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A criança é feita de cem. A criança 

tem cem mãos, cem pensamentos, cem 

modos de pensar, de jogar e de falar. 

Cem sempre, cem modos de escutar, de 

maravilhar e de amar. Cem alegrias para 

cantar e compreender. Cem mundos para 

descobrir, cem mundos para inventar, 

cem mundos para sonhar. A criança tem 

cem linguagens (e depois cem, cem, cem). 

Mas roubaram-lhe noventa e nove. A 

escola e a cultura lhe separam a cabeça 

do corpo. Dizem-lhe: de pensar sem as 

mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e 

de não falar, de compreender sem 

alegrias, 

de amar e de maravilhar-se só na Páscoa 

e no Natal. Dizem-lhe: de descobrir um 

mundo que já existe e de cem roubaram-

lhe 

noventa e nove. Dizem-lhe: que o 

jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, 

a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a 

razão e o sonho, são coisas que não estão 

juntas. Dizem-lhe enfim: que as cem não 

existem. A criança diz: ao contrário as 

cem existem. 



 
 

Loris Malaguzzi 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo compreender o 

que as crianças pensam sobre os lugares, quais são os sentimentos alegres, 

tristes e significativos sobre esses espaços, quais são os lugares que sonham 

conhecer um dia, entre outras questões relacionadas a essa 

temática.Utilizeium livro de história infantil como ferramenta disparadora de 

reflexãoe para dar suporte aos desdobramentos da oficina literária que realizei 

com crianças do 1º período ao 5º ano de duas escolas municipais de Juiz de 

Fora - MG. A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa com crianças, 

para isso fui a campo para entender e analisar essas questões sobre os 

lugares de perto. Observei também o quão é importante estabelecer um 

espaço para o diálogo com as crianças e entender o que elas pensam sobre o 

mundo ao seu redor, o que pensam sobre os espaços que estão relacionados à 

sua vivência e, outros que buscam visitar um dia.  

 

Palavras-chave: Educação, Lugares, Literatura infantil 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This course completion work (TCC) aims to understand what children think 

about places, what are the joyful, sad and meaningful feelings about these 

spaces, what are the places they dream of knowing one day, among other 

issues related to this theme. I used a children's history book as a triggering tool 

for reflection and to support the unfolding of the literary workshop that I 

conducted with children from the 1st period to the 5th year of two municipal 

schools in Juiz de Fora - MG. The methodology used in this work was the 

research with children, so I went to the field to understand and analyze these 

questions about places close up. I also noted how important it is to establish a 

space for dialogue with children and to understand what they think about the 

world around them, what they think about the spaces that are related to their 

experience and others that seek to visit one day. 

 

Keywords: Education, Places, Children's Literature 
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1 ORIGEM E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 
 
(...) Todo amanhã se cria num ontem, 

através de um hoje (...). Temos de saber o 

que fomos, para saber o que seremos. 

Paulo Freire 

 

A presente monografia foi elaborada para o Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC) de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

sob a orientação do Profº Dr. Jader Janer Moreira Lopes.   

A inquietação sobre ―O que é o lugar aos olhos das crianças‖ surgiu há 

algum tempo, mais especificadamente, a partir de minha infância e no decorrer 

de minha trajetória escolar e acadêmica. 

Nasci em 1995, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sempre gostei 

de estudar e desde criança amo viajar para diferentes lugares, conhecer coisas 

novas, explorar esse mundo belíssimo em que vivemos. Na escola, adorava 

fazer desenhos, colorir, inventar, dar vida à objetos, animais, paisagens, 

gostava de mergulhar em um mundo que era só meu naquele momento, onde 

podia representar o que quisesse e acreditar. Sempre fui uma menina muito 

sonhadora e sempre corri atrás dos meus objetivos, subindo um degrau de 

cada vez e, atualmente estou concluindo mais uma etapa de minha vida, 

realizei mais um sonho, que era ser professora, estou finalizando minha 

graduação em Pedagogia, mas almejando alcançar ainda outras etapas como 

a especialização, o mestrado e posteriormente o doutorado. Como sempre fui 

apaixonada por lugares desde a minha infância, carrego comigo até hoje um 

grande sonho que um dia irei realizar, conhecer a belíssima cidade de Paris, 

desejo muito visitar e admirar a Torre Eiffel e de lá sentir a emoção de quem 

novamente conquistou o que mais sonhava.  

Quando na faculdade tive a oportunidade de cursar a disciplina obrigatória 

de Fundamentos Teórico-metodológicos em Geografia I e a disciplina eletiva 

intitulada de Cartografia com crianças e escolares, pude observar muitos 

elementos que não foram explorados ao longo de minha vida como estudante 

da escola básica, pois não tive a oportunidade de problematizar tais temáticas. 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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A pergunta de partida que intitula meu trabalho, surgiu efetivamente 

quando já com a ideia em mente, ingressei no Grupo de Pesquisa Linguagens 

Infâncias Educação (LINFE) coordenado pela Profa. Dra. Hilda Micarello que 

trabalha questões sobre leitura literária com crianças, no projeto de 

extensão*do qual participo. No grupo e nas ações de extensão estávamos 

trabalhando com o livro intitulado de ―O menino que colecionava lugares‖ do 

autor Jader Janer em queabordava a temática sobre lugares, então a partir 

disso minha visão se ampliou ainda mais e observei cada detalhe de como as 

crianças lidam com essa questão dos lugares e o que isso significa para elas. 

O que é o lugar aos olhos das crianças? Para responder a essa pergunta, 

busco interpretar as falas que as crianças fizeram ao longo das oficinas que 

realizei nas Escolas Municipais União da Betânia e Theodoro Frederico Mussel 

trabalhando com o livro citado acima. Ao longo de meu trabalho falarei sobre 

quais foram os desdobramentos da oficina na escola e como foi a concepção 

que tiveram sobre o tema lugar. Os dados que levantei com essa pesquisa 

foram com crianças do 1º período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 

Fundamental.     

A pesquisa com crianças é a escolha metodológica desse trabalho, uma 

proposta de investigação que tem sido muito debatida nas últimas décadas, 

pois reconhece o protagonismo e a autoria das crianças na vida social. 

Compreender as narrativas desses ―pequeninos‖ é bem enriquecedora pois 

trazem elementos complexos e nos dá um embasamento muito bom sobre o 

que eles pensam e como se relacionam com o mundo.  

Segundo Pereira, 

 

Quando realizamos uma pesquisa com crianças interessam-
nos observar o modo como as crianças se relacionam com as 
produções culturais, bem como os diversificados processos a 
partir dos quais as crianças são convidadas a pensar sobre si e 
sua condição social. Isso se mostra nas maneiras infantis de 
brincar, dialogar, escolher, apresentar-se e posicionar-se sobre 
o mundo. (PEREIRA, 2012, p. 54). 

 
 

A pesquisa com crianças é fundamental para possamos nos emergir no 

mundo e espaço em que vivem, e assim tentar compreender como pensam 
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sobre determinados assuntos, como agem em seu cotidiano e como enxergam 

o mundo ao seu redor.   

Nestetrabalhopretendocompreender, na perspectiva das crianças, 

oslugaresque estãoaoseuredor, o 

quevemprimeiramenteemseuspensamentosquando 

falamosapalavralugar,qualéarelaçãodelascomdeterminadosespaços,quais 

sãoas memóriasafetivas,tristesentreoutrassobreesseslocais,quaislugares 

gostariamdeconhecer,entreoutros.Abaixoseguemmaisespecificadamenteos 

tópicosque objetivam essa investigação: 

 

 Interpretar as narrativas das crianças acerca dos lugares; 

 Interpretar os desenhos realizados pela turma; 

 Observar como as crianças se relacionam com o mundo; 

 Entender o que é lugar aos olhos das crianças.  

 

Busquei essa questão, apresentada acima, para realizar meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, porque muitas vezes os professores passam os devidos 

conteúdos em sala de aula e acabam deixando de ouvir as experiências que as 

crianças possuem com o mundo e as coisas do dia-a-dia. Esse diálogo com as 

crianças é fundamental no desenvolvimento das aulas, pois ajudaria o 

professor a conhecer melhor seu público e, trabalhar com questões que sejam 

significativas para todos e que estejam de acordo com o contexto em que os 

alunos estão inseridos.  
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2QUEM SÃO AS CRIANÇAS? 

 

“O bom de ser criança é que podemos ser 

tudo o que nós quisermos.” 

Heliel de Oliveira 

 

A concepção de criança, segundo o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil(RECNEI) é uma noção histórica que vem mudando no 

decorrer dos tempos e, mesmo que estejamdentro de uma mesma sociedade 

possuem características de diferentes vivências e culturas.Dentro de uma 

cidade as crianças podem ser consideradas a partir de seu grupo étnico, classe 

social em que vivem, entre outros fatores. No Brasil, podemos encontrar dois 

extremos da realidade infantil, uma grande parte das crianças estão inseridas 

em um contexto bem difícil, onde muitas vivem em condições de vida bem 

precárias e estão sujeitas ao trabalho infantil, à exploração e ao abuso dos 

adultos. Já em outra parte, muitas crianças vivem de forma ―segura‖ e 

―protegida‖ por seus responsáveis e familiares juntamente com a sociedade 

onde estão inseridos que buscam a todo custo ajudarem em tudoque seja 

necessário para o seu desenvolvimento.Segundo o RECNEI (1988), 

 

 

―[...]a criança como todo ser humano, é um sujeito social e 
histórico e faz parte de uma organização familiar que está 
inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em 
um determinado momento histórico. É profundamente marcada 
pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. 
A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de 
referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações 
sociais que estabelece com outras instituições sociais. As 
crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza 
como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito 
próprio.‖(BRASIL, 1988, pg.21) 

 

 

Por meio de interações estabelecidas com diferentes pessoas que estão 

ao seu redor, as crianças buscam uma forma de compreender o mundo onde 

estão inseridas, elas constroem o conhecimento por meio de interações que 

estabelecem com o meio e, se constituem através da criação, significação e 

ressignificação. Segundo Kramer as crianças carregam, 

https://www.pensador.com/autor/heliel_de_oliveira/
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―[...] histórias, ideias, representações, valores, modificam-se ao 
longo dos tempos e expressam aquilo que a sociedade 
entende em determinado momento histórico por criança, 
infância, educação, política de infância e instituição de 
Educação Infantil‖ (KRAMER, 1999, p. 207). 
 

 

As crianças possuem uma peculiaridade que vem do lugar em que estão 

inseridas no mundo social. ―Nas interações com os adultos, mediadas por 

produtos culturais a ela dirigidos, a criança recebe, significa, introjeta e 

reproduz valores e normas tidos como expressões da verdade‖ (SARMENTO, 

2002, p. 21). 

O sujeito que é o próprio participante do seu processo de conhecer, pois 

ele cria, recria, inventa, constrói, ou seja, o conhecimento não é recebido 

pronto e acabado por ele, nem mesmo está nele. O conhecimento é elaborado 

por ele.  

 
 
[...] os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de 
meras respostas associativas, mas no sentido muito mais 
profundo da associação do real com as coordenações 
necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir sobre 
ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa 
transformação vinculados com as ações transformadoras. [...] 
(PIAGET, 1970, p. 30).  

 

 

Para Piaget, esse processo do conhecer está caracterizado por sua 

natureza de construção que está ativa. O processo construtivo cognitivo sob o 

pensamento piagetiano, implica na existência de métodos ativos.  
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3O QUE É LUGAR?  

 

“Viajar entre lugares é mover-se entre 

coleções de trajetórias e reinserir-se 

naquelas com as quais nos relacionamos” 

(MASSEY, 2008, p.153) 

 

A concepção de lugar está relacionada ao local onde as referências 

individuais e valores dirigem-se as distintas formas de descobrir e constituir a 

tanto a paisagem quanto o espaço geográfico. São espacialidades cobertas de 

laços afetivos com os quais desenvolvemos em nossas vidas através da 

convivência com o lugar e com os outros.A concepção de lugar tem um caráter 

subjetivo, pois cada pessoa já possui uma experiência direta com seu espaço, 

com seu lugar, por fim, houve-se um envolvimento profundo com o local para 

adquirir o pertencimento. 

 

 
[...] essa relação de afetividade que os indivíduos desenvolvem 
com o lugar só ocorre em virtude de estes só se voltarem para 
ele munidos de interesses predeterminados, ou melhor, 
dotados de uma intencionalidade. Como afirma Relph (1979), 
os lugares só adquirem identidade e significado através da 
intenção humana e da relação existente entre aquelas 
intenções e os atributos objetivos do lugar, ou seja, o cenário 
físico e as atividades ali desenvolvidas (LEITE, 1998, p.10). 

 

 

Os lugares se tornam cada vez mais afetivos porque lá existem algo 

significativo, especial, importante, marcante, ou seja, algo que fica guardado na 

memória e no coração. O lugar também pode ser compreendido por seus 

pares: o interno e o externo, o novo e o velho, o local e o global. O interno 

envolve as variáveis que estão presentes no lugar, ou seja, o que aparece 

como local e, o externo como o que está fora do lugar e estão apresentados 

como uma escala de ação maior. Os lugares estão relacionados à própria 

definição de espaços: 
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Tudo que existe num lugar está em relação com os outros 
elementos desse lugar. O que define o lugar é exatamente uma 
teia de objetos e ações com causa e efeito, que forma um 
contexto e atinge todas as variáveis já existentes, internas; e as 
novas, que se vão internalizar (SANTOS, 1994, p. 97).  

 

 

O lugar é produto das relações humanas, entre pessoas e a natureza, que 

são construídos por meio de relações sociais que acontecem na vivência.O 

autor Carlos (1996)fala que essa relação, 

 

 

[...] garante a construção de uma rede de significados e 
sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora 
produzindo a identidade, posto que é aí que o homem se 
reconhece porque é lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar 
como este a ele, pois a produção do lugar liga-se 
indissociavelmente à produção de vida (CARLOS, 1996, p.29). 
 
 
 

 Sendo assim, lugar é tudo o que está em nossa volta e que nos marcam 

de alguma forma, trazendo diferentes tipos de sentimentos e marcas. É algo 

que se torna significativo e que possuem histórias.  
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4METODOLOGIA 

 

 ” As palavras só têm sentido se nos 

ajudam a ver o mundo melhor. 

Aprendemos palavras para melhorar os 

olhos.” 

Rubem Alves. 

 

Para responder à pergunta de partida deste trabalho de conclusão de 

curso, realizei oficinas de leitura literária em duas escolas municipais 

localizadas na cidade de Juiz de Fora – MG. A escolha das escolas para minha 

pesquisa se deu pela abertura que a instituiçãoestabelece com os alunos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), pois constituem um espaço 

dialógico entre a escola e a Universidade, também se deu pelo fato de fazerem 

parte do projeto de extensão do Grupo Linguagens, Infâncias e 

Educação(LINFE), do qual participo, realizando ações de incentivo à leitura 

infantil. 

Os dados para minha pesquisa foram coletados nas turmas de Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental no período matutino e 

vespertino. As oficinas foram realizadas dentro do período de um mês.  

A primeira instituição onde realizei as observações e ministrei a oficina foi 

a Escola Municipal União da Betânia localizada na Rua 9 de Julho, nº144, 

Bairro Granjas Betânia - Juiz de Fora/MG - CEP: 36047-440. Essa escola está 

localizada em um bairro da periferia e atende a uma população de situação 

bem carente, no geral, onde a maioria dos pais e outros responsáveis são de 

baixa renda. Olocal apresenta situações e problemas comuns aos centros 

urbanos: falta de infraestrutura, falta de segurança, violência, conflitos 

familiares, entre outros e que muitos chegam no interior das escolas.  

. 
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A segunda escola onde realizei o trabalho foi a Escola Municipal 

Theodoro Frederico Mussel localizada na RuaQueluz, nº42 –Bairro Nossa Sra. 

das Graças, Juiz de Fora/MG, CEP: 36046-280. Essa escola é situada em um 

bairro onde a maioria da população é de classe baixa, atende alunos dos 

bairros vizinhos como Eldorado, Vista Alegre, Nossa Senhora das Graças e El 

Dourado. Os pais e demais responsáveis pelos alunos da escola são de baixa 

renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fachada da Escola 

Figura2: Mapa da Escola 

Figura3: Fachada da Escola 
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Ambas instituições se concentram em uma área de excelente 

localização e de fácil acesso, colaborando para a realização do meu trabalho. 

Como registro, escolhias notas de campo quetrariam detalhes da prática 

adquirida e também, ―respostas‖ a algumas questões que foram estabelecidas 

previamente.  

Foi um período de trabalho muito produtivo, pois os professoresme 

receberam muito bem com o pensamento de compartilharmos os 

conhecimentos produzidos ao longo de nossa trajetória e trazermos discussões 

novas. Eles não me viram como ―pesquisadora‖, mas sim, alguém que estava 

ali para ―somar‖ com eles, tivemos uma relação muito boa e diante dessa 

aceitação, pude aprender ainda mais. 

 

Figura4: Mapa da Escola 
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*O projeto de Extensão citado acima é intitulado de ―Leitura e Leitores: interface com a 
pesquisa‖, seu principal objetivo é incentivar a leitura literária (através de oficinas que 
são realizadas) e entender (por meio da aplicação de protocolos de leitura) quais são 
as estratégias que os alunos utilizam para ler diferentes tipos de textos.  

 

5DESDOBRAMENTOS DAS OFICINAS LITERÁRIAS 

 

 “Ninguém caminha sem aprender a 

caminhar, sem aprender a fazer o caminho 

caminhando, refazendo e retocando o seu 

sonho pelo qual se pôs a caminhar” 

Paulo Freire 

 

As oficinas literárias foram realizadas por meio das ações de extensão* 

do grupo de pesquisa Linguagens, Infâncias e Educação (LINFE),do qual atuo 

como bolsista, sendo este coordenado pela Profª Drª Hilda Aparecida Linhares 

da Silva Micarello. Cada integrante do grupo, inclusive eu, ministrávamos a 

oficina em uma sala, assim poderíamos nos dividir e atender a todas as turmas 

e turnos das escolas onde o projeto foi realizado.   

No primeiro dia, a professora me direcionou até a sala onde aconteceria a 

oficina e logo fez a apresentação aos alunos. Feito isso, passou a palavra para 

mim e, então expliquei que realizaria uma oficina com o objetivo de trabalhar 

com a leitura literária abordando algumas questões, nesse caso, os lugares.  

No primeiro momento de nosso encontro, pedi as crianças para que se 

sentassem no chão formando uma rodinha. Quando todos já estavam 

posicionados, perguntei aos alunos quais eram os lugares que eles conheciam 

e que consideravam importantes, bonitos, alegres, tristes, entre outros. As 

crianças ficaram muito empolgadas e começaram a contar suas experiências 

em diferentes lugares, obtivemos um envolvimento e uma participação muito 

grande da turma frente ao tema apresentado. Nesse primeiro momento ainda 

não havia mostrado o livro que seria trabalhado ao longo da oficina, eles 

deveriam pensar em diferentes lugares e registrarem no papel pardo que 

disponibilizei no chão na parte central da rodinha juntamente com canetinhas 

para realizarem a escrita.  
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No segundo momento da oficina, entreguei o livro ―O menino que 

colecionava lugares‖ para cada aluno, pois assim todos teriam contato com o 

suporte e poderiam explorar, analisar cada detalhe da forma, entre outros. 

Nesse momento, se desejassem, as crianças poderiam contar um pouquinho 

sobre a história, ou falarem um pouco sobre as imagens que mais chamaram a 

atenção, entre outros detalhes presentes no livro. Conforme apresentado nas 

imagens abaixo.

Figura7: Entregando os livros 

Figura5: Explorando os nomes de diferentes 
lugares 

Figura 6: Capa do Livro “O Menino que 
Colecionava Lugares 
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No terceiro momento, quando todas as crianças estavam familiarizadas 

com o material, iniciei a leitura ―oficial‖ do livro, onde cada aluno também teve a 

oportunidade de acompanhar a leitura no material que receberam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quarto momento, logo após a conversa com as crianças, fiz uma outra 

pergunta para dar início à segunda atividade: Qual lugar você gostaria de 

Figura8: Recontando a história 

Figura9: Leitura Deleite 
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guardar em sua lembrança? A partir disso, pedi para que cada criança 

fizesseum desenho representando o lugar escolhido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse momento, fui passando de mesa em mesa para conversar com as 

crianças e entender o que eles estavam desenhando. E os diálogos com os 

pequeninos foram assim: 

Eu: O que você desenhou? 

C1: Tia, eu desenhei a praia de Copacabana,  

Eu: Porque você fez esse desenho? 

C1: Fiz esse desenho porque fico muito feliz quando vou na praia para ver as 

ondas, brincar com meus amigos na areia e passear um pouco. 

C2:Tia, eu desenhei uma lata na praia porque é legal desenhar objetos e 

porque sonho em conhecer a praia um dia, porque só vejo ela na televisão.  

C3: Eu desenhei um campo de futebol porque gosto muito e já fui várias vezes 

em um que fica perto da minha casa, tia, eu fico muito alegre.  

C4: Tia, olha só, desenhei a casa da minha avó, porque eu amo passar o dia 

com ela!! 

C5: Tia, fiz o Parque das Cachoeiras porque é bom e bonito. 

C6: Fiz a praia, eu gosto muito de andar de ―banana‖ e brincar na areia.  

C7: Praia de Copacabana porque queria muito conhecer.  

Figura10: Colocando a imaginação no 
papel 

Figura11: Obras de Arte (Lugares) 
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C8: Tia, eu também fiz a praia porque ela é muito boa, gostosa e super 

divertida.   

Quando todos finalizaram, pedi para que dobrassem seus desenhos e 

colocassem dentro de uma lata que foi disponibilizada para a turma. O objetivo 

era queposteriormente a atividade poderia ser continuada pela professora em 

outros momentos também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Latinhas com os desenhos 
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6VISITA DO AUTOR, UM MOMENTO ESPECIAL 

 

“A alegria não chega apenas no encontro 

do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-

se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria”. 

Paulo Freire 

 

Quando finalizamos as ações literárias nas duas escolas, durante a 

reunião do nosso grupo de pesquisa Linguagem, Infâncias e Educação (LINFE) 

com a presença de todos os integrantes, discutimos sobre como foi nossa 

experiência com as crianças ao longo das oficinas, assim pudemos 

compartilhar pensamentos, visões positivas e negativas, entre outros, para que 

assim pudéssemos pensar juntos o que mais poderíamos fazer para 

complementar nossa ação e fazer um fechamento do tema que foi trabalhado. 

Pensamos que seria muito interessante levar o autor do livro (Jader Janer) na 

escola para as crianças conhecerem e que com certeza seria um momento 

muito especial e significativo para elas.  

Conversamos com o professor Jader e ele aceitou o nosso convite, feito 

isso, agendamos uma data com as Diretoras das duas escolas e combinamos 

tudo direitinho. Então, chegou o tão esperado dia!!! O dia da visita do autor na 

escola. Como prevíamos, foi um momento muito significativo e importante para 

as crianças. Seguem abaixo, alguns registros de imagem que contam um 

pouco de como foi esse encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Partilha de experiências - 
Alunos e Autor 

Figura 14: Jader contando como foi o 
processo de criação do livro 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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As crianças ficaram muito curiosas em saber como e por que o Jader 

Janer escreveu o livro ―O menino que colecionava lugares‖, dava para ver a 

alegria nos olhos das crianças e os dedinhos levantados buscando respostas 

para suas perguntas. O autor então contou como foi maravilhosa essa 

experiência da escrita, falou sobre os lugares distantes que já visitou e também 

os que tem o sonho de conhecer um dia, entre outros. Muitas crianças faziam 

perguntas sobre a sua vida pessoal, como sua idade, se ele era casado ou 

não, se tinha filhos e o que ele guardaria em sua lata. Jader falou com as 

crianças que uma coisa que colocaria em sua lata seria a árvore enorme que 

fica localizada no pátio da escola, bem na entrada, as crianças ficaram muito 

empolgadas quando ouviu isso e falaram que também amam aquela árvore, 

que ela é linda e especial. Foi interessante ver o primeiro contato das crianças 

com um autor de livro, pois para eles era alguém ―tão‖ distante deles e que 

talvez não existia, quando viram o Jader queriam tocá-lo, abraça-lo, conversar, 

perguntar, enfim, ficar perto dele o tempo todo. Foi muito engraçado ouvir as 

crianças falando: - Gente, ele existe mesmo... – É o homem da foto que está no 

final do livro, é ele mesmo! – Ele é de verdade... Entre outras coisas que as 

crianças mencionaram. Esse momento foi mágico para todos e com certeza 

ficará marcado em suas memórias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Contato das crianças com o autor 
Jader Janer 
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7INTERPRETANDO OS DADOS  

 

“... tempo é um tecido invisível em que se 

pode bordar tudo, uma flor, um pássaro, 

uma dama, um castelo, um túmulo. 

Também se pode bordar nada. Nada em 

cima de invisível é a mais sutil obra deste 

mundo, e acaso do outro." 

Machado de Assis 

 

Através da escrita realizada no papel pardo, percebi que as crianças se 

sentiram um pouco intimidadas por conta das dificuldades que possuíam tanto 

na escrita quanto na leitura, muitos ainda não reconheciam as letras e quais 

são os seus respectivos nomes. Para dar continuidade a nossa atividade, falei 

que poderiam ficar tranquilos e que os ajudaria na escrita fazendo-os refletirem 

ou até mesmo sendo a escriba, a partir disso eles se sentiram mais seguros.  

Analisando esse momento na Escola Municipal União da Betânia, pude 

observar por meio da fala das crianças sobre lugares que elas conhecem e que 

têm o sonho de conhecer, percebi que muitas quando pensam nesse tema não 

pensam nem duas vezes nos lugares que mais frequentam, devido a isso a 

maioria deles falaram casa da avó, casa da tia, casa da mãe, casa dos meus 

amigos, rua, pátio da escola, quadra, entre outros espaços que costumam 

frequentar e que representam afetividade para eles. Muitos alunos nunca 

saíram de seus próprios bairros por não terem condições financeiras, entre 

outros fatores. Pelas narrativas e desenhos das crianças podemos perceber 

como mesmo espaços existentes dentro da cidade, são desconhecidos delas, 

locais de uso público, além disso, ninguém trouxe algo além de suas 

localidades, evidenciando suas vivências locais.  

Na Escola Municipal Teodoro Frederico Mussel a experiência foi bem 

distinta, pois os alunos já tinham uma visão mais diversificada, acredito que 

tenham adquirido esses conhecimentos em passeios que realizaram e também 

por meio de desenhos que passam nas programações da televisão que 

assistem constantemente, devido a isso a maioria dos alunos citaram lugares 
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como Paris, E.U.A, Europa, Boston, Chicago, Japão, entre outro que estarão 

mais especificados nos ANEXOS I e II deste trabalho.  

Sobre os sentimentos adquiridos por meio do livro (fala das crianças): 

percebi que eles ficaram muito alegres devido as ótimas recordações que 

vieram em suas mentes. No geral, todos gostaram muito do livro porque 

segundo eles é legal e tem com cores lindas. 

 

Criança 1:  

- Tia, tia, eu lembrei de quando eu subia em árvores.  

 

Criança 2:  

- Tia, eu me lembrei de quando viajava de carro com minha mãe, meu pai e 

minha irmãzinha!!! Era muito bom, muito divertido... 

 

Criança 3:  

-  Titia, eu guardava as conchinhas da praia para lembrar depois de como era 

aquele lugar lindo.  

  

 Interpretando cada momento da oficina, percebi também que há uma 

grande ausência de práticas com leitura literária por parte dos alunos, pois isso 

ficou bem enfatizado quando um aluno do 5º ano falou que os desenhos não 

caberiam dentro da lata, ou seja, muitos não faziam o uso da imaginação que a 

literatura nos proporciona, ir além do que está sendo representado no livro.  

Ao longo da leitura do livro, as crianças ficaram muito empolgadas e 

curiosas quando leram a parte em que o menino pega a montanha fechando as 

mãos e colocando dentro da lata, elas repetiam o sinal com suas mãos, 

brincavam que estavam guardando seus colegas e vários objetos da sala 

dentro da lata.  

Em algumas turmas levamos o Globo Terrestre e o Mapa Mundi para 

apresentar as crianças. Um detalhe importante que observei em nosso 

encontro foi o primeiro contato deles com esses objetos, pois muitas delas não 

faziam ideia o que era aquilo, onde se encontram e onde ficam os lugares que 

sonham visitar um dia. Foi muito interessante esse momento de interação entre 

os alunos e o material que era novidade para muitos.   
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Ele compreendeu que os lugares ficam guardados dentro da 
gente, compreendeu que, se lugar é gente... GENTE É 
LUGAR! (Jader Janer) 
 

 
A longo de minhas intervenções, pude observar que há uma grande 

ausência na utilização de livros literários para as crianças, principalmente na 

Escola Municipal União da Betânia, pois os alunos não tinham muita 

familiaridade com o objeto livro e, que os mesmos também não eram ―tão‖ 

incentivados e nem possuíam costume de visitar a Biblioteca escolar, observei 

esses detalhes por meio do diálogo com a professora.  

 Por meio do decorrer da oficina, percebi que as crianças do 1º período 

ficaram encantadas quando receberam com o livro em suas mãos, eles 

aproveitaram esse momento para explorar o suporte, olhar os desenhos, 

colocar na boca trocar com o amigo, foi uma relação linda e emocionante de se 

ver. Observei o quanto esse contato com livros literários, nem que seja para 

somente tocar, ou ouvir uma história deleite, entre outros,faz falta no dia a dia e 

como seria importante para o desenvolvimento das crianças. Segundo Redin 

(1998), 

 

 

[...] no período da Educação Infantil, deverão ser viabilizados 
ao ritmo do psiquismo infantil, com a alegria da descoberta, da 
surpresa, do espanto, do encantamento, do belo, do novo, do 
prático; do tateio, do cooperativo, do original no coletivo, do 
lúdico, do plástico, do harmonioso/desarmonioso, do 
surpreendente mundo autenticamente humano. (1998, pg.50) 
 

 
 

É importante que a escola proporcione um tempo de infância coberto de 

sentidos, desafios e que as relações sejam simultaneamente significativas e 

prazerosas; criativas; críticas e, inovadoras. Para isso, é necessário que 

sempre tenha como ponto de partida, a realidade onde a criança está inserida 

para que assim possa se garantir a diversidade e especificidade de cada um. A 

base para novas propostas, segundo o pensamento de Redin (1998), 
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[...] será a convicção inabalável de que todas as crianças têm a 
possibilidade de se desenvolver e aprender desde que seja 
resguardada a construção da autoimagem positiva de todas as 
crianças. O acesso aos conhecimentos acumulados será 
enriquecido com a possibilidade da construção de novos 
conhecimentos para a qual a arte, a estética, o belo e o lúdico 
deverão ser a mediação indispensável. A escola só será 
libertadora se possibilitar, na sua prática, a construção da 
autonomia e da cooperação. (1998, p. 52) 

  

 

Dessa forma, você educador/professor que é o promotor e articulador dos 

momentos de aprender em sala de aula, por meio de sua ação docente, 

pensamentos e, do seu fazer pedagógico deve proporcionar aos alunos a 

busca e a vontade de conhecer e aprender. Observem suas salas, seus alunos 

e,então se questionem: Que espaço é esse? Como o ocupo? Quais são as 

possibilidades de desenvolvimento que ele me proporciona e eu as acolho? 

Enfim, que por meio de um olhar crítico, constituam os vossos espaços de 

maestria, a sala de aula, num verdadeiro espaço de experiências e 

principalmente do aprender. 
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8CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 “Não havíamos marcado hora, não 

havíamos marcado lugar. E, na infinita 

possibilidade de lugares, na infinita 

possibilidade de tempos, nossos tempos e 

nossos lugares coincidiram. E deu-se o 

encontro”. 

Rubem Alves 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso busquei entender quais são as 

influências que os lugares têm para as crianças, o que elas compreendem 

quando falamos essa palavra, o que eles representam, significam, qual é a 

relação delas com esses ambientes, entre outros questionamentos. Para isso, 

inicialmente realizei um levantamento prévio sobre o conhecimento da turma e, 

também utilizei a leitura literária para levar os alunos a uma reflexão de forma 

lúdica mais aprofundada sobre o tema. Busquei observar e analisar os 

desenhos feitos por cada criança, pois por meio dele a criança solta a 

imaginação e nos possibilita entender melhor o mundo delas, entre outros 

recursos que utilizei nos desdobramentos da oficina literária.  

Descobri que há uma enorme diferentes entre as escolas observadas, 

mesmo ambas sendo instituições públicas, as crianças (de todas as turmas) 

que frequentam a Escola Municipal Teodoro Frederico Mussel demostraram 

que possuem um conhecimento de mundo mais amplo e isso se dá tanto por 

conteúdos estudados em sala de aula, quanto com suas experiências 

adquiridas por meio das tecnologias (TV, celular, jogos, entre outros), pois 

quando pergunto sobre quais são os lugares que conhecem ou que têm o 

sonho de conhecer, eles logo fazem ligação com os desenhos, filmes 

assistidos falando que querem conhecer, por exemplo, o castelo da Frozem, ou 

outros lugares que aparecem muito na TV. A maioria das crianças já visitaram 

outras cidades que ficam localizadas bem longe de Juiz de Fora. Já na Escola 

Municipal União da Betânia, o público atendido na escola é mais carente e nem 

todos têm acesso a essas tecnologias, visitaram poucoslugares e muitos nem 
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se quer já foram no Centro da Cidade, sonham em conhecer a praia para sentir 

a areia em seus pés, nadar, apreciar aquela imensidão.  

Quando falamos sobre o lugares mais significativos para as crianças, 

pude observar que são aqueles onde elas mais frequentam, enquanto alguns 

alunos apontavam outros países, cidades distantes como lugar, outras 

apontavam a casa da vó, casa dos amigos, irmãos, parquinho, que são 

próximos de ondem vivem e de acordo com a condição em que estão inseridos. 

Quando refletimos sobre os lugares tristes, quase todas as crianças de ambas 

as escolas citaram o cemitério e ficavam até emocionadas a falarem sobre, 

pois lembravam de algum ente querido que já perdeu um dia, outros 

lugaresque apareceram muito na fala das crianças foram: a cadeia, hospital e 

algumas crianças ainda enfatizaram o hospital do câncer que é muito triste.  

 Para concluir minha pesquisa venho falar do grande impacto que a 

leitura literária obteve na realização das oficinas, pois por meio dela pude 

observar o quanto as crianças ―mergulhavam‖ na história, interagiam por meio 

das ilustrações, imaginavam coisas que não estavam presentes na história, 

mas que ficaria muito legal se estivesse, sem dúvidas, foi um momento muito 

significativo para as crianças. É de fundamental importância que o(a) 

professor(a) dessas crianças venham utilizar as histórias infantis como leitura 

deleite ou como disparador de alguma atividade, para fazer as crianças 

refletirem sobre determinados temas. O mais importante para mim foi ter a 

oportunidade de dar espaço e ouvir as crianças se expressando e contando 

como pensam sobre o mundo que está ao seu redor.  

Meu Trabalho de Conclusão de Curso não se encerra aqui, pois por 

meio dele poderá haver continuidade na discussão, inclusive servir de base 

para futuras pesquisas como em um mestrado, por exemplo. Deixo então 

algumas perguntas para reflexão: A leitura literária tem sido utilizadas em sala 

de aula, de que forma isso tem acontecido, os alunos tem tido espaço para se 

expressarem, as aulas tem sido significativa para todos?   
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ANEXO I 

 

Dados da Escola Municipal União da Betânia – 11/04/2017 

Lugares citados ao longo do desenvolvimento da Oficina Literária  

Livro: ―O menino que colecionava lugares‖ – Jader Janer 

 

1º período 2º 
período 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Quadra Parque de 
Diversão 

Escola Lugar de 
Sentar 

Paris Casa Parque 
Halfeld 

Parque 
Halfeld 

Praia Cidade Praia China Pracinha Parque da 
Lajinha 

Minha casa Tupi Santana Granja São Paulo Biblioteca Rio de 
Janeiro 

Padaria Casa da 
Mamãe 

Praia Zoológico Rio Grande 
do Sul 

Igreja Barbacena 

Centro Minha 
casa 

Parati Cachoeira Aparecida 
do Norte 

Museu Rio Novo 

São Paulo Rio de 
Janeiro 

Parque 
Independência 

Parque da 
Lajinha 

Muriaé Cinema Parque das 
cachoeiras 

Piúma Itália Granjas 
Betânia 

Cinema Tapu Dança Chácara 

Mc Donald Centro de 
Juiz de 
Fora 

Casa da vó Igreja Vitória Cine 
Teatro 
Central 

Chancherê 
– SC 

Pátio Na casa 
da minha 
Madrinha 

Igreja Estados 
Unidos 

Nova Era Shopping Parque 
Aquático 

Creche Benfica Pátio Escola Nova York Parque de 
diversões 

Guarapari 

Sala de 
Matemática 

Parque da 
Lajinha 

Parque da 
Lajinha 

Roça Barroso Onde 
ando a 
cavalo 

Nova York 

Shopping Cinema 
na cidade 

-  
2º B e C 

Piúma Praia Shopping 

Parquinho 
da Escola 

2º - 
Lurdes 

- Parque Rio de 
Janeiro 

Cachoeira Guarani 

Lá em 
baixo 

Polo 
Norte 

- Escola São Pedro Piscina Brasília 

Posto de 
Saúde 

Circo - Minha 
Casa 

Espírito 
Santo 

Oficina do 
pai 

Piúma 

- Praia - Parque da 
Lajinha 

- 
 

Cemitério 
– Triste 

- 

- - - - - - - 

- - - - 3º B - - 
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Rio Novo Shopping 
Jardim 
Norte 

- Rio de 
Janeiro 

Califórnia Cadeia – 
Triste 

Piau 

- Cabo Frio - São Paulo Morro do 
Cristo 

Disney Museu 
Mariano 
Procópio 

- Rio de 
Janeiro 

- Parque 
Guarani 

Cabo Frio Orlando Matias 
Barbosa 

- Aparecida 
do Norte 

- Jardim 
Norte 

Santa 
Terezinha 

Rio de 
Janeiro 

Praia 

-  
2º - Graça 

- Shopping 
que tem 
parque, 
tem tudo 

Casa Zoológico Filgueiras 

- China - - Escola Parque 
Aquático 

 
5º A 

- São Paulo - - Parque França Casa da 
minha vó 

- Brasília - - Praia Japão Rio de 
Janeiro 

- Parque - - Circo São Paulo Guarapari 

- Granjas 
Betânia 

- - Salão de 
Cabelereiro 

China Espírito 
Santo 

- Feira - - Biblioteca Bahia Cataguases 

- Cidade - - Informática Alemanha Barbosa 
Lage 

- - - - Por onde 
viajar 

Portugal Parque da 
Lajinha 

- - - - Disney Jardim 
Natal 

Morro do 
Cristo 

- - - - Mc 
Donald’s 

Chile Benfica 

- - - - Cemitério Polo 
Norte 

Museu 
Mariano 
Procópio 

- - - - EUA Paris - 

- - - - Dom Bosco EUA - 

- - - - Polo Norte - - 

- - - - Zoológico - - 

- - - - Amazonas - - 

- - - - Roça - - 
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ANEXO II 
 

Dados da Escola Municipal Theodoro Frederico Mussel – 25/04/2017 

Lugares citados ao longo do desenvolvimento da Oficina Literária 

Livro: ―O menino que colecionava lugares‖ - Jader Janner 

 

1º período 2º período 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

A casa da 
tia 

Shopping 
Novo 

Universidade Japão Las Vegas Espírito 
Santo 

Morro do 
Cristo 

Circo Mercado Espírito 
Santo 

Meu 
coração 

Rio de 
Janeiro 

América Cemitério 
Parque da 
Saudade 

Cinema Pracinha 
Nova 

Casa da Tia Minha 
casa 

Praia China Tókio 

Clube Circo Casa da 
minha Vó 

Praia Londres Paris Itália 

Andar de 
cavalo 

Bahamas São Pedro Cemitério Inglaterra Bahia São Paulo 

Fazenda Aniversário Brasília Londres São Paulo Espanha Paris 

Corpo de 
Bombeiros 

Quadra Botafogo Sítio do 
Vovô 

Japão Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Casa da 
vovó 

Minha 
casa 

Guarapari Shopping 
Jardim 
Norte 

Copacabana Arraial do 
Cabo 

Coréia 

Sair Piscina Castelo Xangai HollyWood Itália Universidade 

Praia Bretas Rio de 
Janeiro 

Estados 
Unidos 

Nova York Bairro 
Bandeirantes 

Dubai 

Circo - São Paulo Rio de 
Janeiro 

Praia do Rio Argentina Parque 
Halfeld 

Zoológico - Casa da 
minha irmã 

Paris Paris América França 

Shopping 
Norte 

- Japão Granja França Nova York Rio de 
Janeiro 

Lugar que 
tem 

dinossauro 

- Parquinho China China Rio de 
Janeiro 

Museu 

Casa da 
vó 

- Minha casa Egito - - Aeroporto 

Praia - Cabo Frio - - - Parque da 
Lajinha 

Aniversário 
em um 

salão de 
festa 

- Praia - - - Praia 

História da 
bíblia para 

- Jardim Norte - - - - 



IV 
 

 

ver Jesus 
lá no Céu 

Museu - Loja Havan - - - - 

MC 
Lanche 

- - - - - - 

Loja de 
Açaí 

- - - - - - 

Salão de 
beleza 

- - - - - - 

Feira - - - - - - 

Casa do 
Papai Noel 

- - - - - - 

 


