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Crianceirices cotidianas
Este livro reúne uma série de lambe-lambes 
cujas frases atravessam um olhar sensível 
e cuidadoso à infância, marcado por uma 
memória afetiva da autora enquanto 
criança e no encontro com crianças por 
sua trajetória de vida.

A voz expressa em cada palavra é de uma 
menina que se tornou mulher, professora, 
feminista, que convive, pensa e atua na área 
de formação de professores(as).

Reflete uma pessoa que tem esperanças, 
sonhos e que luta para transformar o 
mundo em um lugar melhor, onde haja 
espaço para as crianceirices cotidianas, 
para as infâncias, para o brincar, para o 
respeito, para a paz, para o amor, para a 
diversidade, para a inclusão... 
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Do Cotidiano
              Infantil

08



“Eu tive uma 
ideia, mas 
ninguém 

me deu ideia 
por eu ser 
criança”



Acordar, 
brincar, 
viver e 

Ser Feliz 



Tem criança 
que acorda e 

vai trabalhar, 
você sabia?



Criança, 
viva mais 

experiências 
em contato 

com a 
natureza!



<< Criança, 
quem pode 
tocar no 

seu corpinho 
é apenas 
você >>



... Criança e 
Facebook 

não precisa 
ter pressa ...



das experiências   
infantis

15



Quando 
criança, já 

bateu aquela 
curiosidade 

de mexer na 
privada?



Você já 
ouviu uma 

história 
para 

dormir?
...



Medo

18



Você 
conhece 
o bicho- 
papão?



Já ouviu 
falar do 
homem 
do saco?



curiosidades
                infantis

21



De onde 
vêm os 
bebês?



Papai 
Noel 

existe?



A bolsa 
estourou! 

Tem certeza 
de que 

você quer 
sair/nascer?



para aprender
  com as crianças

25



Podemos ser
diferentes 

e
podemos ser

amigos(as)



Xi... peguei 
piolho!
Quem 

nunca?
...



Da Família

28



.. Minha família 
é assim, toda 

especial.
Tenho 2 

mamães para 
cuidar de 

mim...



Se você tem 
um filho(a), 

cuide dele(a)



<< Eu tenho 
dois pais e 
sou muito 
amado(a) 

por eles >>



...Hoje 
mamãe 
chorou. 

Papai foi 
embora...



<<• Filho(a), 
o mundo 

não gira em 
torno de 
você •>>



Pega o 
celular e vai 

brincar. 
Mamãe está 

ocupada
···



... Você vai 
para a casa 
da vovó e 
do vovô ...

Oba!



... Vó, tem 
formiga no 
piquenique...

Não tem 
problema, 

faz bem pra 
vista!



Estou te 
esperando 

para
me adotar!



Do Brincar

38



<< Não existe 
cor de 

menino e cor 
de menina.

As cores não 
têm dono. >>



···Quis voar 
imaginando 

ser passarinho,
Caí e quebrei 

o braço.···



Chutei para 
o gol, mas 
mirei na 

arquibancada.
···



Essa ideia de 
separar 

brinquedo de 
menina e 
menino 

é uma ideia 
furada!



“Para você 
que ainda não 

aprendeu,
brinquedos são 

de todas as 
crianças”



<< Que tal 
trocar 
o seu 

videogame 
por um 
livro? >>



Pipa, bola, 
boneca... 

O brincar 
é livre!



Das 
brincadeiras 
da floresta:

pira-esconde, 
pira-garrafão,

pira-pega, 
pira-cola.



Pegue 
elementos 

da natureza 
e use sua 

imaginação...



 > Falaram 
que carro é 
de menino, 

mas como eu 
vou dirigir 

sem aprender 
brincando? <



Vamos 
brincar? 

Cada criança 
pode ser o 
que quiser!



··> Se você vê 
um problema 

em um menino 
brincar com 

boneca,
então o 

problema 
está no seu 

preconceito <··



Uma caixa 
de papelão nas 
mãos de uma 

criança pode se 
transformar 

em...



Brincadeira
+ 

Bagunça 
=

Aprendizagem!



Da Escola

53



Ele não é 
mais meu 
amigo(a)!

Professoras 
entenderão



< Prô, desenhei 
uma pessoa >



Eu aprendi 
com a 

professora 
que o lápis 
rosa claro 
não é cor 
de pele.

·····



Histórias

57



<< Sou uma 
menina 
bonita 
do laço

de fita >>



Meus cachinhos 
são lindos!

Iguais ao cabelo 
de LeLê.



<< Medo e 
Diversão >>
Primeiro 

dia de aula!



... O que você 
mais gosta 
da escola? 

Hora do 
parque! ... 



<<Hora da Chamada>>

Marielle 
Presente



...Na escola, 
você convive 

com situações 
de inclusão ou 

exclusão?...



De outras
     coisinhas mais

64



<< Infância 
ou 

Infâncias >> 

(já pensou nisso?)



Você já tirou 
um tempinho 

do seu dia para 
brincar com 
uma criança 

hoje?



Todas as 
crianças do 
mundo são 
especiais.



Menina e 
menino 

vestem a cor 
que 

quiserem!



<< Você já 
deu um 

abraço em 
uma criança 

hoje? >>



Alma de 
criança,

abrigo do 
meu ser



···E você 
cresceu...
Tornou-se 
adulto(a)

ou 
criança?



Criança, 
solte sua 

VOZ!



[...]
Paramos por aqui, mas você pode

continuar a pensar e viver 
outras crianceirices...

Abraços, Tata.



Crianceirices cotidianas
As crianceirices cotidianas dizem respeito ao 
modo como as crianças se relacionam com o 
mundo. Se referem às experiências que elas vivem 
em seu dia a dia e que estão entrelaçadas por 
uma materialidade plural, ou seja, pensar nas 
crianceirices significa considerar as relações 
das crianças com seus pares, com a família, 
com seu corpo, com objetos, com brinquedos, 
com mídias, com tecnologias, com a natureza e 
o modo que elas dão sentido para tais relações, 
por meio da exploração de muitas linguagens, 
mas, principalmente, o uso da imaginação que 
marca (cri)ações cotidianas, como brincar, 
experimentar, encantar-se, descobrir, viver.

Taís Moura
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