
 
Currículo sem Fronteiras, v. 17, n. 2, p. 275-289, maio/ago. 2017 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                       275 

 
 

DAS COISAS QUE MORAM NO CHÃO: 
 a documentação pedagógica como narrativa 

peculiar para e com crianças na creche 
 

Luciane Pandini Simiano 
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL 

 
 

Resumo 

O artigo propõe a documentação pedagógica como uma narrativa peculiar para e com crianças 

bem pequenas. Como recurso argumentativo, apresenta-se elementos de uma pesquisa de 

doutorado em educação, realizada na cidade de Pistoia, na Itália.  Como filtros de leitura têm-se a 

pedagogia italiana, em diálogo com a filosofia de Walter Benjamin. Parte-se da proposição que a 

documentação pedagógica é uma narrativa peculiar construída na materialidade das “coisas” na 

qual a criança bem pequena narra e é narrada. Entre o bebê e o adulto há a produção de um 

peculiar laço narrativo que permite o reconhecimento da singularidade, a valorização da alteridade 

e aposta na condição de pertença como possibilidade de sustentar o encontro e as relações 

educativas com crianças bem pequenas. Trata-se de uma aposta na documentação pedagógica 

como um gesto de acolhida ao recém-chegado, onde pela via das coisas que “moram no chão” 

inscreve e transmite um lugar valoroso no mundo. 

Palavras-chave: educação infantil; criança bem pequena; documentação pedagógica; narrativa; 

alteridade. 

 

 

Abstract 

The article proposes the pedagogical documentation as a peculiar narrative for and with very small 

children. As an argumentative resource, we show elements of a doctoral research in education, 

made in Pistoia, Italy. As reading filters we put the Italian pedagogy, in dialogue with the 

philosophy of Walter Benjamin. It begins from the proposition that pedagogical documentation is 

a peculiar narrative built on the materiality of "things" in which the very small child narrates and is 

narrated. Between the baby and the adult there is the production of a peculiar narrative that allows 

the recognition of the singularity, the valorization of otherness and bet on the condition of 

belonging as a possibility to sustain the encounter and educational relations with very small 

children. It is a bet on the pedagogical documentation as a gesture of welcome to the newcomer, 

where by way of things that "live on the floor" inscribes and transmits a valuable place in the 

world. 

Keywords: child education; very small child; pedagogical documentation; narrative; Otherness. 
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Cresci brincando no chão entre formigas. De uma infância livre e sem 

comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. 

Porque se a gente fala a partir da experiência de criança, a gente faz comunhão: de 

um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. 

Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e obliqua das 

coisas. Eu sei dizer, sem pudor, que o escuro me ilumina [...] (BARROS, 2003). 

 

Na creche há areia, folhas, pedras, tubos, tocos de madeira. Há crianças e adultos. Um 

espaço de observar, registrar e significar, permitindo-se ser tocado por semelhanças e 

diferenças. As belas palavras do poeta Manuel de Barros servem como guia para anunciar 

os caminhos do presente texto – uma visão obliqua das coisas que encontramos na vida 

ordinária das instituições de educação infantil e simultaneamente a dificuldade em 

comungar com estas mesmas coisas, no sentido de reconhecer o bebê como um outro 

potente.  A situação de infans
1
 associa o bebê, a imaturidade, a menoridade, que por ainda 

não falar, acaba sendo desconsiderado como um sujeito ativo nas relações educativas. O 

desafio que se coloca é aprender a olhar para esse outro, que nos interpela, nos perturba, 

sob uma nova perspectiva, não reduzindo a sua capacidade comunicativa e expressiva 

somente à fala, mas de estar atentos a movimentos, olhares, gestos, sons, silêncios e 

reconhecê-lo como alguém que precisa ser valorado e acolhido. Nesse (des)encontro com o 

outro, com o estranho que nos habita é preciso fazer mais “comunhão” do que 

“comparação” entre bebês e adultos. Deixar que o “escuro nos ilumine” e, só assim, sermos 

capazes de conhecer um pouco mais a respeito dos bebês e de suas infâncias. 

Na experiência italiana de educação infantil
2
, é possível encontrar uma pedagogia que 

coaduna com estes princípios ao pauta-se nas relações, na importância de compreender 

crianças, famílias e professores como protagonistas do processo educativo. No encontro 

“entre” adultos e crianças, tal processo considera a importância da observação e escuta. 

Trata-se de ser e fazer parte, de tornar visíveis as experiências dos bebês e o trabalho dos 

professores através da documentação pedagógica
3
. - um dispositivo cunhado na ideia de 

criança como sujeito potente e da importância de um contexto educativo físico, temporal e 

relacional ricos em experiências.  

No Brasil, é consensual, entre teóricos e pesquisadores da área, a importância da 

observação, registro e documentação pedagógica no contexto da educação infantil. 

Contudo, embora as teorias e diretrizes legais apontem para a importância de tais princípios 

no contexto educativo, essas indicações não são suficientes, há dificuldades para sustentar 

tal processo em função de práticas pedagógicas frágeis que comumente associam a 

documentação à atividade burocrática, não a compreendendo como um processo que 

possibilita sustentar relações educativas com crianças pequenas. Nesse âmbito, a 

documentação pedagógica como uma experiência capaz de acolher a alteridade ganha 

destaque, tornando-se alvo permanente de reflexões: Qual seu significado e função na 

educação infantil? O que documentar? Como documentar para e com o outro na creche? 
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Como sustentar relações educativas na perspectiva da alteridade? Tais perguntas são ainda 

mais prementes quando falamos de bebês e crianças bem pequenas, cuja presença nos olha, 

interpela e remete a um encontro complexo, incerto e imprevisível.  

O presente texto aborda estas questões, ao propor a documentação pedagógica como 

uma peculiar narrativa para e com crianças bem pequenas. O argumento apresenta elementos 

de uma pesquisa de doutorado em educação, realizada em 2014, na cidade de Pistoia, na 

Itália. No diálogo entre diferentes autores e perspectivas, como Benjamim (1984) e 

Malaguzzi (1999), defende-se o estabelecimento de relações entre adultos e crianças como 

pilares que sustentam uma “pedagogia da educação infantil”. Propõe-se o professor como 

um narrador e a documentação pedagógica como uma narrativa peculiar construída na 

materialidade das “coisas” na qual a criança bem pequena narra e é narrada.  No encontro entre o 

bebê e o adulto, o professor narrador, reconhece e valoriza pequenas preciosidades, as quais se não 

forem narradas correm o risco de perderem-se. Pelas vias das coisas que “moram no chão” 

recupera-se do fato o possível, o que ele foi, o que poderia ter sido e o que ele pode ser. Uma 

tessitura narrativa capaz de sustentar o reconhecimento a valorização da experiência, a 

produção de sentido e a condição de pertença. 

 
 
O outro bebê: um complexo encontrar, catar, colher, guardar, ressignificar 
 

Escrever a respeito da infância e seus sujeitos. A primeira vista pode parecer simples. 

Vários textos versam sobre esta etapa da vida, tudo parece já ter sido pensado, sabido, dito. 

Em meio a tantas respostas e ‘certezas’, muitas vezes, aprisiona-se a infância e as crianças. 

Nesse sentido, Larrosa (2000) propõe um olhar interrogador relativo à infância, “(...) a 

infância é o outro: o que, sempre muito além do que qualquer tentativa de captura inquieta 

a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio no 

qual se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de acolhida. (p. 69). Pensar 

a infância como o outro, que nos olha, nos interpela, supõe suspender certezas e admitir um 

possível “não saber” o qual se renova frente a ela. A infância como outro, traz consigo a 

imprevisibilidade, o desafio, a interrupção, a interrogação.  

Agamben (2005), inspirado em Benjamin ao abordar sobre a (im)possibilidade  da 

experiência no contexto atual, busca encontrar na infância possibilidades de postulação de 

outro olhar. No livro “Infância e História: destruição da experiência e origem da história”, 

apresenta uma visão peculiar da infância e coloca que esta só pode ser reconhecida em 

direção da linguagem. Para ele, o estado de ausência do discurso articulado em palavras, 

acompanha o homem por toda a sua formação e vida. Em virtude do inacabamento humano, 

a infância seria um entre a habitar as relações da experiência com a linguagem, das quais 

interrompe um ato de pensar que, ao mover o pensamento, coloca o sujeito em um processo 

transformativo de si mesmo. 

Nesse sentido, Agamben questiona-se sobre a existência de uma “in-fância da 

experiência” e qual sua relação com a linguagem. Para ele, a experiência, reside na busca 

(quetê), no reconhecimento, de que a ausência de via (aporia), é condição para a 
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experiência. Única experiência possível e seu último refúgio. Nas palavras do autor 

“encontra-se aí a possibilidade de uma in-fância/experiência, ou seja, uma experiência que 

se dá no silêncio, no inefável, no mystérion.”(2005, p.10) Nesse sentido, a inefabilidade 

desta, em face aos limites de sua apreensão pela linguagem é concebida como condição e 

possibilidade de sua emergência.  

Ancorada nas reflexões que colocam “a infância e os limites da linguagem como 

condição própria da experiência” (AGAMBEN, 2005 p.10) proponho pensar o bebê e sua 

situação de infans . Associado à falta, a imaturidade, a menoridade, por ainda não falar, sua 

imagem é sustentada por uma ideia de vida sem razão, obscura no conhecimento. Ideia 

originada no modo de pensar a ciência na sociedade moderna, que sofre repulsa a tudo 

aquilo que não possa ser medido, capturado, objetivável e abale nossas certezas. Nessa 

acepção, o bebê, sujeito primeiro a adentrar a infância, precisa crescer, ter autonomia e só 

depois podermos liberá-lo do seu estado do “não saber”, de não fala. 

Pensar a experiência, ou como nos sugere Agamben (2005) a infância da experiência, é 

encontrar o sujeito bebê. Este encontro nos lança em uma zona estranha, desconhecida, mas 

ao mesmo tempo nos interpela pelo fascínio de arriscar-se. Um convite a inverter o olhar e 

pensar em uma lógica que vê o bebê, situação de infans, não como falta, mas como força, 

potência, capacidade. É sua condição de estrangeiro, aberto, vulnerável e não falante, na e 

pela linguagem e seus (des)limites, que se configura a possibilidade de experiência. 

 Benjamin (1994), ao referir-se a criança bem pequena, diz que ela “mal entra na vida é 

caçador, caça os espíritos cujo rastro fareja nas coisas. Para ela tudo se passa como em 

sonhos: ela não conhece nada de permanente; tudo lhe acontece pensa ela, vai-lhe de 

encontro, atopela-a. (p. 39). Ágil, desejante, pesquisador, o bebê interessa-se, movimenta-

se, experimenta, interage com o outro e o mundo. Esse poder de busca emerge de sua 

curiosidade, abertura, sensibilidade, (e por que não vulnerabilidade!). Condição primeira da 

experiência. Ao nascer, desde os primeiros instantes de vida, tudo lhe passa, tudo lhe 

acontece, vai ao seu encontro. 

O nascimento é, assim, o princípio de um processo onde a criança entra em 

continuidade conosco, se constitui humano e passa a ser um de nós. Para Arendt (2007) “a 

educação tem a ver com nascimento, com o fato de que constantemente nascem seres no 

mundo”. (p. 186). Nesse sentido, cabe indagarmos: Qual o papel da educação em relação 

aqueles que nascem? O que significa para ela recebê-los? Como a educação vem 

respondendo a essa chegada?  

A educação infantil é o primeiro espaço de educação coletiva. Contexto onde as 

crianças fazem as primeiras experiências de convivência na diversidade. Um lugar tecido 

no encontro entre adultos e crianças que se relacionam e compartilham sentidos e 

significados. Pensar em como estar à disposição daquele que vem, respeitando sua 

alteridade, requer estar aberto à novidade, presente a cada novo nascimento As crianças 

pequenas, conforme Arendt (2007), trazem uma novidade ao mundo, pois “o novo começo 

a cada nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-chegado possui 

a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir”. (p. 17). 
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Nesta perspectiva, a condição de natalidade está intimamente relacionada à ação. 

Assim, o sujeito que acaba de nascer, de adentrar o mundo, interrompe, interroga e trazendo 

consigo outras possibilidades de agir. A ação do bebê é visível, mas não é evidente. 

Portanto, produz um enigma. Diante da ação do bebê, o outro adulto se vê convocado, 

afetado pelo enigma. A pergunta que se coloca ao recém-nascido, como ao recém-chegado 

é: quem és tu? Mas afinal de contas, o que significa isso? Na ação do bebê, o adulto sabe 

que há uma significação, mas ele não sabe qual é. 

Ousar (re)conhecer a criança pequena a partir daquilo que ela carrega de novo, de 

enigmático nos convoca a levantar perguntas, enfrentar interrogações. Quem são os bebês 

diante de seus outros no espaço da creche? Qual a posição do outro adulto? Como pautar as 

relações educativas com eles? A educação de crianças pequenas na creche é um processo 

complexo, incerto e imprevisível. Constatar a instabilidade do encontro com o outro, com o 

estranho que nos habita remete a um encontro aberto e inesperado com esses sujeitos. 

Estranhos, estrangeiros com infinitas possibilidades de ser e estar no mundo.  

 
 
O delicado processo de documentação pedagógica 
 

O termo “documentação pedagógica” relaciona-se à experiência italiana na educação 

infantil. A concepção de documentação insere-se em uma proposta pedagógica que 

considera a importância da escuta, da observação, do registro, da interpretação e da 

narração (MALAGUZZI, 1999). O início desse processo dá-se na observação e escuta. A 

escuta acolhe uma dimensão existindo em potência, aquilo impossível de ser captado no 

momento pelo olhar, mas ali presente. Uma abertura ao imprevisto, ao inesperado, ao 

inventado. Ou seja, além de capturar o objeto no qual se detém o foco da visão, colhe-se 

algo em potência, que não está, mas pode vir a estar. Uma sensibilidade a nos conectar ao 

outro. Uma abertura à fala, ao gesto, da alteridade. Aquilo que é realizado não com os 

ouvidos, mas por meio de todos os sentidos; em um tempo que não é linear mas cheio de 

silêncios e pausas; uma escuta aberta às diferenças; que reconheça o valor de outros pontos 

de vista; que não produza respostas, mas que formule questões, convoque a interpretações; 

que não é fácil de ser realizada, mas é a premissa para qualquer relação educativa.  

O registro permite recortar preciosidades. Capturar fragmentos do vivido. O olhar 

capturado ganha forma, permitindo materializar o vivido. Os instrumentos utilizados para 

registrar podem ser anotações rápidas, escritos extensos em cadernos particulares, gravação 

em áudios, vídeos e fotografias. A escolha dos instrumentos depende da situação que se 

deseja registrar. Não há um instrumento melhor ou pior. Todo instrumento amplia e, ao 

mesmo tempo, limita o observado. Cada um deles acrescenta algo, ou deixa algo de fora. 

Importante destacar que para fazer um bom registro não se trata de captar maior número de 

informações e objetos possíveis. Trata-se de selecionar aquilo que faz sentido. E também 

inventar um sentido. 

O próximo movimento do processo de documentação dá-se na interpretação. Após um 

número significativo de registros, revisita-se o material coletado. As anotações são lidas e 
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organizadas de modo cuidadoso. Os registros são transcritos e as transcrições 

reorganizadas. As fotografias são selecionadas criando uma sequência de imagens flexíveis. 

As gravações em vídeo são revistas e recortadas em cenas. O tecido da documentação é 

organizado, alinhavado para ser compartilhado, inicialmente, com os colegas professores da 

creche. A tessitura está imbuída de subjetividade daquele que tece. Após esta se oferece à 

subjetividade interpretativa dos outros, de modo que o tecido possa ser conhecido, 

reconhecido, criado, recriado. Uma espécie de interpretação em companhia, uma vez que 

novas apropriações podem ser feitas no encontro com outras professoras, trata-se de uma 

busca compartilhada para entender o significado dos acontecimentos. Partindo do princípio 

que a documentação não é uma descrição ou mera constatação do acontecido, a leitura e 

interpretação em companhia, estabelece conexões, cria hipóteses, amplia as significações, 

auxiliando o professor nesse sutil e delicado processo. Para Rinaldi (2004), essa é a 

principal função da documentação, auxiliar as crianças e adultos a encontrarem significados 

para o que fazem, descobrem, experimentam. Não se trata de oferecer um sentido único, 

mas o possível. Para isso é fundamental a construção de textos, abertos à produção de 

significados. Malaguzzi diz que, no processo de documentação pedagógica, “tão importante 

quanto observar, registrar e investigar sobre os processos de conhecimentos das crianças é, 

posteriormente, saber narrá-los” (MALAGUZZI, 2000 p. 34).  

A documentação pode ter muitas formas, incluindo painéis, materiais escritos a mão ou 

digitados, como livros, cartas, panfletos, e ainda caixas, tecidos, instalações e outros tipos 

de materiais. Assim como “as crianças têm cem linguagens”, também os professores podem 

ter cem formas de documentar. Na diversidade de documentações pedagógicas, com suas 

fascinantes cores, fins e suportes é possível encontrar fios comuns. Identificam-se dois: 

uma imagem de criança ativa com capacidades para crescer e se relacionar e um contexto 

físico, material e relacional rico em experiência. No encontro da criança ativa, produtora de 

sentidos e significados com o potente contexto rico em experiência, localiza-se um fio de 

linguagem plasmado nas coisas. Tal fio inscreve a possibilidade de produção de um laço 

narrativo capaz sustentar as relações educativas entre o bebê e o adulto na creche. 

Para Benjamin (1985), a narrativa é capaz de intercambiar experiências. O professor ao 

narrar o dia-a-dia na creche, ilustrando o desenrolar dos fatos, pontuando os acontecimentos 

para os bebês, ele oportuniza a estes produzir sentidos. A narrativa no trabalho com 

crianças pequenas implica uma experiência processual onde o narrador está constantemente 

emprestando-se como co-autor do narrado. Ao narrar o bebê, o professor torna-se coautor 

da história do sujeito. Trata-se da constituição de uma experiência compartilhada.  

No gesto de escutar, registrar, interpretar e narrar, o professor é narrador atento que 

reconhece, valoriza preciosidades as quais se não forem narradas correm o risco de se 

perder. Em dialogo com Benjamin, propõe-se a documentação pedagógica como uma 

peculiar narrativa que se constitui em um “entre”: entre bebês e adultos, entre o visível e o 

invisível, entre a voz e o silêncio. Pela via das “coisas que moram no chão”, pequenos 

encantamentos são colhidos, inventados e narrados no cotidiano educativo.  

 
 



Das coisas que moram no chão: a documentação pedagógica como narrativa peculiar  [...] 
 

 
281 

 
Ao encontro do outro: o processo de documentação pedagógica como 

narrativa peculiar na creche 
 

Areia, folhas, metal, terra, tecido... Cores, formas, cheiros, sons... Matérias. 

Possibilidades. Relação. A criança encanta-se pelas materialidades e sua capacidade de se 

relacionar com elas. No encontro com o mundo a criança parece plasmar-se com as 

coisas.De mãos dadas com o poeta Manoel de Barros, podemos dizer que a experiência da 

infância rompe com a gramática da língua. “Quando o rio está começando um peixe, Ele 

me coisa, Ele me rã, Ele me árvore.” (BARROS, 2010, p. 291). Coisa, rã e árvore 

gramaticalmente são substantivos, tornam-se verbos no menino que faz comunhão com a 

coisa.  

Segundo Benjamin (1994), na relação das crianças com a linguagem as coisas 

aproximam-se mais do sentir (sensação matéria, concretude) do que do significado 

(abstração, conceito, especulação). A “palavra” da criança é pronunciada por seu corpo. Ela 

encanta-se com as materialidades e por sua capacidade de se relacionar com o mundo. 

Neste encontro a criança parece plasmar-se com as coisas. 

A criança não transmite o mundo, mas, sim, sua relação com este, a qual é 

indissociável de sua relação com a linguagem. Nessa perspectiva, a ação da criança 

prolonga a natureza através de um corpo sensível. Pesquisando sobre sua relação com a 

documentação pedagógica, pude observar o encantamento dos pequenos pelas coisas. 

Como se tais objetos abrigassem algo de si, da casa, da cidade, da cultura. 

Nas salas das creches de Pistoia é comum encontrar espaços que guardam o singular de 

cada criança. Os professores organizam espaços, que são como um “ninho seguro”, um 

lugar onde a criança possa estar consigo mesma, num encontro íntimo com suas coisas, 

ritmos e sentimento. Como exemplo, podemos citar o espaço com gavetas ou caixas 

individuais das crianças nas quais elas podem guardar pequenas coisas trazidas de casa que 

contam de sua singularidade.  

Nesse sentido, há uma prática de um cuidado na valorização de pequenas coisas. O 

pequeno, o ínfimo, o resto é algo que pode torna-se precioso. Para uma criança as 

“pequenas coisas” são valiosas dizem os professores: “são os meios através dos quais 

conhece o mundo, são memórias de experiências, de emoção, de afeto. ” Assim, uma 

prática muito comum que se propõe as crianças é a construção de caixas onde elas, possam 

recolher pequenas coisas, fragmentos que contem de suas descobertas e experiências com e 

no mundo. Um tempo onde as crianças são incentivadas a coletar materiais, selecionar 

lembranças, marcas de seu cotidiano, mesmo nas férias, e abrigá-las em um lugar especial.  

O ritual inicia com a construção da caixa. Pequenas mãos separam figuras. Cada uma 

diz algo em especial sobre quem as escolhe. Estas, então, ganham a superfície da caixa. A 

partir daí, a mesma deixa de ser um objeto, tornando-se um meio precioso de construir 

narrativas da história de seu proprietário, o qual, diligentemente, depositará ali coisas 

relevantes, essenciais, segundo a classificação apurada de seu olhar. Os professores 



 
LUCIANE PANDINI SIMIANO 
 
 

 
282 

convidam as famílias a serem parceiros de viagem das crianças, mesmo no período de 

férias.  

 

 

 

 

Figura 01 – Preparando as caixas – Nido Il Faro 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2014. 

 

Nessa caixa as crianças guardam os pequenos tesouros capazes de atrair seu olhar, toda 

preciosidade encontrada ali recebe abrigo. Fotografias, figuras, desenhos, elementos da 

natureza. Objetos são colecionados separados de sua função originária, catalogados 

segundo a lógica inventiva do imaginário infantil. 

As crianças se apropriarem das caixas que guardavam suas experiências, demostram 

ser aquele um lugar onde se reconheciam. A procura por suas próprias coisas, ou sua 

curiosidade em conhecer os pertences abrigados na caixa do outro, fazia daquela caixa-

lugar uma referênciade cada menino e menina que ali habitava. 

 

 

 

 

 

 

 



Das coisas que moram no chão: a documentação pedagógica como narrativa peculiar  [...] 
 

 
283 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Abrindo as caixas – Nido Il Faro 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2014. 

 

 

Caixas, fragmentos, restos, pedaços. Inscrições no mundo, marcas, rastros. O que guarda 

uma coleção? O que implica guardar, documentar as experiências das e para as crianças? O 
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que a concha diz para e sobre a criança? E a fotografia? O bilhete de trem? A coisa guarda 

a criança... 
 

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. 

Em cofre não se guarda coisa alguma. 

Em cofre perde-se a coisa à vista. 

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por  

admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. 

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por  

ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, 

isto é, estar por ela ou ser por ela(...). 

(CÍCERO, 1996, p. 93) 

 

A criança é falada e se fala nas coisas. Agamben (2005) deslinda essa questão ao falar 

da capacidade adâmica da linguagem, presente na criança que se faz falar pelos objetos 

inanimados, pelos animais, pela fabulação. À luz das reflexões benjaminianas, a língua 

adâmica significa originária no sentido. Ou seja, a língua, antes de ser discurso ou 

comunicação, é nomeação. Uma revelação do nomeado ao nomeador. Na linguagem 

adâmica, o poder nomeador do homem manifesta-se desde a infância e se estende ao longo 

da existência, de acordo com a possibilidade de escuta da linguagem das coisas. 

Sensível às coisas, ao que mora no chão, Manoel de Barros, no “Livro das Ignorãças”, 

sugere uma “didática da invenção”. Nela há um trajeto claro de fugir da linguagem comum 

e alcançar uma língua adâmica, original, mais próxima da coisa, que chegue à “coisidade” 

da coisa, implicando “desaprender oito horas por dia”. Desaprender, segundo o poeta, 

permite-nos alcançar os princípios, as origens, o momento anterior às palavras, em que só 

coisas existem. 

Para esse trabalho de “desacostumar as palavras”, desvestindo-as de seus significados 

gastos, ele faz referência à linguagem das crianças. Elas, pelo fato de ainda não terem 

aprendido a totalidade da língua, por estarem mais próximas da origem da linguagem, têm 

uma relação íntima com ela. A criança consegue ser coisas, além do simples ato de tocar as 

coisas, ou ultrapassando ainda o falar das coisas. Para Benjamin (1994), “ninguém é mais 

sóbrio com relação aos materiais que a criança: um simples fragmento de madeira, uma 

pinha ou uma pedra reúnem na solidez e na simplicidade de sua matéria toda uma plenitude 

das figuras mais diversas” (p. 246). Os restos, fragmentos, reconstroem narrativas poéticas 

nas mãos e no olhar das crianças. Neles as crianças reconhecem o “rosto do mundo nas 

coisas” e travam um mudo diálogo entre si mesma e seu povo, e sua classe, e a história. 

A criança, ao nascer, precisa vincular-se ao mundo. Para tanto, a coisa faz laço, entre, 

estabelece sentidos e institui alteridade, inclusive, a impossibilidade de tudo nomear e 

saber. A coisa guarda um resto, uma queda, uma perda. Descobrir, colecionar objetos sem 

valor para os demais ajuda a criança a reconfigurar o viver, iniciar-se e ser iniciada em 

linguagem. O discurso estabelecido na interação, no encontro, na ação de um corpo em 

movimento, constitui um mundo de significados. O valor, o sentido das coisas se 

redimensiona o encontro com outro. 
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Pertencer, marcar, deixar rastros é constitutivo do sujeito. Acolher a alteridade, 

registrar a singularidade na creche possibilita um sentido de pertença. Sob a égide de um 

mundo perigosamente assimbólico, o professor, no gesto de oferecer tempo, espaço e 

materialidade, transmite a cultura, filia. Mas estaria nos cacos, nos restos e fragmentos a 

possibilidade de tal empreitada? 

Para Benjamin (1985b), a riqueza dá-se no reconhecimento do ínfimo como algo 

grandioso, luzente. Alguém percebe, colhe, registra, interpreta e narra. Daí advém a 

potência do professor como narrador. O gesto de documentar oferece uma narrativa sobre 

as coisas, os espaços, os lugares, a infância. Uma narrativa peculiar narrada pelas coisas. 

Como o professor pode constituir-se como um narrador dos/para/com crianças? Como 

ocupar tal função de ler e narrar o cotidiano? É possível compor narrativas atentas às 

singularidades, à coletividade, à experiência das crianças bem pequenas na creche?  

Para Benjamin, narrador é aquele capaz de intercambiar experiências. Quando 

reconhece, registra e documenta, o professor narra, ilustrando o desenrolar dos fatos, 

pontuando os acontecimentos para as crianças. (BENJAMIN, 1985). A vida cotidiana 

precisa ser traduzida em palavras. A criança atribui sentido e significado relacionando-se 

com o mundo, com o outro. Traduzir as ações dos bebês em palavras, contar histórias, ler 

poemas, cantar músicas possibilitam o encontro de narrativas. O professor, ao narrar a vida 

na creche, os fatos, os acontecimentos, estará possibilitando às crianças uma produção de 

sentidos e significados capazes de influenciar na sua trajetória de vida. 

A arte de narrar articulando as palavras às coisas tem a função de facilitar às pessoas 

encontrar-se com o outro na relação. Dialogar com o passado abre uma porta ao futuro. 

Contar uma história preserva-a do esquecimento. Mas, a narrativa não é verídica aos fatos, 

e, sim, cria possibilidades, sendo (re)significada a cada vez que é contada. 

O presente texto propõe a documentação pedagógica como uma narrativa peculiar. Na 

educação infantil o narrar constitui-se peculiarmente. Concha. Pinha. Pedra. Terra. Pelo 

corpo a criança entra em relação com as coisas para estar, pertencer ao mundo. Em um 

momento de inserção no mundo, onde o  habitar a linguagem inda é frágil, é preciso apoiar-

se nas coisas que contam, criam passado, presente e futuro. 

A criança coleciona coisas, ignorando sua funcionalidade, a qual lhes empresta novos 

significados. O professor narrador reconhece essas preciosidades, oferece uma 

interpretação e narrativa. Assim, surge o diário: O valor das pequenas coisas... 
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Figura 03 – Documentação Il valore delle “Piccole cose” – Nido Il Grillo 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2014. 

 

Os diários são compostos de palavras, imagens e textos. Escrever diários é tecer 

histórias. Nessas páginas trama-se momentos da vida. Possibilidades de construção de 



Das coisas que moram no chão: a documentação pedagógica como narrativa peculiar  [...] 
 

 
287 

sentido. Não é uma forma de arquivo, Benjamin (1994) sustenta que experiência não se 

arquiva, é uma borda de sentido, um roçar em nossos sentidos podendo evocar, assim, 

experiência. As “vozes do diário” compostas pelas crianças, professores e familiares 

possibilitam diversas leituras. Textos, imagens e outras produções estabelecem diálogos, 

ampliam significados e possibilitam revisitar e constituir experiências significativas. Na 

construção dos diários a observação as páginas ilustravam a força dos pequenos 

acontecimentos do dia a dia.  

A narrativa peculiar no trabalho com crianças pequenas implica uma experiência 

processual onde o narrador está constantemente emprestando-se como coautor do narrado. 

Benjamin (1994), ao estabelecer relações entre experiência e narrativa afirma o vínculo 

entre o episódio narrado e a vida do narrador “se imprime na narrativa a marca do narrador, 

como a mão do oleiro na argila do vaso” (p. 227). A narração não está interessada em 

apenas transmitir “o puro em si” da coisa narrada como um relatório. Segundo o autor, a 

informação só tem valor quando é nova, a verdadeira narrativa, pelo contrário, depois de 

muito tempo é capaz de suscitar espanto e reflexão. Portanto, a arte de narrar está no fato da 

narrativa evitar explicações. Quem ouve é livre para interpretar a história, expandindo a 

amplitude do que foi narrado. Em contraposição à informação, a narração prescinde de 

explicações, deixando ao interlocutor a liberdade de interpretação.  

Acredita-se que tal movimento permite criar laços. Crianças, seus pais e professora 

inscrevem nas páginas do diário: olhares, sentidos, gestos a serem inventados, decifrados, 

valorados, ressignificados na relação com o outro. Propõe-se a documentação pedagógica 

como um processo narrativo tecido no encontro entre crianças e adultos. Pequenos contos, 

estórias, que possibilitarão às crianças caminhar por viagens, para lugares conhecidos e 

desconhecidos. Na documentação a narrativa não se completa. Fios ficam soltos, 

convidando a novas tramas, abrindo possibilidades de produção de sentidos e significados 

entre crianças pequenas e adultos. 

 
 
Considerações Finais 
 

Sendo a educação infantil o primeiro espaço de educação coletiva, sua 

responsabilidade é compartilhar com as famílias a iniciação da criança no mundo.  Nesse 

momento de inserção, onde o habitar a linguagem ainda é frágil, é necessário um sutil e 

delicado percurso que acolha, considere, vincule e valorize as diferentes formas do outro 

estar e habitar o mundo.  

No presente texto, a partir do recorte de uma pesquisa de doutorado em educação 

desenvolvida em creches italianas, apresentou-se fragmentos, que aposta-se ser 

significativo para lançar outros olhares para o processo de documentação pedagógica e a 

possibilidade de acolher a experiência do outro compondo outras narrativas sobre o ser 

bebê, ser professor e o estar na creche. Como ocupar tal função de ler e narrar o cotidiano? 

É possível compor narrativas atentas às singularidades, à coletividade, à experiência 
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dos/com bebês na creche? “Quem ainda encontra pessoas que saibam contar histórias como 

elas devem ser contadas?” (BENJAMIN, 1986, p. 114).  

Contar histórias. Encontrar. Ato de amor pela palavra. Por intermédio da palavra, de 

uma palavra com corpo, de um corpo materializado na palavra, de uma palavra corpo 

materializada nas coisas. No encontro entre crianças e adultos, o vivido é inventado, 

encontrado. A documentação pedagógica funda uma narrativa peculiar constituída na 

materialidade das “coisas” pelas quais a criança bem pequena narra e é narrada. As “coisas” 

traçam uma trajetória e guardam as descobertas dos bebês e sua relação com as mesmas. No 

gesto de observar, registrar, interpretar e narrar, o professor é narrador. A documentação é 

narrativa que reconhece a singularidade, valoriza a alteridade e a condição de pertença 

como possibilidade de sustentar o encontro com crianças bem pequenas. Trata-se de um 

gesto de acolhida ao recém-chegado, onde pela via das coisas que “moram no chão” se 

inscreve e transmite um lugar valoroso no mundo. 
 

 

Notas 

 
1. No sentido semântico da palavra, os termos infância e criança, estão relacionados a um estatuto de menoridade. Esse 

estatuto remete à concepção de criança como In-fans sem linguagem, reunindo essas aos incapacitados, a aqueles “que 

não tem”, “incapazes de falar”, associando a concepção de “infância” ao sentido de “falta”. 
2. Ressalta-se que a pedagogia italiana não é única em todo país. A pedagogia a qual refere-se nesse trabalho localiza-se 

nas experiências das regiões da Toscana, Emillia Romana e Lombardia.  
3. Loris Malaguzzi foi o primeiro autor a utilizar a expressão documentação pedagógica. O autor se diz declaradamente 

influenciado pelas ideias de Freinet, que, como também professor de crianças de classe popular, propõe uma série de 

instrumentos e técnicas que possibilitasse registraros saberes no trabalho pedagógico. Fichários, planos de trabalho, 

agenda diária, jornal mural, livro da vida, entre outros, configuravam-se para ele, formas de construir uma escola que 

estivesse intimamente imbricada com a vida. 
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