprendizado de como tentar se prevenir com o uso de máscara, álcool, etc.

A professora Malu, ao responder à pergunta (O que mudou com a pandemia na sua

história) inicia sua fala com um relato de vivência do retorno: “A aluna fez uma montanha

com bloquinho e colocou o pequeno embaixo, e chamou a professora e disse: ‘_Pro’ olha a

força do pequeno.” Durante a pandemia souberam de crianças que foram agredidas

verbalmente e até fisicamente e a escola fez os encaminhamentos das situações para os

órgãos responsáveis, mas, isso entristece. “É na escola que os pequenos podem mostrar o

quanto são fortes.” No começo de 2020, ao ser estabelecido o ensino remoto, a professora

sentiu alegria, já que poderia estar com os dois filhos pequenos fazendo o acompanhamento

médico das crianças (um deles estava sendo investigado com um possível diagnóstico de

autismo leve) e ao mesmo tempo seguir trabalhando. Contudo, com as informações passadas

pelas mídias e os constantes aumentos de óbitos, fez com que esta ficasse “paranoica”

colocando álcool em tudo, e mesmo assim se infectou com o COVID no final de maio de 2020,

tendo passado também para a prima e os filhos. Segundo ela, depois que houve a

contaminação aprendeu a lidar com a situação do COVID-19. Porém, se deparou com outro

desafio, de estar em um relacionamento complicado, resultando na separação com seu

cônjuge, pois o “contato constante permitiu observar uma relação abusiva.”

A segunda pergunta, (Como foram as experiências de educação no momento remoto),

como já colocado anteriormente, foi respondida pelas professoras, tendo em vista que a

coordenadora da época se aposentou no final de 2020.

Segundo a professora Viviana: “para a educação infantil o maior desafio na elaboração

de atividades remotas, foi pensar em ações que os pais pudessem fazer com as crianças.” Era

preciso viabilizar a aplicabilidade, refletir sobre os recursos e espaços, se havia
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conectividade. No momento de isolamento, “sentimos muita falta da proximidade e da

interação social, de poder estar com as crianças e saber se elas estavam bem, de saber o que

estava realmente acontecendo, aquele olhar diferenciado”. Transformar algo que você leva o

dia todo em alguns minutos, se configurou como algo muito trabalhoso e mesmo assim, a

educadora sentiu que sua ação era parca. Para ela ficava claro que as propostas eram

insuficientes às necessidades. E isso possivelmente, foi um dos motivos para a falta de

devolutiva das famílias.

Para Viviana, no que se refere ao ensino remoto com relação às crianças migrantes,

foi mais difícil, pois as propostas não eram diferenciadas “Parecia um único pacote: as

crianças.” Sendo assim, “O olhar diferenciado de quando se entra na escola com a educação

presencial, seja ela migrante ou não, só conseguimos com o comparecimento destes em nossa

unidade.” No ensino remoto passou-se a “lidar com alguém atrás de uma máquina, não há o

momento da conversa, onde a criança expõe seus pensamentos, suas histórias e suas origens,

isso não existia no remoto, e assim, perdemos muito. E a perda para o migrante foi mais

acentuada pois, a gente acabava nem tendo este conhecimento... a gente, realmente conhece

nosso aluno na vivência”. Durante o momento 100% on-line as relações foram impessoais,

pois as interações eram raras, um estudante entrava na atividade, mas, não dava retorno e

muitos nem entravam e com isso, só conseguimos conhecer efetivamente os pequenos com o

retorno e o diálogo com as famílias.

Assim, “As intencionalidades que são a base da educação infantil. Na prática de olhar

podemos perceber quando a criança tem mais dificuldade, e o que é preciso fazer para que ela

consiga. Para a educação infantil a proposta on-line eram postagens, não conseguimos ver o

que acontecia em casa e acreditamos que o retorno das famílias correspondia a realidade do

que viviam, quando tínhamos algum tipo de retorno.”

Salas com muitos alunos, dificulta a observação mais especifica e diferenciada, e o

retorno com duas turmas possibilitou dar mais atenção. “No caso da estudante migrante Rita,

no remoto não houve postagens, com o retorno ao presencial ela começou sem falar com os

demais, todavia depois de pouco tempo ela passou a mostrar a escola para as crianças que

retornaram, interagindo com os colegas, e participando das rodas de conversa”.

A professora Malu fez as seguintes ponderações: “Tudo começou em março de 2020,

quando as famílias foram orientadas a ficar em casa com as suas crianças e a ideia era que
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depois de 15 dias tudo voltaria ao normal. Não havia naquele momento, a noção da dimensão

da Pandemia e, uma constante incerteza do momento do retorno.”

Complementando o que foi pontuado, a educadora Malu lembrou que: o ensino remoto

foi marcado por raras devolutivas, havia todo um trabalho para pensar nas atividades. Ao

analisar quem eram as famílias que respondiam a plataforma Google Sala de Aula, notou-se

que a maioria das mães eram funcionárias do CEMEI Leila.

As regentes ao pensarem nas três crianças migrantes internacionais, informaram que

nenhuma das famílias participaram das atividades remotas. A estudante Debora retornou à

escola na modalidade presencial no começo do ano de 2021, mas em 2020 não entrou na

plataforma Google Sala de Aula. Os irmãos Danilo e Rita ficaram em casa até o meio do ano

de 2021, e, em todo o tempo em que permaneceram em sua residência não acessaram o

Google Sala de Aula, as professoras não souberam informar quais os motivos da ausência de

respostas.

Na terceira pergunta norteadora (Como está sendo o ensino híbrido), a educadora

Viviana explicou: “a gente vive em retorno... desde o começo do ano de 2021 a cada mês

houve uma nova orientação, é como se estivessem tendo diferentes anos letivos em um único”.

O ano iniciou com um grupo on-line e um presencial, depois dois grupos presenciais em dias

alternados (para manter distância nas salas) e um on-line. E no final de outubro, foi liberado

o retorno total, salvo as famílias que assinaram um termo solicitando o ensino remoto.

“Enfim, este ano seguem com muitos desafios como no ano anterior.” A professora conclui

este apontamento explicando que: na Unidade havia três realidades, a das crianças que

estavam desde o começo do ano, as que voltaram no meio do ano e as que chegam no final de

outubro com a volta de quase a totalidade das crianças.

A professora reforçou que o presencial tem sido mais significativo para as crianças por

dois pontos: 1) As conversas com as famílias, ocorreram com mais regularidade e ajudaram

a entender um pouco mais sobre a criança, e 2) Com as vivências foi possível saber que o

conteúdo ofertado na sala de aula foi muito maior do que no ensino remoto.

A professora Malu complementou a terceira pergunta com uma questão de cunho

pessoal e profissional: Por ser professora e também mãe, em 2021 com seu retorno ao

trabalho presencial seus filhos também voltaram à Unidade. Segundo a educadora, os
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estudantes da turma do Google Sala de Aula raramente davam devolutivas. A mesma lembra

que o Danilo (estudante migrante) “eu só tive contato em agosto quando ele voltou para o

presencial.” Para as famílias migrantes foi muito importante poder estar na escola. A mãe

dos estudantes, Rita e Danilo, no começo do semestre só mexia a cabeça, com os dias e a

ampliação do contato começou a responder “sim, professora”. “Era possível, sentir a gratidão

dela pelo nosso trabalho, ela pega no braço fala ‘_gracias, muito obrigada’.”

Segundo a Malu, no espaço destinado ao CEI as adaptações ocorriam quase

quinzenalmente. Neste processo era possível notar a diferença entre as crianças migrantes. A

estudante Debora, estava desde o começo de 2021 participando das aulas presenciais, e

tendo um perfil mais extrovertido e lidou bem com as trocas de rotinas, inerentes às

constantes entradas de crianças novas. Já para o Danilo, que era o mais novo da casa dele,

as mudanças se tornavam fatores de aflição e de contrariedade. Foram realizadas, naquele

momento, ações possíveis para deixar o ambiente tranquilo e acolhedor, pois, isso faz parte

da rotina. De todo, houve um grande desafio a ser superado, eis que, toda vez que entrava

uma criança nova em sala de aula, esta precisava de uma atenção maior, e sabedora que o

Danilo também queria ser acolhido, a professora utilizava-se de uma estratégia, que era

focar no momento do sono, para estabelecer uma relação mais profunda de afeto, fazendo um

carinho nele, e este logo adormecia e ficava melhor no período da tarde “O Danilo busca o

seu olhar o tempo todo”.

Para a quarta pergunta (Como são as relações com as famílias) a professora Viviana

inicia sua colocação falando do desenvolvimento das crianças com a volta ao presencial e

como isso, reverbera nas relações estabelecidas com as famílias: “O retorno a escola foi

fundamental, não tem comparação a criança que entrou no começo do ano na escola e a

criança que está agora: habilidades motoras finas, habilidades motoras grossas,

relacionamento na sala, autonomia. Tudo isso, teve uma diferença muito grande”. Com o

presencial, a grande preocupação que se colocava era conseguir que todos pudessem seguir

juntos, com tanta diferença de vivências (tiveram estudantes que chegaram na escola desde o

começo do ano, outros entraram no meio e outros no final). Para a equipe era preciso estar

atento às necessidades das crianças e assim, dar continuidade às ações sem cobrar

habilidades que as crianças não adquiriram. Viviana lembra: “muitas vezes segurava uma
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parte da turma e dá uma acelerada com mais possibilidades para os outros, com o objetivo que

as duas turmas possam chegar no mesmo lugar.”

A estudante Rita, em pouco mais de dois meses teve uma ampliação significativa de

vocabulário e “percebo uma oralidade muito mais rica, ela tem clareza da diferença entre o

português e o espanhol e com isso, a mãe também teve a possibilidade de aprender novas

palavras e conseguimos nos comunicar de uma forma ainda mais tranquila com a mãe”.

Outro ponto apresentado pela educadora foi que: no começo do ano, orientou-se

enviar os bilhetes impressos de forma avulsa ou fazer a comunicação na entrada e na saída.

Após dois meses, foi liberado o uso da agenda, que evitou a perda dos bilhetes avulsos, e

mais facilidade em sanar dúvidas das famílias. Viviana fecha a questão colocando que: “O

presencial é fundamental” e o contato com as crianças, possibilitou notar especificidades e

assim estabelecer diálogo com os responsáveis.

A professora Malu, na quarta pergunta explicou que: solicitou a autorização para os

responsáveis para criar um grupo de WhatsApp, utilizando o celular pessoal. As famílias

gostaram muito da ideia, e após autorizarem o uso de imagem, a professora fez o grupo e por

lá enviou algumas fotos do que tem sido produzido e vivenciado pelos pequenos. Para a

educadora: “É interessante que estas famílias tenham estas fotos, são os filhos deles, nós

guardamos com tanto carinho a foto dos nossos filhos... E com isso, os laços se estreitaram

mais”. Segundo a professora, a afinidade se tornou tão significativa que quando esta precisa

se ausentar as famílias perguntavam pelo WhatsApp se ela e seus filhos estavam bem.

Também, utilizam deste aplicativo para relatarem quando um(a) estudante não pode ir à

escola porque adoeceu.

As questões linguísticas permeiam o cotidiano da escola e das famílias. A professora

Malu explanou que, a mãe do Danilo e da Rita fala mais devagar e com a ajuda da filha tem

ampliado o repertório, com isso, muitas vezes é possível compreender. Contudo, a mãe e o

pai de Debora falam muito rápido e muitas palavras, o que por vezes inviabiliza o diálogo. A

equipe de professoras têm a preocupação de se fazer entender, então usam o Google tradutor

para informações importantes e nas avaliações.
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A educadora lembrou de um fato relevante que ocorreu em junho. Foi feita uma

festividade junina para celebrar a cultura brasileira, sendo que as duas famílias migrantes

pediram para tirar fotos e fazer breves vídeos para poderem enviar para os parentes que

estão na Bolívia. A professora, por conta das outras demandas, não conseguiu de enviar logo

após o evento, mas, assim que foi possível selecionou e enviou para as mães que ficaram

muito gratas. A professora pontuou que a mãe que ficou muito grata. “Ela faz questão de

mandar para a família (na Bolívia) para que sabiam que ela está bem”. A professora Viviana

mandou para a professora Malu e assim, ambas as famílias puderam encaminhar para os

parentes da Bolívia, assim todos tinham as fotos que captaram estes momentos especiais.

A quinta pergunta era: como ocorre o atendimento na pandemia, com o retorno ao

presencial? As professoras sentiram que já havia respondido tal questionamento, por isso,

falaram sobre os maiores desafios no atendimento presencial e como são as interações com as

famílias migrantes neste contexto.

Segundo a educadora Viviana o maior desafio, foi que, logo após o retorno ela pegou

o COVID-19, e com isso, a mesma apresentava um constante medo de levar a doença para

casa, “não foi fácil”. Refletindo sobre os protocolos: estes ajudaram nas questões sanitárias,

tendo em vista que minimizavam as situações de proliferação do vírus, mas, atrapalhavam as

ações pedagógicas, o mais marcante é uso da máscara “a máscara te limita de certa forma,

como no momento de cantar, de silabar, de contar história”. Outro ponto de reflexão

apresentado foi distanciamento, “o distanciamento é inviável pois, eles vivem no contato e

gostam de brincar juntos, é impossível cumprir à risca. Mantêm-se algumas coisas, em

especial a higiene, isso a escola conseguiu (álcool, limpeza da sala e organização dos espaços)

e mais o uso de máscara pelas crianças o tempo todo, eles não conseguem, brincar separados é

complicado” (opção do uso de bolhas que determina que as crianças só podem interagir com a

sua turma). Mesmo com a necessidade de sempre haver adaptações, a equipe percebeu um

ótimo desenvolvimento de forma geral nas crianças.

Em 2021 houveram muitos protocolos, nos quais algumas pessoas viam como exagero,

outros ignoravam as ações, a equipe em especial as professoras, tentavam cumprir para

evitar a contaminação. Para além disso muitos recomeços e a escola em cada um destes

momentos precisou criar meios para ajustar a realidade as inevitáveis mudanças para

garantir a melhor educação possível. Finalizando, a professora Viviana apontou que: “Existe
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uma barreira a ser quebrada, com o retorno e por conta dos protocolos, voltou o olhar da

educação infantil como espaço único de cuidado, desvencilhado da base educativa.” Para

Viviana cuidar e educar caminham juntos “O lugar da criança é na escola.”

A professora Malu ao responder a última questão, apontou que o maior desafio era

equilibrar as questões dos protocolos e as dinâmicas do cotidiano escolar, os protocolos têm

como objetivo de manter a vida, mas, geraram um custo. A equipe sentiu a dificuldade do

distanciamento seja criança/criança ou adulto/criança. Todavia, o uso da máscara foi o

maior dos desafios para as questões pedagógicas e com isso criaram estratégias: usaram a

Face Shield para contarem histórias para as crianças e assim todos ouviam. Em outro

momento, foi necessário chamar o grupo todo e com a máscara não era possível que todos

escutassem, sendo assim abaixava um pouco para poder reunir a turma. “Quando as crianças

voltaram e viram o espaço enorme da escola eles queriam explorar tudo, já que passaram um

ano ou mais dentro de casa sem poder explorar mais locais.”

Como lembrou a educadora, o toque foi outro ponto complexo tendo em vista que, as

crianças quereriam se abraçar e não podiam, nem havia a chance de partilhar objetos,

alimentos, etc, tudo com a meta de evitarem o COVID. A tática utilizada pelas professoras

foram as rodas de conversas com as turmas, mas, o desejo de estar juntos quase sempre falou

mais alto, era comum no momento da refeição observarem uma criança dando comida do

próprio prato para o(a) colega.

Durante nossa entrevista abordamos também a questão da alimentação para as famílias

migrantes. Ambas as professoras abordaram sobre a alimentação e explicaram que a mãe na

entrada disse “A Rita não quer comer a minha comida, só a da escola. E ela gosta da comida

da escola e das frutas brasileiras”. A mãe afirmou para a equipe que não sabia se era a forma

de fazer ou de temperar, mas, a estudante preferia a comida da escola e ela se alimentava

bem em todas as refeições.

As professoras observaram que as crianças migrantes internacionais parecem ser bem

cuidadas “roupa organizada e limpa, comem bem a maior parte do que é ofertado pela escola”.

A professora Malu comentou que a família apoia as ações da escola, a educadora comentou

com o pai que a Debora não estava comendo salada. Ele conversou sério, e a criança

começou a provar algumas coisas, de todo prefere proteína animal, arroz e feijão e repete

muitas vezes estes alimentos.
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As educadoras pontuaram que a questão de respeito é um pilar da educação das

famílias bolivianas, que quando estavam na escola, sempre deixavam isso claro, então “ao

mesmo tempo que são cuidadosos, carinhosos também são firmes.”

Professora Viviana contou a seguinte vivência: “A estudante Rita teve na escola a

primeira experiência de pintar o rosto, na semana das crianças e isso para ela foi um momento

inesquecível” as educadoras tiveram o cuidado de ver o qual o desenho que ela queria,

fotografar, e posteriormente partilharem com a família.

Professora Malu finalizou sua fala com o relato do pai da estudante migrante: “O pai

da estudante Debora falou que 2020 foi um ano de muita dificuldade, comentou que por conta

da pandemia, as condições de trabalho neste ano tanto na Bolívia e no Brasil ficaram

parecidas. De todo, em 2021 as confecções começaram a ter novamente demanda e por isso,

tem dias que ele chega com muito sono de virar a noite para dar conta pois, tem trabalhado

muito. Mesmo assim, sente falta da família.”

6.2.5 Apreciando as pérolas da coordenadora e professoras

Iniciamos nossa análise com a colocação da professora Malu “A aluna fez uma

montanha com bloquinho e colocou o pequeno embaixo, e chamou a professora e disse:

‘_Pro’ olha a força do pequeno”. A Educação Inclusiva está alicerçada na força dos

“pequenos”, que têm na escola um espaço que deve garantir a oportunidade de serem fortes.

Iniciamos com a primeira questão, foi a pandemia para a sua história de vida? A

coordenadora expôs sua dor com a partida do pai e ao mesmo tempo a necessidade de

mudança para se ajustar à nova realidade familiar. Para ela a família foi um pilar “Fiquei mais

apegada a minha família, como é bom estar com eles”.

A educadora Viviana externaliza o seu medo, “O que mais mudou no começo em 2020

foi o medo, de estar exposto e estar expondo as pessoas que estão na sua casa.” havia um

medo real de que ao ter contato com o vírus, e qual seria a resposta do sistema imunológico.

Segundo Piña-Ferrer (2020 p.191), o Coronavírus trouxe elementos positivos como a

solidariedade, e a mudança dos indivíduos nas suas relações interpessoais, nas quais passam a
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dar mais valor para o próximo. Em contrapartida, muitas pessoas passaram a ter sintomas

sérios e ações hipocondríacas.

Asimismo autores como Ferguz, Diez y Barsky citados por Torrales (2017)
sugirieron la presencia de una serie de componentes esenciales en la hipocondría
siendo nucleares los dos primeros: 1) convicción de enfermedad; 2) miedo a la
enfermedad; 3) preocupación corporal (atención focalizada, interés y vigilancia
sobre funciones y sensaciones corporales); 4) síntomas somáticos; y 5) conductas
hipocondríacas (comprobaciones repetidas sobre la salud, incluyendo el diagnóstico
y la búsqueda de tranquilización). (PIÑA-FERRER, 2020, p.191). Tradução6

Para a professora Malu o sentimento foi contraditório, a alegria de poder trabalhar de

casa e ter mais tempo com a família e o medo da enfermidade, potencializado pela mídia.

Contudo, com as informações passadas pelas mídias e os constantes aumentos de óbitos, fez

com que esta ficasse “paranoica” colocando álcool em tudo, e mesmo assim se infectou com o

COVID no final de maio de 2020, tendo passado também para a prima e os filhos. Segundo

ela, depois que houve a contaminação aprendeu a lidar com a situação do COVID-19. Porém,

se deparou com outro desafio, de estar em um relacionamento complicado, resultando na

separação com seu cônjuge, pois o “contato constante permitiu observar uma relação

abusiva.” E frente a esta realidade houve a necessidade de transformação.

De fato, a pandemia afetou a todos de maneiras diferentes, era impossível não ter

alguma “sequela” de uma crise sanitária tão grande.

Com relação à segunda pergunta, como foram as experiências de educação no

momento remoto? A CP Camile comentou sobre a sua realidade, a época, como professora de

Ensino Fundamental: No momento do 100% on-line era possível notar que os alunos dos

sextos anos, turmas em que as atividades eram necessárias para a aprovação, havia crianças

que realizavam todas as propostas, contudo, ao retornar ao presencial descobriu-se que não

eram alfabetizadas, ou que tinham uma escrita inicial. O que leva a imaginar que alguém da

casa estava fazendo ou ajudando a fazer quase tudo, para postar na plataforma.

Para educadora Viviana o ensino remoto teve uma série de adversidades,

principalmente, ao buscar meios de tornar aplicável em casa as propostas feitas pela escola:

“para a educação infantil o maior desafio na elaboração de atividades remotas, foi pensar em

6 Da mesma forma, autores como Ferguz, Diez e Barsky citados por Torrales (2017) sugeriram a presença de
uma série de componentes essenciais na hipocondriase, sendo os dois primeiros nucleares: 1) convicção da
doença; 2) medo da doença; 3) preocupação corporal (atenção, interesse e vigilância focadas sobre funções e
sensações corporais); 4) Sintomas somáticos e 5) comportamentos hipocondríacos (verificações de saúde
repetidas, incluindo diagnóstico e busca de garantia).
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ações que os pais pudessem fazer com as crianças.” Era preciso viabilizar a aplicabilidade,

refletir sobre os recursos e espaços, se havia conectividade. A professora complementa: “As

intencionalidades que são a base da educação infantil. Na prática de olhar podemos perceber

quando a criança tem mais dificuldade, e o que é preciso fazer para que ela consiga. Para a

educação infantil a proposta on-line eram postagens, não conseguimos ver o que acontecia em

casa e acreditamos que o retorno das famílias correspondia a realidade do que viviam, quando

tínhamos algum tipo de retorno.”

Como nos coloca Macedo, Pessanha e Alencar (2020, p.5), a escola e a família

possuem funções diferentes, e em um contexto de pandemia é preciso repensar os princípios e

garantir o vínculo e o afeto.

Escola e família possuem suas funções próprias e distintas. Portanto,
compreendemos não ser possível a reprodução, no ambiente familiar, de práticas
vivenciadas na escola das infâncias. Porém, é necessário afirmar a importância de
partir do atual contexto pandêmico para repensar os princípios da educação da
pequena infância e a sua relação com as diferentes famílias, tendo como foco o
acolhimento das diferenças e a potencialização de interações e vivências, aspectos
que podem promover o fortalecimento dos vínculos e afetos. (MACEDO,
PESSANHA e ALENCAR, 2020, p.5)

Segundo a professora Malu, havia uma ideia de que o período de isolamento seria

breve, “Tudo começou em março de 2020, quando as famílias foram orientadas a ficar em

casa com as suas crianças e a ideia era que depois de 15 dias tudo voltaria ao normal. Não

havia naquele momento, a noção da dimensão da Pandemia e, uma constante incerteza do

momento do retorno.” Desta maneira, imaginava-se que o vínculo e afeto permaneceria, pois,

o tempo de “separação” seria bem pequeno. O que vimos foi quase um ano de ensino remoto

obrigatório. E a educadora Malu lembrou que: o ensino remoto foi marcado por raras

devolutivas, havia todo um trabalho para pensar nas atividades, mas, não se tinha um

diálogo e ao analisar quem eram as famílias que respondiam a plataforma, notou-se que a

maioria das mães eram funcionárias do CEMEI Leila.

Neste momento tão difícil a empatia é fundamental, em diálogo com a comunidade,

muitas mães, pais e responsáveis relataram que por diferentes motivos, sentiam dificuldades

em acessar a Plataforma Google Sala de Aula. Desta forma a escola criou alternativas para

tentar manterem, outros canais de comunicação entre eles: o envio de e-mail (realizados

especialmente pela gestão), materiais complementares como o Trilha de Aprendizagens e



102

quando solicitado a impressão das mesmas atividades postadas na Plataforma Google Sala de

Aula.

Com relação ao ensino remoto para as famílias migrantes podemos notar algumas

especificidades apontadas pelas professoras: 1) Desconhecimento das especificidades, os(as)

estudantes: “Parecia um único pacote: as crianças.” Assim, “O olhar diferenciado de quando

se entra na escola com a educação presencial, seja ela migrante ou não, só conseguimos com o

comparecimento destes em nossa unidade.” 2) A impessoalidade, a máquina tornam as

relações superficiais “lidar com alguém atrás de uma máquina, não há o momento da conversa,

onde a criança expõe seus pensamentos, suas histórias e suas origens, isso não existia no

remoto, e assim, perdemos muito. E a perda para o migrante foi mais acentuada pois, a gente

acabava nem tendo este conhecimento... a gente, realmente conhece nosso aluno na vivência”

As professoras ponderaram que no começo de 2021 as salas estavam com poucos, isso

ajudou a ter um olhar mais profundo às necessidades de cada um. “No caso da estudante

migrante Rita, no remoto não houve postagens, com o retorno ao presencial ela começou sem

falar com os demais, todavia depois de pouco tempo ela mostra a escola para as crianças que

ingressam, interagem com os colegas, participa das rodas de conversa”.

As regentes informaram que nenhum dos três estudantes migrantes participou das

atividades remotas. A estudante Debora retornou à escola no começo do ano de 2021, e os

irmãos Danilo e Rita ficaram em casa até o meio do ano de 2021, tendo retornado ao

presencial após o recesso.

Para refletir sobre a terceira pergunta: Como está sendo o ensino híbrido?

Acreditamos que são necessárias duas análises, uma que se configura no cansaço do fazer

pedagógico e a outra nas estratégias que a escola criou para garantir o atendimento das

diferentes modalidades.

Com relação ao primeiro item, a coordenadora inicia sua fala com uma respiração

profunda e lenta, a professora Viviana aponta para as constantes mudanças e a educadora

Malu fala sobre o desafio de ser mãe e professora na mesma escola. Todas deixam

transparecer o cansaço do fazer pedagógico. Segundo Dias (2021, p1), que retoma a ideia de

Foucalt (2012) e Han (2017), mesmo antes da pandemia já estávamos vivendo uma época de

velocidade e esgotamento, que só se agravou com o COVID-19.
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Foucault (2012) e Han (2017) têm em comum a ideia de que, nessa sociedade do
desempenho, na qual impera a biopolítica, impera também o cansaço e predomina a
auto exploração. O indivíduo do século XXI quer sempre produzir mais e melhor
porque é essa resposta de autossuperação, desempenho, inovação que se espera dele.
E a pandemia, ao que parece, acelerou tudo isso. Hoje, neste novo normal, podemos
entender o vírus como espelho da sociedade descrita por Han (2017) como sendo a
“sociedade do cansaço”. (DIAS, 2021, p.1)

Quando Camile fez a seguinte consideração: “o acompanhamento diário das atividades

on-line, mais as demandas de formação das professoras e a dinâmica da escola, necessita de

muita organização e dá trabalho.”. Conseguimos entender que as demandas são enormes, e

que em uma Unidade de CEMEI seria importante ter dois coordenadores(as), ou ser criado o

cargo de Auxiliar de Coordenação para ajudar no processo.

O aumento do número de professoras módulos (educadoras que não tem sala

atribuídas e que ficam na escola para eventuais faltas, licenças e também para o apoio das

salas) possivelmente, favoreceu a dinâmica no cotidiano escolar para minimizar o que a

professora Viviana colocou: “Enfim, este ano segue com muitos desafios como o ano

anterior.”

No que toca ao segundo ponto, a CP explicou como a escola se organizou em duas

equipes com funções que se complementavam. As atividades presenciais das classes como:

planejamento e execução foram feitas pelas professoras regentes... os estudantes se dividiam

em duas turmas nos primeiros nove meses do ano letivo, e que estes vinham em dias

diferentes para poder garantir o distanciamento. Já no Google Sala de Aula, a escola

organizou-se com o grupo de professoras que estavam no trabalho remoto para criar as

postagens (gestantes), sendo assim, elas eram responsáveis por elaborar, pesquisar e

disponibilizar as atividades para as famílias e, com ajuda das professoras regentes, ambas,

faziam as devolutivas para as poucas crianças que acessavam a plataforma.

A professora Viviana apresentou três aspectos com relação ao Ensino Híbrido.

● O primeiro ponto: na Unidade havia três realidades, a das crianças que estavam

desde o começo do ano, as que voltaram no meio do ano e as que chegam no final de

outubro com a volta de quase a totalidade das crianças;

● O segundo ponto: a conversa com as famílias, que ajudaram a entender um pouco

mais sobre a criança (somente com o retorno ao presencial foi possível estabelecer um

diálogo mais frequente com os responsáveis);
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● O terceiro ponto, é: saber que o conteúdo ofertado na sala de aula foi muito maior do

que no ensino remoto.

A professora Malu complementou explicando que as devolutivas das crianças que

estavam no Google Sala de Aula eram mínimas, afirmando que somente teve contato com

Danilo (estudante migrante), após o retorno: “eu só tive contato em agosto quando ele voltou

para o presencial.” O retorno à escola foi um divisor de águas para as famílias e para as

crianças migrantes, a mãe dos estudantes, Rita e Danilo no começo do semestre só mexia a

cabeça, com os dias e a ampliação do contato começou a responder “sim, professora”. “Era

possível sentir a gratidão dela pelo nosso trabalho, ela pega no braço e fala ‘gracias, muito

obrigada’.”

A educação de qualidade e inclusiva implica em reconhecimento e valorização da
diversidade nas escolas, formação de educadoras e educadores para obter
habilidades e competências importantes para a acolhida de migrantes e
compartilhamento de experiências exitosas. Estes pontos serão, a seguir, abordados.
(SÃO PAULO, 2021, p. 81)

Como colocado pela Viviana e retomado pela Malu, as adaptações ocorriam quase

quinzenalmente. Neste processo era possível notar a diferença entre as crianças migrantes. A

estudante Debora, estava desde o começo de 2021 participando das aulas presenciais. Para

ela, poder frequentar a Unidade desde fevereiro, lhe possibilitou ter uma rotina estabelecida e

assim, interagir com as demais crianças. Já para o Danilo, que era o mais novo da casa dele,

as mudanças se tornavam fatores de aflição e de contrariedade. Foram realizadas, naquele

momento, ações possíveis para deixar o ambiente tranquilo e acolhedor, pois, isso faz parte

da rotina. De todo, houve um grande desafio a ser superado, eis que, toda vez que entrava

uma criança nova em sala de aula, esta precisava de uma atenção maior, e sabedora que o

Danilo também queria ser acolhido, a professora utilizava-se de uma estratégia, que era

focar no momento do sono, para estabelecer uma relação mais profunda de afeto, fazendo um

carinho nele, e este logo adormecia e ficava melhor no período da tarde “O Danilo busca o

seu olhar o tempo todo”.

O fato é que essas professoras têm, no cotidiano, uma plataforma de saberes que
muito pode nos ensinar sobre as situações em que todas as personagens da trama
inclusiva estão juntas, no mesmo cenário. Por isso, analisar situações concretas
tende a ser o grande desafio em relação ao tema inclusão. (FREITAS; PRADO,
2016, p.91)
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Seguimos para a quarta pergunta: Como são as relações com as famílias? A

coordenadora explicou que devido ao pouco tempo de cargo, foi inviável um contato mais

significativo com as famílias, contudo de forma coletiva houve a reunião de pais com sua

apresentação para a comunidade escolar. A dinâmica se estruturou com a ida da

coordenadora em cada sala, e esta pode notar que “os responsáveis tinham uma preocupação

com o retorno, em especial como seriam os cuidados e a organização e com relação às vagas

para 2022.” A volta à escola precisou de muita dedicação de toda a equipe, todavia como

completou a professora Viviana “O presencial é fundamental”.

Viviana também explicou que para além do contato com as famílias, o

desenvolvimento das crianças no processo de ensino aprendizagem se consolidou com a volta

das atividades presenciais “O retorno a escola foi fundamental, não tem comparação a criança

que entrou no começo do ano na escola e a criança que está agora: habilidades motoras finas,

habilidades motoras grossas, relacionamento na sala, autonomia. Tudo isso, teve uma

diferença muito grande”.

Outro aspecto extremamente relevante refere-se à questão de como a dinâmica da sala

foi estruturada. Em 2021, as crianças tiveram duas turmas presenciais e uma on-line, com

retomada ao presencial em momentos distintos, com isso: a grande preocupação que se

colocava era conseguir que todos pudessem seguir juntos, com tantas diferenças de vivências.

Para a equipe era preciso estar atento às necessidades das crianças e assim, dar

continuidade às ações sem cobrar habilidades que as crianças não adquiriram. Como nos

coloca Freitas (2022, p. 46) (re)pensar o modo de fazer, configura-se em reduzir a velocidade

para que todos possam chegar juntos.

Diz respeito a (re)pensar processos, modos de fazer, cenários, fazendo com que os
esforços para garantir o acesso e os recursos de acessibilidade não se restrinjam a
demandar adaptações individuais às pessoas. Essas são necessárias e imprescindíveis
em muitas situações, mas inclusão não diz respeito ao instrumentista e seu
instrumento, diz respeito à orquestra. Não é referência à (des)afinação do clarinete,
mas à partitura. (FREITAS, 2022, p.46)

A professora da maneira dela tentava equalizar as necessidades das crianças, como

explica “muitas vezes segurava uma parte da turma e dava uma acelerada, com mais

possibilidades para os outros, com o objetivo que as duas turmas possam chegar no mesmo

lugar”. Segundo ela trazer mais elementos para quem vivenciou as restrições de convívio e de

território foram fundamentais, como no caso da migrante Rita que, em pouco mais de dois
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meses teve uma ampliação significativa de vocabulário e “percebo uma oralidade muito mais

rica, ela tem clareza da diferença entre o português e o espanhol e com isso, a mãe também

teve a possibilidade de aprender novas palavras e conseguimos nos comunicar de uma forma

ainda mais tranquila com a mãe”. Como nos lembra Macedo, Pessanha e Alencar (2020, p.4),

a escola é um espaço privilegiado de escuta e de construção de laços.

Diante desses enfrentamentos, a presença da escola da pequena infância na vida das
crianças pode ser reafirmada ao apoiar e legitimar construções de significados com o
mundo que abarquem as experiências intercambiadas dos sujeitos com a sua
realidade, nem sempre de pronto decifrável e traduzível, mas compreendida como
expressão criadora que deixa rastro em nós. O que nos coloca na percepção da
necessidade de construirmos com as crianças e suas famílias dispositivos que
propiciem a potencialização de sua escuta, pois ao conversarmos com elas, abrimo-
nos para uma escuta sensível e atenta às suas questões, ideias, anseios, temores...
Escutar as infâncias e suas famílias é investir nos esforços para a construção de
sentidos que são negociados coletivamente. (MACEDO, PESSANHA e ALENCAR,
2020, p.4)

A professora Malu na quarta pergunta explicou que: solicitou a autorização para os

responsáveis para criar um grupo de WhatsApp, utilizando o celular pessoal. As famílias

gostaram muito da ideia, e após autorizarem o uso de imagem, a professora fez o grupo e por

lá enviou fotos do que tem sido produzido e vivenciado pelos pequenos. Tal ação teve como

objetivo inicial partilhar as fotos de vivências significativas que as crianças nativas e

migrantes tiveram na escola “É interessante que esta família tenha estas fotos, são os filhos

deles, nós guardamos com tanto carinho a foto dos nossos filhos... E com isso, os laços se

estreitaram mais”. Contudo, como coloca a educadora o que começou como um espaço on-

line de partilha de arquivos passou a ser um meio de união entre a equipe e a família, a

afinidade se tornou tão significativa que quando esta precisava se ausentar, as famílias

perguntavam pelo WhatsApp se ela e seus filhos estavam bem. Também, utilizam deste

aplicativo para relatarem quando um(a) estudante não pode ir à escola porque adoeceu.

[...] conversar com família/responsáveis sobre o trabalho realizado ajuda a dar
continuidade ao acolhimento que se faz na UE, à medida que as (os) professoras (es)
compartilham os princípios e as concepções que regem o PPP. Para isso, os
familiares não param no portão, mas entram no espaço interno da UE para deixar
bebês e crianças. Quando barramos os responsáveis no portão, estamos em
desacordo com as proposições federais e municipais de que a LEI complementa a
educação familiar e em desacordo com os princípios que regem a elaboração deste
currículo. (SÃO PAULO, 2019, p.83)
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Pensando na questão específica do trabalho, a educadora Malu retomou um fato

relevante que ocorreu em junho. Foi feita uma festividade junina para celebrar a cultura

brasileira, sendo que as duas famílias migrantes pediram para tirar fotos e fazer breves

vídeos para poderem enviar para os parentes que estão na Bolívia. A professora, por conta

das outras demandas, não conseguiu de enviar logo após o evento, mas, assim que foi

possível selecionou e enviou para as mães que ficaram muito gratas. Uma delas disse que:

“faz questão de mandar para a família (na Bolívia) para que saibam que ela está bem”. A

professora Viviana mandou para a professora Malu as fotos da irmã Rita para que a família

possa encaminhar para os parentes da Bolívia, assim todos tinham as fotos que captaram

estes momentos especiais. Segundo a ponderação do Conselho Municipal de Educação de São

Paulo (2022, p.14), a imersão aos recursos tecnológicos são elementos articuladores da

relação com as famílias e os(as) estudantes, mas, também se configuram como inovações e

possibilidades de protagonismo:

Não se trata apenas de computadores, mas de ferramentas tecnológicas com
potencial para promover a equidade e a aproximação da escola ao universo dos
educandos, que possibilita além do acesso a imersão em tecnologia, a
experimentação, a depuração de ideia, o protagonismo, o desenvolvimento de
competências não cognitivas, a valorização do trabalho em equipe e das várias
formas de comunicação e expressão. Esse componente curricular propõe a
ressignificação do uso das tecnologias nas atividades do dia a dia, considerando que
os estudantes já se utilizam de recursos digitais: caixas eletrônicos; smartphones;
redes sociais, como WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram e blogs. (SÃO
PAULO, 2022, p.14)

Para finalizar, as professoras explicaram que usam o Google tradutor para

informações importantes e na avaliação. Esta é a forma que encontraram para poder

estabelecer um diálogo com as famílias migrantes e observamos que as professoras tiveram o

cuidado de criar vínculos com as famílias e crianças, e assim, estas se sentiram acolhidas e

incluídas.

Chegamos à última pergunta: como ocorre o atendimento na pandemia, com o retorno

ao presencial? E a CP explicou que a escola estava entrando em mais um momento de

mudança de protocolo no final do ano de 2021, como o retorno de todas as crianças sem

distanciamento, considerando que apenas as famílias que pedirem para permanecer com o

ambiente virtual, se manteriam on-line. Com isso, as duas equipes permanecem, uma com as

postagens e a outra com o atendimento presencial das crianças.
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Outro ponto importante, foi observar que quão menor a criança maior o receio: “as

famílias no espaço do CEI têm mais preocupação com as crianças, do que na EMEI, por estes

serem maiores” até mesmo a Secretaria Municipal de Educação determina relações e espaços

diferentes de bebês e crianças.

Espaço concebido como ambiente para cuidar e educar os bebês incentivando seu
desenvolvimento com inúmeras possibilidades de interações e experiências a partir
das atividades planejadas pela educadora ou educador e as de livre escolha dos bebês,
de acordo com o Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional. Sua
dimensão deve ser na proporção de 1,50 m² por bebê [...] (SÃO PAULO, 2015, p.1)

Podemos notar que a orientação para as crianças de 2 a 5 anos, altera um pouco, bem

como a proporção de espaço muda.

Esse ambiente é destinado a proporcionar às crianças inúmeras possibilidades de
interações e experiências a partir das atividades planejadas pela educadora ou pelo
educador e as de livre escolha das crianças, de acordo com o Projeto Político-
Pedagógico da Unidade Educacional. Sua dimensão deve ser na proporção de 1,20
m² por criança. (SÃO PAULO, 2015, p.1)

Assim, concluímos que as ideias da CP Camile, reforçam as relações das famílias

quando são bebês ou crianças pequenas tendo esta mais proximidade. E para nós fica a

reflexão, será que as crianças já estão em condições de serem consideradas “grandes”? E as

crianças migrantes passam por este distanciamento familiar? Vamos analisar esta última

questão quando entrarmos nas entrevistas com os familiares.

Na quinta pergunta as professoras focaram em dois aspectos, já que durante o processo

já haviam respondido. O primeiro se refere aos maiores desafios como o retorno ao presencial,

e o segundo como tem sido os apontamentos das famílias migrantes neste contexto de volta às

aulas, já que durante o período on-line este contato não ocorreu.

Para Viviana o maior desafio, foi que, logo após o retorno ela pegou o COVID-19, e

com isso, a mesma apresentava um constante medo de levar a doença para casa, “não foi

fácil”. Retomamos Piña-Ferrer (2020, p.195), ao analisar o contexto da pandemia e essa

coloca que é possível notar sequelas geradas como sintomas pós-traumáticos, medo da

infecção, frustração e tédio, suprimentos inadequados.

• Duración de la cuarentena: una mayor duración de la cuarentena se asocia
específicamente con una peor salud mental, síntomas de estrés postraumático,
conductas de evitación e ira.
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•Miedo a la infección: ocurre en los individuos ante algún temor a la epidemia
propiamente y a poder contagiar a miembros de su grupo familiar, manifestándose
en cualquier síntoma de la enfermedad.

•Frustración y aburrimiento: ocurre cuando las personas se encuentran en
aislamiento y no pueden realizar su rutina diaria, quedando reducido el contacto con
los demás miembros que por lo general se rodea, además de las actividades diarias
que realiza: compras, trabajo, entre otras.

•Suministros inadecuados: esto genera gran impacto sobre todo en personas
acostumbradas a tener satisfechas sus necesidades básicas, las mismas van asociadas
con frustración, ansiedad, y enfado propiamente. (PIÑAR- FERRER, 2020, P.195).
Tradução7

A professora completa sua exposição retomando as seguintes situações: em 2021

houveram muitos protocolos nos quais algumas pessoas viam como exagero, outros

ignoravam as ações, a equipe em especial as professoras, tentavam cumprir para evitar a

contaminação. Para além disso, muitos recomeços, e, a escola em cada um destes momentos

precisou criar meios para ajustar a realidade às inevitáveis mudanças para garantir a

melhor educação possível.

A educadora Viviana falou que: Os protocolos ajudaram nas questões sanitárias,

tendo em vista que minimizavam as situações de proliferação do vírus, mas, atrapalhavam as

ações pedagógicas, o mais marcante foi o uso da máscara “a máscara te limita de certa forma,

como no momento de cantar, de silabar, de contar história”. A professora Malu lembrou que

elaboraram uma estratégia, usaram a Face Shield para contarem histórias para as crianças e

assim todos ouviam. Em outro momento, foi necessário chamar o grupo todo e com a

máscara não era possível que todos escutassem, sendo assim abaixava um pouco para poder

reunir a turma. “Quando as crianças voltaram e viram o espaço enorme da escola eles

queriam explorar tudo, já que passaram um ano ou mais dentro de casa sem poder explorar

mais locais.”

Outro ponto de reflexão apresentado foi o distanciamento, “o distanciamento é

inviável, pois, eles vivem no contato e gostam de brincar juntos. É impossível cumprir à risca.

7 • Duração da quarentena: uma maior duração da quarentena está especificamente associada à piora da saúde
mental, sintomas de TEPT, comportamentos de evasão e raiva.
• Medo da infecção: ocorre em indivíduos que devido a algum medo da própria epidemia e de poder infectar os
membros de seu grupo familiar, manifestando algum sintoma da doença.
• Frustração e tédio: ocorre quando as pessoas estão isoladas e não conseguem realizar sua rotina diária,
reduzindo o contato com outros membros que costumam se cercar, além das atividades diárias que fazem:
compras, trabalho, entre outros.
• Suprimentos inadequados: isso gera grande impacto especialmente em pessoas acostumadas a ter suas
necessidades básicas atendidas, elas estão associadas à frustração, ansiedade e raiva em si.
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Mantêm-se algumas coisas, em especial a higiene, isso a escola conseguiu (álcool, limpeza da

sala e organização dos espaços) e mais, o uso de máscara pelas crianças o tempo todo, eles

não conseguem brincar separados é complicado” e a impossibilidade do toque. Cabe a nós

retomarmos o Currículo Integrador, que reforça a importância da interação entre as crianças:

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, bebês e crianças expressam, na
interação com seus pares em todas as oportunidades e por meio de diferentes
linguagens, o que vivem e os sentidos que constroem para as experiências vividas.
Essas formas de entender e explicar as experiências vividas são produzidas a partir
das culturas adultas, em diálogo com as culturas infantis, e se revelam nas
brincadeiras, nos enredos que as compõem, no uso que fazem dos objetos, dos
brinquedos e dos artefatos criados, nos valores partilhados e negociados com outras
crianças, nos seus interesses, interações e formas de resistência às imposições dos
adultos. (SÃO PAULO, 2015, p.14)

As professoras concluem este aspecto com duas ponderações: a primeira consiste em

um retrocesso “Existe uma barreira a ser quebrada, com o retorno e por conta dos protocolos,

voltou o olhar da educação infantil como espaço único de cuidado, desvencilhada da base

educativa.”, todavia, a segunda ponderação nos faz entender que apesar das adversidades os

resultados foram positivos, mesmo com a necessidade de sempre haver adaptações, a equipe

percebeu um ótimo desenvolvimento de forma geral nas crianças, sendo assim: “O lugar da

criança é na escola.”

Para finalizar as reflexões das professoras, estaremos retomando as observações

específicas quanto às crianças migrantes. Ambas as professoras abordaram sobre a

alimentação e explicaram que a progenitora na entrada disse “A Rita não quer comer a

minha comida, só a da escola. E ela gosta da comida da escola e das frutas brasileiras”. A mãe

afirmou para a equipe que não sabia se era a forma de fazer ou de temperar, mas, a

estudante preferia a comida da escola e ela se alimentava bem em todas as refeições. As

professoras e a coordenadora deixaram claro que os alimentos são saudáveis, feitos com

muito zelo.

Na primeira infância, o repertório alimentar do bebê e da criança é ampliado desde a
fase de introdução de alimentos até as novas experiências que contribuem, de forma
importante, para constituição de hábitos alimentares e marca a história, cultura e
identidade do sujeito. Os hábitos alimentares permanecem em construção durante
toda a vida, sendo as atitudes e o comportamento alimentar infantil influenciados por
diversos fatores, como os aspectos culturais, sociais, mídia, convívio familiar, com
educadoras(es) e com outros bebês e crianças. (SÃO PAULO, 2020, p.12)
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A estudante Debora gosta do arroz, feijão e carne, mas a salada independente do que é

ofertado não apetece ao paladar, com isso a educadora comentou com o pai que a Debora não

estava comendo salada. Ele conversou sério, e a criança começou a provar algumas coisas,

de todo prefere proteína, arroz e feijão e repete muitas vezes estes alimentos. Sendo assim, é

papel da escola e da família propor vivências alimentares significativas para as crianças.

As educadoras pontuaram que a questão de respeito é um pilar da educação das

famílias bolivianas, que quando estavam na escola, sempre deixaram isso claro, então “ao

mesmo tempo que são cuidadosos, carinhosos também são firmes.” As crianças migrantes

internacionais têm a “roupa organizada e limpa, comem bem a maior parte do que é ofertado

pela escola”. Frente às condições de outras crianças que demonstram dificuldade de ter suas

roupas em condições de uso ou que chegam na escola chorando por fome. A equipe vê nestas

famílias melhores condições de sobrevivência.

A educadora Viviana contou sobre a estudante: “Rita teve na escola a primeira

experiência de pintar o rosto, na semana das crianças e isso para ela foi um momento

inesquecível” as educadoras tiveram o cuidado de ver qual o desenho que ela queria,

fotografar, e posteriormente partilharam com a família. Quando a escola constrói momentos

especiais que possibilitam a inclusão, esta entende que seu território é um espaço privilegiado

para o encontro das diferenças como nos coloca o Currículo dos Povos Migrantes.

É preciso também reconhecer a escola como um espaço do encontro entre diferentes.
Compreender e se apropriar do seu papel na expansão e diversificação de repertórios,
saberes e conhecimentos de diferentes ordens de bebês, crianças, adolescentes,
jovens e adultos. E ainda, no desenvolvimento, junto a esses estudantes, de formas
de sensibilidade e sociabilidade que ajudem a conceber subjetividades especialmente
comprometidas com o rompimento de relações de dominação socioeconômica,
étnico-racial, de gênero, regional, linguística, religiosa (SÃO PAULO, 2021, p.82)

Finalizamos com a fala da professora Malu, que ao conversar com o responsável da

estudante contou sobre as dificuldades que passaram durante a pandemia: “O pai da estudante

Debora falou que 2020 foi um ano de muita dificuldade, comentou que por conta da pandemia,

as condições de trabalho neste ano tanto na Bolívia e no Brasil ficaram parecidas. De todo, em

2021 as confecções começaram a ter novamente demanda e por isso, tem dias que ele chega

com muito sono de virar a noite para dar conta pois tem trabalhado muito. Mesmo assim,

sente falta da família.”
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6.3 O Terceiro Baú: o Ouro Andino - A busca por dignidade

Nosso último baú mostra a trajetória das duas mães migrantes internacionais vindas da

Bolívia. Um verdadeiro ouro Andino. Estas falas são fundamentais para a garantia de

diferentes olhares da realidade vivida e assim, potencializar a análise sobre as experiências

das crianças migrantes no contexto da pandemia.

As mães, assim como a equipe escolar, autorizaram as entrevistas, e as mesmas

receberam nomes fictícios. A narrativa que segue tem uma sequência: as mães iniciam

explicando o processo de migração, depois adentraram no contexto da pandemia e finalizam

com as relações estabelecidas com a escola e o processo de ensino e aprendizagem.

As entrevistas foram realizadas em duas modalidades, uma on-line e a outra presencial.

A senhora Mariah mãe da estudante Deborah solicitou que ao invés de utilizarmos o Google

Meet, as conversas fossem gravadas em áudios pelo aplicativo WhatsApp. Já Mônica

compareceu no CEMEI Professora Leila Gallaci Metzker com horário previamente agendado

e realizou a entrevista com a pesquisadora presencialmente.

6.3.1 As memórias, sentimentos e perspectivas de “las mamas”

Mariah iniciou a entrevista contando um pouco sobre a sua cidade de origem que era

“Cochabamba” e também sobre a sua composição familiar. Ela casou-se com Guilherme

(nascido em Santa Cruz de la Sierra), o casal teve três filhos: Ricardo que tinha doze anos,

Bruno que tinha nove anos e Debora que tinha três anos. Mariah morou na Bolívia até os

vinte e quatro anos, onde vivia com seis irmãos e mãe, pois o pai faleceu quando era criança.

Sua trajetória para o Brasil se inicia com um convite para melhorar as condições

financeiras, tendo aceitado trabalhar como babá. “Trabalhei de babá na casa de um senador

(funcionário da embaixada) que era casado com uma brasileira.” Inicialmente não saia nem

de final de semana por não conhecer o Brasil e por acreditar que o discurso de seus chefes

era baseado na realidade. De todo, com a chegada de outros bolivianos essa passou a ter

coragem de ir ao centro de São Paulo e lá conheceu um rapaz que se tornaria seu esposo.
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Guilherme explicou que “no Brasil existem leis trabalhistas”, diferentes funções recebem

valores distintos (Mariah era babá em tempo integral, e também exercia a função de

cozinheira e limpava a casa).

Ao questionar a situação e levantar a necessidade de seguir as leis do Brasil, o patrão

a respondeu dizendo: “Você terá que nos devolver o valor da passagem” e ela retrucou que

não havia problema, desde que eles pagassem sua volta. A esposa então interveio e colocou

que acertariam tudo, aumentando o valor do salário e organizando as folgas. Tendo os

direitos garantidos, permaneceu por alguns anos na casa e reforçou que criou um ótimo

vínculo com a família ao sair do trabalho “Depois que me casei ainda visitava a família”.

No começo não gostava do Brasil, frente a todas as adversidades que passou, mas com

o tempo sentiu carinho, e reforçou durante a entrevista que nesta nação construiu sua

história. Um dos fatores positivos foi a oportunidade que uma amiga lhe proporcionou,

durante a primeira gestação, dela trabalhar na época fazendo comida, Mariah fazia a marmita

para as pessoas que trabalhavam na oficina.

A família tomou um novo rumo, seu esposo alugou uma casa grande onde poderiam

morar e também ter um espaço de oficina, e com ajuda de alguns amigos fizeram na frente o

espaço de costura e nos fundos uma moradia precária. A rotina na primeira oficina era

complexa. O pai ensinou a mãe a costurar, todavia devido às condições de trabalho: “parte

das máquinas ficavam debaixo de uma lona e a casa quando chovia entrava água”, houve uma

denúncia e a polícia interditou o local. Alugaram uma outra casa agora no Taboão da Serra,

mas por conta de questões de umidade mudaram-se novamente para próximo do CEMEI

Leila.

A entrevistada contou que em sua terra natal: “Eu tinha um restaurante”, então durante

a semana ela trabalhava com o esposo costurando, e nos finais de semana exercia o ofício

com confeitaria e ministrava cursos no Brás para os bolivianos.

Com relação à primeira pergunta (O que mudou com a pandemia na sua história)

Mariah fez as seguintes reflexões: Com a Pandemia a família não tinha serviço, uma grande

preocupação era o aluguel, mas, “o dono da casa muito compreensivo deixou pagar depois”.

Foi neste momento que, conseguiram com uma amiga a oportunidade de fazer máscaras de

TNT (por um pequeno valor), mas o negócio não teve a devolutiva esperada, “só pagaram



114

uma vez, na segunda vez não tivemos pagamento”. Guilherme, mesmo apreensivo por ter

começado a dirigir em 2020, pegou o carro, foi até outro bairro e conseguiu uma boa

encomenda de aventais e a família conseguiu terminar o ano sem maiores dificuldades.

Frente às adversidades que todos passaram na Pandemia, a mãe deixou claro que, quer

para os seus filhos melhores condições de vida: “não quero que eles trabalhem com costura”,

pois, costurar se configura como um trabalho muito cansativo. Os pais trabalham por

encomenda, às vezes precisavam ficar até mais tarde ou trabalhar de final de semana para

poder entregar dentro do prazo.

Segundo a mãe “Em todos os países têm trabalho”, contudo a vinda para o Brasil foi

para conseguir se estabelecer economicamente. O objetivo inicial era de retorno à Bolívia em

poucos anos, mas a família foi se acostumando e a volta foi sendo adiada, sendo garantida

somente as visitas aos familiares. Todavia, um fato possivelmente mudará a realidade da

família para os próximos anos, houve o falecimento da sogra (mãe de Guilherme) e talvez,

todos precisem retornar a sua terra natal.

Na segunda pergunta, (Como foram as experiências de educação no momento remoto)

a mãe respondeu explicando que: A família não conseguiu acessar o Google Sala de Aula

com a Debora, visto que não havia tempo hábil para estar realizando as atividades, os pais

estavam focados em trabalhar “meu trabalho, não dá tempo de atender a ela”.

No que se refere à terceira pergunta (Como está sendo o ensino híbrido): A mãe

relatou que a casa é pequena, por isso, não havia muito espaço para poder brincar e os filhos

mais velhos não queriam interagir com a Débora por ser a única menina. Sendo assim, no

momento em que foi possível o retorno, a mãe a levou para a escola. Com isso, a menina

ficou muito feliz com o retorno ao presencial pois, teriam local adequado, bem como outras

crianças para brincar. A mãe fechou o pensamento com a seguinte frase: “só pedia a Deus

que guardasse a Debora desta enfermidade”.

No que tange a quarta pergunta (Como são as relações com as famílias), Mariah focou

no espaço da unidade e na sequência, no trabalho realizado pelas educadoras. Conforme ela, o

ambiente é muito bem arejado, com um lugar adequado para brincadeiras e jogos. As

professoras cuidaram muito bem das crianças, e a Débora também estabeleceu uma boa

interação com os colegas. A mãe reforça que quando não conseguia levá-la, esta perguntava:
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“Por que você não me levou à escola? Eu queria ir para a escola”. Na reflexão da mãe, só

queremos ir aonde gostamos. Durante o ano, foi possível perceber a evolução da pequena, já

que era recorrente ver a filha perguntando e falando sobre coisas surpreendentes (sobre

diferentes animais, brincadeiras, entre outros).

A quinta e última pergunta (Como ocorre o atendimento na pandemia, com o retorno

ao presencial). Segundo Mariah, foi tranquilo: como Debora voltou na primeira turma já sabe

a rotina.

A mãe fez uma consideração quanto ao trajeto para a escola. O leitor precisa saber que

a Unidade Escolar se encontra na parte superior de um morro e que o fluxo de carros nas duas

mãos é intenso. Sendo que, até aquele momento, havia apenas uma faixa de pedestres para

realizar a travessia, segundo esta, para além do vírus, este era um fator de aflição “se tivesse

alguém para ajudar a passar para o outro lado da faixa, ajudaria” sua solicitação de melhoria

da travessia, instalação de um farol ou uma pessoa da Companhia de Engenharia de Tráfego

(CET) foi encaminhada para a gestão.

A segunda mãe a ser entrevistada foi a Mônica, esta (re)encontrou com seu esposo no

Brasil. O casal estava com 3 filhos, Lucas com 10 anos, Rita que fez 5 anos e Danilo com 4

anos. Ela e o esposo são bolivianos e os filhos nasceram no Brasil.

Mônica relata que veio para o Brasil em busca de trabalho e melhores condições de

vida, pois em sua terra natal, não havia salários bons. Quando chegou no país trabalhou por

um ano como cozinheira de uma oficina, porém a jornada de trabalho era muito desgastante,

“Entrava às sete horas e saia meia noite.” Após este momento difícil, conseguiu ingressar em

uma empresa de costura com horário comercial “Era oficina brasileira”.

Em pouco tempo, (re)encontrou o pai das crianças em outra oficina. Na Bolívia ambos

estudaram juntos “estudávamos na mesma escola e na mesma classe”, os dois vieram para o

Brasil em momentos diferentes, no entanto acabaram trabalhando no mesmo local, se

apaixonaram e se casaram.

No que tange a primeira pergunta (O que mudou com a pandemia na sua história). Ao

ouvir a pergunta o semblante da entrevistada entristeceu: “O que mais mudou com a

Pandemia foi a falta de trabalho” e na sequência explicou da sua preocupação de como se

manteriam sem serviços de costura? Os pais não eram registrados, então seguiram
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procurando por oportunidades, e encontraram pessoas que precisavam de mão de obra para

“a produção de máscaras de Tecido não Tecido (TNT) era a única coisa de tinha”, o valor era

pequeno, mas, com o auxílio do governo "Auxilio Brasil” foi possível se manter.

Para os pais duas questões foram mais custosas, a primeira da moradia e a segunda à

distância da família, e com isso a falta de uma rede de apoio. Segundo a Monica “O aluguel

mata” e como eles não tinham família no Brasil, não havia para quem pedir ajuda na

Pandemia, com isso tudo ficou mais complexo.

Com relação à segunda pergunta, (Como foram as experiências de educação no

momento remoto). Foi notório que a educação se tornou uma tarefa árdua, pois a mãe alegou

que não tinha fluência no português “não sei falar bem e escrever sou péssima”, e, como o

mais velho estava no Ensino Fundamental, o foco foi ajudá-lo. Não obstante, se esforçava,

mas não conseguia ter sucesso com as tarefas escolares. Portanto, a família decidiu que

“assim que fosse possível o retorno, ele voltaria”. Para os menores não houve acesso on-line

(seja no ensino remoto ou no momento híbrido).

Na terceira pergunta (Como está sendo o ensino híbrido), a entrevistada explanou que

os filhos menores não conseguiram participar da educação online e que o maior medo com

relação ao retorno era o COVID-19. Havia uma sensação de insegurança “sempre com

medo do vírus”. Entretanto, as crianças aprendem melhor na escola, “é preciso que

aproveitem a escola, a professora tem mais sabedoria para ensiná-los”.

Realizou-se a quarta pergunta (Como são as relações com as famílias), e Monica

respondeu que: a relação com a escola é muito boa “Um dia Danilo passou mal na escola e

me chamaram e vim socorrê-lo". A mãe aclarou que, em 2021 houve a volta ao trabalho de

costura e os pais muitas vezes ficavam cansados e com sono, por isso, os filhos precisavam se

ausentar do CEMEI. A equipe da secretaria estava sempre em conexão com ela “a escola

sempre atende muito bem”.

Na quinta questão (Como ocorre o atendimento na pandemia, com o retorno ao

presencial), a mãe explicou que, quanto ao protocolo, como uso de máscara e álcool eram

tranquilos, pois a família já havia criado os hábitos em casa para evitar o vírus, “Eles

chegam em casa lavando as mãos e tirando os sapatos”.
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A mãe terminou a entrevista com as seguintes considerações: “Eu me sinto feliz neste

país, por todo o acolhimento que recebo”. No Brasil a rede pública hospitalar Sistema Único

de Saúde (SUS) é muito boa, na Bolívia os hospitais são muito caros. A escola pública

também é muito boa e acolhedora.

6.3.2 Apreciando a riqueza do Ouro Andino

O primeiro aspecto que abordaremos, relatado por ambas as mães, foi a triste realidade

do trabalho análogo à escravidão quando do ingresso ao nosso país.

Mariah contou: "Trabalhei de babá na casa de um senador (funcionário da embaixada)

que era casado com uma brasileira.” Inicialmente não saia nem de final de semana por não

conhecer o Brasil e por acreditar que o discurso de seus chefes era baseado na realidade.

Monica relatou uma realidade parecida: Quando chegou no país trabalhou por um ano

como cozinheira de uma oficina, porém a jornada de trabalho era muito desgastante,

“Entrava às sete horas e saia meia noite.”

Como nos recorda Miraglia (2008, p.153), o trabalho escravo contemporâneo subtrai

direitos mínimos e não garante a dignidade tão fundamental para a existência da pessoa.

A essência do trabalho escravo contemporâneo, e o que o torna tão repulsivo, é a
ofensa ao substrato mínimo dos direitos fundamentais do homem: a dignidade da
pessoa humana, em ambas as suas dimensões. É aquele labor que se desempenha
com o rebaixamento da mão-de-obra a mera mercadoria descartável e donde o
capitalista aufere seu lucro, principalmente, pela superexploração do homem-
trabalhador (MIRAGLIA, 2008, p.153)

As pessoas que partem de sua terra natal, por diversos motivos, fugindo da fome, das

perseguições, dos desastres naturais, das guerras, entre tantas outras circunstâncias, e saindo

de uma situação de tamanha vulnerabilidade se deparam com outra difícil realidade, o

trabalho análogo a escravidão.

Felizmente, apesar das dificuldades ambas conseguiram vencer esta etapa e

consolidaram suas famílias.

Outro ponto que precisamos contextualizar é a questão da moradia.
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Mariah explicou que: seu esposo alugou uma casa grande onde poderiam morar e

também ter um espaço de oficina, e com ajuda de alguns amigos fizeram na frente o espaço

de costura e nos fundos uma moradia precária. A rotina na primeira oficina era complexa. O

pai ensinou a mãe a costurar, todavia devido às condições de trabalho: “parte das máquinas

ficavam debaixo de uma lona e a casa quando chovia entrava água”, houve uma denúncia e a

polícia interditou o local. Alugaram uma outra casa agora no Taboão da Serra, mas por

conta de questões de umidade mudaram-se novamente para próximo do CEMEI Leila.

Monica sucintamente disse que: “O aluguel mata”.

Para que o migrante tenha dignidade é preciso que seus direitos básicos possam ser

atendidos. Quando Lodi, Santos e Rebellatto (2020, p. 33) citam SAYAD (1998), retoma uma

realidade que há décadas, lamentavelmente persiste, de instalações precárias de moradia para

pessoas imigrantes.

Outrossim, diante da dificuldade do acesso à moradia, muitos buscam as ocupações
ou alojamentos irregulares como alternativa para residirem. Neste contexto ressalta-
se a precariedade dos ambientes e as condições insalubres. Devido a esse fato, tem-
se a percepção social do imigrante, sendo suas condições de trabalho, de vida e de
habitação determinantes para toda a representação de seu ambiente e de tudo que se
vincula a ele (SAYAD, 1998). (LODI, SANTOS, REBELLATTO, 2020, p.33)

Tendo refletido brevemente sobre estes aspectos, pois perpassam nosso objeto de

estudo, mas, não são o foco principal, retomamos ao nosso eixo estruturante a questão da

educação para as crianças migrantes durante a pandemia.

No que se refere à primeira questão (O que mudou com a pandemia na sua história).

Mariah e Monica deixaram claro, que a falta de trabalho foi um fator de angústia, pois era

com o dinheiro das encomendas que ambas as famílias se mantinham financeiramente. E que

com ajuda de conhecidos passaram a costurar o que em 2020 era de extrema necessidade,

máscaras e aventais.

Mariah lembrou que: Com a Pandemia a família não tinha serviço, e que,

conseguiram com uma amiga a oportunidade de fazer máscaras de TNT (por um pequeno

valor), mas o negócio não teve a devolutiva esperada, “só pagaram uma vez, na segunda vez,

não tivemos pagamento”. Guilherme, mesmo apreensivo por ter começado a dirigir em 2020,

pegou o carro, foi até outro bairro e conseguiu uma boa encomenda de aventais e a família

conseguiu terminar o ano sem maiores dificuldades.
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Monica entristeceu e pontuou: “O que mais mudou com a Pandemia foi a falta de

trabalho” e na sequência explicou da sua preocupação de como se manteriam sem serviços de

costura? Os pais não eram registrados, então seguiram procurando por oportunidades, e

encontraram pessoas que precisavam de mão de obra para “a produção de máscaras de TNT,

era a única coisa que tinha".

Conforme a nota técnica elaborada para o Fórum Permanente de Mobilidade
Humana do Rio Grande do Sul: "A emergência decorrente da pandemia evidenciou e
potencializou duas questões centrais: a (in) segurança alimentar, trabalho e renda,
tônicas da mobilidade humana internacional, bem como a situação de exclusão
decorrente da dificuldade de acesso à informação, documentos e serviços. A
emergência em saúde pelo contexto da COVID-19 está associada às determinantes
sociais de saúde coletiva da população migrante e refugiada, associados ao trabalho,
renda, moradia, alimentação, escolaridade, especificidades de um grupo social, etc,.
Apesar dessa dimensão da saúde, a percepção sobre as dificuldades de “acesso à
saúde”, fez com que tal fator deixasse de ser apontado no diagnóstico dentre as
principais vivenciadas durante a pandemia pela população migrante e refugiada,
muito pela compreensão mais restrita que se tem de saúde como acesso universal aos
serviços diretos do SUS” (NOSCHANG, PIUCCO, 2020, pág. 16)

Outro aspecto importante, citado por uma das mães foi a política pública de

transferência de renda para as famílias mais vulneráveis, o auxílio do governo "Auxilio

Brasil”. Esta ajuda monetária se colocou como uma ação positiva, atendendo as necessidades

básicas das famílias brasileiras e imigrantes no momento da Pandemia.

Na segunda pergunta: Como foram as experiências de educação no momento remoto?

Mariah respondeu que: A família não conseguiu acessar o Google Sala de Aula com a

Debora, visto que não havia tempo hábil para estar realizando as atividades, os pais estavam

focados em trabalhar “meu trabalho, não dá tempo de atender a ela”.

Monica explicou que: não tinha fluência no português “não sei falar bem e escrever

sou péssima” e como o mais velho estava no Ensino Fundamental, o foco foi ajudá-lo. Não

obstante, se esforçava, mas não conseguia ter sucesso com as tarefas escolares. Portanto, a

família decidiu que “assim que fosse possível o retorno, ele voltaria”. Para os menores não

houve acesso on-line (seja no ensino remoto ou no momento híbrido).

Cabe retomarmos algo que pontuamos no começo do trabalho, ter acesso não garante

ser incluído. As crianças migrantes foram colocadas na plataforma pela Prefeitura, contudo

em momento algum conseguiram estar neste espaço virtual, sendo assim estas foram

preteridas. Cabe refletir que não basta criar uma plataforma, este meio não garante a inclusão.
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Freitas (2022, p.48) lembra que a Inclusão é complexa e necessita uma mudança profunda no

modo de fazer:

Inclusão diz respeito ao complexo, mas inescapável, desafio de redimensionar os
modos de fazer com todos. Assim, mais do que abordar a escola na cidade, é
fundamental abordar a escola com a cidade. Inclusão é a palavra-chave para que a
educação escolar seja repensada e inserida no conjunto dos grandes desafios que a
humanidade enfrenta [...] (FREITAS, 2022, p. 48)

E algumas questões da realidade precisam ser pensadas:

1) A necessidade de trabalhar: para as famílias a renda primária advém de encomendas

que são a base da subsistência e manutenção de todos. Para tanto, os responsáveis

trabalham com a costura e desta maneira o tempo despendido para estar com as

crianças é reduzido. Como citado por uma das mães, durante a pandemia não havia

tempo para acessar o conteúdo destinado às crianças da Educação Infantil;

2) Os filhos mais velhos: para os estudantes do Ensino Fundamental os conteúdos e

exercícios eram obrigatórios para a garantia do ano letivo, desta maneira uma das

mães relata que tentou ajudá-lo, mas como as atividades estavam todas em português

era quase impossível conseguir;

3) E as dificuldades inerentes de um momento de pandemia como perdas de entes

queridos, doenças, como explicado por Mariah, ao contar sobre o falecimento de sua

sogra.

Ao nos depararmos com a mãe que expõe sua aflição dizendo: “não sei falar bem e

escrever sou péssima”, se configura como um aspecto da educação que precisa acolher e

mudar as estruturas que se apresentam até o momento.

Para além da disposição a diferentes formas de comunicação, para garantir o direito
à educação e a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, há que se
adotar uma escuta ativa, que transcenda o som da língua falada e compreenda as
diferentes linguagens que expressam bebês, crianças, jovens e adultos. O silêncio
pode nos dizer muito se estivermos atentos a ele. Assim como a interação ou sua
ausência. E a escola tem que estar disposta a ouvir e entender o dito e o não dito.
(SÃO PAULO, 2021, p.54)

É preciso ter empatia com as dificuldades encontradas, e, pensar em alternativas para

as barreiras linguísticas que as crianças de famílias migrantes enfrentam, estabelecendo uma

parceria entre escola e família.

No que se refere à terceira pergunta: Como está sendo o ensino híbrido?
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Ambas as mães apontaram a necessidade de retorno à escola. O que mudou entre elas,

foi quando do retorno, já que as orientações de distanciamento constantes no protocolo

possuíam regras, entre elas a de priorizar a volta dos maiores, pois, estes teriam mais

condições de cumprir as orientações estabelecidas e com isso, houve uma ordem de retorno o

que acabou fazendo com que Debora por ser mais velha voltasse antes, e assim que houve

vaga para os dois irmãos, Davi e Rita, estes passaram a frequentar juntos a Unidade.

A casa da família de Debora é pequena, e os irmãos, por serem mais velhos e meninos,

não queriam brincar com ela, conforme a mãe: os filhos mais velhos não queriam interagir

com a Débora por ser a única menina. Sendo assim, no momento em que foi possível o

retorno, a mãe a levou para a escola. Com isso, a menina ficou muito feliz com o retorno ao

presencial.

A entrevistada Monica, ressaltou que os filhos menores não conseguiram participar

da educação online das crianças e que aprendem melhor na escola, “é preciso que

aproveitem a escola, a professora tem mais sabedoria para ensiná-los”.

Para as mães a escola é um espaço rico de possibilidade já que com as interações,

brincadeiras e ações pedagógicas as crianças se fortalecem em suas vivências integrais, como

nos aponta também o currículo:

As interações e as brincadeiras devem compor o currículo e possibilitar a realização
de projetos pedagógicos que envolvam as diversas linguagens presentes nas
experiências, sem separá-las, pois não é de modo fragmentado que os bebês e as
crianças aprendem, mas enquanto vivenciam uma situação de forma integral. (SÃO
PAULO, 2019 p.68)

O maior receio das famílias era a contaminação por conta do COVID “sempre com

medo do vírus” e “só pedia a Deus que guardasse a Debora desta enfermidade”. Esta

preocupação se configura por conta do status que o coronavírus teve com base em sua alta

letalidade.

A elevação rápida dos números de casos e óbitos na China levou a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a decretar em 30 de janeiro de 2020 uma Emergência em
Saúde Pública de Interesse Internacional . A partir desse momento, observou-se uma
sequência de dispositivos sanitários sendo requisitados pela OMS até chegarmos ao
status de pandemia mundial decretada em 11 de março de 2020 (MOREIRA, 2020,
p.1)
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Tendo pensado o ensino híbrido, com a realidade do retorno, seguimos a quarta

pergunta: Como são as relações com as famílias?

Neste aspecto as famílias estruturaram a resposta em três eixos: espaço da escola,

relação com as professoras e acolhimento da secretaria.

Segundo a mãe, o ambiente é muito bem arejado, com um lugar adequado para

brincadeiras e jogos. Como analisamos anteriormente, as condições de moradia das famílias

são precárias e ao possibilitar um espaço amplo, com parque, horta e brinquedos, os

responsáveis e as crianças desenvolvem vínculos e memórias.

No aspecto da ação das professoras a mãe Mariah comentou que, as professoras

cuidaram muito bem das crianças, e a Débora também estabeleceu uma boa interação com

os colegas. E quando não é possível levar a estudante para o CEMEI Leila, esta pergunta:

“Por que você não me levou à escola? Eu queria ir para a escola”. Para Macedo, Pessanha e

Alencar (2020, p. 4) a escola é o segundo local no qual a criança interage com outros adultos

e também com outras crianças e as relações estabelecidas neste espaço são únicas.

Para a maioria de nós, a escola acaba sendo o segundo grupo social com o qual
passamos a interagir. Nesta medida, é necessário que a família e a escola das
infâncias criem dispositivos (AGAMBEN, 2009) de escuta, a fim de se estabelecer
uma relação afetiva que propicie o bem-estar de todos os sujeitos envolvidos neste
contexto. Sendo assim, o que a pandemia também nos desafia é pensar sobre essas
relações e principalmente como elas vinham sendo construídas antes do período de
recolhimento social. E ainda, como serão estabelecidas essas relações, quando
retomarmos as rotinas de interações presenciais. (MACEDO, PESSANHA e
ALENCAR, 2020, p.4)

Para a responsável Mônica: a relação com a escola é muito boa. Em seu breve relato:

“Um dia Danilo passou mal na escola e me chamaram e vim socorrê-lo" e “a escola sempre

atende muito bem”. Podemos notar que a relação afetiva proposta se efetiva desde a entrada

da escola.

A quinta e última pergunta: Como ocorre o atendimento na pandemia, com o retorno

ao presencial?

Segundo Mariah, foi tranquilo: como Debora voltou na primeira turma já sabe a

rotina. E para mãe Monica explicou que, quanto ao protocolo, como uso de máscara e álcool

eram tranquilos, pois a família já havia criado os hábitos em casa para evitar o vírus, “Eles

chegam em casa lavando as mãos e tirando os sapatos”. Lave e Packer (2011, p.21) lembram
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que a aprendizagem é um aspecto integral da atividade no e com o mundo em todos os

momentos, e com relação a pandemia foi preciso aprender a se prevenir.

Los estudiantes cambian en formas que no pueden interpretarse únicamente en
términos de conocimiento: ellos se “vuelven responsables”; “realmente cambian”;
“crecen”. Una teoría adecuada del aprendizaje en la escuela descubrirá, describirá y
promoverá el trabajo ontológico en el aula que se encuentra detrás de dichos
cambios; la poesía que ocurre, no primordialmente en el trabajo académico que se
produce, sino en las relaciones humanas que hacen que ese trabajo académico sea
posible. (LAVE, PACKER, 2011, p.21) Tradução 8

Concluindo as entrevistas as mães agradeceram e acrescentaram um pedido. Mariah

ficou muito feliz por alguém ouvir sua história e completou com seu receio quanto ao trajeto

pois, a Unidade Escolar se encontra na parte superior de um morro e o fluxo de carros nas

duas mãos é intenso, “se tivesse alguém para ajudar a passar para o outro lado da faixa,

ajudaria”. Passamos a solicitação de melhoria da travessia, instalação de um farol ou uma

pessoa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para a gestão, a diretora ficou de

encaminhar um pedido reforçando a necessidade de uma via mais segura.

A mãe Monica terminou a entrevista com as seguintes considerações: “Eu me sinto

feliz neste país, por todo o acolhimento que recebo”. No Brasil a rede pública hospitalar

(Sistema Único de Saúde (SUS)) é muito boa, na Bolívia os hospitais são muito caros. A

escola pública também é muito boa e acolhedora. Tal devolutiva é positiva, e apesar de todas

as adversidades e as inúmeras melhorias que ainda precisamos fazer, nos parece que devagar

caminhamos para o sentido certo.

8 Os alunos mudam as formas, que não podem ser interpretadas, apenas em termos de conhecimento: eles "se
tornam responsáveis"; "realmente mudar"; "Cresça". Uma teoria adequada da aprendizagem na escola descobrirá,
descreverá e promoverá o trabalho ontológico em sala de aula por trás dessas mudanças; a poesia que ocorre, não
principalmente no trabalho acadêmico que é produzido, mas nas relações humanas que tornam possível esse
trabalho acadêmico.
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7. Considerações finais, os confins de uma jornada

O caminho não começa a ser trilhado quando colocamos os pés na estrada, e sim,

quando paramos para pensar na possibilidade de segui-lo. Este foi o convite para a jornada

que percorremos. Toda esta trajetória nos levou a refletir enquanto caminhávamos, admirando

cada detalhe, conseguimos repensar sobre a realidade que tínhamos, temos e teremos.

Espero que eu tenha conseguido durante nossa viagem, estadia, e, agora partida. Ter te

oferecido o que descobri. Como nos coloca Rockwell e Ezpeleta (2007, p.134), a escola é um

“processo inacabado” e para as pessoas que se dedicam a estudá-la é preciso ter olhos para ver

e ouvido para ouvir, chegando ao “indocumentado”.

Três eixos nortearam o trabalho: a questão da migração, a realidade da escola e o

contexto da pandemia. E ao ouvir os diferentes atores9 nos deparamos com uma reflexão

desde o início do trabalho, ter acesso, não garante inclusão.

É importante relembrarmos que mesmo antes do processo pandêmico, a realidade da

migração já se configurava como um desafio. A dinâmica de deslocamento sempre existiu,

contudo, se tornou mais recorrente no espaço e no tempo contemporâneo, motivada por

desastres naturais, questões políticas, econômicas, entre outras. Braga (2019A, p.3) nos

rememora que a chegada dos imigrantes impulsiona mudanças sociais e novas políticas

públicas:
Em relação às características, há que se considerar que os imigrantes que chegam ao
Brasil são, majoritariamente, oriundos do sul global, elemento que diferencia esses
fluxos daqueles observados no século XIX e início do século XX, caracterizados
pelo ingresso de imigrantes do hemisfério norte (BÓGUS, FABIANO, 2005: 130).
Em relação ao acesso a direitos, Norões (2016: 187) explicita que “com a retomada e
intensificação de diferentes fluxos para a cidade de São Paulo, os movimentos dos
migrantes, apoiados por entidades sociais (ONGs, igrejas, etc.) começam a
reivindicar o espaço público e a ação do Estado” (...), o que pode ser verificado, por
exemplo, através da demanda por políticas públicas voltadas para o acolhimento dos
estudantes nas escolas e as ações de combate à xenofobia. (BRAGA, 2019A, p.3)

Caminhávamos lentamente para o processo de inclusão das pessoas migrantes, como

nos recorda Freitas (2016, p. 16) pessoas que estavam e seguem em situação de

vulnerabilidade, os quais têm em seus corpos a marca do mundo em que vive:

9A escrita das falas tem duas estruturas: itálico as situações e ideias vividas durante a pesquisa e a outra o uso de
aspas “” para citações diretas das falas mais significativas feitas pelas entrevistadas
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Mas vulnerável é, antes de tudo, uma condição inescapável da corporeidade, ou seja,
se para entender como nos tornamos humanos devemos necessariamente refletir a
respeito do corpo no mundo, isso significa também reconhecer que uma
vulnerabilidade estrutural relacionada à finitude, à extinção da vida no corpo no
mundo, relacionada à finitude, à extinção da vida no corpo e do corpo e à
possibilidade sempre presente de ferir-se emocional e fisicamente constitui qualquer
experiência corporal. (FREITAS, 2016, p. 16)

Só quem viveu em um mundo acometido por uma pandemia, sabe o que foi esta

realidade. Podemos apontar que este se constituiu como o maior desafio visto no século XXI,

tendo atingido a todos, contudo, as pessoas migrantes por estarem mais vulneráveis sentiram

mais de perto as consequências.

O COVID –19 chegou em nosso país no final do primeiro trimestre de 2020. O

desconhecimento de como esta doença afetava cada sistema imunológico ocasionou um

número significativo de óbitos, especialmente nas pessoas idosas que tiveram letalidade

“superior a 60%”, como nos colocou Sousa (2022, p.1). Inúmeras medidas foram tomadas

pelos governos mundiais para evitar a proliferação da doença.

No Brasil, os Estados e Municípios tiveram autonomia para ações de controle da

pandemia determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Especificamente, a Prefeitura de São

Paulo criou a Educação Remota Emergencial com o regime de teletrabalho para os

professores (Decreto, Nº 59.283)
Art. 8º A instituição do regime de teletrabalho, de que tratam os arts. 6º e 7º, no
período de emergência está condicionada: 
I – à manutenção diária na unidade de servidores suficientes para garantir o
atendimento; (SÃO PAULO 1, 2020)

Como nos lembra Moreira, Henriques e Barros, (2020, p.352), no que se refere à

educação em 2020, as atividades letivas presenciais foram suspensas e houve a

“obrigatoriedade dos professores e estudantes migrarem para a realidade online”.

No ano de 2021, com uma maior clareza de ações que preveniam os vírus e o início

das vacinações, a educação tomou um novo rumo, a própria prefeitura de São Paulo

determinou que, “ PPP e os planejamentos realizados antes da pandemia deverão ser

retomados para a construção de ações que atendam à comunidade escolar nos processos de

retorno às aulas presenciais e/ou em formato híbrido.” (2021 B, p.91).

Com base neste contexto surgiu a seguinte pergunta: Como a pandemia impactou as

experiências educacionais, baseadas nas ações e reflexões da equipe escolar e dos

responsáveis de crianças migrantes internacionais na educação infantil na cidade de São

Paulo?
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Para responder tal pergunta, realizou-se uma pesquisa qualitativa, na CEMEI

Professora Leila Gallacci Metzer, utilizando como estratégia as entrevistas semiestruturadas

para que os(as) participantes pudessem contar sobre as suas experiências e memórias, e assim,

se tornou possível captar suas falas e percepções individuais das vivências.

O primeiro ponto refere-se a dicotômica relação da pessoa que vem de outro país para

o nosso. Podendo esta ser tratada como migrante internacional ou um(a) estrangeiro(a).

Entendermos que todos têm o direito de se moverem pelo mundo e serem respeitados.

Seguimos a Lei de Migração (13.445/2017) que diz: § 1º inciso “II - imigrante: pessoa

nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou

definitivamente no Brasil” (BRASIL, 2017).

Todavia, durante nossa pesquisa, foi possível observar que apesar da boa vontade da

equipe, a estudante Estela e sua família vivenciaram a experiência de serem tratados como

estrangeiros(as), “Estrangeiro remete àquele que é de fora, que é “estranho” a nós e ao local

onde estamos.” São Paulo (2021, p. 20.)

Estela estava matriculada em uma escola pública municipal, contudo não conseguia

frequentar por conta da distância. Mesmo com a tentativa da Unidade Escolar, de entrar em

contato por e-mail e telefone fixo, a barreira linguística não permitiu que eles estabelecessem

um diálogo e quebrassem os entraves administrativos burocráticos. Desta forma, a situação

gerou um processo de deficientização que como nos lembra Freitas (2022, p.110) entrelaça

diversidade cultural e deficiência.

Deficientização é um conceito potente para analisar inúmeros paradoxos vividos na
intersecção entre xenofobia e aporofobia, nos fluxos que entrelaçam diversidade
cultural e deficiência. E a escola pública é instituição vital nesse contraditório
processo que a mobilidade humana proporciona, cruzando fronteiras. (FREITAS,
2022, p. 110)

Se pensarmos que em dois anos (2020 e 2021), a escola esteve em atendimento remoto

e híbrido, por determinação da prefeitura, seria necessário para além do Google Sala de Aula,

trazer condições para o atendimento das famílias migrantes com o uso de Aplicativos (APP)

como o WhatsApp associado ao Google tradutor, o que não ocorreu.

Sabedora das limitações impostas, a gestão solicitou o apoio da pesquisadora para

conseguir o nome da avó materna. Utilizando o WhatsApp do seu celular pessoal, esta obteve

sucesso, e, assim, a família conseguiu efetivar a transferência e frequentar a outra escola. O
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que deixa explícita a necessidade de aparelhar as Unidades com o WhatsApp e formação

continuada para os funcionários(as) poderem atender os responsáveis.

Com relação ao ensino remoto, havia uma expectativa por parte da escola,

documentada em seu Projeto Político Pedagógico de elaborar atividades que demonstrassem o

apreço pelo desenvolvimento das crianças e mantivesse o vínculo.

[..]Foram desenvolvidas diversas atividades como: vídeos com contações de histórias,
brincadeiras, receitas, confecção de brinquedos, desenho, pintura, etc, publicados nas
seguintes plataformas: Facebook, Google Classroom e enviados por e-mail às famílias,
visando manter o vínculo afetivo com as crianças e familiares, contribuindo para o
desenvolvimento e aprendizagem dos bebês e crianças e mostrar que mesmo diante deste
momento, há um lugar que espera por esses bebês e crianças; um lugar que não é hostil e se
preocupa com elas (CEMEI LEILA - PPP, 2021, p. 12)

Infelizmente, tanto gestão, quanto educadoras e familiares refletiram sobre a ineficácia

das propostas on-line e quais foram os fatores determinantes para o insucesso.

A gestão colocou que: “Falar de educação infantil a distância é contraditório porque a

criança aprende no contato.”

Uma professora completou: “sentimos muita falta da proximidade e da interação

social, de poder estar com as crianças e saber se elas estavam bem, de saber o que estava

realmente acontecendo, aquele olhar diferenciado”. A outra educadora pontuou que: o ensino

remoto foi marcado por raras devolutivas, havia todo um trabalho para pensar nas

atividades.

E as famílias trouxeram os motivos que levaram a ausência de participação: a primeira

disse: “meu trabalho, não dá tempo de atender a ela” e a segunda lembrou: como o mais velho

estava no Ensino Fundamental, o foco foi ajudá-lo.

Os autores Grossi, Miroda e Fonseca (2020, p.167) apontam que a utilização das

ferramentas digitais apresentou dificuldades, também no contexto de Belo Horizonte:

[...] a pouca experiência deles e de suas famílias, no que se refere à utilização das
ferramentas digitais requeridas para aulas online; falta de um ambiente tranquilo em
casa, para os estudos; a falta de equipamentos para todos da casa usarem ao mesmo
tempo, problemas com a internet (fundamental para as aulas remotas) e a falta de
tempo e de preparação pedagógica dos pais, pois não são professores, para
acompanhar as atividades acadêmicas de seus filhos (GROSSI, MIRODA,
FONSECA, 2020, p. 167)

Para além da ausência de participação, um outro aspecto carece ser analisado, a

questão do conteúdo: no que se refere ao ensino remoto com relação às crianças migrantes,

foi mais difícil, pois as propostas não eram diferenciadas “Parecia um único pacote: as
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crianças.” As professoras deixaram claro que no momento on-line não havia certeza das

especificidades “lidar com alguém atrás de uma máquina, não há o momento da conversa,

onde a criança expõe seus pensamentos, suas histórias e suas origens, isso não existia no

remoto, e assim, perdemos muito. E a perda para o migrante foi mais acentuada pois, a gente

acabava nem tendo este conhecimento... a gente, realmente conhece nosso aluno na vivência”.

O Currículo da Cidade – Povo Migrantes (São Paulo, 2021, p.30), que diz:

E para além do acesso às instituições de ensino, devemos estar atentos à necessidade
de construir uma estrutura adequada para a permanência de estudantes migrantes nas
escolas, acolhendo suas especificidades e valorizando a cultura e sua língua de
origem. A elaboração do documento “Orientações Pedagógicas - Povo Migrantes”
integra essa caminhada, ainda em curso, de debates e mobilização da sociedade pela
garantia do exercício pleno do direito à educação escolar por parte da população
migrante. Seguimos! (SÃO PAULO, 2021, p.30)

Diante disso, podemos concluir que, para a educação infantil de crianças migrantes e

até mesmo para a maioria das nativas, que tiveram suas atividades publicadas no Google Sala

de Aula, tais ações não possibilitam as vivências fundamentais que a primeira etapa da vida

precisa.

Refletindo o que tange o ensino híbrido, tal modalidade teve como proposta trazer o

protagonismo do estudante tanto no ambiente virtual como no presencial como nos lembra

Brito (2020, p.2) ao citar Moran (2015, 2017)

[...]o ensino híbrido ganhou o mundo e o status de método de ensino baseado em
metodologias ativas, essas pensadas em termos da convergência sistemática entre os
ambientes presencial e virtual, de sorte que, hoje, o ensino híbrido tem se mostrado
como a melhor estratégia pedagógica para despertar e desenvolver nos alunos o
protagonismo e o desenvolvimento de competências (MORAN, 2015, 2017).
(BRITO, 2020, p.2)

Ao analisarmos a realidade da CEMEI Leila, tivemos a seguinte organização da escola

no que se refere ao ensino híbrido: fracionamento da prática, sendo que uma parte dos

professores ficou com as atividades on-line e a outra com as presenciais. A coordenadora

explicou que: A equipe escolar para dar conta das demandas, criou algumas estratégias no

caso do ensino híbrido: as atividades presenciais das classes como planejamento e execução

foram feitas pelas professoras regentes. É fundamental explicar que os estudantes se dividiam

em duas turmas nos primeiros nove meses do ano letivo, e que estes vinham em dias

diferentes para poder garantir o distanciamento.
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A diretora acrescentou que no final do ano, todos os estudantes voltaram ao presencial,

primeiro o CEI e depois as turmas da EMEI, tendo apenas uma ressalva: Contudo, as famílias

poderiam optar por manter o online, as que fizeram esta escolha estavam sendo

acompanhadas pela coordenadora.

As professoras lembram que, quase não houve devolutivas na plataforma on-line e

com isso, o presencial se tornou fundamental para conseguir atender as necessidades das

crianças. “O olhar diferenciado de quando se entra na escola com a educação presencial, seja

ela migrante ou não, só conseguimos com o comparecimento destes em nossa unidade.” Brito

(2020, p.2) nos lembra das controvérsias que ocorrem com o ensino híbrido.

Contudo, esse novo método de ensino tem sido objeto de diversas controvérsias. A
primeira é em razão do fato de o ensino presencial já fazer uso do ambiente virtual, e
vice-versa, o que sugere que todo ensino é híbrido, já que em algum momento do
processo é possível observar a convergência entre aqueles dois ambientes (MORAN,
2015; MACDONALD, 2008). A segunda razão reside no fato de ainda não existir
uma pedagogia consolidada que possa apontar, com clareza, a singularidade do
ensino híbrido, em face tanto do ensino presencial quanto do ensino a distância
(FURLETTI; COSTA, 2018; CASTRO et al., 2015) (BRITO, 2020, p.2)

Podemos dizer que neste momento, se configurou mais como um retorno progressivo e

escalonado do que uma educação em duas modalidades: presencial e on-line.

O retorno das crianças imigrantes ocorreu em momentos diferentes. A estudante

Debora retornou à escola na modalidade presencial no começo do ano de 2021, mas, em

2020 não entrou na plataforma. Os irmãos Danilo e Rita ficaram em casa até o meio do ano

de 2021 e em todo o tempo em que permaneceram em sua residência não acessaram o

Google Sala de Aula. Ao dialogarmos com as famílias, observou-se que Debora retornou

primeiro e conseguiu criar laços, já Danilo e Rita aguardaram o momento em que os dois

pudessem estar juntos na escola.

Para os responsáveis, a escola possui os elementos necessários para o desenvolvimento

das crianças, seja por terem espaço, jogos, alimentação e outros, com isso, a menina ficou

muito feliz com o retorno ao presencial pois, teriam local adequado. Ou, por terem uma

equipe que tem “sabedoria” para ensinar os pequenos “é preciso que aproveitem a escola, a

professora tem mais sabedoria para ensiná-los” e outras crianças que permitem trocas e

diálogo a menina ficou muito feliz... como outras crianças para brincar.

Segundo Piña-Ferrer (2020 p.191) o “medo da doença” foi muito forte nas pessoas e

gera até “sintomas somáticos”. O retorno tanto para a equipe, como para as mães deixava
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todos com uma sensação de insegurança “sempre com medo do vírus”. Com isso, a

importância do cuidado e de seguir os protocolos.

Conforme estabelecido no Art. 17, na IN 1/2021, as reuniões de planejamento e
organização do retorno ás aulas, de caráter obrigatório; e de acordo com a Jornada
de Trabalho dos envolvidos, ocorreram da seguinte forma:
- de 01/02 a 10/02 – Equipes Gestora e de Apoio à Educação presencial com
participação dos professores à distância/online. Neste período, a gestão promoveu,
dentro do possível o acolhimento do corpo docente e discutiu os documentos
essenciais para o início do ano letivo, como o “Protocolo de Volta às Aulas”.
(CEMEI LEILA - PPP, 2021, p. 13)

A escola iniciou o ano de 2021, adequando os seus espaços e analisando a melhor

forma de atender as crianças. Mesmo assim, após alguns dias de aula a Unidade precisou ser

fechada por conta de um surto de COVID-19. A gestora disse que o “Distanciamento social

entre crianças pequenas é impossível” e por isso, durante o momento de suspensão, a equipe

pensou em uma nova estratégia que consistia em trabalhar com bolhas (As bolhas são

organizações de turmas, nas quais as crianças só têm contato com colegas do seu grupo, com

o objetivo de não disseminar o vírus) tal ação foi positiva e evitou novas suspensões.

As educadoras apontaram que os protocolos ajudaram nas questões sanitárias, tendo

em vista que minimizaram as situações de proliferação do vírus, mas, atrapalhavam as ações

pedagógicas, o mais marcante é uso da máscara “a máscara te limita de certa forma, como no

momento de cantar, de silabar, de contar história”. Para garantir as determinações do

protocolo, as professoras retomaram uma máxima que consta no Currículo Integrador (São

Paulo, 2015, p. 7)
Isso apresenta um novo desafio para as Unidades Educacionais: organizar o trabalho
pedagógico para bebês e crianças para promover a constituição por cada bebê e cada
criança da máxima inteligência e das melhores qualidades da personalidade,
lembrando que este é um processo contínuo para a criança que entra na Educação
Infantil e segue pelo Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2015, p. 7)

Para tanto, elaboraram a seguinte estratégia: usaram a Face Shield para contarem

histórias para as crianças e assim todos ouviam. Em outro momento, foi necessário chamar o

grupo todo e com a máscara não era possível que todos escutassem, abaixava-se um pouco

para poder reunir a turma. Desta maneira mantiveram a segurança de todos, e garantiram

vivências positivas.

Para as famílias, garantir a rotina das práticas, permite que a volta a escola seja

tranquila, o uso de máscara e álcool eram tranquilo, pois a família já havia criado os hábitos
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em casa para evitar o vírus, “Eles chegam em casa lavando as mãos e tirando os sapatos”. É

possível observar que estes hábitos passaram a fazer parte das nossas vidas.

Chegamos nas reflexões sobre as relações da escola e da família. De tudo o que foi

possível ser observado, este foi o aspecto que mais marcante, tendo em vista que tanto a

equipe escolar como as famílias demonstraram acolhimento e reciprocidade.

As famílias migrantes sentem a preocupação da escola pelo bem-estar da criança “Um

dia Danilo passou mal na escola e me chamaram e vim socorrê-lo" e “a escola sempre atende

muito bem”. Podemos notar que a relação afetiva proposta se efetiva desde a entrada da

escola.

No que se refere ao aspecto da comunicação digital. A gestão colocou sua satisfação

ao saber que o uso do e-mail é positivo, e foi uma descoberta gratificante observar que a

maioria das famílias retornam os e-mails, não diariamente, mas com um prazo de maior. E

também a viabilidade do uso do Facebook como meio de comunicação, a escola coloca no

Facebook informações relevantes para as famílias, bem como fotos de vivências relevantes.

Podemos observar que a gestão usou os recursos que tinha, da melhor forma possível.

Todavia a professora Malu, superou as relações convencionais e: solicitou a

autorização para os responsáveis para criar um grupo de WhatsApp, utilizando o celular

pessoal. As famílias gostaram muito da ideia, e após autorizarem o uso de imagem, a

professora fez o grupo e por lá enviou fotos do que tem sido produzido e vivenciado pelos

pequenos. Esta atitude da professora permitiu à todas as famílias da sala se sentirem acolhidas.

E para as famílias migrantes esta dedicação permitiu, que os parentes que estão em outro país

pudessem conhecer mais sobre o que era vivido aqui, pois “faz questão de mandar para a

família (na Bolívia) para que saibam que ela está bem”.

A professora lembrou que “muitas vezes segurava uma parte da turma e dá uma

acelerada com mais possibilidades para os outros, com o objetivo que as duas turmas possam

chegar no mesmo lugar.”. O ritmo é essencial, para que todos possam aprender juntos, tendo

clareza das diferenças e mudando os modos de fazer, “(re)pensar processos, modos de fazer,

cenários, fazendo com que os esforços para garantir o acesso e os recursos de acessibilidade

não se restrinjam a demandar adaptações individuais às pessoas.” Freitas (2022, p.46).

Ao adentrarmos nas práticas de vivências como “A estudante Rita teve na escola a

primeira experiência de pintar o rosto, na semana das crianças e isso para ela foi um momento

inesquecível” ou “O Danilo busca o seu olhar o tempo todo” nos momentos de adaptação de
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outras crianças novas na sala, este era acalentado pela professora, em especial no momento do

repouso fazendo um carinho nele, e este logo adormecia. Nos remetem às ideias de Freitas

(2021 C, 349) que há a necessidade de lançar mão de estratégias inclusivas.

O registro dessas situações adquire singularidade na experiência das crianças
migrantes estrangeiras que têm a oportunidade de interagir com docentes que lançam
mão de estratégias efetivamente inclusivas e que, por isso mesmo, inibem os efeitos
deficientizadores que muitas práticas têm sobre as crianças. (FREITAS, 2021 C,
349)

As questões linguísticas, acabam tendo dois eixos na busca por uma proposta de

ampliar repertório e ser mais inclusiva. Primeiramente. as crianças ao frequentar

presencialmente têm aprendido novas palavras e ensinado aos seus pais, com a ajuda da filha

tem ampliado o repertório. Na sequência a equipe de professoras têm a preocupação de se

fazer entender, então usam o Google Tradutor para informações importantes e nas

avaliações. O diálogo que é uma força motriz para a garantia de boas relações vem

caminhando como uma ação conjunta da escola e da família.

As educadoras, conversaram com o pai que falou: “2020 foi um ano de muita

dificuldade, comentou que por conta da pandemia, as condições de trabalho neste ano tanto na

Bolívia e no Brasil ficaram parecidas. De todo, em 2021 as confecções começaram a ter

novamente demanda”. Mesmo com as adversidades apresentadas pela pandemia, as crianças

migrantes internacionais têm a “roupa organizada e limpa, comem bem a maior parte do que é

ofertado pela escola”.

Para a escola “As intencionalidades são a base da educação infantil. Na prática de

olhar podemos perceber quando a criança tem mais dificuldade, e o que é preciso fazer para

que ela consiga. Para a educação infantil a proposta on-line era postagens, não conseguimos

ver o que acontecia em casa e acreditamos que o retorno das famílias correspondia a realidade

do que viviam, quando tínhamos algum tipo de retorno.” Desta maneira, podemos dizer que a

educação infantil só se consolida no cotidiano, no chão da escola.

Isso, se reverbera de tal maneira que, quando acontece um imprevisto e criança

migrante precisa faltar logo questiona: “Por que você não me levou à escola? Eu queria ir

para a escola”. E como a mãe pontuou, só queremos ir aonde gostamos.

“O lugar da criança é na escola.”
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Sendo assim, as considerações finais, fecham o ciclo desta viagem, contudo, trazem

muitas outras possibilidades de trajetos, os confins de uma jornada, como por exemplo: como

tornar o sistema de cadastro do município mais eficaz; quais as possibilidades do uso da

tecnologia para estabelecer a comunicação; investigar como as proposta feitas pelo

documentos oficiais podem criar linhas de cooperação entre escolas e Organização Não

Governamental (ONG), de que maneira pode se garantir a formação dos educadores, entre

outros.

Nosso “Até breve” termina com este pequeno e belíssimo relato: “A aluna fez uma

montanha com bloquinho e colocou o pequeno embaixo, e chamou a professora e disse:

‘_Pro’ olha a força do pequeno.”.

“É na escola que os pequenos podem mostrar o quanto são fortes.”
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Anexos

Anexo 1

Tabela 3 - Síntese de conceitos

Fonte: Tabela Currículo da Cidade São Paulo – p. 23
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Anexo 2

Lista de Unidade que não responderam ao e-mail solicitando informações sobre o

número de crianças migrantes presentes em suas Unidades

- CEMEI Pacheco Gato,

- CEMEI Jardim Kioto,

- CEMEI Jardim Iporanga,

- CEMEI Marcia Kumbrevicius de Moura,

- CEMEI Domingos Delgados,

- CEMEI Casa Blanca,

- CEMEI Capão Redondo,

- CEMEI Irapará,

- CEMEI Morumbi,

- CEMEI Jardim das Palmas,

- CEMEI Carmelo Cali,

- CEMEI Jardim Angela,

- CEMEI Lazara Veiga e

- CEMEI Vila do Sol
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