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Ser livre
Desenvolver 
é natural!

Livre 
para brincar

   
Você escuta bem?

ALMANAQUE



 Uma carta para você
 Parimos! Parimos o Almanaque Criança Livre. Es-
tamos transbordando ocitocina na produção e na ex-
pectativa do início deste volume com vocês.
 O Almanaque Curioso se alimenta das trocas, da 
pesquisa viva!! E como tal, não poderíamos pensar 
em algo que não fosse uma construção coletiva!!! 
Sim! Nós desejamos trazer conteúdo de qualidade, 
inspirações para que cada pessoa individualmente 
faça as suas escolhas e chegue a suas respostas!! 
Livremente e com consciência!!
 Ser livre é nossa primeira grande inspiração e ao 
mesmo tempo nosso grande desafio. Ouvimos muito 
que esse também é o desafio de dezenas de pessoas, 
especialmente mulheres, que nos procuram, que nos 
seguem, que trocam com a gente.
 Decidimos então, criar este formato: uma revista! 
Um verdadeiro Almanaque, com o objetivo de reunir 
informações que nos instiguem a discutir sobre a in-
fância, do jeitinho que gostamos de falar: livre, plena 
e na natureza. E ainda, compartilhar nossas vivências 
diárias, dicas, sugestões, inspirações, na certeza de 
que seja possível viver em harmonia com escolhas 
livres, naturais, em conexão e respeito com as cri-
anças, nossa natureza interna e externa. Nosso diálo-
go com vocês, portanto, estará permeado de estudos, 
reflexões e práticas.
 Esperamos que seja uma experiência deliciosa e 
transformadora para todos nós!
 Sejam bem vindos!
 
Um abraço bem forte, Carol, Marina e Tina!
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Uma carta para você - Sejam Bem vindos!

Matéria da Capa
Confiar em suas escolhas, estar presente, encorajar as Crianças e 
estar em movimento… talvez seja uma grande chave para a liberdade!

Asas para voar
Brincar livre, ativo e na Natureza: para a criança é a forma 
de estar no mundo. Para o adulto é a possibilidade de se conectar 
com a sua natureza, sua essência e se revelar!

Polinizando
Palavras pólen trazidas por pessoas flor através dos nossos grupos 
no whatsapp! Saiba o que rolou! 

Floresceu
Jardim de tesouros compartilhados por quem constrói essa revista 
junto conosco: você! Nesta edição: Por onde anda a Infância?

Metamorfose
Estimular ou encorajar? conduzir ou deixar ser? Um mergulho para 
dentro de si e da essência de cada família.

Voando junto
A escuta verdadeira é o primeiro passo para uma comunicação 
mais amorosa e respeitosa. É a partir dela que a profunda conexão 
se estabelece.

Antenas
Compartilhamos com você coisas boas captadas por nossas antenas! 

Quem somos - Muito prazer!
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Ser livre
CONFIAR EM SUAS ESCOLHAS, 
ESTAR PRESENTE, ENCORAJAR AS CRIANÇAS 
E ESTAR EM MOVIMENTO… TALVEZ SEJA 
UMA GRANDE CHAVE PARA A LIBERDADE!
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Ser livre. Criança livre. Por uma infância livre, são 
nossos lemas! E como dizemos, um de nossos desafi-
os. Desafios porque escolhemos nos dedicar quase 
exclusivamente a criar nossas filhas durante seus pri-
meiros anos de vida, sem trabalhar formalmente, sem 
terceirizar seus cuidados, sem telas, passando muito 
tempo na natureza e, ao mesmo tempo, sem imaginar 
o quanto isso poderia ser transformador.
 Transformador porque, nossas vidas passaram 
por muitas mudanças, adaptações, reestruturações 
profundas familiares, individuais e elas, na verdade, 
continuam acontecendo. Inclusive, esse foi um dos 
grandes aprendizados nesses últimos anos: nada é 
estático, definitivo, imutável. Estamos em constantes 
e profundas revisões, nos construindo diariamente 
como indivíduos, mães, mulheres e profissionais.
 E assim como para nós mesmas, a nossa práti-
ca em busca de uma infância livre para nossas filhas, 
também é uma construção que passa desde a escolha 
de como olhamos para nossa casa e família, até nosso  
ritmo diário, a escolha pelos objetos, pela forma de 
falar, pelo brincar, pelos lugares que vamos e pessoas 
que encontramos e inclusive para a criança que fomos.
 E você deve estar se perguntando como tudo isso 
funciona na prática, não é? Bom! Nossa ideia nesta 
edição é, primeiramente, contar um pouco do que 
vocês irão encontrar em cada coluna (Metamorfose – 
uma conversa sobre o desenvolvimento infantil; Asas 
Para Voar – reflexões e ideias sobre o brincar livre, 
ativo, criativo e na natureza; Voando Junto – impor-
tantes referências sobre educação e cuidados na pri-
meira infância e Antenadas – uma coluna recheada 
de novidades, dicas de música, leitura, lugares para 

Ser livre

Escolhas da vida: 
https://www.youtube.com/watch?v=eS11klYOXbg

Uma linda animação iniciando nosso percurso, rumo à liberdade!
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ir, receitas...). Também, queremos dar algumas pita-
das de como construímos nosso dia a dia, como essas 
adaptações se moldam ao desenvolvimento da cri-
ança, como algumas referências teóricas nos guiam, 
mas principalmente como o brincar e a natureza nos 
inspiram na busca de oferecer para nossas crianças 
uma Infância Mais Livre!
 Bom, imaginem então que vivemos grande parte 
da nossas vidas em São Paulo, escolarizadas tradi-
cionalmente mas com memórias de infância que nos 
remetem sempre a natureza. Ao sítio, a praia, com a 
família…. E como o curso da vida é mágico, vamos 
nos guiando por ele cada vez mais próximas da natu-
reza. Na continuidade dessa escolarização, na facul-
dade de biologia, a trabalhos inspiradores, a encon-
tros de pura sincronicidade. Sair de São Paulo parece 
natural. Engravidamos, quase juntas, nossas filhas tem 
20 dias de diferença e a Marina é madrinha de uma 
delas. Acompanha tudo! E esse é mais um ponto de 
mutação. De retorno a nossa natureza interior através 
da conexão com nosso corpo e com o poder de cri-
ar uma vida, parir. Acompanhar a primeira infância.  
E todo esse caminho nos levando a pensar a liber-
dade em nossas vidas e na delas.
 Por exemplo, escolhi não ter tv quando mudei de 
São Paulo para o Sul do Brasil. E isso impacta direta-
mente no que minha família consome. Consome de 
entretenimento, de objetos, de informação. E para a 
infância….ahhhhh é como se o infinito fosse o limite  
da imaginação! Porque não há imagens prontas, 
de personagens prontos, de objetos de desejo e de  
pertencimento, de acesso que não faz parte da própria 
criação do brincar infantil. Nos sentimos livres, de 
certa forma.
 Escolhemos viver perto do mar. Em um lugar 
onde nossa rua é de terra. Onde temos um quintal 
espaçoso, com árvores. E nele, as crianças são livres 
para brincar. E muitos nos dizem: esse é um lugar 
ideal para uma criança crescer (acho que esse lugar 
de criança está no inconsciente coletivo). Viver a pri-
meira infância. E nós concordamos. É um ambiente 
saudável, inspirador, encantador, desafiador. E onde,  
diariamente, observamos seu criar, suas buscas, o que 
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a encanta e o que a repele e como estar na natureza a 
ajuda a viver e a expressar o que é vivo nela.
E diante de tudo isso, existe um grande dilema da 
mãe/mulher que também se reconecta a sua própria 
liberdade. Dormir, trabalhar, ir e vir, dividir as tarefas 
com quem divide os cuidados das crianças, se tor-
nam ações que geram confusões internas, questiona-
mentos. E talvez a liberdade esteja em confiar nessas 
escolhas, em estar presente, em encorajar as crianças 
para uma vida livre e acreditar que, como dissemos 
anteriormente, está tudo em movimento. E já já, no- 
vos desafios se apresentarão.
 Muitos querem também entender: o que é exata-
mente brincar livre? O que é ser livre para brincar? 
https://www.youtube.com/watch?v=O7jLzt65od0
vídeo inspirador da Escola Ninho) E nós temos pen-
sado a cada dia, a cada prática se há liberdade no 
brincar que propomos e porque isso é tão importante. 
Como achamos que esse assunto é extenso e com-
plexo, começaremos com uma pequena reflexão e 
duas propostas para que vocês também consigam 
pensar suas práticas.
 A criança aprende brincando. Eu sei, parece ób-
vio! Aprende a andar, a falar, a comer, a interagir, a 
tomar banho, a dormir, a se vestir, brincando. Sob 
esse ponto de vista, até seu corpo é brincante!
 Quando damos a oportunidade da criança brin-
car em todos os momentos do dia livremente ou 
quando brincamos junto com ela, ela é envolvida de 
um universo mágico de exploração e descobertas so-
bre si mesma e sobre o mundo, com confiança e en-
corajamento.
 Bom, mas se brincar é natural, porque reforça-
mos tanto que o brincar livre é fundamental para o 
desenvolvimento pleno da criança? Quando nos refe-
rimos ao livre, é livre de que?

Ser livre
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 1- A princípio, a criança precisa de tempo ao AR 
LIVRE. Com imensidão, amplitude, vento, espaço, 
horizonte. Precisa estar na natureza, permeada pe-
los 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Livre para cor-
rer, subir, rolar. Explorar toda a potencialidade do seu 
corpo, todos os seus sentidos. Crianças que estão di-
ariamente ao ar livre são mais saudáveis, equilibra-
das e criativas.

 2- Livre de muitos objetos e brinquedos. Princi-
palmente, aqueles que piscam, rodam, sobem, de-
scem, acendem quando apertamos um botão. Que 
leva à passividade, onde a única possibilidade de in-
teração é através de botões. Que a única variedade 
de textura e cheiro é o plástico. De cor: rosa ou azul. 
Acreditamos que quanto menos brinquedos e quanto 
mais naturais eles forem, mais possibilidades imagi-
nativas, criativas e de reorganização dos espaços in-
ternos e externos a criança terá.  

 3- Livre de estímulos em excesso! A criança pre-
cisa ter momentos de plena consciência, de silêncio, 
de ócio, de solidão. São esses momentos tão sagra-
dos, onde a criança encontra seu impulso criativo, se 
encontra consigo mesma, se acalma, respira...

 4- Livre de telas e consequentemente de imagens 
prontas, de consumismo. Assunto complexo, quase 
um tabu. Mas que faz especialistas em infância e con-
sumo se debruçarem na criação de estratégias para 
que as crianças fiquem longe das telas. Um enorme 
desafio, já que a tv ocupa o centro das nossas ca-
sas e os celulares são quase uma extensão de nossas 
mãos. Fazem parte da rotina diária de entreterimento 
da família brasileira e até servem como ocupação das 
crianças enquanto seus cuidadores se organizam.

 5- A partir da relação com o adulto, livre de quais-
quer expectativas. 
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“As vezes sinto saudades das crianças quando elas ainda são crianças.
A presença mágica que não dá a mínima para as convenções, e por isso 
expõe incessantemente modos autênticos de estar aqui, é tão frágil…
Vem ela berrando com sua risada: “você costurou minha meia!” 
“Você encheu o joão bobo!”.
Como, mas como, diante dessa alegria barulhenta ainda insistimos 
a ensinar-lhes a dizer “obrigada”?
	 	 	 							 	 	 	 								Carla	Ferro

 Assim, nossa primeira sugestão para que você 
também repense sua prática é:

Observe sem interferir! Sem conduzir a brincadeira, 
sem esperar chegar a um resultado final, sem 
achar que o azul deve ficar com o azul, ou que 
haja certo e errado ou que a brincadeira tenha um 
tempo determinado. Confie na criança. No seu 
potencial, no seu corpo! Incentive, encoraje! Não 
projete seus próprios medos e traumas nas situações 
que a criança está vivendo. E então, mesmo 
quando a criança pedir ajuda para ultrapassar um 
obstáculo na rua, diga apenas que você confia 
nela e que está por perto. mas, se mesmo assim 
ela precisar de ajuda, estenda sua mão em uma 
atitude de encorajamento e segurança! Então, 
você perceberá de perto a coragem, o entusiasmo, 
a alegria da criança ao conquistar seus espaços, 
seus movimentos e crescer!

Mas, o que queremos mesmo é trocar com vocês.  
Afinal, somos a partir do que vocês nos trazem. 
E isso só comprova o quanto fazemos parte da grande 
teia da vida!
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 Asas para voar
 Brincar livre, ativo e na natureza

12

Livre 
para brincar
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PARA A CRIANÇA, É A FORMA DE CHEGAR 
E ESTAR NO MUNDO. PARA O ADULTO, 
É A POSSIBILIDADE DE SE CONECTAR COM 
SUA NATUREZA, SUA ESSÊNCIA E SE REVELAR... 
DO QUE SERÁ QUE ESTAMOS FALANDO?

Nós amamos brincar. To-
das as nossas oficinas, o 
programa na Rádio Pi- 
nheira, vivências, nosso 
dia a dia, os grupos vir-
tuais são cheios de brin-
cadeiras. Para nós, o brin-
car surge naturalmente... 
a vida torna-se  mais 
suave quando cultivamos 
uma alma brincante!
 Para a criança, esta é 
a forma de chegar e es-
tar no mundo. Expressar 
sua plenitude, mostrar 
sua forma de vida, seus 
sentimentos, emoções, 
aprendizados.
 O adulto, quando em 
contato com o brincar, se 
conecta com sua criança 
interior, sua natureza, 
suas raízes, sua essência 
e se revela!
 Nós do Almanaque 
Curioso, acreditamos no 
brincar livre, criativo, ao 
ar livre e com a nature-
za. Nesta coluna, então, 
iremos trazer reflexões, 
vivências, dicas de mate-
riais, dicas de brincadei-
ras, pensar espaços… para 
que o brincar por aí seja 
também algo libertador!
 Quando a gente 
sugere um brincar, dese-
jamos que a família toda 
seja envolvida nessa at-
mosfera de descobertas, 

Um	poema	de	Manoel	Bandeira	para	inspirar:	
https://youtu.be/SHVWSNezndw
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de curiosidade, de cria-
tividade e alegria! Deseja-
mos que seja um momen-
to de verdadeira conexão, 
pois é através do brincar 
que estreitamos os vín- 
culos e podemos nos co- 
nhecer profundamente!
 Nesta primeira edi- 
ção queremos te desafi-
ar! A observar o que está 
vivo no brincar da cri-
ança que está perto de 
você, seu filho, aluno, 
vizinho, sobrinho, neto! 
Acreditamos que esse é 
o passo fundamental para 
criar conexão com a cri-

ança. A observação é ati-
va e muito atenta. Suge- 
rimos olhar o gesto da 
criança, sua busca por 
algum objeto ou espaço 
específico, um livro es-
pecial. Não sugira nada. 
Absolutamente nada. 
Deixe que ela interaja e 
explore o ambiente e faça 
suas próprias escolhas. 
De forma segura, claro, 
mas sem interferência do 
adulto observador. Sem 

direcionamento.
 A partir dessa ob-
servação, faça um regis-
tro. Pode ser um vídeo, 
nós te enviaremos alguns 
para inspirar. Mas tam-
bém pode ser algo escri-
to, ou um áudio. Nele 
você pode registrar so-
mente a criança ou ver-
balizar suas sensações ao 
observar. Dê uma olhada 
em alguns registros que 
fazemos por aqui:

1-		https://www.youtube.com/watch?v=j4U5pNr1UUs	
2-		https://youtu.be/UTz04aLl-GE

Livre 
para brincar

 Asas para voar
 Brincar livre, ativo e na natureza
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Achamos	tão	lindo	e	relevante	esta	entrevista	com	a	
Ute	Craemer	para	o	Diálogos	do	Brincar.	Ele	é	longo	mas,	

para	quem	se	interessar	em	se	aprofundar	um	pouco	
mais	vale	muito	a	pena!	Quem	sabe	escutar	enquanto	
cozinha,	toma	banho,	no	trânsito	ou	em	momentos	

de	calma	e	tranquilidade!	Aproveite!
https://www.youtube.com/watch?v=spz7OnFGQ3w

 Geralmente, quando 
eu faço isso, consciente-
mente, surgem vários sen-
timentos. Angústia, aflição, 
empolgação e muitas  
vezes, meu coração se 
enche de amor pela con-
templação. Aliás, contem-
plar tem sido difícil para 
você? Parar e contemplar? 
Esse é um dos motivos que 
amamos estar na Nature-
za. Por si só ela é contem-
plativa! Permite respiros 
em um dia onde a cabeça 
não para!
 Muitas vezes, pos-
so afirmar que na maio-
ria das vezes, minha 
filha procura uma intera- 
ção comigo. Joga comi- 
go? Olha minha apresen-

tação? Pega pra mim? Va-
mos comigo? Mas exis- 
tem aqueles momentos 
em que ela brinca sozi- 
nha, espontaneamente e 
nestes momentos eu faço 

deliciosas descobertas 
sobre ela! Então, permita 
se deixar levar e depois, 
compartilhe com a gente 
sua experiência! 
 Vamos juntos?

Para voar! 
“Imaginar pelo ar é construir uma materialidade das levezas, 
da suspensão, dos voos, fazer brinquedos expansivos, com coisas 
leves, penas, setas, sublimações do brincar”  Gandhy	Piorsky

Para brincar com o elemento ar 
ensinamos aqui a construir 
um trapézio muito simples que 
dá para levar a lugares onde 
existem árvores e pendurar 
dentro de casa.
 
1 - Você precisará de uma 
corda de 5m de comprimento, 
da espessura de uma caneta 
e dois pedaços de mangueira 
de 20cm cada. 
2 - Passe um pedaço de 
mangueira pela ponta da corda. 
3 - Dê um nó nessa ponta e 
repita na outra ponta, com o 
outro pedaço de mangueira.
4 - Seu trapézio está pronto! 
5 - Para pendurar passe uma das 
pontas por um galho forte e dê 
duas voltas para que ele não role. 
Ou você pode passar as duas 
pontas por dentro da própria 
corda, como na imagem. 

E como as crianças se divertem:
https://instagram.com/p/BRJediXBKKM
https://instagram.com/p/BQGXhR7DMxt/	

Veja como penduramos 
dentro de casa. Também 
passamos por uma barra fixa.

1 2

3 4

5
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 Polinizando

Palavras pólen 
para pessoas

F lor
VIVEMOS DAS TROCAS! NOS ENRIQUECEMOS 
COM A VERDADE QUE HÁ EM CADA DEPOIMENTO... 
AS REFLEXÕES COLETIVAS NOS INSPIRAM E ACREDITAMOS 
QUE TUDO ISSO TAMBÉM PODE INSPIRAR A OUTROS!
 POR ISSO CRIAMOS ESTE ESPAÇO: O POLINIZANDO!

“Gosto de nos ver como parte da natureza, por isso, 
mesmo em ambientes transformados, ainda vejo natureza, humanidade.” 
“E aí sim concordo muito com a coluna, intervir ou “ensinar” no brincar 

coloca rédeas e limita a criação, a imaginação.” Gabriela	Vera

“Qdo percebo que estou querendo “podar” a criatividade e a liberdade 
deles, me controlo e depois me encanto com o produto final. Eles sao 
mesmo muito melhores do que poderíamos imaginar!” Camila	Ramos
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“Estar e ser verdadeiro consigo naturalmente reflete em quem está ao seu 
redor e pensando em nossos filhos, que tem em nós os maiores exemplos, 

nada melhor do que experienciar a verdade e coerência.” Re	Osti

“Eu andava descalço, tomava água do tanque! 
Tento mostrar aos meus filhos que ter vida plena está realmente 

na simplicidade da verdade dos sentimentos!” Kelly

“E hj é um exercício quebrar os meus padrões para conseguir olhar e 
respeitar meus filhos como seres completos! É pura contemplação!” Dani 

“Segundo, acho que essa é a parte mais difícil, temos que nos policiar, 
acho que teríamos que voltar a ser crianças um pouco. 

Elas aprendem por observação, então, nós temos que encontrar dentro 
da gente uma maneira de resgatar a magia da vida, 

o contentamento pelo simples, o deslumbramento e etc. e embarcar 
com elas nessa jornada que é a infância.” Ana	Fonte

“... quando estou com ela, na natureza, contemplando, meu ❤ se enche 
de certeza, de gratidão e de combustível para continuar”. Carol	Meira

“O que antes era desafiador... hoje... eu, ele... o silêncio, a presença, 
a conexão, a sutileza, a simplicidade, o amor, a vida... hoje me entrego 

para o agora ao lado dele e me preencho...” Roberta 

“É engraçado, porque se pararmos para pensar, observar e aprender com 
eles, a resposta é presença e simplicidade.” Michela

“Acredito que as crianças tem a forma delas de serem gratas, 
não necessariamente dizendo “obrigada”. E essa espontaneidade, como 
mostra o texto, é linda! Lembro uma vez que o Ícaro ganhou uma coisa 

que ele queria muitoooo, ele disse: isso é um sonho? Foi a forma 
espontânea dele de agradecer!” Mariama, sobre a frase da Carla Ferro.

“Na primeira leitura acho que não compreendi a frase... 
reli e me deu um clique do tipo: “pq agradecemos?” na frase, percebi que 

a criança não agradece de forma convencional mas 
“reconhece” o que foi feito.” Carol	Meira, sobre a frase de Carla Ferro.

“Como acredito que quando estamos no caminho certo e conectadas, 
o universo nos mostra isso… ontem, qdo estava com elas no parque, 

uma borboleta sempre nos rodeava e pousava em mim” Thais
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    Floresceu - Jardim dos tesouros

IMAGINE UM TÍMIDO JARDIM 
NO INÍCIO DA PRIMAVERA! 
CADA PLANTINHA CHEIA DE VIDA, 
PRONTA PARA MOSTRAR AO MUNDO 
SEUS MAIS LINDOS TESOUROS! E... 
CADA UMA, A SEU TEMPO, DO SEU 
JEITINHO, VAI CRESCENDO, VAI SE 
ABRINDO E FLORESCENDO! E É NESSE 
ESPAÇO, CARINHOSAMENTE 
CULTIVADO, QUE APRESENTAMOS 
ESTE INCRÍVEL JARDIM, COM AS MAIS 
BELAS FLORES QUE DESABROCHARAM 
AO LONGO DA CONSTRUÇÃO DESTA 
EDIÇÃO! PODE ENTRAR, E SE ENCANTAR 
COM O COLORIDO PERFUMADO DA 
COLUNA FLORESCEU!

Por onde 
anda a 

infância?
Por:	Daniela	Militerno	(www.issodaumlivro.com/blog)	
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O rastelo bem que tentou animar a grama. Mas ela sentia 
saudade daqueles pezinhos de veludo massageando suas 
folhas em ritmo de cavalaria.
 Não havia consolo ao jacarandá, que um dia teve es-
perança de resgatarem a bolinha de gude em seus galhos, 
perdida há muitas décadas. Nem uma pipa surgia para 
acariciar sua copa. Suspirava ao lembrar das noites de lua 
cintilante, quando abrigava conversas e histórias à beira 
da fogueira. Suas raízes curiosas não resistiam aos causos 
assustadores e ganhavam a superfície. Generosas, servi-
am de banquetas aos mais velhos e banhavam-se ao bril-
ho do luar. Sim, a lua reluzia quando tinha plateia.
 A manga verde se atirou lá do alto. Nem sequer espe-
rou ficar rosa.
Para que ser madura? O tempo não traz sabedoria.
 Antigamente, gérbera alçava voo como os 
dentes-de-leão e o colorido do quintal fazia sonhar.  
A imaginação que vinha dos pequenos vibrava nossas al-
mas.
 Flor virava helicóptero. Galho e olho-de-boi saiam 
em alta velocidade.
 E quando aparecia um mais atrevido que levava para 
um passeio além da cerca?
 Na correnteza, as folhas secas embarcavam no es-
trondo da cachoeira. 
E ao longe um grito perdido. Chega de arte, menino!
Mas quem vive sem arte?
 Agora, quem não tem asas, cria musgo. Com sorte, os 
polens dão um passeio quando aparece alguma abelha 
por aqui. Andam tão sumidas.
 No terreiro, a terra batida de tão abatida não levanta 
poeira. Também, não há brincadeira. 
 Eles agora vivem dentro de casa com seus celulares, 
computadores e televisores impostores, que se utilizam 
de uma luz falsa, com brilho hipnotizante para tirá-los de 
nós - discursava a borboleta agitada.
 As gotas de chuva tamborilavam na cumbuca esque-
cida ao pé do seixo.  Em outros tempos essas poças de 
lama não teriam sossego.
 O perfume de terra molhada invadia o pequeno nariz 
do menino sentado na cadeira de balanço, no canto da 
varanda. Os dedos nervosos atacavam as teclas do celu-
lar. O som alto do aparelho silenciava o último bem-te-vi 
otimista.
 De repente, como quem sente cheiro de bolo sain-
do do forno, o moleque largou o celular na cadeira e 
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    Floresceu - Jardim dos tesouros
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correu em direção a grama.
 Frederico, onde você vai descalço?  É perigoso, volta 
aqui.
 A babosa não sabia mais o que era roçar numa pele 
quentinha para curar machucado.
Quem se machuca com brinquedos de plástico?
Tudo tão frio, sem tato, nem contato.
 O tiê chegou com boas novas.
 Existe um lugar, lá pras bandas do penhasco, que 
não pega internet.  E vejam só, existe uma menina que 
brinca. Brinca descalça, na chuva, trepa em árvore e dá 
até abraço.
 A menina é conhecida nos quatro cantos do Vale do 
Paraíba. Será lenda ou verdade verdadeira? Só indo lá 
para conferir.
 Sabiá se animou e tentava convencer a libélula, que 
buscava coragem para longa travessia, mas também 
sentia pena dos que lá ficariam.
 O quintal não uma é uma selva. Crescemos juntos, 
unidos por várias gerações. Fugir não vai resolver 
o problema. Uma só menina vai dar conta de tanta 
natureza?
 O trovão explodiu em dúvida. E os raios contrariados 
acabaram com a energia da casa. O sol envergonhado 
foi embora mais cedo.
 Dois homens foram buscar um tal gerador.
As crianças choravam no escuro.
 Os vaga-lumes sinalizaram o quartinho onde  
estava o lampião. Mas a lanterna de um celular  
roubou a cena.
 A tempestade resultou em xingamento.
Tempo maldito. O que viemos fazer no meio do mato?
 A estrela recém chegada palpitou. Não acho que a 
violência seja o caminho.
 O trovão silenciou.
Eles sentem nossa falta, mas precisam se dar conta disso.
 Quando as roupas não secam, quem eles chamam?
Está muito abafado, quem eles pedem?
O negócio é a gente se unir em um protesto.
  A luz voltou nesse instante.
 E enquanto lá fora a paralisação era planejada, dentro 
da casa, todos se reuniam em volta do computador para 
conferir um vídeo do eclipse lunar que tinha sido filmado 
no hemisfério norte, na noite passada.
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 Metamorfose
 Desenvolvimento infantil

Desenvolver é



n
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Nessa coluna, desejamos explorar as fases do desen-
volvimento infantil a partir da nossa perspectiva, ma-
terna, educativa, de criação com vínculo, baseadas 
em um respeito mútuo. Mas o que isso quer dizer?
 Queremos falar sobre como as crianças alcançam, 
conquistam habilidades naturais da vida e como nós, 
adultas, observamos, conduzimos, reforçamos limi- 
tes, da criança e o nosso e, muitas vezes, até cede- 
mos. Ou seja, criamos essa relação com o desenvol- 
ver da criança e a nossa constante construção como  
cuidadores.
 Desde as conquistas das habilidades motoras: 
rolar, engatinhar, andar, pular, pendurar, nadar, até 
aprender a falar, a pensar e os relacionamentos mais 
desafiadores: desmamar, dormir, desfraldar....
 Será que para todos esses marcos do desenvolvi-
mento na primeiríssima infância (0 aos 3 anos, mais 
ou menos), são necessárias conduções, estímulos ou 
simplesmente encorajamento? Vivemos nos questio-
nando se a criança alcançou uma etapa de sua vida 
e, ao mesmo tempo, nos perguntando se podemos 
fazer mais, melhor e até fazer alguma coisa por eles. 
Talvez essa seja a diferença, inclusive, entre estimu-
lar e encorajar. Estimular é o adulto fazendo pela cri-
ança, trazendo objetos e situações que ele acredita 
serem adequados para a fase da criança; e encorajar 
é a criança tendo espaço para conquistar seu próprio 
ser, naturalmente e o adulto, observador atento, im-
pulsiona o que a criança traz, se interessa, mostra. 
 Estamos olhando para essa confiança mútua. 

ESTIMULAR 
OU ENCORAJAR? 
CONDUZIR 
OU DEIXAR SER? 
UM MERGULHO 
PARA DENTRO 
DE SI E DA 
ESSÊNCIA DE 
CADA FAMÍLIA!

Desenvolver énatural
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 Metamorfose
 Desenvolvimento infantil

Do cuidador para a criança, do cuidador para si mes-
mo. Por exemplo, encorajar a criança a colocar a 
camiseta sozinha, mesmo quando ela está muito ner-
vosa e leva meia hora para se vestir. Mesmo quando 
nós estamos impacientes. Simplesmente confiar e en-
corajar! Mergulhar no tempo da criança.

O limite do cuidador
 E quando os cuidadores se percebem diante de 
seus próprios limites, existem regras, técnicas, trei- 
namentos possíveis para lidar com  os desafios? Cada 
dia cresce mais a quantidade de informação sobre a 
infância. São muitos blogs que discursam sobre mães 
que estão no seu limite de cansaço, sobrecarregadas, 
com várias jornadas de trabalho e para isso oferecem 
soluções rápidas para fazer a criança dormir, como 
disciplinar, como alimentar.
 Acabamos buscando mais informações fora do 
nosso contexto familiar, histórico, pessoal e deixan-
do de nos conectar com as nossas crianças. Com a 
nossa Natureza interior. E, nesse sentido, a natureza 
nos presenteia com um conceito muito interessante: 
a resiliência. A forma como reagimos e nos equilibra-
mos diante de uma situação de pressão.
 Tentaremos compor uma música para dançarmos 
juntas porque nós acreditamos em uma fluidez na- 
tural. Como diz o comunicador Dominic Barter, es-
tamos interessadas na mutualidade, em alinharmos 
com o todo para que o que fazemos juntas sirva a vida. 
Se adaptar, interagir, cooperar, estabelecer parcerias.  
E a sintonia é criada através de um processo, não de 
busca por um resultado fixo, esperado. Que leva em 
consideração a complexidade das famílias, das reali-
dades escolares, das histórias de vida, da individuali-
dade e da busca por viver nossas verdades.
 Estamos aqui, então, interessadas em cultivar, in-
teragindo com vocês, um olhar para o desenvolvi-
mento pleno da criança. Em harmonia com os nossos 
próprios limites. Será que é possível essa dança?
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orboletas
Manoel	de	Barros

Borboletas me convidaram a elas.
O privilégio insetal de ser uma borboleta 
me atraiu.
Por certo eu iria ter uma visão diferente 
dos homens e das coisas.
Eu imaginava que o mundo visto 
de uma borboleta
Seria, com certeza, um mundo livre aos poemas.
Daquele ponto de vista:
Vi que as árvores são mais competentes 
em auroras do que os homens.
Vi que as tardes são mais aproveitadas 
pelas garças do que pelos homens.
Vi que as águas têm mais qualidades 
para a paz do que os homens.
Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas 
do que os cientistas.
Poderia narrar muitas coisas ainda que 
pude ver do ponto de vista de uma borboleta.
Ali até o meu fascínio era azul.
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 Voando junto 
 Educação e Cuidados

A ESCUTA VERDADEIRA É O PRIMEIRO 
PASSO PARA UMA COMUNICAÇÃO 
MAIS AMOROSA E RESPEITOSA. 
É A PARTIR DELA QUE A PROFUNDA 
CONEXÃO SE ESTABELECE! VAMOS 
MERGULHAR NESTA REFLEXÃO APÓS 
DAR UMA ESPIADA NESTE DIÁLOGO? 

https://www.youtube.com/watch?v=iaw0StRAov0
https://www.youtube.com/watch?v=30TT-V33Vts

VOCÊ escuta 
bem? 
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nNós costumamos observar, diariamente, o relaciona-
mento entre cuidadores e crianças. Pais e filhos, avós 
e netos, professores e alunos, entre adultos e crianças 
de forma geral. Observamos que nestes relaciona-
mentos, tantas vezes, repetimos padrões que vive-
mos, mesmo não acreditando que esta seja a melhor 
forma de agir. Observamos também o quanto as cri-
anças querem se comunicar e o quanto o adulto está 
ou não, preparado para uma escuta atenta e amoro-
sa. Observamos também o que acontece entre ambos 
quando existe realmente um diálogo.
 Acreditamos que um relacionamento baseado na 
Verdade, na Presença e no Afeto tende a produzir um 
ambiente mais equilibrado e harmônico para todos… 
E é  sobre tudo isso que desejamos trazer nesta co- 
luna… Voando Junto! Aqui você encontrará assuntos  
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 Voando junto 
 Educação e Cuidados

relacionados à educação e cuidados da criança, sempre 
sob a luz da percepção e observação de nossa vivência 
com as crianças, apoiadas em pensamentos, em traba- 
lhos de grandes referências, como Jane Nelsen da Dis-
ciplina Positiva, Marshall Rosemberg com a Comuni-
cação Não Violenta, Maria Montessori, Rudolf Steiner, 
Emi Pickler, Brené Brown, Dominic Barter…
 Vamos observar, então, estas duas cenas: Bia es-
tava brincando... correndo, livremente, mas tropeça, 
cai e chora. Chora muito! Rapidamente, o adulto se 
levanta dizendo: “Não foi nada, não foi nada!”, colo-
cando-a em pé e  desejando que ela pare de chorar 
por uma besteira dessas, afinal foi só um tombinho!
 Rodrigo senta para almoçar e começa a comer 
com bastante vontade, mas escolhe comer somente 
o brócolis. Come tudo! quer mais! Mas nem tocou 
no arroz… nem no peixe que tanto gosta. Sua mãe 
se recusa a servir mais brócolis e obriga o menino a 
comer as outras coisas. Ele chora, mas ela, nervosa, 
insiste e diz que só vai poder sair da mesa depois que 
comer toda comida do prato.
 Essas são cenas do cotidiano de qualquer um de 
nós, próximos a uma criança! Você já vivenciou ou 
presenciou algum deles? O que eles têm em comum?
O Pedro, menino curioso que participa de nossas 
oficinas regulares no P.C. Nosso Mundo, nos ajudou 
nessa observação atenta. Ele é mais velho que nossas 
filhas e fez uma acrobacia incrível em um trapézio. 
Sugerimos, então, que ele ensinasse as meninas mais 
novas como fazer. Ele parou um pouco, coçou a ca-
beça e nos perguntou: mas elas ouvem?
 Uau! Que sacada maravilhosa dele! As crianças 
não ouvem e não tem voz!
 Infelizmente, o que mais constatamos é que as 
crianças realmente, não são ouvidas! Talvez por falta 
de tempo, paciência nossa. Talvez por uma herança 
cultural (não tão antiga), onde as crianças não tinham 

VOCÊ 
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escuta 

voz nem querer. Não sabemos ao certo, mas a grande 
verdade é que não sabemos escutar!!! Demonstramos 
pouca empatia de uma maneira geral, em nossos re-
lacionamentos e menos ainda somos empáticos e es-
cutamos as crianças!

Identificamos algumas formas da não escuta para com 
a criança… observe se isso acontece aí com vocês:
 1- Não estamos presentes, disponíveis para es-
cutar, olhando nos olhos da criança, o que ela está 
nos dizendo. Já saímos adivinhando, logo cortando a 
fala delas. Ou ouvimos parcialmente e respondemos 
qualquer coisa, para encerrar a conversa;
 2- Não perguntamos para a criança o que ela 
deseja, se ela quer isso ou aquilo. Não damos opções 
nem oportunidade dela fazer escolhas, dela ser con-
sultada. Logo direcionamos ou mandamos fazer do 
nosso jeito;
 3- Quando alguém faz uma pergunta para a cri-
ança e nós respondemos por elas;
 4- Quando não valorizamos o que elas dizem… 
desqualificamos, criticamos ou até debochamos de 
sua opinião ou pedido.

 As consequências da falta de escuta, de vali-
dação de seus sentimentos e necessidades são mui-
tas! São, geralmente, estas as crianças que apresen-
tam comportamentos muito desafiadores. Por não se 
sentirem ouvidas... pelo contrário! Por serem caladas, 
não conseguem se expressar, não compreendem seus 
sentimentos, não se sentem acolhidas e valorizadas. 
Não tem suas necessidades (atenção, carinho, sono, 
fome, saciedade, tranquilidade, etc) atendidas e as-
sim, demonstram com o corpo todo (e com a alma) 
sua frustração, insegurança e  abandono!
 Então… Sim!! A escuta atenta e amorosa é  
URGENTE! E quem abre as portas para o diálogo e é 
o primeiro degrau para estabelecer uma verdadeira 
conexão com as necessidades do outro (outro = ami- 
go, desconhecido, parentes, crianças, vizinhos, etc).
Aliás, a empatia, a escuta verdadeira são o primeiro 
passo para a Comunicação Não Violenta (CNV). Nós 
aqui temos estudado e aprendido muito, praticando a 
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CNV! Certamente ainda beberemos muito dessa fon-
te aqui no Almanaque Criança Livre!   
 O primeiro grande exercício da CNV é, portanto, 
ESCUTAR! Você escuta bem? Como podemos prati- 
car esta escuta ativa e amorosa? Como podemos dei- 
xar a Criança Livre para se expressar, com toda a sua 
potência e verdade?
 Em primeiro lugar, devemos ter claro que as cri-
anças são pessoas plenas! Que, independentemente 
de sua idade, da maneira como ela se comunica 
(com o corpo, gestos, palavras!), elas tem sempre 
algo a dizer sobre si. Muitas vezes nem ela mesma 
sabe identificar o que sente, o que deseja, e é aí que 
entra a postura do adulto! Um adulto observador,  
atento, que quer profundamente estabelecer uma 
conexão verdadeira com a criança! Um adulto que se 
conhece e é verdadeiro consigo mesmo e assim, con-
segue separar seus anseios particulares, suas neces-
sidades das reais necessidades da criança! O adulto 
que, pacientemente, acolhe a criança e nomeia para 
ela o que ela pode estar sentindo naquele momen-
to! Um adulto que faz perguntas e deseja saber as 
respostas! Um adulto que compreende que o tem-
po dele é, verdadeiramente muito diferente do tempo 
das crianças! Um adulto que deseja, realmente, que 
a criança se sinta plena para se expressar de maneira 
genuína, com confiança e  liberdade!

 Vamos praticar juntos?

https://www.youtube.com/watch?v=5hxaYsJ92ao

 No vídeo a seguir, a Carolina Nalon, coach de 
Carreira e Idealizadora da Tiê Coaching, traduz os 
princípios da Empatia e da CNV para os desafios da 
maternidade:  
https://www.youtube.com/watch?v=1Am_e2RIkDY&t=528s

bem? 
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A maior riqueza do homem
é a sua incompletude.
Nesse ponto sou abastado.
Palavras que me aceitam como sou 
- eu não aceito.

Não agüento ser apenas um sujeito que abre portas,
que puxa válvulas, que olha o relógio,
que compra pão às 6 horas da tarde,
que vai lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.

Perdoai
Mas eu preciso ser Outros.
Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

Retrato 
do artista 
quando coisa

Manoel	de	Barros



Para ouvir 
de olhos fechados

Para rechear nossos programas 
do Almanaque na Rádio, buscamos 

músicas que amamos, que nos tocam 
e fazem sentido para cada tema. 

Mas adoramos também descobrir novas 
composições; músicos mais alternativos, 

que se inspiram também na natureza 
e na alma brincante para criar 

sua música! Foi numa dessas que 
descobrimos o Décio Marques. 

Cada música boa!! Já tocamos algumas 
lá na rádio! Mas a música que 

elegemos para coroar nossa primeira 
edição do Almanaque Criança Livre é a 

“Feito Borboleta”  
https://www.youtube.com/watch?v=3-

njDS0qbck
Até as meninas já sabem 

a letra dela! E fazemos questão de fechar 
os olhos e cantar com toda a 

alegria e liberdade!!
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 Antenas
 Captando coisas boas

Gente do bem
Nossa! Existe tanta gente por aí 
pesquisando, agitando, esclarecendo 
e dando ideias de como tornar a nossa 
vida mais saboreada, mais sustentável, 
com mais qualidade! Fizemos uma 
seleção de algumas plataformas virtuais 
que se preocupam com todas essas 
questões e que se unem a nós por um 
mesmo ideal: promover uma Infância Livre!!! 
Ganhe um tempinho explorando cada um 
desses links. Vale a pena! Depois conte para 
nós qual deles gostou mais!!
u Milc (Movimento Infância 
    Livre de Consumismo): 
    http://milc.net.br/o-milc/
u Instituto Alana: 
    http://alana.org.br/
u Instituto Akatu: 
    http://www.akatu.org.br/
u Movimento SLOWKIDS: 
    http://slowkids.com.br/
u Aliança pela Infância: 
    http://aliancapelainfancia.org.br/

Palavras brincantes
A gente adora um livro novo! 
Esse amamos logo de cara! 
Foi só abrir e não parar de ler!! 
Um livro cheio de poesias de diversos 
autores, selecionadas a dedo pela 
querida Ruth Rocha, especialmente 
para as crianças! Tem umas muito 
engraçadas... curtas, longas... rimadas 
ou bem doidonas! Uma verdadeira 
brincadeira com as palavras! 
Não percam!
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       Almanaque na Rádio!
Para quem não sabe, temos um programa na rádio comunitária Pinheira – 98,3 FM 
(www.radiopinheira.com.br). Foi um dos convites mais gostosos que já aceitamos até hoje! 
Amamos fazer e enfrentar o desafio de gerar o conteúdo, buscar as músicas, mexer nos 
botões, falar e cuidar de nossas filhas ao mesmo tempo! Ufa! Exercício de paciência, 
resiliência, presença, cuidado, parceria! Mais uma grande e linda oportunidade de 
crescimento e aprendizado!
Como essa emissora só pega na baixada do Maciambú, aqui em Santa Catarina, 
nós sempre gravamos os programas pois nem todos conseguem também acessar ao vivo 
pelo site da rádio. Queremos convidar vocês, então, a escutar a gente!! Entra lá em 
www.almanaquecurioso.com/rádio e escolha o tema que mais te interessa. 
Aperte o “Play”e divirta-se! Para esta edição, recomendamos dois programas: 
o que fala sobre as Aves e o último programa de Abril: Ser Livre! Convidamos pessoas 
queridas para dizer: o que é ser livre para você? E assim criamos um programa 
cheio de falas gostosas, intrigantes, reflexivas!! Vale a pena conferir!!

               Para assistir já!!!
A Maria Farinha Filmes (http://mff.com.br/) é uma produtora de filmes e documentários 
transformadores! Segundo eles, “uma história bem contada pode realmente fazer a  
diferença na forma como as pessoas veem o mundo.” 
Recomendamos que assistam alguns (ou todos eles!) como: Criança, a alma do negócio, 
sobre propaganda e consumismo infantil; O Território do Brincar, que prova que sim!!! 
As crianças sabem brincar!!! Muito além do peso, sobre a obesidade infantil; Tarja 
branca; O começo de vida….
Alguns estão no NetFlix e você pode entrar em contato com eles e organizar um grupo, 
que eles habilitam o filme para que vocês assistam!!!
Não percam!!!!
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Quem somos

O Almanaque Curioso é 
uma iniciativa criada a partir do 
encontro de ideais de 3 amigas: 
Carol Paixão, Tina Benavente e 
Marina Franceschinelli. Biólogas, 
de formação e de alma! 
Educadoras por inspiração e paixão!
Fortalecer valores e estreitar os 
vínculos. Priorizar a Presença, 
Cultivar o Afeto, Valorizar a Verdade. 
Respeitar a Infância! Divertir-se! 
Essa é a nossa grande proposta! 
É o que nos norteia e nos move!
Inspiradas pelos ciclos e elementos 
naturais, desenvolvemos ações 

criativas, encorajadoras e simples 
para pais, cuidadores, educadores 
e crianças, defendendo ideais que 
promovam uma Infância Livre, Plena e 
em profunda relação com a Natureza!
É pelo brincar que a criança se 
desenvolve integralmente e que o 
adulto se (re)descobre e se revela! 
É por esta trilha que se pode estreitar 
vínculos, ser autêntico, despertar a 
curiosidade, perceber-se criativo! 
Quando conduzido de maneira atenta 
e amorosa, inspira também o cuidar 
de si, do nosso planeta e da vida 
em seu sentido mais amplo.
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CAROL PAIXÃO
Bióloga, perceptora de relações entre o ser humano 
e a Natureza. Mãe em profunda e constante transformação, 
da Serena e do Almanaque Curioso. Acredita que somos 
todos, todos os seres, parte de uma linda teia da vida. 
Acredita no Almanaque Curioso como uma das linhas 
condutoras da teia, um rio. Que leva brilho, leveza e 
acolhimento para a infância e suas ramificações! 

MARINA SOUZA
Fascinada pelos encantos da natureza, pelas conexões 
e simbioses quase poéticas que regem nosso planeta, 
acredita que nós somos as coisas que nos inspiram. 
Bióloga com os pés e mãos na terra, de preferência 
plantando, mas o coração sempre ao mar. Acredita na 
beleza e no encantamento do mundo visto pelos 
olhos de uma criança, que brinca sem pressa e se 
entrega por inteiro. Madrinha da Angelina, educadora 
que ama viver rodeada por crianças e na natureza!
Nessa jornada de amor a Terra e ao próximo, 
o Almanaque a inspira na busca por uma infância 
respeitada em sua essência e vivida de forma plena. 

TINA BENAVENTE
Tendo a Natureza como inspiração e as crianças 
como verdadeiras mestras, sua busca pessoal e 
profissional sempre foi intensificar elos de amor, 
de respeito entre as pessoas e a vida! E é uma das 
sementes que lança através do Almanaque Curioso!
Mãe da Angelina, Bióloga de alma, com o coração 
no que permeia a Infância! Este olhar de curiosidade, 
encantamento... este ar misterioso das Ciências... 
Construir, descobrir, investigar, observar! Ver as pessoas se 
maravilhando, criando, rindo, compartilhando, brincando, 
plenamente e com verdade!!! Isso é o que a move!



DE ÁGUA E MATO A VACA FAZ O LEITE
DE FLOR E VOO A ABELHA FAZ O MEL
DE MILHO E PENA O GALO FAZ O CANTO
DE FOLHA E TERRA A PLANTA FAZ A FLOR
UMA CRIANÇA, COM SEU CORPO E ALMA,
SE FAZ DE AMOR, AMOR, AMOR, AMOR.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Renata	Pallottini
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Criança

 “Esta primeira edição do Almanaque Criança Livre 
foi uma delícia de fazer! Uma revista feita a muitas 
mãos! Agradecemos a todas as pessoas que aceitaram 
recebê-la. Também um abraço muito especial a todas 
as pessoas que compartilharam seus lindos tesouros, os 
quais você pode ler por aqui. O melhor é que poderemos 
continuar coletando muitas flores em cada nova edição! 
Desejamos encontrar vocês por aqui sempre!”.

Carol, Tina e Marina

 Escreve pra gente!!

A revista Almanaque Criança livre é mensal e seus textos refletem 
a opinião de cada uma das pessoas envolvidas em sua redação.
Criação, produção, textos e imagens: Almanaque Curioso.

https://www.almanaquecurioso.com

https://www.facebook.com/almanaquecurioso1

https://www.instagram.com/almanaque_curioso/

almanaquecurioso@gmail.com
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