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AÇO ES DA DIRETORIA DA EDUCAÇA O 
INFANTIL DE NITERO I / 2017 

 

 

A Diretoria de Educação Infantil estabeleceu três grandes metas para o ano letivo de 2017, 

elecando estratégias para cada uma delas. Avaliamos que foram alcançadas com êxito pelos 

resultados obtidos. Portanto, segue abaixo um relato sobre essas ações, contemplando os pontos 

positivos, os entraves encontrados e as perspectivas futuras para o planejamento estratégico de 2018.  

 

 



 

13 

METAS DEFINIDAS PARA 2017 

1. Realizar formações continuadas para os professores e pedagogos que atuam na 

Educação Infantil e PROCC. 

Concluímos com 100% (cem) 6 (seis) das 7 (sete) estratégias estabelecidas nesta meta, ficando 

somente a estratégia 1.7 referente ao “Quintal de Formação” redirecionada para 2018, em 

virtude de melhor organização e disponibilidade da Profª Luciana Ostetto (UFF) que é a 

parceira que conduzirá o projeto conosco. Portanto, alcançando 89,7% da meta. 

Ainda ultrapassamos o público alvo do quantitativo proposto das estratégias referente ao 

Seminário de Educação Infantil (1.5) e ao Projeto de Acompanhamento do Trabalho 

desenvolvido nos Berçários das UMEI e Creches Comunitárias (1.6).  

O grande ponto positivo foi a parceria dos educadores das UMEI, UE com Educação Infantil e 

Creches Comunitárias, dos diversos setores da FME, da Secretaria das Culturas de Niterói, das 

Universidades Públicas (UFF e UERJ), e das instituições particulares como Sociedade 

Fluminense de Fotografia e Reserva Cultural. 

Analisamos como entrave a liberação de professores para participar das formações e a 

disponibilidade de transporte para condução dos profissionais às escolas. 

Prevemos a continuação de formações de acordo com a demanda das escolas, contudo com 

direcionamento focado em uma perspectiva de implantação de uma política pública de 

formação continuada com parcerias já firmadas com universidades e demais instituições 

públicas e privadas. E previsão de uma participação mais efetiva nos planejamentos escolares. 

1.1. Realização de fóruns com presidentes e diretores do PROCC. 

O Fórum com Presidentes e Diretores do PROCC acontece mensalmente para 

acompanhamento das questões administrativas e burocráticas. O público alvo mostrou-se muito 

interessado e assíduo. 

Os encontros objetivam analisar e refletir em conjunto sobre o trabalho desenvolvido pelas 

instituições, além de planejar ações para aperfeiçoar o exercício administrativo e pedagógico de 

cada unidade. 
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1.2. Realização de encontros de pedagogos do PROCC. 

 

O encontro com Pedagogos do PROCC acontece bimestralmente para acompanhamento e 

orientações de questões pedagógicas. 

 

1.3. Minicurso "Musicalização na Educação Infantil". 

A Música, como linguagem de expressão artística e cultural, propõe trazer ao currículo escolar 

muito mais que o ensino teórico musical como concebido a priori. Nas ações de musicalizar, 

envolver-se com todo universo sonoro musical, estariam envolvidas as riquezas das vivências 

sonoras do eu e do outro, entrecortadas pelas historias de vidas, pelas vivências sonoras 

peculiares e particulares de cada lugar, de cada ser envolvido nessa trama. 

Assim, a musicalidade, nesse contexto ultrapassa a leitura e a escrita musical e salta para a 

construção de experiências, onde pensar-se musical e sonoro em um mundo repleto de sons 

desencadearia um pensar mais consciente, da música que me constituí, do meu corpo como 

instrumento sonoro que é, e dos sons que me circundam e contextualizam. 
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1.4. Curso "Infâncias, currículo e culturas infantis". 

O curso é uma parceria da Educação Infantil junto à AEAP destinado aos pedagogos das 

unidades escolares municipais e Creches Comunitárias com o objetivo de viabilizar a discussão 

curricular entre os profissionais da Educação para que novas estratégias sejam inseridas no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e no planejamento diário. 
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1.5.  Seminário de Educação infantil, em parceria com a Secretaria das Culturas, tendo 

programação variada, inclusive com sessão de experiências compartilhadas. 

 

O Seminário “Infâncias, Artes e Imaginação”, promovido pela Secretaria de Educação e Fundação 

Municipal de Educação, buscou aprofundar as reflexões sobre a construção do currículo na educação 

infantil, oferecendo atividades ligadas à arte e à criatividade, através das diversas linguagens.  

A programação do seminário, que aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, 

contemplou palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentou música, teatro e cinema, em diversos 

lugares culturais de Niterói. Além das sessões de comunicação oral “Compartilhando Práticas e Tecendo 

Saberes”. Maiores detalhes no capítulo a seguir. 

 

 

 

Abertura no Teatro Popular Oscar Niemeyer 

27/09/17 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade no Reserva Cultural 

                                 28/09/17 

 

 

 

 

 

 

Encerramento no Teatro Municipal de 

Niterói 

29/09/17 

 

 



 

17 

1.5.1. Exposição “Pelas Lentes do Sensível” 

 

A exposição "Pelas Lentes do Sensível" teve a abertura no dia 14 de setembro de 

2017, permanecendo em cartaz até o final de outubro na Sociedade Fluminense de Fotografia, na 

Galeria Jayme Moreira de Luna. O evento foi organizado pela Diretoria da Educação Infantil da 

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói (SEMECT) e Fundação Municipal de 

Educação de Niterói (FME), em parceria com a Sociedade Fluminense de Fotografia. 

A Mostra, que fez parte do Seminário de Educação Infantil, teve o objetivo de captar a 

essência do cotidiano das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI), dentro e fora da sala 

de aula.  A curadoria da exposição é do professor de Artes e Fotógrafo Eires Silveira, com 36 

fotografias de alunos da rede municipal de Niterói. 
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Em virtude das comemorações do aniversário de cidade, houve um desdobramento dessa 

ação com a transferência da exposição para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) no 

dia 29 de novembro até o dia 11 de dezembro. 

 

 

 

1.6.  Projeto de acompanhamento do trabalho desenvolvido nos berçários das UMEI e 

Creches Comunitárias. 

Este projeto é uma parceria com a Profª Dra. Vera Vasconcellos (UFF/UERJ) que convida à 

discussão de uma proposta de formação para os profissionais do berçário a fim de promover uma 

reflexão sobre o CUIDAR e EDUCAR no contexto do berçário em todas as ações do currículo. Ainda, 

discutir sobre formação docente e docência dos bebês e pensar em uma organização espacial no 

berçário de acordo com o contexto possível. 
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1.7.  Realização do "Quintal de Formação" (parceria UFF - Prof.ª Luciana Ostetto). 

Como foi explicitado acima, esta estratégia foi redirecionada para o ano de 2018  para 

melhor organização e disponibilidade da Profª Luciana Ostetto (UFF) que é a parceira que conduzirá 

o projeto conosco , de março a julho, contemplando cinco grupos de educadores. 

O projeto proposto em parceria interinstitucional SMECT-FME-UFF de Niterói, tem seu foco 

voltado para a formação continuada de professores de Educação Infantil da rede pública municipal, e 

será desenvolvido privilegiando, como diz seu título “Para uma Formação Docente Brincante: Outros 

Espaços, Outras Experiências”, visando um professor brincante – na intensão de reaproximar o 

adulto-professor de suas linguagens, de experiências estéticas, rompendo o espaço escolar. Propõe-se 

realizar a ação de extensão no espaço do Museu Janete Costa de Arte Popular, um equipamento da 

Secretaria de Cultura de Niterói. 

2. Acompanhar e assessorar as Unidades de Educação Infantil e Creches 

Comunitárias. 

A equipe da Diretoria de Educação Infantil acompanha periodicamente às atividades 

desenvolvidas nas UMEI, EM com Educação Infantil e Creches Comunitárias, divididas por polos, 

realizando assessoria pedagógica, orientações e formações em serviço. Além, de atendimentos às 

demandas, que surgem regularmente, nas comunidades escolares. 

Encontramos como entraves a disponibilidade de transportes para realização das visitas, assim 

como, algumas demandas internas que acontecem, em nosso setor e nos outros, e situações de 

periculosidade na área da unidade prevista para o dia de acompanhamento. 

Na perspectiva futura buscamos estreitar a parceria com a AEAP para melhor afinamento do 

diálogo das questões pedagógicas para fortalecimento das ações junto às unidades escolares. Assim 

como, um acompanhamento mais efetivo do planejamento pedagógico. 

2.1. Realização de visitas às unidades de educação infantil, para diálogo com a EAP, a fim 

de levantar questões pedagógicas e administrativas, no intuito de colaborar com as 

demandas das unidades.  
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Formações 

 

 

 

 

Acompanhamentos 
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3. Fazer chamada pública para conveniamento das creches comunitárias. 

Foi instituída uma comissão para estudo e elaboração do edital de 27 de abril até 22 de 

maio. Após conclusão e publicação do edital, recebemos 20 (vinte) propostas de creches, sendo as 

mesmas que já mantínhamos parceria pelo Programa Criança na Creche (PROCC). Todas as etapas 

seguiram cronograma e os termos de colaboração foram assinados dentro do prazo estipulado, 

atingindo 100% de todas as estratégias previstas nessa meta. 

Destacamos como entrave a alteração na lei 13.019/14 que a partir de janeiro do ano em 

tela passou a dispor sobre subvenções sociais com as OSC (Organizações da Sociedade Civil), ou 

seja, modelo de parceria público-privada adotado pelo PROCC, forçando assim, a necessidade de 

realizar algumas alterações já com o edital em curso.  

Temos como perspectiva futura um estudo da viabilidade de abandonar o modelo de 

subvenção social imposto pela lei municipal 11.212/12 e adoção integral da lei federal 13.019/14. A 

questão se justifica pelas leis citadas tratarem do mesmo tema, porém sendo conflitantes. 

Ressaltamos que o edital desse ano está atendendo parcialmente as duas leis porque, à época, a nova 

lei ainda estava em estudo no TCE/RJ. 

3.1. Abertura de processo. 

3.2. Publicação do Grupo de Trabalho. 

3.3. Publicação do edital de Chamamento Público e da Comissão Técnica Julgadora (CTJ). 

3.4. Entrega dos documentos pelas mantenedoras. 

3.5. Visita técnica e análise documental. 

3.6. Publicação do resultado da análise da CTJ. 

3.7. Interposição de recursos. 

3.8. Publicação da análise dos recursos. 

3.9. Convocação para a assinatura do convênio. 
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4. Participações em outras atividades em 2017. 

4.1. Bienal de Livros 

 

4.2. ABQ 

 

 

4.3. Semana de Ciência e Tecnologia 
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APRESENTAÇA O 

 

Seminário de Educação Infantil 

“Infâncias, Artes e Imaginação” 

 
O Seminário “Infâncias, Artes e Imaginação”, promovido pela Secretaria de Educação e 

Fundação Municipal de Educação, buscou aprofundar as reflexões sobre a construção do 

currículo na educação infantil, oferecendo atividades ligadas às artes, à criatividade e à 

imaginação, através do uso das variadas linguagens.  

A programação do seminário, que aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, 

contemplou palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentou música, teatro e cinema, em 

diversos lugares culturais de Niterói. Além das sessões de comunicação oral “Compartilhando 

Práticas e Tecendo Saberes” que busca contemplar, valorizar, incentivar, debater e divulgar os 

trabalhos desenvolvidos nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) e nas Escolas 

de Ensino Fundamental com grupos de Educação Infantil e Creches Comunitárias vinculadas 

ao Programa Criança na Creche de Niterói.  

O Seminário teve o apoio da Secretaria das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói, 

oportunizando as vivências infantis, que quando entrecortadas pelas múltiplas linguagens, 

podem produzir experiências que contemplem os sujeitos em sua inteireza – tanto os adultos 

como as crianças. 

A Equipe 

 

 

 
 

Comissão Organizadora e voluntários do Instituto Clélia Nanci no Reserva Cultural, no dia 28/09/2017. 
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O Seminário teve como objetivos específicos para as Unidades Municipais de Educação 

Infantil, Escolas Municipais com grupos de Educação Infantil e Creches Comunitárias 

vinculadas ao Programa Criança na Creche: 

 

I. Oportunizar a reflexão coletiva em torno da construção curricular e sua ressignificação 

nos espaços escolares pelo uso das diferentes linguagens e a contemplação dos 

diferentes modos de ser criança nas práticas cotidianas na Educação Infantil; 

II. Incentivar e valorizar o uso das múltiplas linguagens nas escolas como instrumentos 

potencializadores da criatividade, da imaginação, da criticidade e da autoria; 

III. Propiciar o intercâmbio de informações e experiências entre os professores e demais 

profissionais da educação através de diferentes espaços de cultura e formação da cidade; 

IV. Democratizar o debate e o acesso à produção teórica e prática dos profissionais 

construídas na primeira infância; 

V. Estimular e valorizar a experiência docente que concebe o professor como autor de uma 

prática autônoma, emancipatória e crítica, tendo a criança como centro do planejamento 

curricular.  

 

            Para alcançar os objetivos acima houve a seguinte programação: 

 

Abertura pela manhã no Teatro Popular Oscar Niemeyer em 27/09/17 com: 

 

Teatro Musical: “Bento vento e Bia ventania”, com Danielle Fritzen e companhia. 

Participação especial: “As Cigarras”. 

Mesa de Abertura: “Artes, Infâncias e Imaginação”, com a Profª. Dra. Luciana Ostetto 

(UFF). Mediação: Profª.  Ma. Leda Marina 

 

No dia 28/09/18 na Reserva Cultural tivemos: 

 

Exibição do curta metragem produzido por alunos da Educação Infantil da rede municipal 

(Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias) 

Mesa redonda “Imaginação e Criação na Infância”, com a Profª. Dra. Zóia Prestes (UFF) e o 

Produtor Filipe Gonçalves. Mediação : Profª. Carla Sena (Assessora de Mídias e Novas 

Tecnologias - SEMECT/FME) 
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Palestras 

 
Abertura no Teatro Popular Oscar Niemeyer com a palestra da Profª Luciana Ostetto (27/09/17) 

 

 

Peça teatral: “Bento Vento e Bia Ventania” (27/09/2017) 
 

 

Reserva Cultural com a Profª Zóia Prestes e o Produtor Filipe Gonçalves, no dia 28/09/2017 
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Compartilhando Práticas e Tecendo Saberes (27 e 28/09/2017) em espaços da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 
Os relatos de experiência foram oriundos de vivências com crianças das Unidades 

Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais com grupos de Educação Infantil e 

Creches Comunitárias vinculadas ao Programa Criança na Creche, através de Comunicação 

Oral, por Eixos Temáticos. Os artigos presentes nos ANAIS são provenientes deste momento. 

 

 

  
Universidade Federal Fluminense – Auditório Florestante Fernandes 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense – Bloco D do campus Gragoatá 
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Oficinas e Rodas de Conversa por Equipamentos Culturais pela Cidade de Niterói, 

conforme inscrição prévia (29/09/2017) 

 

 

Roda I - “A relação ou a não relação com os territórios culturais na Educação Infantil”.  

Mediadores: Prof. Dr. Luiz Guilherme Vergara (UFF) e Profª.  de Artes Barbara Harduim 

(SEEDUC). 

Local: Museu de Arte Contemporânea (MAC) 

 

 Roda II - “As artes da infância e a infância do artista”. 

Mediadores: Pedagoga da SEMECT/FME Lílian Garcia e Artista Plástico Lin Lima. 

Local: Solar do Jambeiro 

 

   Roda III - “Vivências e inserção na Cultura Popular”.  

   Mediador: Prof. Jorge Mendes (Colecionador  e  Curador). 

  Local: Museu de Arte Popular Janete Costa 

 

 Oficina 1- “Fotografia: Pelas Lentes do Sensível...” 

*Exposição disponível no local de 14/09 a 14/10 

 Mediador: Prof. Eires Silveira (Coordenador de Artes SEMECT/FME e Fotógrafo). 

Local: Sociedade Fluminense de Fotografia 

 

Oficina 2 - “Pelos Fios da Poesia” 

Mediadoras: Profas. Mas. SEMECT/FME Liliane Balonecker, Camilla Bacelar e Rejane 

Tinoco, e Autora e Contadora de Histórias Danielle Fritzen  

Local: Solar do Jambeiro 
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Museu de Arte Popular Janete Costa 
 

 

Museu de Arte Contemporânera 
 

 

Solar do Jambeiro 
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Dados Estatísticos do Seminário 

 

 

DADOS ESTATÍSTICOS GERAIS 

Dias de seminário 3 

Períodos do seminário 5 

N° de inscrições validadas 199 

N° de participantes do seminário 431 

N° de trabalhos para apresentação  42 

N° de profissionais para 
apresentação de trabalhos 85 

N° de educadores apresentadores 63 

N° de voluntários do Clélia Nanci 26 

N° de organizadores 16 

N° do Comitê Científico 22 

N° de parceiros da Cultura 10  

 

 

ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA NO SEMINNÁRIO                                  
(N° DE PESSOAS POR PERÍODOS) 

AUSENTE 1 PERÍODO 2 PERÍODOS 3 PERÍODOS 4 PERÍODOS 5 PERÍODOS 

44 271 72 22 13 8 

10,21% 62,88% 16,71% 5,10% 3,02% 1,86% 
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Este eixo contempla as reflexões desenvolvidas em torno de temáticas como Avaliação 

na Educação Infantil, formas de registros avaliativos (montagem de portfólios, livro da 

vida/“livrão”, desenhos etc.). Abrange também as iniciativas planejadas coletivamente para a 

formação docente em serviço e que repercutiram em ações pedagógicas com as crianças. 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

o Andreia Diniz  

o Sandra Souza 
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ÁRVORE QUERIDA 

 

Eixo Temático1: Práticas de formação docente no cotidiano da Educação Infantil e 

documentação pedagógica.  

 

Alessandra da Silva Ribeiro 

 alenitribeiro@hotmail.com 

 

Ana Paula Duarte Silva  

anapaulad.silva@hotmail.com 

 

UMEI Governador Eduardo Campos 

GREI5B 

 

RESUMO 

 

Ao iniciar o ano letivo todos da comunidade escolar ficam apreensivos esperando encontrar 

amigos e reencontrar outros a fim de estreitar laços. Professores e alunos à expectativa de suas 

turmas mudam o clima das unidades de educação nesse período. Na educação infantil não é 

diferente, principalmente por se tratar de um espaço que requer um olhar diferenciado quanto 

ao cuidado e educação das crianças pequenas, pois nela vão adquirir suas primeiras 

experiências escolares, fazendo com que sintam prazer ou desprazer pela mesma. Para isso, 

estes espaços precisam se firmar como um ambiente integrador/socializador que envolvam pais, 

alunos e toda a equipe da escola.O projeto “Árvore Querida” teve como objetivo principal 

estimular vínculos afetivos entre adultos/crianças e crianças/crianças, além de incentivar a 

prática da leitura e situações que promovessem maior interação entre as famílias e as ações 

desenvolvidas na escola. O mesmo articulou-se com as diretrizes curriculares e com as 

portarias da rede municipal de ensino, priorizando os domínios de diferentes linguagens e 

formas de expressão (verbal e não verbal), além de questões da diversidade cultural e 

cidadania. Isso se deu a partir da literatura infantil, que é um tipo de narrativa calcada no 

imaginário cultural muito importante para a construção da identidade social de todos os 

indivíduos. Com este intuito, a partir da leitura do livro Margarida Friorenta de Fernanda Lopes 

de Almeida, iniciamos o nosso projeto. Os trabalhos perpassam a observação do corpo, as 

diferentes composições familiares, nossas casas e sua localização, desenhos livres e dirigidos, 

estímulo ao desenvolvimento motor amplo e fino, além do aumento do vocabulário, ampliação 

do repertório linguístico, da reflexão, criatividade, manifestação de carinho, cuidado e afeto. 

Com isso, as atividades propostas estão sendo desenvolvidas para ir de encontro ao novo, 

mailto:alenitribeiro@hotmail.com
mailto:anapaulad.silva@hotmail.com
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produzir, elaborar e reelaborar o conhecimento, onde possam conseguir desenvolver sua 

imaginação e construir aprendizados significativos.   

  

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil, afetividade e família  

 

1. Introdução 

A educação infantil vem se destacando dentro do cenário educacional brasileiro. O 

reconhecimento e a valorização dessa etapa da educação básica, não mais como uma 

preparação para o ensino fundamental, vêm fazendo com que outros olhares sejam lançados ao 

cuidado e principalmente à educação das crianças pequenas. 

Nesse viés, os profissionais que atuam nesse segmento vem cada dia mais refletindo 

sobre suas ações e respaldando-se teoricamente, a fim de tornar sua prática mais significativa 

para ele e para o seu grupo de referência. 

 

Ao fundamentar a práxis em um processo reflexivo, o professor se apropria de uma 

condição, que não é apenas importante e necessária para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem do estudante, como também para sua condição 

enquanto ser humano em sua integralidade. (SCHMITT, 2011)  

 

Essa reflexão/ação vem estimulando mudanças no olhar sobre a infância e 

principalmente sobre a criança que passou a ser vista como uma pessoa em desenvolvimento, 

com interesses e necessidades que precisam ser valorizados. 

 A partir da práxis pedagógica mudamos velhos hábitos, formulamos novos conceitos e 

com isso incorporamos à prática docente uma maneira diferente de conduzir o processo de 

ensino/aprendizagem.  

Desta forma, nosso trabalho veio sendo conduzido pela teoria de projetos. A partir dela, 

pudemos organizar junto às crianças trabalhos mais ricos e abrangentes, onde os objetos de 

interesse do grupo de referência puderam ser explorados.  

Bom seria, se o ato de projetar na educação infantil, fosse assegurado por lei (e pelo 

bem das crianças), que de algum modo estimulasse creches e pré-escolas a não se 

prender ao que estão fazendo, mas a pensar em um futuro mais organizacional, 

didático e estrutural, que considerasse a criança como um sujeito de sua própria 

aprendizagem, valorizando e mediando suas ações na construção de sua identidade e 

da sua autonomia. (SILVA, 2006) 

 

O projeto Árvore Querida vem sendo desenvolvido na Unidade Municipal de Educação 

Infantil Governador Eduardo Campos, situado no bairro Matapaca no município de Niterói com 

o Grupo de Referência 5B. Esse grupo é formado por alunos que faziam parte, em sua maioria, 

de nossa unidade de ensino desde o ano de 2016. O mesmo era considerado um tanto agitado, o 



 

35 

que fez com que as primeiras atividades planejadas para o acolhimento e inserção do grupo 

acontecessem com grande dificuldade. 

Percebemos com isso que nosso trabalho deveria estar alinhado à vínculos de afeto, pois 

como bem disse FREIRE (1996) “Não se pode falar em educação sem amor”.  

E assim fomos vivenciando a educação como um ato de amor dia após dia e formando a 

partir das características apontadas pelo grupo a nossa identidade. A identidade do GREI 5B. 

E foi a partir da leitura do livro “Margarida Friorenta” de Fernanda Lopes de Almeida 

que demos visibilidade ao nosso projeto, que tem como objetivo principal estimular vínculos 

afetivos entre adultos/crianças e crianças/crianças, além de incentivar a prática da leitura e 

situações que promovessem maior interação entre as famílias e as ações desenvolvidas na 

escola. 

 

2. Desenvolvimento  

 

Para o desenvolvimento de nossos trabalhos utilizamos como metodologia diferentes 

formas e fontes de leitura e contação de histórias, que em sua maioria estavam pautados em 

vínculos de afetos.  

Com o livro “Margarida Friorenta”, fizemos a leitura e reconto da história utilizando o 

próprio livro e também fantoches dos personagens principais utilizando como recurso um 

avental de contação de histórias. Realizamos ainda uma dramatização que pode ser assistida 

pelos familiares de nossas crianças em uma reunião, a qual chamamos de “Encontro com as 

Famílias”. 

Nesse encontro, as crianças puderam apresentar trabalhos de desenho, pintura, recorte e 

colagem, bem como um mural composto por margaridas e palavras que citaram como 

necessárias para convivência harmônica não só em nossa unidade de ensino, mas também em 

sua vida em sociedade. 

Nesse encontro maravilhoso com as famílias, fomos agraciados com a apresentação das 

irmãs de uma de nossas crianças que fazem parte do Projeto Aprendiz, que acontece na Escola 

Municipal Diogenes Ribeiro de Mendonça, tocando em seus violinos músicas infantis.  

A partir desse momento percebemos que teríamos as famílias como parceiras na 

educação de nossas crianças e o quanto isso seria importante não só para o nosso trabalho, mas 

também para o estreitamento de vínculo de afeto entre pais e filhos. 

Iniciamos assim, o sub-projeto “Bolsa Viajante”, a partir do qual uma criança por 

semana levaria para casa uma bolsa contendo um livro de histórias, hidrocor e lápis de cor para 

que pudessem fazer o desenho da parte que mais gostou do livro, além de caderno e caneta para 

registro dos responsáveis do momento vivido com a criança. 
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O envolvimento foi imediato e a parceria foi firmada. Percebemos com isso o quanto 

nosso vínculo escola/família é importante, e o quanto essa experiência escolar pôde estar 

estimulando momentos de carinho e afeto entre adultos e crianças além dos muros de nossa 

UMEI. 

 

Confesso que foi divertido e que não praticamos sempre, vamos repetir mais vezes. 

Passamos para ela a importância do amor entre a família, de que devemos demonstrar 

sempre o afeto por quem amamos. 

A história é pequena, mas a lição que fica é de que o amor não tem medida. 

Relato de Fagner, pai de Alice, após a leitura do livro “Adivinha Quanto Eu te Amo” 

de Sam MacBratney. 

 

Essa prática fez com que o trabalho pedagógico se tornasse mais prazeroso não só para 

nós professoras do grupo, mas também para as crianças, que a todo momento nos davam sinais 

de que o caminho que estávamos seguindo era o que nos conduziria aos nossos objetivos de 

maneira mais dinâmica e consensual.  

Esses sinais foram percebidos por toda unidade de ensino em nossa rotina diária, através 

da maneira com que as crianças passaram a se relacionar, demonstrando carinho, cuidado e 

apreço uns pelos outros, estabelecendo assim nossa identidade. 

A identidade de um grupo antes demasiadamente agitado, com o qual atividades de 

rotina ditas simples como brincadeiras no parquinho, traziam grande preocupação, pois não 

sabíamos como o grupo reagiria diante de conflitos, e que passaram a confortam-se nas mais 

diversas situações. 

Os estímulos ao desenvolvimento de vínculos afetivos estiveram presentes em todo o 

planejamento e objetivos traçados para o projeto e sub-projetos desenvolvidos. 

De acordo com Horn e Barbosa (2001), organizar o cotidiano das crianças na escola 

infantil é perceber que o estabelecimento de uma sequência de atividades diárias é, antes de 

tudo, o resultado da leitura que se faz do nosso grupo de crianças a partir especificamente de 

suas necessidades. 

E a necessidade do GREI 5B foi o de estabelecimento de vínculos afetivos entre adultos 

e crianças e também entre crianças e crianças, bem como o de se estreitar uma relação de 

confiança entre a escola e a família.  

Esse estreitamento de laços nos evidenciou que a afetividade pode ser um valioso canal 

de comunicação e objetos de aprendizagem principalmente no espaço escolar. 

Por quanto, as relações de afeto foram imprescindíveis no ensino/aprendizagem de 

nossos grupo, como certamente será no decorrer da vida escolar de todos os envolvidos. E, 

reforçando o que antes fora dito aqui e destacado por diversos educadores as palavras de nosso 

eterno patrono da educação FREIRE, (1996) “Não se pode falar em educação sem amor”. 
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3. Considerações finais 

 

Ao refletirmos sobre nossa prática percebemos o quanto é importante o diálogo entre 

parceiros na educação infantil. Esse diálogo resultou em mudanças de ações pedagógicas que 

nos trouxeram como resultado o projeto Árvore Querida. 

A construção e estreitamento de laços de afeto, desencadeados por esse projeto, 

permitiram que a identidade do grupo 5B fosse evidenciada, principalmente no tocante da 

cumplicidade, criticidade, tolerância, amizade, respeito, ajuda mútua, desenvolvimento 

cognitivo e gosto pelo estudo. 

O envolvimento das famílias no processo de ensino/aprendizagem de nossas crianças foi 

grandiosamente importante, e percebemos com isso que a valorização do trabalho pedagógico 

na educação infantil se dará primeiramente através das relações estabelecidas com aqueles 

diretamente vinculados, família e escola. 

Portanto, o amor e o afeto tornam-se a solução para uma boa educação, pois 

acreditamos em uma educação mais humana, que adote uma pedagogia do amor, que 

tenha a capacidade de influenciar em nossas próprias vidas, em nossa família, nas 

escolas e, principalmente nas salas de aula, favorecendo novos conhecimentos, novos 

desafios e conquistas, que se darão através de um trabalho realizado por meio de uma 

parceria séria entre a família e a escola, voltado para a promoção do afeto, que 

objetivará no desenvolvimento integral da criança a partir do trabalho pautado na 

afetividade. (AMORIM & NAVARRO, 2012) 

 

  

REFERÊNCIAS 

 

AMORIM, M. C. S.; NAVARRO, E. C. Afetividade na Educação Infantil. Interdisciplinar: 

Revista Eletrônica da Univar, 2012. Disponível em: <http://revista.univar.edu.br>. Acesso em: 

12/09/2017. 

 

BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. G. S. Organização do espaço e do tempo na escola 

infantil. In: CRAIDY, C.; KAERCHER, G. E. Educação Infantil. Pra que te quero? Porto 

Alegre: Artmed, 2001, p. 67-79. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

MCBRATNEY, Sam. Adivinha Quanto Eu te Amo. Reino Unido: Walker Books, 1996. 

 

SCHMITT, Miguel Ângelo. Ação – Reflexão – Ação: A Prática Reflexiva como Elemento 

Transformador do Cotidiano Educativo. Protestantismo em Revista. São Leopoldo, RS, 

Maio. – Ago., 2011. Disponível em: http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/nepp>. Acesso 

em: 12/09/2017. 

 

http://revista.univar.edu.br/
http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/nepp


 

38 

SILVA, Maria de Lourdes Brandão. Pedagogia de Projetos na Educação Infantil. 2006. 56 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso. Pontifícia Universidade Católica, Campinas. 2006. 

Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/services/monografias/Maria%20de%20Lourdes%2

0Brand%E3o%20e%20Silva.pdf>. Acesso em: 13/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/services/monografias/Maria%20de%20Lourdes%20Brand%E3o%20e%20Silva.pdf
http://bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/services/monografias/Maria%20de%20Lourdes%20Brand%E3o%20e%20Silva.pdf


 

39 

O ATO DE APRENDER A VER O QUE JÁ SE VIU 

 

 

Eixo Temático1: Práticas de formação docente no cotidiano da Educação Infantil e 

documentação pedagógica.  

 

 Eliete Marcelino Dias Andrade 

elietetupper@yahoo.com.br 

   

 

Fernanda Rodrigues da Silva 
fernandarodriguesdasilvarj@gmail.com 

   

UMEI Regina Leite Garcia 

GREI 2C 

   

RESUMO 

 O presente texto tem como objetivo partilhar a experiência, ainda em construção, vivida e 

sentida no GREI 2C da UMEI Regina Leite Garcia. Uma escola recém inaugurada situada no 

bairro Fonseca que busca a elaboração de sua memória e história. Um recorte para sala de aula 

nos leva a criar estratégias de apontamentos que possibilitem a formalização desses indícios a 

fim de que as vivências sejam registradas e guardadas tanto para uso diário, (onde imagens 

servem como recursos didáticos de organização, memorização, relato, etc.) quanto para futuras 

gerações, (como fonte de pesquisas). Ruben Alves nos faz refletir que o ato de ver não é 

natural. Precisa ser aprendido. Com isso, aprender a ver o que já se viu é um exercício diário 

que todo professor precisa experimentar. Temos utilizado imagens capturadas no dia a dia das 

crianças do GREI 2C para reflexão da nossa prática docente e para elaboração de relatórios 

avaliativos. Isso tem se tornado um constante exercício de aprendizagem e aprimoramento. 

Entendemos a criança como um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva (...) produzindo 

cultura. As DCNEIs apontam que as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem ter como 

eixo norteador as interações e a brincadeira, além de garantir experiências que, dentre outras, 

promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações 

artísticas como por ex. fotografia. Além de possibilitar a utilização de máquinas fotográficas e 

outros recursos tecnológicos e midiáticos pelas crianças. Mas, e os professores? O que fazem 

com isso? Para que servem as fotos tiradas ao longo do ano nas inúmeras atividades realizadas 

na escola?  Para onde vão? Por que tirar fotos ou filmar nossos alunos quase que diariamente?  

Apenas para postar nas redes sociais ou entregar numa mídia aos pais no final do ano? Por que 

não dar um outro destino a esses documentos? Vamos refletir sobre o assunto.  

mailto:elietetupper@yahoo.com.br
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Experiências; Memórias  

 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” (Cora Coralina) 

   

  Em uma rodinha de conversa, realizada diariamente em nosso grupo sempre após o 

desjejum, cantamos várias músicas e conversamos sobre os assuntos que surgem no dia. Nem 

todos participam igualmente. Há quem prefere cantar, há quem toque um instrumento, quem 

permanece em silêncio mesmo quando chega sua vez de se manifestar. Há também quem não 

aceita se sentar e partilhar esse momento coletivo tão importante em nossa rotina. Num desses 

dias, Fernanda trouxe uma imagem de peixes que continha metades e inteiros, dentre outras 

imagens de alimentos que muito nos interessou. Trabalhávamos a importância de uma 

alimentação saudável, com o consumo de frutas, legumes, carnes, cereais etc. aqueles peixes 

chamaram muito a atenção das crianças. Surgiram histórias de peixes... músicas de peixes... 

perguntas sobre a vida do peixe e até um mini texto sobre o que sabíamos do peixe.  

Percebendo a magia do momento, imediatamente eu peguei umas folhas recortei em formato de 

diferentes tipos de peixes e aos poucos as crianças foram pintando e se divertindo com aquela 

atividade. Percebi que um grupinho deitava-se num colchonete colocando anteriormente no 

chão. Prestei mais atenção e vi que estavam brincando de nadar... no rio... com os peixes... sem 

demora peguei a câmera do celular e registrei cada movimento dos pequenos e pensei comigo: 

“Que coisa linda é a mente da criança, capaz de se modificar e viver um mundo diferente a 

cada minuto!!!”   

  A decisão de registrar os passos daquelas crianças se deu no instante em que vi a 

necessidade de pensar mais sobre e avaliar o trabalho desenvolvido em minha sala de aula. São 

tantos momentos que vivemos e que deixamos de viver, de experimentar, seja por decisão 

própria, seja por falta de atenção, seja pelo estrangulamento de horários impostos pela rotina às 

vezes rígidas a qual precisamos respeitar. Muitas são as vezes em que perdemos a oportunidade 

de eternizar momentos mágicos na sala de aula onde as crianças ilustram seus universos tão 

reais quanto a nossa imaginação.   

O mundo atual está cheio de pequenos mundos virtuais. É muito comum nas 

brincadeiras as crianças se relacionarem usando o celular (mesmo que imaginário), fazendo 

poses ou usando a câmera de brinquedo para fotografar os amigos ou fazerem selfies. Essa 

geração já tem nascido em contato constante com as novas tecnologias. Já nascem dentro das 

redes sociais! E as escolas tem trabalhado de tal maneira com as imagens das crianças nas redes 

sociais tanto como forma de divulgação de um trabalho bem desenvolvido, para fins de 
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crescimento e partilha de conhecimentos ou como forma de prestação de contas do serviço feito 

aos pais e responsáveis, ou mesmo, para alguns, como forma de exibir o que tem de melhor... 

sem nenhum outro objetivo mais plausível. Cada um tem sua explicação para usar as fotos e 

vídeos capturados ao longo do dia-a-dia de seu trabalho.   

Ao longo do tempo fui aprendendo a registrar as atividades desenvolvidas em sala de 

aula através de fotos e pequenos vídeos e anotações a respeito daquilo que as crianças 

comentavam entre si e/ou com os adultos da escola. Situações inusitadas, brincadeiras livres, 

conversas de rodinhas... tudo era um motivo para uma boa reflexão escrita. E muitos viraram 

projetos incríveis que ao concorrerem com alguns outros, receberam financiamento e uma 

dimensão maior que o esperado.    

O desafio é pensar no que temos feito com as imagens capturadas de nossas crianças? 

Como temos trabalhado o uso de imagens e fotografias e vídeos de nossa produção em nosso 

cotidiano? Será que não seria hora de refletir sobre isso e buscar uma maneira de usar esses 

ricos recursos para outro fim, que não somente a divulgação em redes sociais? Antigamente 

seriam as exposições em murais de culminâncias!   

O objetivo aqui é dar a conhecer a importância de usar essas fotografias/vídeos como 

instrumentos avaliativos tanto da nossa própria prática pedagógica quanto para reflexionar ao 

realizar os registros avaliativos individuais das crianças. A ideia que trago pode ser comparada 

a um instrumento rico como o portfólio. Porém mais simples. Trabalhamos com crianças de 2-3 

anos onde quase todos nunca frequentaram outra unidade de educação  antes e, portanto, estão 

em seu primeiro contato com o mundo externo, convivência com diferentes crianças da mesma 

idade. Um ritual de passagem importante na vida desses indivíduos. Algo a ser lembrado 

durante toda a vida. Trata-se da construção de uma memória escolar, afetiva. Quem é que não 

se lembra da sua primeira professora, sua primeira escola? Se hoje temos a possibilidade de 

registrar esse momento recheado de afeto utilizando meios concretos que possibilitem 

rever/reviver/memorar e pensar, por que não fazê-lo de forma organizada?   

Trago uma característica que muito amo e vejo com muita importância em minha 

profissão: atenção no olhar. Como é importante ter olhar atento para registrar com maestria 

aquilo que representa um processo educativo de crescimento do indivíduo, do grupo e 

sobretudo realizar uma auto avaliação. A avaliação deve estar ligada ao processo educativo 

onde o professor possa pensar e repensar as suas práticas a fim de chegar a um resultado melhor 

em seus alunos. Trata-se de acompanhar, observar e registrar. É necessário considerar as 

crianças como sujeitos do processo, como atores componentes para reorientar a prática de sua 

avaliação e a sua própria prática cotidiana. As falas das crianças, principalmente nos momentos 

livres e nas brincadeiras, ilustram e confirmam as suas aprendizagens e desejos de 

conhecimentos. O corpo fala. As brincadeiras escolhidas podem revelar muito do que já se 
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apreendeu e principalmente daquilo que se deseja aprender mais. É de suma importância 

observar as ações das crianças para compreender suas narrativas, suas descobertas inusitadas, 

suas construções de conhecimentos espontâneas.    

Fazer um portfólio usando imagens e atividades das crianças é muito comum. Melhor 

seria construir um material personalizado incluindo nele a fala e o registro da própria criança, 

contendo a evolução do conhecimento construído ao longo do período em que ela esteve 

naquele espaço educativo de interação com outrem. Recheado de atividades relevantes, 

imagens reveladoras de momentos especiais e inesperadamente capturados ao natural, sem 

poses nem risos engessados. (Um sonho a se realizar, quem sabe? Caminhemos para isso!) 

Material importante para usar como avaliação de um processo e memória de um tempo 

cronológico vivido intensamente. Já que na Educação Infantil em se tratando de avaliação, é 

preciso dar ênfase ao processo de aprendizagem e não ao produto final. Daí a importância de 

avaliar diariamente, registrando por escrito ou através de imagens essa constante construção de 

conhecimento. Poder ver e rever aquilo que se registrou e pensar/repensar sua prática e a 

evolução da criança.     

 

“O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido.”  (Rubem Alves)   

  

Por esse motivo eu pergunto: como anda o seu ato de ver? O que você educador tem 

priorizado ver em seu dia-a-dia? Há quem olhe as crianças com que se trabalha como se fossem 

apenas pequenas notinhas de dinheiro que somadas no final do mês se transformam em seu 

salário; Há quem olhe as crianças com que se trabalha como “tábula rasa” prontas para serem 

escritas ou um monte de argila pronto para ser modelado; ou ainda um nada, um ser na 

escuridão, pronto para ser inventado ou levado à luz do conhecimento.  Há ainda um tipo de 

pessoa que busca olhar a criança como pequenos seres em desenvolvimento, repletos de 

curiosidades e conhecimentos a serem aprimorados. Pequenos seres humanos, pequenos em 

tamanho, prontos para aprender e ensinar muito sobre o que é o amor, o cuidado, o carinho, 

enfim seres sinceros, verdadeiros artistas, escritores, gênios em potencial. Pequenas sementes. 

Tudo podem ser, em tudo podem se tornar. Só depende da água do conhecimento com que se 

molha, do cuidado com que se educa.   

Quando me proponho a escrever sobre aquilo que está posto no meu dia-a-dia, visto por 

muito despercebidamente, enfrento um enorme desafio. Não é fácil ver além do que se vê com 

os olhos, ver com a alma... Almir Sater canta uma música chamada Tocando em frente que 

revela um pouco de meu ser. Trabalhar na Educação Infantil exige de mim um certo ‘amor pra 

poder pulsar’, uma ‘paz pra poder seguir’ e uma ‘chuva para florir’. Ver com a alma é também 

ver com o coração. É sentir. É viver. É querer. Mesmo quando tudo disser não! Você persiste 
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em seguir e vencer, ao dizer sim. Eu creio numa educação diferente. Numa nova maneira de 

ver, viver e educar. Ver com a alma é parar tudo o que se está fazendo para ouvir o balbucio de 

uma criança que tenta se expressar, que tenta se comunicar, que se esforça para ser entendida, 

que gesticula, que aponta desesperadamente para algo que quer com urgência, sem conseguir 

falar com palavras. Ver com a alma é deixar de lado a burocracia do dia-a-dia, sentar no chão e 

olhar com o coração, de olhos fechados, sentindo aquelas pequenas mãos que num instante se 

transformam em mãos de cabeleireiros, massagistas, médicos, enfermeiros, que cuidam do 

adulto ou do amigo ou até dos brinquedos como um paciente ou cliente especial que necessita 

de uma atenção imediata.  É saber que você será defendido quando algo te machuca. É sentir o 

carinho e a atenção que não se acaba quando o dia se vai. É parar e sentir o vento no rosto, o 

mesmo vento que balança as folhas das árvores que contemplamos todos os dias da janela de 

nossa sala de aula. É ficar em silêncio quando o avião passa para ouvir o ronco do motor ou ao 

ar livre, olhar para cima dando tchauzinho para quem estiver voando, “será que é o Papai Noel 

saindo de férias?”. É olhar as nuvens e ver imagens de bichinhos, reis, piratas, rainhas, 

monstros, docinhos, assoprar e ver no que dá. Ver com a alma é também olhar para dentro de si 

próprio, para suas limitações, medos, inseguranças, erros e acertos e aprender com tudo. 

Aprender com todos. Olhar para si exige coragem, determinação, consciência de que pode se 

encontrar desde uma criança perdida amedrontada, a um ser humano enclausurado ou um 

monstro assustador. Requer coragem de enfrentar os fantasmas do passado e buscar um 

caminho firme para seguir. É preciso pensar sobre tudo o que se vive. Sobre tudo o que se vê. 

Sobre si próprio. Sobre as possibilidades que a vida nos traz. É preciso pensar sobre as coisas... 

caso contrário as coisas pensam sobre nós.      

É preciso aprender a ver. Aprender a ver mais de um vez e encontrar diferentes maneiras 

de entender o mesmo objeto visto anteriormente. É preciso ver com olhos de criança e cultivar 

o amor e a inocência no olhar. Pois o olhar antecede a fala, assim como a imagem antecede as 

palavras. E as crianças tem muito a nos ensinar sobre onde, o quê e como olhar. Basta se abrir a 

capacidade de aprender. Pois afinal, as crianças sabem o essencial da vida.  
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RESUMO 

 

O cotidiano de uma turma de 5 anos é permeado de muitos fatos peculiares. Para além das questões 

pedagógicas e metodológicas sobre as quais as professoras regentes se debruçam para planejar e 

executar atividades de qualidade e cheias de intencionalidade para seus alunos, existe na rotina um 

momento que chamamos de livre exploração da sala de aula. Trata-se de um momento do dia no qual 

os alunos têm total liberdade para expressar desejos e – sob supervisão das professoras, claro – 

realiza-los. Tais momentos que chamamos de exploração livre, foram criados a partir da demanda da 

própria turma que, após realizarem atividades planejadas e idealizadas pelas professoras, 

demonstravam desejos de outras incursões pelo espaço da sala de aula e o que a mesma pudesse lhes 

proporcionar. Havia dias em que o planejamento, ainda que flexibilizado e bem executado, não 

sensibilizava os alunos de modo satisfatório. Começamos então a observar que se tratava de um 

momento que exigia sensibilidade e olhar afetivo das professoras para então percebermos que as 

necessidades dos alunos naquele momento poderiam ir de encontro ao que lhes era proposto. 

Pensamos então: Por que não propiciar um momento de autonomia para eles? Falamos aqui da 

autonomia assistida, mediada, mas ainda sim plena de interesse, identidade e atitude. Sendo assim, as 

professoras regentes começaram a ceder aos pedidos dos alunos: Tia, me dá uma folha? Tia, me 

empresta a cola? Tia, quero usar a tesoura. Me ajuda? Tia, quero ouvir música! Mesmo que tais 

atividades não tivessem sido planejadas para o grupo com a intencionalidade do currículo e pensada 

pelas professoras, começamos a permitir e gerenciar, de certo modo, essa prática. Qual foi a nossa 

surpresa ao perceber que a turma apresentou crescimento marcante na autonomia, na sociabilização, 

evoluiu graficamente, os registros escritos foram se contextualizando naturalmente sem que houvesse 

imposição de tarefas ou sistematização de conteúdos que ali estavam representados. 

mailto:beatrizmelllo@gmail.com
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PALAVRAS-CHAVE: Autonomia - Currículo – Afetividade 

 

Trabalhamos na Escola Municipal Noronha Santos, localizada na comunidade da Palmeira no 

Fonseca, com grupo de referência 5 A, composto por 17 alunos de 5 a 6 anos. 

De modo geral os alunos são muito comunicativos e espertos.  O convívio entre as crianças é 

harmônico demonstrando um bom relacionamento entre todos. Além disso, gostam de participar e 

auxiliar os demais colegas durante as atividades propostas.  

Possuem facilidade em cuidar e organizar os brinquedos, brincam de forma amigável, 

dividem os brinquedos, apesar de alguns alunos ainda apresentarem dificuldade em partilhar seus 

brinquedos favoritos. Com os processos aplicados, as crianças aprenderam a dividir e a trabalhar em 

equipe. Ocorreram poucos casos destrutivos (brigar, bater, empurrar etc).  

Na classe há também um aluno NEE, o Yuri Novaes, que é completamente adaptado e 

integrado a turma. 

Sobre a adaptação, ela ocorreu de formal gradual. No início houve certa resistência à rotina 

voltada para atividades lúdicas. Alguns alunos apresentavam um comportamento tímido e ficavam 

desconfortáveis com atividades em que era necessário se expor, emitir opiniões, dançar, demonstrar 

autonomia.  

A princípio, a linguagem oral de alguns alunos não era bem desenvolvida por conta da 

timidez, sendo poucos os que respondiam quando lhes eram perguntados. Foi difícil criar um vínculo 

de segurança para que falassem abertamente sem receio entre os demais alunos e o professor. 

Tivemos de nos esforçar para adquirir a confiança dos mesmos e a afetividade foi uma das principais 

formas construir vínculos. A afetividade fez toda diferença. 

Para Henri Wallon, educador e médico francês:  

 

A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento dependente da ação de dois 

fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores existe uma relação recíproca que 

impede qualquer tipo de determinação no desenvolvimento humano, tanto que a 

constituição biológica da criança ao nascer não será a lei única do seu futuro destino. Os 

seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias sociais da sua 

existência onde a escolha individual não está ausente. (WALLON ,1954, p. 288). 

 

Desde o início, alguns já apresentaram um comportamento afetuoso com os funcionários e 

professores da escola, adaptando-se com à rotina escolar. 

Comungamos com a mesma ideia de Educação Infantil proposta pela Fundação Municipal de 

Educação, que é uma educação que perpassa pela ludicidade, coletividade, autonomia, afetividade e 

pelas artes. São marcas profundas em nossa prática.  

Segundo a Portaria FME N˚ 085/2011: 
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 Art. 8˚: Na Educação Infantil, as Diretrizes e os Referenciais Curriculares e Didáticos 

não se pautam em conteúdos compartimentalizados. Estão embasados em alguns 

conceitos que se constituem pressupostos de todo o trabalho com as crianças. Os eixos 

temáticos de estudo e pesquisa, mencionados no art. 4˚, são atravessados pelos 

pressupostos transversais: brincar, cuidar/educar, relação espaço/tempo, múltiplas 

linguagens, letramento, coletividade e singularidade, autonomia, sensibilidade e 

afetividade, diversidade cultural e cidadania, que perpassam, conectam e complementam 

os eixos curriculares com o propósito de alinhavar as práticas cotidianas (FME N˚ 

085/2011). 

 

Entendemos que a educação infantil deva ter atividades esquematizadas para estimular as 

aprendizagens significativas, por meio de atividades desafiadoras que instiguem o pensamento 

através do levantamento de hipóteses e soluções de problemas propostos.  

As atividades devem ser planejadas com o objetivo de que as crianças possam construir 

estruturas mentais mais sofisticadas, tornando o pensamento mais complexo, podendo resolver 

situações conflitantes com maior independência, tanto do ponto de vista cognitivo como das relações 

sociais.  

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: “Isso significa que o professor deve 

planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda, simultaneamente, às demandas 

do grupo e as individualidades de cada criança”. (RCNEI,  p.32) 

Existe um momento na nossa rotina que é o que chamamos de “livre exploração da sala”. É 

um momento do dia que o aluno tem total liberdade em explorar os jogos pedagógicos, brinquedos, 

folha de papel, lápis de cor, giz de cera, hidrocor, massinha, livros, espaço literário... 

Os nossos alunos demonstraram a necessidade deste momento e do que esse período poderia 

proporcionar, já que em algumas vezes, mesmo com o planejamento flexível, os alunos não se 

sensibilizavam de maneira satisfatória. 

 Pensamos então em proporcionar períodos de autonomia e liberdade assistida.  

 Começamos a ceder os pedidos: “tia me dá uma massinha? Tia, quero tesoura. Tia bota 

música? Tia me dá papel? Tia, me dá folha?” 

Mesmo que tais atividades não tivessem sido planejadas para o grupo com a intencionalidade 

do currículo e pensada pelas professoras, começamos a permitir e gerenciar, de certo modo, essa 

prática. 

Essas práticas são bem prazerosas para nossos alunos. É visível a satisfação em explorar cada 

canto, cada objeto, cada brinquedo encontrado em sala de aula. Isso fez com que os alunos 

identificassem a sala de aula não apenas em um espaço para “matar o tempo” ou como um lugar “os 

pais e responsáveis os colocaram”, mas sim o espaço deles, um lugar para ser feliz. 

Qual foi a nossa surpresa ao perceber que a turma apresentou crescimento marcante na 

autonomia, na socialização, evoluiu graficamente, os registros escritos foram se contextualizando 
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naturalmente sem que houvesse imposição de tarefas ou sistematização de conteúdos que ali estavam 

representados.  

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil nos aponta:  

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude 

básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos 

mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades 

corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 

formação de crianças felizes e saudáveis. ( RCNEI, p 23, Volume 1) 

 

Toda a resistência encontrada no início do ano letivo com relação às atividades lúdicas foi 

diminuindo e hoje não existe mais. 

 Mas do que nunca tivemos a certeza de que as atividades lúdicas são formas de expressar a 

corporeidade, pois por meio delas nossos alunos ficaram mais a vontade em se expor, até mesmo os 

que no início do ano letivo eram tímidos. Esses alunos conquistaram autonomia, independência, 

criticidade. 

 

Cunha (2008, p.51) diz que: 

 

Em qualquer circunstância, o primeiro caminho para a conquista da atenção do aprendiz é 

o afeto. Ele é um meio facilitador para a educação. Irrompe em lugares que, muitas vezes 

estão fechadas as possibilidades acadêmicas. Considerando o nível de dispersão, conflitos 

familiares e pessoais e até os comportamentos agressivos na escola hoje em dia, seria 

difícil encontrar outro mecanismo de auxílio ao professor, mais eficaz. (CUNHA, 2008, p. 

51) 

             

            Desta maneira também, a criança tende a operar sobre objetos, interagir com colegas e 

professores, desenvolvendo estruturas mentais, sócio-afetivas e motoras. 

 

O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais real. Por meio 

das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, analisar, criticar e 

transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida, a educação lúdica poderá 

contribuir para a melhoria do ensino, quer na qualificação ou formação crítica do 

educando, quer para redefinir valores e para melhorar o relacionamento das pessoas na 

sociedade. (DALLABONA; MENDES, 2004, p.107).  

 

Em relação a aprendizagem, os alunos apresentaram uma evolução bem grande desde o 

momento que começaram a estudar conosco, com confiança e afetividade, o medo de errar fica 

reduzido, possibilitando a construção do seu conhecimento. Hoje, as crianças demonstraram interesse 

pelas atividades e participaram ativamente de cada uma delas, desde as atividades lúdicas até as 

sistematizadas.  
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O período que a criança passa no jardim de infância é de extrema importância na 

construção dos alicerces de sua afetividade, socialização e inteligência e, 

conseqüentemente, em seu desenvolvimento integral e harmônico. Para que a escola 

possa cumprir esse papel, é necessário conhecer as características do desenvolvimento 

infantil até os seis anos e organizar o ambiente e as atividades da pré-escola de modo a 

atender às necessidades das crianças nessa etapa da vida (THIESSEN, BEAL, 1998, p. 

10). 

 

Entendemos a importância da sistematização das atividades propostas no planejamento 

semanal, à existência do Currículo de Educação Infantil e que a sala de aula é um espaço onde as 

ações docentes devem ser planejadas para estimular as aprendizagens significativas, proporcionando 

atividades em que as crianças possam progredir e construir estruturas mentais elaboradas. 

Mas não a sistematização por mera burocracia para atender a gestão pedagógica, mas 

sistematização do fazer pedagógico, a estruturação da prática, para que a mesma não seja esvaziada 

de conteúdos importantes para o desenvolvimento integral dos alunos. 

Nossa prática não está pautada no espontaneísmo. Não deixamos as coisas acontecerem ao 

acaso, de forma passiva e desorganizada.  

O espontaneísmo seria a prática do educador sem compromisso com a educação, ou seja, sem 

o compromisso em propiciar os alunos a sua construção do conhecimento. 

 Mas a “livre exploração” da sala virou uma proposta possível, viável e importante para 

nossa turma, levando em conta a sua especificidade, pois a ‘livre exploração” pode conferir 

habilidades além de estimular curiosidade e autoconfiança, a autonomia e ainda proporcionar o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da coordenação motora.          
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Este eixo abrange as experiências e ações curriculares em que as múltiplas linguagens 

façam parte dos planejamentos pedagógicos, visando garantir às crianças o contato direto com 

as diversas manifestações e experiências artísticas, culturais, entre outras. Assim como o uso 

das diferentes mídias e tecnologias pelas crianças na contemporaneidade. 

 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

o Coordenação de Promoção de Leitura 
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RESUMO 

 

 A literatura deve ser inserida desde os primeiros anos de vida. É muito importante o papel da 

família nesse primeiro contato com o mundo literário, para que a criança se torne um leitor e 

encontre o prazer nessa pratica. A literatura é alvo de grandes estudiosos acadêmicos da área da 

educação, sua abrangência é intrigante e prazerosa. A partir desse contexto o objetivo desse 

trabalho é mostrar como a literatura é importante para as crianças e como a mediação do 

professor é fundamental para o processo de desenvolvimento, das escolhas das obras literárias. 

Buscar caminhos e práticas significativas, que concretizem o papel da Literatura Infantil, 

visando formas eficazes de desenvolver na criança o prazer pela literatura. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Infâncias, Leitura, Formação Leitora. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao perceber no cotidiano da creche poucas vivencias com a literatura, pensamos em um 

projeto literário como um caminho a ser trilhado. A inserção do projeto veio acrescentar em 

nossa rotina, o desenvolvimento e enriquecimento de outros projetos já realizados. A literatura 

trouxe uma direção, imaginação, criatividade e novas circunstâncias. Diante do projeto estamos 

reinventados, estamos criando novas relações, desvendando paradigmas. 

A literatura propicia a criança a imaginação, o faz de conta, o seu mundo imaginário. A 

linguagem literária faz sonhar acordado com possíveis e impossíveis, diz o que está posto e o 

que não está, faz a criança ver do seu jeito e de outros, desvela, rompe, provoca, desloca 

pensamentos e conceitos. E para que nosso projeto fosse inserido de forma coesa foi necessário 

mailto:lua-peixoto@hotmmail.com
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articular direções, obras, como seria apresentado, o que seria importante ser trabalhado, 

pesquisamos grandes obras, autores e entendemos que a literatura e infância estão articulados e 

tem uma vasta amplitude. No entanto faz se necessário estar apropriado do que está 

compartilhando com a criança, pois nos adultos também somos leitores em formação e para que 

possamos fazer essa troca temos que dar a voz, permitir o leitor, o aluno, a despertar suas 

curiosidades. 

A literatura como arte, como diz textualmente o poeta Fernando Pessoa, é a “confissão 

de que a vida não basta” a literatura infantil é baseada naquilo que não basta, reflete tudo sobre 

si e do outro, é um elemento cultural, todos nós participamos ativamente, é um elemento 

mágico, composto de variações e singularidade. 

 

A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Como sujeitos da linguagem e na linguagem vivemos num mundo marcado por 

imagens, sons, falas, movimentos, escritas. Como anuncia Bakhtin (1992), não adquirimos uma 

língua, mas penetramos no fluxo enunciativo. O mundo simbólico da cultura o tempo todo 

anuncia e nos impele a interpretá-lo, a respondê-lo com nossas possibilidades de compreensão. 

O mundo simbólico nos envolve e nos interpela. Vivemos imersos em um intenso e continuo 

processo discursivo próprio da existência simbólica e, entre tantos discursos que circulam e 

participam das atividades humanas, defendemos a literatura, desde os primeiros meses de vida, 

com possibilidade de entrada neste mundo simbólico e de todas as ampliações que esta entrada 

provoca na vida dos sujeitos. 

A criança desde bem pequena já entendem, participam de ocasiões e são capazes de 

perceber cada momento ali vivido, seja pelo toque, brincadeira, um colo, uma história contada, 

uma carícia, brincadeiras, são momentos que não necessita de palavras, mas que através de 

símbolos quer dizer algo, a criança recepta pelo olhar, pelo gesto, e isso ocorre desde o seu 

nascimento. 

Candido (2011, p, 174) amplia o conceito de literatura, chamarei da maneira mais ampla 

possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 

sociedade, em todos os tipos de cultura desde que chamamos de folclore, lenda, chispe, até as 

formas mais complexas e difíceis a produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo 

a literatura aparece claramente com manifestação universal de todos os homens em todos os 

tempos. Não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em 

contato com alguma espécie de fabulação(...) 
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Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e 

da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma 

necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. 

Percebemos que a literatura assume um papel rico em nossas funcionalidades, em nos 

sujeitos de direitos, nas crianças, independente de idade e cultura. A literatura é uma 

necessidade humana. E para pensarmos em educação como não pensar em literatura, em 

imaginação, em criação, criatividade. Sonhar faz parte do universo não somente infantil, mais 

do universo humano. 

E é Candido (2011), que instiga a pensa-la com um bem incompreensível, 

indispensável, parte dos direitos humano. Mas para ser de fato assumida como direito, é preciso 

que seja algo que se defenda como pertencente a todos e não a alguns, como ocorre nas 

sociedades desiguais como a nossa. Questão que interpela as agendas das políticas públicas 

educacionais e culturais. 

Cabe a nós professores organizar e possibilitar as crianças a ter uma literatura agradável, 

ampla de qualidade, a literatura no ambiente educacional deve ser organizada e elaborada de 

forma sutil e criativa. Algo inovador e apaixonante. A de se ter livros variados. Entendemos 

como literatura textos variados, prosas, poesias, parlendas, trava línguas, versos, entra tantos 

outros. 

Eagleton (2003) refuta que a concepção de literatura como uma escrita imaginaria, 

como forma especial de linguagem em contraste com a linguagem comum, como algo sem 

finalidade pratica e imediata e traz o julgamento de valores como ponto de vista fundamental 

para definir literatura. A literatura está no mundo, em nosso cotidiano, em nossa pratica. Está 

em textos simples, poéticos, revistas, versos e prosas, a literatura está a nossa volta. Ou seja, a 

literatura nas creches e escolas contribui para o desenvolvimento integral da criança, por meios 

do trabalho com as múltiplas linguagens e a ampliação do universo cultural e social. 

 

LEITURA E MEDIAÇÃO 

 

Vigotski (2009, P.16) aponta uma das questões mais importantes da Pedagogia e 

Psicologia”(...) é da criação na infância, do desenvolvimento e do significado do trabalho de 

criação para o desenvolvimento geral e amadurecimento da criança”. O autor quer dizer que é 

através das observações diárias, interações por meio das brincadeiras que o processo de criação 

se faz presente ainda na primeira infância. A literatura contribui para ampliação do repertorio 

das vivencias, dentre elas a interação com seus pares, o desenvolvimento da linguagem oral e o 

acesso a conhecimentos estabelecidos ao longo do tempo. Nos momentos das narrações das 

histórias, as crianças ao sentarem do lado das outras crianças, ou ao lado do adulto, 
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experimentam novas formas de interagir no grupo ao qual está inserida. Ao ter contato com 

livros a criança passa distinguir o material e experimentar novas formas de se relacionar com o 

livro, e reconta com base no que foi lido para ela, propiciando a aproximação e a produção 

literária e novas aprendizagens. 

Para Zilberman (2005, p.9), “[...] livros lidos na infância permanecem na memória do 

adolescente e do adulto, responsáveis que foram por bons momentos aos quais as pessoas não 

cansam de regressar”. Enfim, a literatura no contexto da educação infantil contribui para que os 

sujeitos construam suas memorias de leitura e estabeleçam um diálogo com o que lê ou leem 

para ela. 

Tussi e Rosing (2009, p.65) argumentam que “a promoção da leitura na infância inicial 

se faz com mediador, visto que não existe promoção de leitura nesse período sem mediação”.  

A mediação do profissional facilitará o acesso a criança aos livros e a leitura literária, do 

mesmo modo possibilitando a organização e planejamento considerando as leituras mediadas, e 

estudos sobre organização do currículo da infância vivida no contexto institucional, ao qual 

dizem os documentos curriculares sobre a linguagem oral e escrita e a literatura. Com o 

trabalho aqui exposto cabe ressaltar que a formação do leitor literário na educação infantil, se 

dá através da interação e a mediação. O professor com direcionador da mediação, traz sentidos 

ao quer ainda é novo, o livro lido, o professor é intermediário da leitura. 

Bakhtin (2010, p.231) afirma sobre como nos apropriamos do discurso no cotidiano: 

 

“[...] na prática cotidiana, ouvimos de modo muito sensível e sutil todas essas nuanças 

nos discursos daqueles que nos rodeiam, nós mesmos trabalhamos muito bem com 

todas essas cores da nossa paleta verbal. Percebemos de modo muito sensível o mais 

ínfimo deslocamento da entonação, a mais leve descontinuidade de vozes no discurso 

do outro, essencial para nós”. (BAKHTIN, 2010, p.231) 

 

Através das contações de histórias as professoras contribuem para ampliação e 

construção do seu discurso literário, repertoria adquirido através das vivencias literárias”.  É a 

reconstrução do dito (dado) e o novo (criação- autoria), caberia, a nós professores, que 

trabalhamos com educação infantil ampliar cada vez mais “ a paleta verbal”, cabe a nós 

professores, aumentarmos a nossa “paleta verbal”. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Segundo Calvino, uma proposta para literatura é a Multiplicidade, é parte e exigências 

do contemporâneo, estilos, suportes. Se há uma estrutura que sustenta a literatura, há uma 

arquitetônica que recria, reinventa e surpreende. Diferentemente da natureza, o mundo da 

cultura é produto da criação humana e é exatamente essa atividade criativa que possibilita ao 
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homem não ser um mero reprodutor do passado, mas alguém capaz de mudar o curso do tempo 

contínuo e escovar a história a contrapelo (Benjamin, 1993).  

A literatura é a possibilidade de mudança, de inovar e reinventar o leitor, é o espaço 

cujo a formação leva a liberdade de conhecimento de si, do outro e do mundo. De ampliar suas 

vivencias literárias e desenvolver sensibilidades, humanização. A escola é um lugar onde a 

literatura deve ser pulsante, criativa e inovadora, colaborando para o fortalecimento do 

imaginário de uma pessoa. 

. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os desdobramentos das atividades que foram 

desenvolvidas a partir da utilização e do manuseio pelas crianças de elementos não estruturados 

e como isso tem rendido ricas experiências, contemplando a possibilidade dos sujeitos criarem 

e (re)significarem suas brincadeiras, o que traz muito mais sentido para as mesmas. 

Apresentaremos algumas atividades voltadas ao contexto das Artes em suas variadas 

linguagens com os alunos do GREI2B na UMEI Rosalda Paim, com a utilização de diferentes 

objetos que tem se relacionado a Artes e suas múltiplas linguagens. Sendo a Arte um dos eixos 

que norteiam as Diretrizes Curriculares Nacionais e um dos pilares da Educação Infantil no 

Município de Niterói, nos propomos nesta apresentação, a evidenciar diversas formas de 

abordagem deste tema que tem se feito presente em nossa Unidade com os nossos alunos, 

através da brincadeira e da livre criação. As experiências que pretendemos compartilhar têm 

sido vividas através de atividades com elementos não estruturados, que ganharam espaço 

através de apreciações e criações artísticas com inspirações iniciais em Joan Miró. Com 

aprofundamento no tema e inspirações em alguns autores como Ana Angélica Albano e Anna 

Marie Holm, começamos a pensar na importância da livre criação, e não apenas na pintura, e 

nos permitimos viver experiências com elementos não estruturados, a fim de oportunizar a 

criação, a (re)significação, a autonomia. Assim, a Arte foi acontecendo com a intencionalidade 

da auto-realização, onde pensamentos e sentimentos participam, e acreditamos que assim o 

crescimento individual é favorecido. 
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PALAVRAS-CHAVE: Artes; Brincadeira; Criação. 

 

 

 A Arte como inspiração 

 

 Tudo começou em um período onde o tema Artes estava em alta em nosso grupo e 

também na nossa escola, Joan Miró foi apresentado e muito bem aceito pelas crianças. A boa 

aceitação nos permitiu debruçar sobre a biografia do artista, apreciar e comentaralgumas de 

suas obras e assim foi acontecendo um maior aprofundamento no mundo das artes. Diversas 

técnicas de pintura e diversos materiais foram experimentados, e tudo isso em diferentes 

espaços. O assunto estava com boa fluidez em nosso grupo, onde crianças de dois anos estavam 

demonstrando grande satisfação com as propostas e inclusive colaboravam com novas 

provocações, que eram aceitas e resultavam em boas experiências. Como, por exemplo, na festa 

de aniversário de uma das alunas onde as crianças tiveram a ideia de pintar os pratinhos 

descartáveis. Até então já tínhamos usado lixa, papelão, telas, isopor e várias outras coisas 

como matéria prima para criar nossas obras. “Estar num processo artístico significa não se 

fechar a nada. Significa perguntar: ‘Que uso posso dar a isso tudo?’” (HOLM, 1951, p.83). 

No dia em questão, o alvo foi o pratinho descartável, e lá estávamos nós debruçados sobre 

pratinhos para colorir. Nos chamou a atenção o quanto eles se disponibilizaram e desprenderam 

atenção enquanto deixavam suas marcas naqueles pratos. Aquilo era arte pura! Afinal, como 

ouvimos da Professora Ana Angélica Albano, “Fazer arte é deixar marcas!”, marcas lindas, 

espontâneas e autênticas eram deixadas ali, não por proposta das professoras, mas por iniciativa 

e demanda de três crianças do grupo, que ao pegarem os pratos e se direcionarem a caixa de 

tintas e a prateleira onde ficavam dispostos os pincéis nos mostraram o interesse em usar 

aqueles objetos como matéria prima para mais uma criação. Percebemos na prática o quanto 

uma atividade criada e proposta pela criança ganha muito mais sentido, e isso nos convidou a 

refletir sobre a importância da criação, em especial na Educação Infantil. 

 

As crianças têm direito ao conhecimento sobre as novas formas de 

arte. Quando os adultos compreendem como a criança brinca com a 

arte, eles terão um melhor entendimento da arte contemporânea, 

saberão como se relacionar, como se comunicar com ela. (Holm, 

1951, p.158). 

 

 

Ouvir a Professora supracitada, Ana Angélica Albano, foi um “divisor de águas” para as 

professoras regentes desse grupo, que envolvidas com o tema “Artes na Infância” tiveram a 

oportunidade de ouvir e ver a arte acontecendo não só com tinta e papel, mas com tudo. 
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Palestrando sobre suas observações, a Professora nos fez enxergar que, por exemplo, quando 

uma criança decide pintar o centro de um rolo de papel e não apenas o papel, ela está sendo 

autêntica em sua criação, o que faz com que essa criação seja plena. Momentos assim são 

pessoais, individuais, e a posição do professor é muito mais eficaz como observador que como 

mediador. Isso nos estimulou a conceber a arte como criação, e não apenas como pintura. A 

partir daí, fomos nos permitindo viver experiências com elementos não estruturados, a fim de 

oportunizar a criação, a (re)significação, a autonomia. Afinal, “É importante conservar nas 

crianças a sua fantástica capacidade de pensar diferente.” (HOLM, 1951, p.48). 

Começamos a levar para a nossa sala elementos diversos. Após um feriado prolongado, 

as crianças chegaram na sala e se depararam com uma caixa com várias coisas: caixas, potes, 

rolos, tampinhas, palitos, garrafas e etc. A palavra incrível define essa experiência! Materiais 

diversos deixaram de ir para o lixo e foram devidamente higienizados e disponibilizados para 

as crianças, que tiveram a oportunidade de criar seu próprio brinquedo, sua própria brincadeira, 

e a criatividade falou alto! Essa disponibilidade de materiais passou a viabilizar que as crianças 

vivessem um dia-a-dia artístico, ao ponto que criavam, no real sentido da palavra. Usavam os 

objetos livremente da forma que pensavam, e não de acordo com nossa orientação. Fomos 

percebendo ao vivo e a cores que “Os materiais que são sentidos, tocados e manuseados não 

criam necessariamente, uma “obra de arte visível”, mas “algo” próprio, que está além disso.” 

(HOLM, 1951). 

A imaginação passou a ser o ponto chave de muitas brincadeiras. A soma da 

imaginação com materiais não estruturados começou a render ricas e lindas criações! 

 

O espaço de criação 

 

 Uma grande preocupação nossa passou a ser a organização da sala de aula, já que a 

brincadeira com elementos não-estruturados começou a compor parte significativa da nossa 

rotina, e com isso foi acontecendo um verdadeiro envolvimento de diversas pessoas que 

percebiam nosso movimento e decidiam colaborar trazendo materiais. Pais de alunos mesmo 

sem serem solicitados traziam elementos, funcionários da escola, familiares das professoras e 

até a filha de uma delas que sempre ao consumir algo dizia: “Mamãe, vamos lavar e deixar 

bem limpinho para fazer atividades com seus bebês!” Mais uma vez vivemos algo que ouvimos 

da professora Ana Angélica “Você só consegue envolver alguém quando está realmente 

envolvido”. Tantos elementos chegando e a sala ficando cada vez mais cheia. Por um lado isso 

nos preocupava, e por outro lado nos aliviava, ao ponto que os materiais que iam chegando 

serviam para repor os que iam se degradando pelo intenso uso. Nos preocupávamos porque a 

sala estava ficando abarrotada. Nesse sentido, nos confortamos quando lemos que Ana Marie 
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Holm afirma que sua oficina de Artes “é a sala de aula mais feia da Dinamarca, mas onde as 

crianças produzem coisas maravilhosas”. (HOLM, 2005, p.8).  

 Em relação à sala de aula abarrotada, ficamos mais aliviados, mas ainda assim sentíamos 

a necessidade de disponibilizar um espaço apropriado, já que a brincadeira com esses 

elementos se tornou parte tão importante de nosso dia-a-dia e passou a fazer jus a um lugar em 

nossa sala. Foi aí que criamos um espaço, utilizando uma estante inteira que havia em nossa 

sala e foi dividida em duas partes baixas, permitindo o alcance das crianças em todas as 

prateleiras para delimitar um canto que chamamos de espaço da criação. Sendo assim, 

concordamos com a fala de Girotto (2013), quando diz que o professor é aquele que vai 

proporcionar um ambiente de acolhimento, que se torna favorável à experiências e diversas 

aprendizagens.  

 Assim a nossa sala de aula foi repensada de forma a viabilizar maior fluidez nessa 

brincadeira e favorecer o contato, manuseio e inclusive a organização desses elementos por 

parte das crianças, pois seguindo a proposta do Referencial Curricular da Educação Infantil do 

Município de Niterói:  

 

É possível, desde muito cedo, possibilitarmos às crianças situações que favoreçam 

atitudes autônomas, por meio das quais seja possível resolverem sozinhas pequenos 

problemas ou encontrar ajuda com seus pares. Assim pelo arranjo espacial semiaberto, 

utilizam-se móveis baixos, pequenas estantes vazadas e aproveitam-se as duas paredes 

para fazer os cantinhos ou as zonas circunscritas.(...) (Referenciais Curriculares para a 

Rede Municipal de Ensino de Niterói: Educação Infantil 2010, p.31). 

 

O que as crianças dizem sobre suas criações? 

 

Os pequenos nos convidam a experimentar. 

Eles têm a arte dentro de si. 

Eles criam arte. 

Eles nos dizem algo. 

Algo que perdemos. 

Algo atraente e sedutor. 

Algo que reconhecemos. 

E que não podemos explicar. Tudo é maior. 

Para as crianças pequenas existe uma conexão direta entre vidae obra. 

Essas coisas são inseparáveis. 

Anna Marie Holm, 1951 

 

 

As criações, que nasceram dos momentos livres com esses materiais, foram tão além 

das obras de artes visíveis, que despertaram encantamento neles ao criar e em nós ao apreciar! 

As crianças utilizaram de sua inteligência para dar novos significados a objetos que para os 

adultos costumam ser tão comuns, e esses objetos (re)significados se tornam brinquedos 

incríveis, que embalam brincadeiras divertidíssimas! “A arte se define justamente pela 

diversidade, por propor algo que é pessoal e único.” (MOREIRA, 2002, p.84).  
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Nesses momentos coisas fantásticas acontecem! É lindo de ver a capacidade criativa que 

as crianças têm. Uma das primeiras transformações de elementos em brinquedos que 

testemunhamos foi quando palitos de picolé foram “transformados” em helicópteros, que 

tinham som e inclusive faziam acrobacias. Veja o diálogo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

-“Que legal, você fez um ‘X’!” (Professora Natalia) 

- “Não é ‘X’ não!” (Nicolas Conceição) 

- “Ah tá, é um avião?” (Professora Natalia) 

- “Claro que não, são dois helicópteros!” (Nicolas  

Conceição) 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Walter Benjamin“(...) Cada qual se compromete com as ilusões óticas 

de seu ponto de vista isolado” (BENJAMIN, 1994, p.98). A cada dia, a cada experiência, a cada 

brincadeira isso foi ganhando mais sentido em nosso meio, e inúmeras “transformações” foram 

acontecendo na forma de criações encantadoras e espontâneas, como alguns exemplos relatados 

a seguir: 

 

 Simples rolos em tamanhos e dimensões diversos são experimentados e descobertas 

acontecem: “Olha tia, isso gira muito!” (Davi Lopes). Os mesmos rolos também se 

tornam “o negócio do pirata” (João Gabriel) ou “binóculos” (Petrus). Os mesmos rolos 

também podem ser uma fogueira (Gabrielle); ou até um carrinho de rolimã (Aylla 

Victória). 

 Brincadeiras com maior complexidade vão sendo ensaiadas, como tampinhas que passam 

pelo túnel (rolo de papelão) 

 Tigelas de isopor se tornam “uma enorme torre” (Nicolas Conceição), “onde mora a 

Rapunzel” (Gabrielle). Ou também podem ser um chapéu, que foi a preferência de Nicolas 

Abreu, ou até mesmo arroz, como decidido pelo Bernardo. 

 Uma banda musical começou a ser formada. Garrafinhas de água se tornaram baquetas, 

caixinhas compridas se tornaram flautas e a cantoria rolou solta enquanto as mãozinhas 

estavam ocupadas criando mais brinquedos. 
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 A alimentação protagoniza muitos momentos na brincadeira: “É leite no seu cereal, filho.” 

(Nicolas Abreu); “Tem que mexer bem essa mamadeira porque é da minha filha.” 

(Karine); “Toma um pouco de brigadeiro da minha festa, foi minha mãe que fez.” (Elis); 

“O papá tá pronto, come logo!” (Bernardo); “Ô tia, hoje eu vou comer o papá todinho, me 

dá minha colher?” (Petrus); “Tia, tô fazendo bolo de chocolate!” (Karine); “Também 

quero fazer, me dá um pouco de Nescau?” (Gabrielle); “Não é Nescau, é chocolate!” 

(João Gabriel). 

 Ao tentar localizar as tampinhas para cada garrafa, o que percebemos é muita concentração 

e raciocínio: “Essa não serve, tá grande demais!” (Elis), “Essa é muito pequena!” 

(Bernardo), “Não tá vendo que não é essa cor?” (Maysa). E a alegria transborda em 

sorrisos lindos de conquista quando encontram a tampa que encaixa! 

 Observamos uma disponibilidade maior em arrumar, organizar e em cuidar de alguns 

materiais: “Tem que arrumar direitinho, gente!” (João Gabriel) 

 Muitas coleções e categorizações são feitas, ora com palitos, ora com tampinhas... 

 Folhas secas foram colhidas no canto da árvore, e se tornaram “carne assada” nas mãos de 

Karine. Ela ainda compartilhou a receita: “Tia é só colocar tempero (terra), colocar no 

tabuleiro (bandejinha de isopor) e depois no forno (escada). Aí tem q sair de perto, se não 

queima.” 

 O forro do plástico adesivo virou um cobertor, e depois foi dobrado para guardar. 

 “Olha tia, minha garrafa tá ficando cheia!”, disse Nicolas Conceição enquanto Petrus 

gritava ao fundo da imagem: “A minha garrafa agora ficou vazia.” 

 Gabrielle, sempre atenta, trouxe logo sua garrafa e disse: “Petrus, a minha garrafa tá 

cheinha, vou te ajudar a encher também.” 

 

De acordo com Ostetto, “As crianças são ‘novidadeiras’, no experimentar elas vão, entre 

alegrias e tristezas, conhecendo o mundo sem pedir licença”. (2004). Sendo assim, ver nossas 

crianças mergulhadas em experiências, de fato, nos faz perceber que estamos caminhando no 

sentido de viabilizar a livre criação, a autonomia, as descobertas, isso tudo através da 

brincadeira, o que as garante a posição de reais “sujeitos da experiência”.  

Quando nos disponibilizamos desde o início a trabalhar esses elementos, uma das nossas 

intenções se pautava em pensar que, bem como os artistas se expressam através de suas obras, 

as nossas crianças também podiam se expressar, não apenas através de pincéis e tinta, mas 

também através da brincadeira e de elementos diversos. Entendendo, inclusive, que a 

brincadeira já acontecia bem antes do surgimento do brinquedo. A brincadeira é algo puro, que 

ganha muito mais significado e sentido quando o brinquedo é criação da própria criança. 
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Nessa perspectiva, entendemos que a brincadeira através dos elementos não-estruturados 

tem proporcionado as nossas crianças muito mais que um contato com objetos do dia-a-dia, 

mas também, uma possibilidade de criação, de imaginação, de coletividade, de interação e 

alteridade (BAKHTIN, 2003), uma vez que as convicções dos adultos tem sido constantemente 

desinstaladas através dessas brincadeiras (GUIMARÃES, 2009). 

 

Enquanto o brinquedo, ao longo da história cultural, representa a proposta 

pedagógica do educador, o brincar expressa a resposta da criança. Na 

imprevisibilidade de suas reações, esta preserva sua autonomia. Não raramente 

escolhe como brinquedos objetos que os adultos jogaram fora (...) Willi Bolle 
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RESUMO 

 

O trabalho realizado no grupo de referência de educação infantil 5 A, na Escola Municipal 

Noronha Santos baseia-se em atividades lúdico-pedagógicas que objetivam oportunizar 

momentos de sociabilidade, letramento e ludicidade para os alunos atendidos. Com atividades 

idealizadas e realizadas com intenção de contemplar as vivências prévias dos alunos, as 

professoras regentes e de apoio desenvolvem um trabalho diferente dos ditos formais (folhinhas 

com atividades mecanicistas) e também buscam imprimir autenticidade ao que é proposto às 

crianças. Para além da rotina instituída, os alunos têm total autonomia para expressar sua 

intenção e realizar desenhos, recortes, colagem e pintura. E diante de tal comportamento 

percebemos que foi criado um ambiente favorável a partir de atividades, tais como: Leitura de 

Imagem e Bingo das Letras. Na Leitura De Imagem, por meio de uma rodinha, uma imagem 

instigante é apresentada às crianças e acontece um debate de ideias e levantamento hipóteses 

sobre ela. Sob mediação das professoras, as hipóteses são registradas coletivamente. Nessa 

prática, os alunos percebem a utilidade de letras e formação de palavras, percebendo que há 

letras e fonemas específicos para a escrita de tais registros. Muitas vezes as palavras são 

correlacionadas e justificam a escrita de outras, tendo como base fonemas similares. 

Percebemos que a prática da leitura de imagem incentivou as crianças a buscarem registros 

escritos para nomear seus desenhos. O Bingo Das Letras mostra-se como importante prática 

para que os alunos possam, a partir da ludicidade, identificar e reconhecer as letras do alfabeto 

sem que lhe sejam impostas atividades baseadas na reprodução das mesmas por meio de cópias 

e situação descontextualizadas. Percebemos na prática da atividade que houve grande 

assimilação no reconhecimento das letras do alfabeto e diversas associações com as mesmas.  

mailto:viviane.sa.net@hotmail.com
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PALAVRAS-CHAVE: Letramento – Afetividade - Autonomia. 

 

O presente texto tem como objetivo principal apresentar o desenvolvimento do conjunto 

de atividades intitulado “Consciência Fonêmica no Cotidiano Escolar da Educação Infantil – 

Desafios e Possibilidades” realizado na Escola Municipal Noronha Santos, na turma de 

crianças de cinco anos (GREI 5 A), na qual atuam duas professoras regentes: as professora 

Beatriz, Rose Carla e Viviane. 

O projeto vem sendo desenvolvido ao longo de todo o ano letivo com crianças de 5 anos 

de idade. Desta forma entendemos que a Educação Infantil é um espaço rico e muito fértil para 

lançar as bases de formação do leitor e escritor infantil. Um leitor não apenas de letras, 

palavras, frases, textos, livros, mas um leitor de mundo. Um leitor que leia além da palavra, 

antes mesmo de ler a palavra. 

A partir desta perspectiva e conhecendo o imenso potencial do grupo de alunos, desde o 

início do ano optamos por investir maciçamente num projeto que abarcasse todos os outros que 

pudessem surgir, isto é, o cerne do nosso trabalho foi o letramento, observando as estratégias 

que propiciam a aquisição de consciência fonêmica. Assim, o que será apresentado a seguir 

nada mais é do que relato de uma prática totalmente voltada para a perspectiva do letramento. 

Pode-se dizer inclusive que respiramos letramento em tudo o que foi feito, em todos os 

projetos, atividades, trabalhos, murais.  

Portanto, este projeto pretende fazer uma retrospectiva das atividades trabalhadas com a 

turma no decorrer do ano, com o objetivo de mostrar que a Educação Infantil pode ser um 

espaço especialmente promissor quando oportunizamos às crianças experiências de leitura e 

escrita levando em consideração as especificidades desta etapa de escolaridade. 

Ao longo das últimas décadas pode-se dizer que o termo alfabetização vem sofrendo 

algumas transformações em seu significado. Essas transformações se devem ao fato de que por 

mudanças históricas e novas demandas sociais, a palavra alfabetização sozinha já não dá conta 

da complexidade que permeia as análises das práticas que dela emanam. 

Atribuindo um significado bastante abrangente à alfabetização, perde-se, ou pelo 

menos, passam-se despercebidos dois caminhos que embora sejam interdependentes, 

necessitam ser analisados separadamente para um melhor entendimento das ações distintas que 

englobam. 

Portanto, entende-se por alfabetização o processo de aquisição da língua oral e escrita, 

“pode-se dizer que a inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma 

tecnologia” (SOARES, 2007, p. 15). No entanto, pode-se dizer ainda, que a aprendizagem da 

língua é um processo que não se esgota na simples codificação e decodificação de fonemas e 

grafemas; ele é permanente, pois implica no “uso efetivo dessa tecnologia em práticas sociais” 
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(SOARES, 2007, p. 15). É neste sentido que o termo alfabetização torna-se um tanto quanto 

impróprio frente às multiplicidades de práticas que compreende.  

Diante disso, a expressão tão usual no dia-a-dia “saber ler e escrever” traz implícito não 

somente a habilidade de estabelecer relações entre sons e letras, mas muito mais além, a 

competência de utilizar o código oral e escrito nas mais diversas situações e delas se beneficiar, 

como ler um jornal, um livro, uma bula de remédio, o letreiro de um ônibus ou redigir uma 

carta, um bilhete, um ofício, uma lista de compras entre tantas outras práticas sociais que 

requerem essas competências. 

Nessa perspectiva, a partir da segunda metade dos anos 1980, começa a surgir no 

discurso dos especialistas da Educação e das Ciências Linguísticas a palavra letramento. Então 

de onde provém a palavra letramento? Trata-se de uma tradução para o português da palavra 

literacy, que por sua vez vem do latim littera (letra) juntamente com o sufixo-cy que remete a 

qualidade, estado, condição. A partir daí conclui-se que letramento ou literacy: 

 

[...] é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita 

nesse conceito está à idéia de que a escrita traz conseqüências sociais, culturais, 

políticas, econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o grupo social em que seja 

introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la.” (SOARES, 2007, p.17). 

 

Letramento diz respeito às competências de utilizar o código oral e escrito nas práticas 

sociais conforme já descritas acima. Neste sentido a alfabetização, definida pela maioria dos 

dicionários como a ação de alfabetizar, corresponde ao processo em que se aprende a mecânica 

da língua escrita e letramento corresponde à compreensão e expressão dos significados dela, 

isto é, o indivíduo atribui sentido ao que lê e fala de acordo com o contexto em que vive, 

estando apto para interagir nas mais diversas situações de comunicação que exigirem a escrita 

como instrumento. 

 

 LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Quando fala-se em letramento na Educação Infantil, preconiza-se a valorização desta 

etapa de escolaridade, reconhecendo a sua importância como uma base sólida para a formação 

de um indivíduo realmente apto a interagir nas mais diversas situações na sociedade. Também 

parte-se do princípio de que qualquer criança que chega à escola de educação infantil já traz 

consigo algum tipo de conhecimento sobre leitura e escrita que antecede o ensino formal, e que 

este conhecimento prévio não pode ser ignorado, muito pelo contrário, deve ser explorado e 

servir como base para construção de novos conhecimentos. 

 Levando em consideração que “ler e escrever” são atividades altamente complexas, é 

necessário nos questionarmos se estamos promovendo o acesso a diferentes tipos e gêneros de 
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textos às nossas salas de Educação Infantil. Se estamos oportunizando aos pequenos 

experiências variadas de registro da oralidade, com foco na função social da escrita. Não 

falando em atividades “preparatórias para a alfabetização”, mas sim em momentos realmente 

significativos que façam as crianças refletirem sobre a escrita e formular hipóteses de 

organização, reorganização e construção da mesma. 

 Faz-se, portanto necessário que a Educação Infantil organize-se de forma a propiciar aos 

seus alunos o contato com diversos tipos de materiais que as levem a ser produtoras de textos, 

visando com isso despertar neles desde cedo a paixão pelas palavras e seus sentidos, a ousadia 

de ler o que está além desta palavra, de ler o mundo, de ser autor da sua história. 

Pode-se dizer que tratam-se de crianças extremamente curiosas, criativas, 

questionadoras e divertidas, o que fez com que as professoras refletissem e começassem a 

pensar numa linha de trabalho que pudesse atender as diferentes demandas existentes na turma, 

assim como aproveitar o grande potencial de aprendizagem que já se mostrava ali. 

      A seguir serão brevemente descritas diversas atividades que tem em comum a proposta 

central de letramento. 

Na atividade de Leitura de Imagem, consideramos a apresentação de uma imagem 

instigante, estimulando que o grupo de alunos para que possam, na rodinha opinar sobre o que 

conceberam da imagem. A professora realiza o papel de escriba e contextualiza discussões 

sobre os fonemas envolvidos nas palavras ditas pelos alunos. Para além dessa atividade, 

realizamos o bingo das letras que tem por finalidade apresentar as letras para que os alunos 

possam identificar, conhecer e reconhecer as letras. O Bingo dos números, com a mesma 

finalidade, tem por objetivo realizar o desenvolvimento de escrita dos numerais, organizando a 

coordenação motora para o registro dos mesmos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Uma educação comprometida de fato com a formação integral do indivíduo, passa, 

antes de mais nada, pela consciência, por parte do educador, de que ele dispõe em suas mãos da 

possibilidade de fazer deste processo algo que vai ultrapassar um mero ensino formal, uma 

simples transmissão de informações. Fazer de cada aula um acontecimento, propiciar 

experiências que despertem as crianças da Educação infantil para um crescer dinâmico, em que 

aprendam a ler o mundo em que vivem, respeitando o que elas já trazem do contexto em que 

vive e construindo a partir daí uma aprendizagem realmente significativa para elas, isso sim é 

apostar na proposta de letramento como mola propulsora na construção do conhecimento 

relevante. 
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 O relato das atividades desenvolvidas ao longo deste ano no GREI 5 A, tendo como 

referência o letramento, certamente está longe de transmitir com vivacidade o crescimento e o 

rompimento de barreiras que a turma alcançou. Esse nível de alcance só se faz possível quando 

o professor se dispõe a escutar a turma, conhecer o aluno que tem e permitir-se um 

planejamento que contemple as reais necessidades do grupo. Só assim consegue-se tocar o 

intocável e despertar os sentidos desta criança para novas descobertas. 
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RESUMO 

  

O projeto Criança também fotografa: Conversas sobre fotografia na Educação Infantil surge 

do questionamento dos alunos em saber como ficou a foto depois de tirada e do interesse 

coletivo em segurar o objeto utilizado na captura da imagem. Como proposta buscou-se criar 

junto às crianças experiências com o universo fotográfico, no qual a importância da luz, os 

diferentes dispositivos utilizados, a escolha do objeto a ser fotografado, reflexões sobre 

distância e foco e os diferentes significados anexos ao ato de fotografar foram alguns dos 

objetivos trabalhados. Questões filosóficas acerca da fotografia foram demarcadas por Vilém 

Flusser e Walter Benjamim. Os alunos vivenciaram práticas que favoreceram a atenção, 

registro e narrativa das imagens capturadas. As atividades ocorreram na Unidade Municipal de 

Educação Infantil de Niterói, com crianças de cinco a seis anos, e contou com a parceria de 

fotógrafos profissionais e amadores que auxiliaram nas experiências técnicas e visuais. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Infância; narrativa; fotografia 
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O projeto Criança também fotografa: Conversas sobre fotografia na Educação Infantil, 

nasce no ano de 2016, na Unidade Municipal de Educação de Niterói Marly Sarney (UMEI 

Marly Sarney), quando os alunos da turma de quarto ano, da Educação Infantil, começam a 

dividir com as educadoras a curiosidade de como ficavam as fotos que eram tiradas deles, no 

cotidiano, de atividades e/ou brincadeiras.  

Com o propósito inicial de trabalhar questões relacionadas à identidade, utilizamo-nos 

da técnica de “selfie”, no intuito de dialogar com os alunos sobre o que eles poderiam descrever 

de si mesmos, ao olhar as fotos, assim como tentar estabelecer uma leitura de como eles 

percebiam as diferenças relacionadas a cor dos olhos, cabelos, cor da pele, etc.  

O trabalho foi realizado durante o primeiro semestre de 2016, e o que para nós havia 

terminado, volta à tona em 2017, quando o grupo de professores da Unidade propõem trabalhar 

com o projeto grandes invenções. Diante da realidade de seguir a turma como educadora, 

retornei o trabalho com a questão da fotografia, questionando os alunos se eles teriam interesse 

em conhecer como funciona uma máquina fotográfica?  

Os alunos se interessaram pela proposta, e deu-se início uma intensa pesquisa sobre 

como trabalhar a fotografia na Educação infantil. Após a coleta de material, nosso foco de 

trabalho direcionou-se para a possibilidade dos próprios alunos capturarem as imagens. A 

medida que expandíamos nossas pesquisas, novos questionamentos iam aparecendo: Qual será 

o espaço (local) para captura das imagens? Que tipo de dispositivos utilizaremos para captura? 

As imagens seriam impressas? Poderíamos trabalhar com revelação? Quais técnicas de 

fotografia poderiam ser utilizadas pelos alunos?  

A primeira parte do projeto demandou um acervo de pesquisa grande, o que nos 

conduziu a alguns autores que nos auxiliaram nas questões instrumentais e teórico-

metodológicas. Vilém Flusser (1985) e Walter Benjamim (2007) nos levaram a perceber que 

além da técnica, existe uma visão estética que poderia ser construída junto às crianças. Cada 

expressão revelada pelos educandos, nas experiências com as imagens captadas, nos 

ofereceriam momentos narrativos importantes que nos auxiliariam nas praticas cotidianas. 

Como nos diria Benjamim (2007):  

Cada manhã recebemos notícias de todo mundo. E, no entanto, somos pobres em 

histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de 

explicações. Em sem perda de tempo tem de se explicar nele. Muito diferente é a 

narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda 

é capaz de se desenvolver. (BENJAMIN, 2007) 

 

 

A partir dos encaminhamentos teóricos elencamos alguns objetivos que orientariam o 

trabalho, dos quais destacamos: Desenvolver o exercício do olhar sensível, promover a 

experiência do ato de fotografar e construir narrativas sobre o cotidiano a partir das fotos 
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capturadas por eles. Tendo os arredores da escola e o próprio espaço escolar como foco para as 

lentes, utilizamos, como metodologia, a experimentação fotográfica, que se tornou fio condutor 

para construção de todo projeto.  

O exercício do olhar começa, quando propomos a pesquisa de imagens retiradas de 

jornais e revistas, no qual foi pedido aos alunos que descrevessem o que aquelas imagens 

significavam para eles. As narrativas nos surpreenderam, pois demonstravam aspectos do 

cotidiano relacionados a questões de cunho sociocultural e de aquisição de bens materiais.  

As crianças demonstravam querer motos, carros, casas com piscinas, assim como queriam ter 

uma vida semelhante à das celebridades que encontravam nos jornais. Suas narrativas 

conduziam a histórias nas quais elas estariam em ambientes luxuosos e conversando com 

artistas e músicos.  

Em um segundo momento, dividimos com eles a história da fotografia através de 

vídeos, de como nasceu a máquina fotográfica e trouxemos imagens dos diferentes usos da 

fotografia na atualidade. Enfatizamos a presença da fotografia em diferentes etapas da vida 

deles e lançamos a pergunta por que você tira uma foto?  

As respostas das crianças, de maneira geral, direcionavam-se a “guardar um momento 

especial”, “Para lembrar de alguma coisa. ” etc. Dessa forma lançamos mão do conceito 

“capturar” como vocabulário base quando pedíamos que eles tirassem uma foto, pois 

empreendemos um diálogo que diferenciasse tirar, no sentido de retirar aquilo do lugar e 

capturar, no sentido de captar, ou seja, trazer para si. Essa diferenciação foi positiva, pois os 

alunos realizavam o exercício do olhar antes de capturar a imagem pretendida.  

Partimos para as experimentações trazendo câmeras antigas, que foram manuseadas e 

que trouxeram um momento muito divertido, pois os alunos queriam saber onde ficava a 

imagem depois que eles apertavam o botão e onde estava o visor para ele verem o que iriam 

capturar. Neste momento também foi oportunizado o manuseio de monóculos e fotos de 

diferentes tamanhos e técnicas. E Aparelhos são produtos da técnica que, por sua vez, é texto 

científico aplicado. FLUSSER (1985, p10)  

Ainda na perspectiva do exercício do olhar buscamos evidenciar a proximidade de uma 

foto, o chamado ‘”foco”, levando-os a compreender a importância da luz para a fotografia. 

Realizamos uma experiência, na qual, com uma lanterna, e o ambiente todo apagado, os alunos 

foram desafiados a encontrar alguns objetos e descrevê-los. Quanto mais perto, mais fácil 

identificá-los, mais longe, mais difícil descrevê-los.  

Trabalhamos também com o próprio olhar em si, destacando a importância dos olhos no 

processo fotográfico. A atividade foi realizada a partir das selfs que os educandos trabalharam 

no ano anterior. A foto, em estilo autorretrato, foi tampada com papel colorido deixando 

somente os olhos amostra. As imagens foram colocadas fora da sala de aula para que alunos, e 
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demais funcionários, tentassem descobrir de quem era a foto. Todos se divertiram muito com a 

atividade, e para grande surpresa de todos, os amigos se reconheceram imediatamente, 

enquanto os funcionários, dentre eles, professores anteriores da turma, levaram alguma tempo 

ou erraram de quem era o olhar.  

A atividade nos alertou para a necessidade de repensarmos como nós olhamos as nossas 

crianças no cotidiano. Será que trabalhamos também o nosso olhar atento e nossa escuta 

sensível? Ou só aplicamos conteúdos em uma preocupação pulsante de ensinar sem ver a 

quem? Foi preciso reconfigurar o nosso olhar também.  

Com esta nova configuração de perfil, empreendemos um diálogo no intuito de 

reconhecer a identidade dos nossos educandos. Trabalhar, por intermédio da troca dialógica, o 

que a observação da própria foto traz para cada um. Para movimentarmos este diálogo, 

utilizamos a cópia de uma cédula de identidade. Os alunos tiraram fotos uns dos outros e 

colaram nas cédulas. Escreveram seus nomes e se apresentaram falando um pouco de si 

mesmos. Esta atividade gerou algumas revelações interessantes, como por exemplo, crianças 

com dificuldade de gênero e que não gostam da própria imagem.  

Convém ressaltar que não trabalhamos com a questão de gênero durante o projeto, o 

dialogo foi realizado, mas compreendemos que trabalhar com essa temática nos conduziria para 

outro caminho que necessitaria de mais tempo e embasamento. Dialogando com Alves & 

Oliveira, 2004, fomos somente espectadores comuns, daqueles que veem imagens – dos outros 

e de nós mesmos- na necessidade de captar alguma narrativa que nos mova.  

Foram realizadas outras atividades de experiências fotográficas enriquecedoras, mas, o 

passeio com a câmera, gerou maiores depoimentos das crianças e situações de construção de 

atividades dinâmicas em sala de aula. O dia de fotografar os arredores da escola possibilitou a 

oportunidade de trabalhar a percepção do próprio lugar onde as crianças vivem e estudam, 

assim como outras indagações sobre a escola.  

A dinâmica de sair da sala de aula para andar no próprio bairro fez com que as crianças 

relatassem coisas do próprio cotidiano. O caminho que faz para a escola, o que gosta de comer, 

onde quer estudar, as pessoas que encontra no caminho, etc. Outras percepções também foram 

apreendidas, como por exemplo, o caminho para casa, ou para algum estabelecimento 

específico. Isso nos motivou a construir uma maquete dos arredores da escola com sucata. A 

construção da maquete possibilitou um momento de trabalho coletivo significativo, tendo em 

vista a realidade de uma turma extremamente agitada e com históricos de muitas brigas.  

A culminância da parte do projeto deu-se na própria sala de aula. Os educandos 

receberam os pais como em uma “Feira de Ciências”. Os trabalhos realizados foram dispostos 

no ambiente de forma que os visitantes pudessem manusear câmeras antigas, vivenciar o 

exercício de descobrir quem é a criança através do olhar, observar as identidades construídas 
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por eles, as fotos do bairro e as narrativas que nasceram das trocas de experiências. Cada 

pessoa que passava pela exposição interagiu com as crianças que contavam como se dera o 

processo das atividades questionadas.  

O projeto não se finda com a culminância, mas toma novos rumos favorecendo a 

questão estética que a fotografia pode nos apresentar. Após a captura de diversas imagens do 

bairro e cotidiano, os educandos são convidados a realizar outras atividades, ainda em 

andamento, que pretendemos compartilhar em outro momento.  

Todo esse movimento e todas as experiências pelas quais passamos nos fizeram 

perceber que a aprendizagem não está ligada somente a quem aprende ou a quem ensina. Para 

nós, representou a quebra de posturas embrutecedoras que visam somente preencher um vazio 

que se acredita estar na mente da criança.  

A criança traz do seu cotidiano experiências que precisam ser valorizadas em sala de 

aula, porém, acreditamos ser difícil trabalhar com esse conhecimento quando tentamos 

pressupor o que eles sabem. É preciso buscar no cotidiano e nas narrativas que as crianças nos 

trazem, o intangível. E com esse movimento criar práticas emancipadoras, que possibilitem a 

criança reconhecer-se como ser histórico e transformador de sua realidade.  

Dessa forma, muito mais do que trabalhar a questão técnica, que envolve fotografar, o 

presente projeto lançou-se no desafio de possibilitar a construção de novos contextos 

educativos a partir do exercício do olhar.  
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RESUMO 

 

O tema inspirador do Projeto Anual de 2017 para a nossa UMEI é Infância e Arte. Antes das 

crianças chegarem à escola, trocamos muitas informações sobre o amplo sentido da arte em 

nossas vidas, além das diferentes vertentes das artes plásticas e possibilidades de 

experimentações com as crianças. Para introduzirmos o tema em nossas aventuras e 

explorações, pensamos em apresentar o artista Vincent Van Gogh como fonte de inspiração 

para nossas pesquisas sobre arte. A primeira vez que perguntamos o que era arte, as crianças 

fizeram silêncio absoluto... Então de onde partiríamos? Inicialmente conversamos muito sobre 

as diversas manifestações artísticas e para nos ajudar a exemplificar, assistimos a um DVD de 

um grupo que trabalha com danças e músicas populares. Nesse DVD o grupo canta, dança, 

conta algumas histórias e toca diversos instrumentos. Todos na sala ficaram encantados! 

Reforçamos bem que as ações que estávamos observando eram intervenções artísticas e que 

aquelas pessoas ali na tela eram artistas, ou seja, faziam arte. Após o tema ser bastante 

abordado em nossas Rodas de Conversa e nos sentirmos mais à vontade com o novo 

vocabulário, apresentamos algumas telas, previamente selecionadas de um livro sobre Van 

Gogh. Ao mostrarmos alguns autorretratos do artista, descobrimos com a pesquisa feita 

principalmente em sites, especialmente na página do Museu Van Gogh, de Amsterdã, que Van 

Gogh gostava muito de pintar autorretratos. Dessa forma partimos em uma aventura repleta de 

grandes descobertas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Arte; Vincent Van Gogh 
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INTRODUÇÃO 

Atuamos na UMEI Rosalda Paim, que está localizada no centro de Niterói. Uma das 

nossas práticas de registro do currículo de cada grupo é o Mapa Conceitual, estruturas 

esquemáticas que anunciam o caminho do conhecimento construído e planejado para e com o 

grupo de referência. Teoricamente, podemos compreendê-lo como: 

Mapas Conceituais são estruturas esquemáticas que representam conjuntos de ideias e 

conceitos dispostos em espécie de rede de proposições, de modo a apresentar mais 

claramente a exposição do conhecimento e organizá-lo segundo a compreensão 

cognitiva do seu idealizador. (SILVA, 2001, p.1) 

O tema do Projeto Anual de 2017, convergido para o Projeto Político Pedagógico da 

nossa UMEI é Infância e Arte. No início do ano, ainda num momento de conhecimento dos 

principais interesses do grupo, supomos que apresentar o artista Vincent Van Gogh poderia ser 

uma bela fonte de inspiração para nossas pesquisas sobre arte com o grupo. 

 

Mapa Conceitual GREI3B, 2017 

 

Conversando sobre arte 

A primeira vez na Roda de Conversas que perguntamos o que era arte, as crianças 

fizeram silêncio absoluto... Então, de onde partiríamos? Inicialmente conversamos muito sobre 

as diversas manifestações artísticas e para nos ajudar a exemplificar, assistimos a um DVD do 

Grupo Tiquequê. Nesse DVD o grupo canta, dança, conta histórias e toca instrumentos. Todos 

na sala ficaram encantados! Reforçamos bem que as ações que estávamos observando eram 

intervenções artísticas e que aquelas pessoas ali na tela eram artistas, ou seja, faziam arte. 

Ostetto (2011, p. 6), quando aponta as questões sobre a sensibilização do olhar artístico, afirma 

que:  
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Aprende-se a gostar, a ver e ouvir, assim como a combinar materiais, a inventar 

formas, por isso um dos papéis do professor é abrir canais para o olhar e a escuta 

sensíveis, disponibilizando repertórios (imagéticos, musicais, literários, cênicos, 

fílmicos), não apenas para a realização de uma atividade, mas, inclusive, cuidando do 

visual das salas e dos demais espaços da instituição. Como afirma Susana Vieira da 

Cunha (2005), as imagens disponibilizadas nos espaços educativos são textos visuais, 

impregnados de significados que direcionam e educam o olhar, oferecem referenciais 

para o repertório imagético e o pensamento das crianças. Não são simples decoração... 

Ostetto (2011, p. 6) 

 

Após o tema ser bastante abordado em nossas Rodas de Conversa e nos sentirmos mais 

à vontade com o novo vocabulário, apresentamos algumas telas, previamente selecionadas de 

um livro sobre Van Gogh
1
.  

As primeiras imagens selecionadas para serem apresentadas foram alguns autorretratos. 

Descobrimos com a pesquisa feita principalmente em sites, especialmente na página do Museu 

Van Gogh, de Amsterdã, que Van Gogh gostava muito de pintar autorretratos. O autorretrato é 

uma forma de registro em que o modelo é o próprio artista. Ao mostrarmos alguns autorretratos 

do artista, o que mais chamou atenção de nosso grupo foi a tela: “Autorretrato com chapéu de 

palha e cachimbo”. 

 Na tentativa de compreendermos o que era um autorretrato, fizemos diversas 

brincadeiras! Tiramos muitas fotos e as imprimimos, fizemos comparações entre as fotografias, 

utilizamos muitas fotos tiradas com o celular, tiramos selfies e muitas fotos uns dos outros. 

Transformamos esses registros em “chamadinha”, jogos de reconhecimento de olhos ou 

sorrisos, adivinhação sobre o que o amigo na foto estaria pensando, além de algumas ganharem 

intervenções artísticas, entre outras brincadeiras que surgiram, sem o nosso planejamento, 

durante esses momentos.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vincent Van Gogh, da coleção Os Impressionistas, da Ed. Globo. 
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Compreendemos como um dos objetivos do autorretrato a atribuição de signos e significados à 

sua própria imagem, algo importante e necessário na construção de seu esquema corporal. “O 

autorretrato é o espelho do artista. Nele se espelha e se reflete sua imagem e a de seu mundo, de 

sua época e de seus valores”. (Canton, K. 2001) 

Em nossas Rodas de Conversa contamos algumas histórias sobre a biografia do artista e 

que sua arte de escolha era a pintura. Demonstraram muito interesse desde uma das primeiras 

obras que apresentamos de Van Gogh: "O quarto em Arlès”. Logo identificaram o cômodo e 

nomearam os objetos que aparecem, percebendo as cores mais marcantes como o azul e o 

amarelo, pois já sabiam que a cor preferida do pintor era o amarelo. Utilizamos muitas listagens 

em nosso Blocão, que assim como outros suportes de textos e/ou palavras escritas, auxiliam no 

desenvolvimento e ampliação do vocabulário das crianças. 

Vincent, as crianças e os girassóis 

Atualmente qualquer objeto novo que mostramos pro grupo, elas dizem que é arte, 

alguns perguntam: é arte de Van Gogh?. Fizemos a seleção de algumas pinturas do artista e 

após as utilizarmos bastante nas Rodas de Conversa, onde as crianças manusearam de todas as 

maneiras, as utilizamos na sala como uma exposição permanente e todos seguem interagindo 

com elas – inclusive nós, professoras e outros visitantes que chegam à nossa sala. Conhecem o 

título, demonstram suas preferências e identificam as preferências de seus amigos. Sobre a 

importância da construção do olhar estético, Ostetto (2011, p.8) aponta que: 

Os espaços não são simples arranjos físicos, mas também conceituais, constituem-se 

em campos semânticos nos quais e com os quais aqueles que o habitam estabelecem 

determinados tipos de relações, emoções, atitudes. Como qualquer outra linguagem, o 

espaço é um elemento constitutivo do pensamento e, portanto, converte-se em ação 

pedagógica indireta à qual requer atenção.  Ostetto (2011, p.8) 

 Assistimos desenhos e programas infantis sobre Van Gogh, além de 

partes de um filme
2
 e de uma série que abordavam passagens da vida do 

pintor. Após assistirmos um dos desenhos que eles mais gostaram, As 

trigêmeas e a Bruxonilda encontrando Van Gogh na França, surgiram 

algumas indagações sobre o campo de girassóis no qual o pintor estava, 

reconheceram a flor e compararam com a pintura exposta na sala. Também 

descobrimos que o girassol era a flor preferida do artista por causa do 

                                                           
2
 Sonhos. Produzido por Akira Kurosawa, 1990. 
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amarelo, sua cor favorita.  

Nosso envolvimento com Vincent e os girassóis foi percebido por todos na Unidade e 

num belo dia fomos presenteados por um girassol e logo aproveitamos a chance de realizarmos 

a observação do mesmo com ajuda de lupas. Como as crianças ficaram muito interessadas pela 

flor e a fragilidade dela não permitiu que nos acompanhasse por mais tempo, a sua morte 

levantou outras questões, como: Por que o girassol morreu? Ele vai viver de novo? Faltou 

água? 

 Partindo dessas curiosidades, fomos investigar o que uma planta precisava para crescer. 

Tínhamos algumas ideias as quais fomos registrando no Blocão
3
: água, vento fraquinho, sol e 

chuva. Após os registros dessas hipóteses, nós, professoras, notamos que as crianças tinham 

esquecido de falar sobre a necessidade da terra para o plantio. Experimentamos, então, ir ao 

Pátio de terra com a seguinte missão: descobrir onde  e como as plantas, árvores e flores vivem 

e logo a importância da terra surgiu durante a exploração, diante dos olhares curiosos e 

investigativos das crianças, cientistas por natureza.  

       Após essas observações e aprendizados, com o grande interesse das crianças pelo girassol, 

planejamos fazer a germinação das sementes de girassol com o grupo, em sala. Cada um ganhou um 

vasinho e colocou terra, as sementes e regou com água. Deixamos os vasos na janela da nossa sala, para 

receberem a luz solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em poucos dias começaram a germinar e fomos acompanhando seu crescimento através de 

registros escritos e desenhos no caderno que demos o nome de “Diário de uma semente”.  Sobre a 

importância do professor que realiza o registro, Ostetto (2008, p.13) afirma que “ao escrevermos nossa 

experiência, nosso fazer ganha visibilidade, torna-se documento ao qual podemos retornar para rever o 

                                                           
3
 É um recurso utilizado para registro gráfico (palavras ou desenhos) de textos das crianças, combinados realizados 

com e pelas crianças do GREI, suas histórias, reconto de outras histórias, observações. 
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vivido, atribuindo-lhe outros significados e projetando outros fazeres desejados ou necessários”. 

Ainda no contexto das apreciações sobre os girassóis, oportunizamos experiências concretas 

com a linguagem matemática, relacionando quantidades através da contagem, seriação, classificação, 

ordenação e comparação. Entre algumas experiências vividas, gostaríamos de compartilhar o seguinte 

texto coletivo produzido pela turma, registrado em nosso Blocão: 

 

                                            PARA MEDIR UM GIRASSOL 

 

Ganhamos um girassol grande “de mentira” e fizemos 

algumas medidas para descobrir o seu tamanho. 

Usamos a régua e a fita métrica. Thiciane falou que a régua 

servia para desenhar e Matheus falou que a fita métrica era 

pra medir. 

Descobrimos que o girassol tem 1M e 6CM. Para medi-lo 

usamos 14 lápis de cera e 10 rolinhos de papel higiênico. 

Depois disso, comparamos nossas alturas com o  girassol. 

 

Recebemos a doce visita de Verônica Valentim, atriz delicada e professora de teatro, 

que realiza um trabalho de encenação sobre a vida de Vincent Van Gogh. Ela se apresentou 

para as crianças como atriz e foi se caracterizando tal qual o pintor. As crianças interagiram 

muito, pois conheciam vários detalhes sobre a vida do artista. A visita nos aproximou da 

linguagem teatral, além de nos oferecer diálogos sobre a vida de Vincent e também uma 

contação de história do livro: “Érica e os girassóis”, de James Mayhew. Foi uma tarde 

inesquecível! 
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Tivemos a oportunidade num outro momento, de visitarmos o Centro Cultural Abrigo 

dos Bondes para apreciar a exposição “Ritual da Cor”, da artista plástica Lúcia Lyra. As 

crianças que puderam ir aproveitaram ao máximo a vivência. Com nossa mediação perceberam 

formas, reconheceram cores e encontraram formas de objetos da natureza como flores, cabelo, 

rios, caminhos e castelos.  

Gostaríamos de trazer o RCNEI (1998, v.3, p. 89) para dialogar com o nossa caminhada 

e no volume referente ao Conhecimento de Mundo, no capítulo sobre as Artes Visuais, 

podemos encontrar o seguinte: 

As crianças têm suas próprias impressões, ideias e interpretações sobre a produção de 

arte e o fazer artístico. Tais construções são elaboradas a partir de suas experiências ao 

longo da vida, que envolvem a relação com a produção de arte, com o mundo dos 

objetos e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem, refletem e 

elaboram sentidos de suas experiências. A partir daí constroem significações sobre 

como se faz, o que é, para que serve e sobre outros conhecimentos a respeito da arte. 

RCNEI (1998, v.3, p. 89) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com vivências diversificadas nas experiências plásticas através de muitas brincadeiras e 

aprendizado em torno da obra do autor, as crianças puderam demonstrar suas preferências, 

além de perceberem a diversidade no resultado de suas próprias produções artísticas.  

A organização de nossa sala de atividades visa oferecer para as crianças um ambiente 

estimulante e propício para novas descobertas. Através da observação participativa, procuramos 

registrar os momentos com elas durante as brincadeiras e, sempre que possível, em todas as 

atividades planejadas, oportunizando conhecê-las melhor, descobrir hábitos e perceber 

atentamente seus comportamentos singulares, nessa enorme e permanente descoberta do 

trabalho com crianças pequenas.  
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RESUMO 

Desenvolvido a partir do projeto “Fazendo Arte”, realizado por toda a UMEI, esse trabalho, um 

relato de experiência, foi construído a partir das nossas memórias afetivas e registros, tendo por 

objetivo apresentar o projeto “Frida e as pessoas do GREI3B”. Esse projeto aconteceu no 

segundo semestre de 2016. Compreendendo a criança como um sujeito de cultura, que nela se 

constitui e a constitui, o projeto se propôs a aproximar as crianças do universo da artista através 

do conhecimento sobre sua arte plástica e literária, além de sua biografia. O contato com a 

história de Frida Kahlo permitiu ainda a observação de sua limitação física, apontando sua 

superação e as nossas próprias limitações e potencialidades. Em diálogo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e as Referenciais Curriculares da Rede 

Municipal de Niterói, fomentou-se o exercício da sensibilidade, da criatividade e livre 

expressão, ampliando o conhecimento de si a partir do conhecimento do outro em diferentes 

linguagens, na apreciação e exercício com as mesmas. Entre conversas, leituras, pincéis e 

tintas, ampliando suas experiências e interações, as crianças construíram suas próprias 

produções, dando ênfase ao autorretrato, marca forte da artista. Relatar esse processo nos 

permitiu rever as elaborações possibilitadas pelo projeto em relação às crianças e sua inserção 

na expressão da cultura,  a nós mesmas como mediadoras desse processo e as famílias como 

apreciadoras das artes dos seus filhos.    

 

PALAVRAS-CHAVES: Expressão; Arte; Sensibilidade. 

 

mailto:monica.ssfeitosa@bol.com.br
mailto:maria35leticia@gmail.com


 

81 

A forma de olhar a criança dentro de um contexto de educação infantil nos leva a 

questionar os nossos conhecimentos pedagógicos em um primeiro contato com uma nova 

turma, principalmente com as significativas mudanças na forma como hoje se compreende a 

função social e política desse nível de ensino e concepção de criança e seu processo de 

aprendizado e desenvolvimento, conforme nos diz a professora Zilma de Moraes (2016).  

   Em todo momento, estamos aprendendo uns com os outros e, assim, ressignificamos 

nossos saberes e nossa forma de olhar. Nesse sentido, cabe a nós, educadores, repensar nossas 

práticas e estar abertos a novas experiências. De acordo com o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, o trabalho direto com crianças pequenas sejam elas portadoras de 

necessidades especiais ou não, exige que o professor tenha uma competência polivalente, que 

sua formação seja ampla e comprometida com o ato de educar, aberto a posição de um 

constante aprendiz de modo que reflita constantemente sua prática.   

Nesse movimento de ressignificar o que nos rodeia, iniciamos o ano letivo de 2016, com 

um olhar atento para aqueles que chegavam até nós. Recebemos uma turma com crianças de 

três anos e, desde os primeiros contatos, percebemos que um traço marcante era que a maioria 

delas não havia frequentado escola anteriormente e, sobretudo, uma Unidade em horário 

integral. Esse fato nos levou a pensar que tanto nós professoras quanto pais e alunos 

precisavam criar e estreitar canais de comunicações, pois expressões pouco identitárias como 

“nem”, “tia”, “bebê”, entre outras, necessitavam de reflexão e, além disso, não era o que 

queríamos para esta turma tão plural nas suas singularidades.  

Na busca de interação, de desenvolvimento do conhecimento de si e do outro, já na 

primeira semana de inserção das crianças no espaço escolar, nosso objetivo era que alunos e 

responsáveis nos tratassem pelo nome, assim como nós os trataríamos, e deixassem de nos 

chamar de “tias”, pois como nos diz Paulo Freire: 

 

Recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa, de modo 

algum, diminuir ou menosprezar a figura da tia, da mesma forma como aceitar a 

identificação não traduz nenhuma valoração à lei. Significa, pelo contrário, retirar 

algo fundamental do professor: sua responsabilidade profissional de que faz parte 

a exigência política por sua formação permanente. (FREIRE, 1997, p.9).  

 

 

 Assim, começamos a incentivar as crianças através de rodas de conversas, a falar sobre 

seu cotidiano e suas experiências, a ouvir e contar histórias, a verbalizar sentimentos, 

pensamentos e necessidades, ou seja, a se valer da voz como instrumento comunicativo.  

Com base em nossas observações iniciais, dar voz às crianças se tornou um de nossos 

objetivos para essa turma de crianças de três anos, que pouco falavam, algo geralmente comum 

nessa faixa etária. Não à toa, expressavam o que queriam com o apontar dos dedos ou com o 
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choro.  Desenvolver a linguagem deles para a comunicação e a organização espaço/temporal foi 

uma de nossas preocupações como educadoras e, conforme Vygotsky afirma, o 

desenvolvimento da linguagem implica o desenvolvimento do pensamento, pois pelas palavras 

o pensamento ganha existência.  Portanto, dar voz às crianças é de fundamental importância 

para que elas exercitem o pensamento. Nós, educadores, não devemos cerceá-las. Devemos 

ouvi-las e agir como mediadores, auxiliando-as também em sua construção intelectual e 

sociocultural. Afinal, segundo ressalta Corsino,  

“[a] linguagem é um instrumento de ação no mundo, sobre o outro, com o outro e com 

os muitos outros que constituem nosso pensamento e a nossa consciência. No agir no 

mundo produzimos discursos e também somos por eles produzidos.” (CORSINO, 

2012, p.48).  

 

  Do mesmo modo, ressaltando também a importância da comunicação entre a família e a 

escola, já em nossa primeira reunião com os responsáveis, propusemos uma dinâmica na qual 

tanto eles quanto os professores teriam de construir seu autorretrato e de descrever algum traço 

característico que julgassem representá-los seja no âmbito físico e/ou psicológico. Espalhados 

os registros, um responsável por vez escolhia aleatoriamente um autorretrato para levantar 

hipóteses a respeito do autor, após esta análise o autor do registro se manifesta dizendo seu 

nome e o de seu filho. Em seguida, explicamos para todos que iríamos ter um texto vivo que 

nos acompanharia durante todo o ano, que seria o nome de cada um, e que trataríamos e 

seríamos tratados pelo nosso prenome.  

A partir daí, as crianças começaram a ampliar sua curiosidade para além do grupo a que 

pertenciam e queriam saber nomes de entes queridos e animais dos seus amigos. Os bate-papos 

da turma, os relatos, o singular e o coletivo começavam aos poucos a se misturar, 

possibilitando-lhes a consciência de sua construção identitária. 

Com a chegada do segundo semestre, o movimento das Olimpíadas povoava nossa sala, 

jornais, relatos do que viram e ouviram nos noticiários da TV ocuparam nossos dias. E como 

não trazer para dentro dos muros da escola os jogos, que logo nos transformaram em atletas, 

torcedores e técnicos de várias modalidades esportivas? É práxis levar para nossa reflexão: “E 

se fosse com você, como agiria?”. Vestimos a roupagem de “atleta especial” e construímos 

também a paraolimpíadas. Nesse movimento de “ser especial”, as crianças vivenciaram os 

desafios de ser atletas com necessidades especiais por alguns preciosos e vibrantes momentos. 

As mãos eram guardadas dentro dos shorts e as pernas eram “os seus bumbuns”. Nesse sentido, 

experimentavam também as relações empáticas com seus colegas.  

 Em algumas visitas feitas pelas professoras ao Rio Olímpico, especificamente, visita 

feita à exposição interativa “Frida e eu”, no Museu Histórico Nacional, em que frases como “Se 
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pinto a mim mesma é porque passo muito tempo sozinha e porque sou a pessoa que melhor 

conheço” ou “Pés, para que os quero, se tenho asas para voas?”, levaram-nos a pensar a relação 

entre arte e relações identitárias. Surgiu, então, a ideia de apresentar “Frida Kahlo” às crianças, 

o que estava de acordo com o projeto “Fazendo Arte”, iniciado na nossa Unidade Escolar, no 

segundo semestre de 2016, numa tentativa de levar o museu à escola, já que circunstâncias 

adversas não nos permitiam levar os alunos a esse espaço museológico.  

O museu assim chegou à nossa sala, aliás, à nossa escola e aos nossos sonhos e afazeres, 

sendo inserido no projeto realizado por toda a UMEI, “Fazendo Arte”. Compreendendo a 

criança como um sujeito de cultura, que nela se constitui e a constitui, o projeto se propôs a 

aproximar as crianças do universo da artista através do conhecimento sobre sua arte plástica e 

literária, além de sua biografia. O contato com a história de Frida Kahlo permitiu a observação 

de sua limitação física, apontando sua superação e as nossas próprias limitações e 

potencialidades. 

A vida e história de Frida Kahlo chegou ao GREI 3B  e, com ela, apareceram os sonhos, 

os medos, a superação, as tintas e os pincéis. Fizemos muitas viagens, sentimos as dores de 

Frida, lembramos as dores da saudade da mamãe que precisou trabalhar, da vovó no hospital, 

do cachorro que morreu, entre tantas outras. Com Frida, aprendemos a ressignificar 

sentimentos e concepções. Com ela, redimensionamos e desmistificamos ícones culturais do 

medo, por exemplo, a caveira. Refletimos sobre as perdas, sobre a morte e sobre o que nos 

rodeia com a leveza e a sensibilidade do olhar atento da criança. 

Nossas aulas ficaram enriquecidas com as histórias e obras de Frida e, através de livros 

adaptados para crianças, entre os quais destacamos “Frida Kahlo (Coleção Antiprincesas)” e 

“Frida” (Jonah Winter), a vida dela começou a ser conhecida pela turma, assim como a 

apresentação de algumas de suas obras.  Dessas obras, fizemos releituras tanto com fotografias 

quanto com pinturas.  

A cada dia falávamos um pouco sobre a vida de Frida Kahlo ou fazíamos atividades 

relacionadas com as obras dela, como a pintura do quadro de borboletas, através da qual as 

crianças recriaram o quadro com a utilização de cola colorida, em que misturavam várias cores 

em uma das metades de uma folha A4 e depois a juntava a outra para criar a borboleta, 

empregando a técnica de pintura espelhada. Olhos curiosos e atentos observavam a mágica 

colorida e sua composição, despertando suas potencialidades estéticas entre o ser criança e o 

ser artista. 

A releitura do quadro do casamento de Frida nos oportunizou inserir as crianças no 

mundo do faz de conta, com encenações da vida da artista mexicana, por exemplo, o se vestir 

conforme Frida e seu marido no dia do casamento. As crianças adoraram representá-los através 

de fotografias, de poses e dos registros desse momento. O movimento lúdico tornava-se, então, 
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experiência de cultura, espaços de trocas entre Brasil e México, “[...] produto e prática cultural, 

ou seja, [...] patrimônio cultural, fruto das ações humanas transmitidas de modo inter e 

intrageracional, e como forma de ação que cria e transforma significados sobre o mundo.” 

(BORBA apud CORSINO, 2012, p.67). 

O prazer de construir o autorretrato, assim como a artista, conduziu-os à experiência do 

autoconhecimento através da própria visualização no espelho. Além disso, essa experimentação 

da autoimagem os levou ao conhecimento de si, de suas características físicas e da percepção 

de que somos diferentes uns dos outros. Essa experiência estendeu-se para a escrita do próprio 

nome, à medida que demonstravam surpresa ao constatarem a presença de nomes compostos 

em alguns colegas, observando as similaridades e as diferenças nessas composições nominais. 

Desse modo, eles nos mostraram a importância das vivências artístico-culturais, da experiência 

lúdica e dramática e das diversas formas comunicativas, não nos deixando esquecer de que são 

“sujeitos e atores sociais plenos, fazedores de nossa história e do mundo que nos cerca.” 

(BORBA apud CORSINO, 2012, p.74).  
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RESUMO 
 

O presente trabalho objetiva compartilhar experiências vivenciadas pelas turmas do NAEI Vila 

Ipiranga durante o ano letivo de 2017, algumas já concluídas e outras em andamento. O tema 

gerador “NAEI fazendo ARTE” foi explorado por cada equipe de professoras com seu GREI, 

utilizando as diversas linguagens das artes e intencionando o acesso das crianças, dentro de 

cada faixa etária e nível de desenvolvimento, aos gêneros literários, estilos musicais, obras de 

pintura e esculturas e teatros diversos. O projeto desenvolvido com as crianças intentou 

valorizar a livre expressão do aluno, desenvolvendo sua percepção visual e imaginação 

criadora, para que ele se sinta como indivíduo integrante de uma cultura; ampliar o repertório 

de leitura e construção de imagem por meio das leituras de mundo e das imagens da Arte; 

introduzir o conhecimento da Arte por meio da leitura de obras de artistas pintores e escultores 

selecionados pelos professores para desenvolvimento do mesmo. As atividades desenvolvidas 

buscaram sensibilizar o olhar da criança e ampliar seu repertório imagético, criando uma 

consciência mais crítica da sociedade em que vive, podendo assim, quando adulto, agir mais 

conscientemente na sua transformação; expressar-se por meio da Arte, manifestando seus 

desejos, expressando seus sentimentos, expondo sua personalidade. Foram utilizados diversos 

recursos e produzidos inúmeros materiais com as crianças. O projeto se dividiu em dois 

momentos, onde no primeiro semestre se trabalhou com música e literatura e no segundo 

objetivou se trabalhar com pintura e artes plásticas.  Nestes, as turmas elegeram artistas 

importante dentro de cada linguagem e desenvolveram um trabalho rico em experiências 

artísticas e sensoriais, importantes para o desenvolvimento das crianças. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Arte na Educação Infantil; Livre Expressão; Imaginação. 

 

 

 

 

                                                           
4
  Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal 

Fluminense – CMPDI/UFF. Linha de pesquisa 1: Altas Habilidades e Notório Saber. Orientador: Dra. Cristina 

Maria Carvalho Delou. 
5
  Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal 

Fluminense – CMPDI/UFF. Linha de pesquisa 4: Interdisciplinaridade e Questões de Ensino. Orientador: Dr. 

Paulo Pires de Queiroz. 
6
 Pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense. 

mailto:josiane.feliciano@gmail.com
mailto:viannay25@hotmail.com
mailto:criscesar25@yahoo.com.br


 

87 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi de grande relevância para nossa unidade de educação, uma vez 

que a arte, através de suas múltiplas linguagens, nos ajudou a contribuir com aspectos 

formativos e culturais importantes para vida de nossas crianças, entendidas por nós enquanto 

seres em formação e pertencentes de uma sociedade. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu art. 3º, o 

currículo da Educação Infantil é definido como: 

 
[...] um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, 

de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade 

(BRASIL, CNE/CEB, 2009, p. 1). 

 
 

Entendemos que o trabalho da Educação Infantil deve proporcionar um espaço de 

acesso das crianças ao patrimônio cultural da humanidade através da música, da literatura, das 

artes visuais, teatro e outras das mais diversas linguagens e expressões sensoriais humanas. 

Concordamos com Brito (2003), quando ele diz: 

 

A criança é um ser “brincante”, e brincando, faz música, pois assim se relaciona com 

o mundo que descobre a cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, 

“transforma-se em sons”, num permanente exercício: receptiva e curiosa, a criança 

pesquisa materiais sonoros, “descobre instrumentos”, inventa e imita motivos 

melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de todos os povos (BRITO, 2013, 

p. 35). 

 
 

Dessa forma, quando elaboramos o projeto, pensamos no acesso das nossas crianças 

aos gêneros literários, estilos musicais, obras de pintura e esculturas, de tal maneira que 

pudessem ser sensibilizadas pela linguagem artística. 

Segundo Vygotsky (1991), 

 

[...] na instituição chamada escola, ensinar e aprender é fruto de um trabalho 

coletivo. Aprendizes e mestre celebram o conhecimento a 2. Refere-se à reflexão, 

conhecimento, emoção, sensação de prazer advindo da ação que a criança apresenta 

ao se apropriar dos sentidos e emoções gerados no contato com as produções 

artísticas. Cada dia, quando ensinam e quando aprendem, cabe ao professor 

mediador organizar estratégia que permitam a manifestação das concepções prévias 

dos alunos (Vygotsky, 1991, p. 18). 

 

 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas buscaram sensibilizar o olhar da criança e 

ampliar seu repertório imagético, criando uma consciência mais crítica da sociedade em que 

vive, podendo, assim, favorecer ações mais conscientes na sua transformação enquanto ser 

social.  
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DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 

 

Tudo começou em nossa primeira reunião de planejamento. Começamos a pensar, 

naquele espaço, que trabalhos poderíamos desenvolver com nossos alunos ao longo do ano 

letivo de 2017. O desafio foi grande! Pois, mais da metade da equipe de professores era nova 

na escola.  

Então, para dar conta da tarefa e considerando o pouco tempo que dispúnhamos, além 

de apresentar resumidamente nossa concepção pedagógica, listamos as possibilidades de 

trabalho, considerando as necessidades de cada faixa etária e as preferências dos alunos que 

continuavam conosco desde o ano anterior. 

Após muitas ideias e reflexões, destacaram-se as possibilidades do trabalho com as 

Artes. Considerando a abrangência do tema, definimos um tema gerador único, que intitulamos 

“NAEI fazendo Arte”. Considerado, ainda, a organização do ano letivo em nosso calendário, 

definimos eixos de trabalhos diferenciados para o primeiro e o segundo semestre. 

No primeiro semestre as turmas desenvolveram seus trabalhos com música e literatura, 

selecionando escritores e compositores/intérpretes que falassem às crianças, despertando sua 

imaginação e criatividade. 

Cada turma escolheu, com base no tema do semestre, seu artista e seu subtema, 

considerando sempre os interesses das crianças e a possibilidade de criação nas diferentes 

faixas etárias. A saber: no primeiro semestre – Música e Literatura. 

 

GREI 0 – Vinícius Canta e Encanta GREI 3B – O Maravilhoso Sítio do 

Picapau Amarelo 

GREI 1A – Toquinho e o nome das 

coisas  

GREI 3C – Aprendendo com o Sítio do 

Picapau Amarelo 

GREI 1B – Monteiro Lobato e seus 

personagens 

GREI 4A – Sopa de Letrinhas com 

Ziraldo 

GREI 2 – Nosso GREI nossa TRIBO 

(Glorinha e Renato) 

GREI 4B – Maurício de Sousa e sua 

turma 

GREI 3A – O Sítio do Picapau Amarelo 

e suas peripécias 

GREI 5 – Literatura de Cordéis – A 

Cultura Nordestina 
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Muitas foram as possibilidades de trabalho. Os grupos de referência se destacaram no quesito 

criatividade. Exploraram cada eixo, ressinificando práticas e descobrindo novas formas de 

perceber a ação humana. 

Um pouquinho do registro de nosso projeto do primeiro semestre:  
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Foi muito gratificante ver, na culminância do projeto do primeiro semestre, o 

envolvimento e o desenvolvimento das crianças com a temática. O envolvimento dos pais e a 

curiosidade despertada ao longo do processo foi um importante indicativo de valorização de 

cada proposta.  

Já no segundo semestre, o projeto vem abordando as artes plásticas e visuais. As 

professoras selecionaram pintores e/ou escultores para apresentarem a seus alunos e 

desenvolverem atividades de releitura e sensibilização das crianças através dessas outras 

linguagens artísticas. 

 

GREI 0 – Cores e formas de Romero 

Brito 

GREI 3B – Art Naif – O encanto da 

simplicidade 

GREI 1A – Viajando com Hélio Oiticica 

pelo mundo das cores e formas  

GREI 3C – Fernando Botero 

GREI 1B – Sentir e experimentar com 

Hélio Oiticica 

GREI 4A – Brincarte (Ivan Cruz) 

GREI 2 – Safari Fotográfico (Glorinha e 

Renato) 

GREI 4B – Viajando nas obras de Ivan 

Cruz 

GREI 3A – Pintando o 7 com pintores 

famosos 

GREI 5 – A arte de rua 

 

A segunda parte do trabalho ainda está em andamento e segue no mesmo ritmo, 

demonstrando a mesma participação e empolgação das crianças e nos inspirando com ótimas 

expectativas de resultados com o trabalho desenvolvido. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Partindo do entendimento de que o trabalho com projetos propicia o desenvolvimento 

de novas ideias e entendendo, ainda, que seu desenvolvimento favorece a todos a oportunidade 

de se dedicarem a explorar uma mesma questão, aprendendo cooperativamente, objetivamos 

com esse projeto valorizar a livre expressão do aluno, desenvolvendo sua percepção visual e 

imaginação criadora, para que ele se sinta como indivíduo integrante de uma cultura por meio 

das leituras de mundo e das diferentes linguagens da Arte.  

Compreendendo, ainda, que isso deve acontecer no cotidiano das turmas, nos eventos 

que envolvem toda a escola e a gestão participativa, buscamos por meio do trabalho com 
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projetos educacionais e temas geradores, tratar de interesses do grupo, reunindo os alunos num 

objetivo comum de construção de conhecimento.  

Deste modo, exploramos essa possibilidade e consideramos também os projetos que 

surgem nas turmas, ou mesmo em um grupo da turma, até aqueles que envolvem toda a escola 

e cujos resultados se materializam em eventos, como o caso do projeto tema deste artigo. 

Nossos eventos costumam reunir exposições; instalações; atividades lúdico-recreativas; 

jogos; esquetes teatrais; dança; apresentações musicais e audiovisuais ou outra forma de 

apresentação de resultados que os grupos desenvolvem ao longo do semestre. Dessa forma, 

compartilhamos com a comunidade NAEI Vila Ipiranga e seus convidados os caminhos 

percorridos através das pesquisas, dos estudos e das atividades realizadas por nossas crianças. 

Ao longo do trabalho desenvolvido, percebemos que nosso objetivo foi alcançado, 

pois testemunhamos despertar nas crianças o gosto pela leitura literária, pela apreciação das 

artes visuais, pela música, pela expressão corporal através da dança e da representação teatral, 

pela compreensão de seus sentimentos e da forma de expressá-los livremente, lindando com 

eles de maneira sábia e socialmente responsável. 

Mostramos para as crianças que a comunicação não se dá apenas através das palavras, 

mas existem diferentes formas de linguagem e todas elas devem ser respeitadas e valorizadas. E 

também aprendemos, com nossas crianças, a expressar os nossos sentimentos, pois, como nos 

ensina Paulo Freire, quando ensinamos aprendemos e quando aprendemos ensinamos.  

Acreditamos que esses objetivos foram alcançados ainda melhor do que 

imaginávamos, fora do planejado, do escrito, do traçado, pois a relação de aprendizagem ativa, 

como o próprio nome já diz, é ativa e, por isso mesmo, surpreendente. 

Avaliamos que, muito mais do que os objetivos com as crianças, nossa unidade escolar 

experimentou momentos de grande envolvimento das famílias, principalmente durante a 

culminância do primeiro semestre. Foi realmente o ápice do projeto e criou excelentes 

expectativas para o segundo semestre de trabalho, renovando as forças dos professores e a 

crença dos responsáveis no trabalho realizado na escola. 
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O MARAVILHOSO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO: VILA IPIRANGA FAZENDO 

ARTE COM MÚSICA E LITERATURA. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS DE 1 E 3 ANOS 

 

Eixo temático 2: Infâncias e as múltiplas linguagens – Artes, Imaginação e Ludicidade  
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naeivilaipiranga2013@gmail.com 

 

Grupos de Referências 1B e 3B   

 

RESUMO 

 

Este trabalho propõe-se a relatar e refletir sobre as experiências vivenciadas por crianças de 1 e 

3 anos com a obra do Autor Monteiro Lobato dentro do Projeto: NAEI Vila Ipiranga faz Arte 

com música e literatura. Este tema foi escolhido pela importância da obra de Monteiro Lobato e 

pelas amplas possibilidades que o mesmo oferece para o desenvolvimento da criatividade, 

imaginação, do faz de conta e o trabalho em diferentes áreas do conhecimento. O trabalho com 

a literatura infantil favorece o desenvolvimento integral da criança, proporcionando meios para 

que estas adquiram novas habilidades, como o aumento do vocabulário, capacidade de reflexão, 

criação e criticidade. Apesar dos objetivos específicos serem distintos para as crianças de 1 e 3 

anos, ambos apresentam no objetivo geral a mesma proposta: O objetivo maior era relacionar 

música (enquanto arte e não apenas artigo de consumo) com a literatura do autor escolhido e o 

protagonismo das ações infantis. Contamos com um vasto repertório de cantigas de roda, 

brinquedos cantados e músicas que remetem ao nosso folclore relacionando-as aos personagens 

do Sitio do Picapau Amarelo. Oferecemos ainda as músicas que foram especialmente 

produzidas para a série: O Sítio do Picapau Amarelo. Série exibida pelas emissoras de televisão 

Globo e Cultura nos anos 70 e 80 e posteriormente nos anos 2000. A abordagem foi 

Interacionista, que concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na interação e 

relação com o outro. Cabendo ao professor o papel de observador e ouvinte atento. Sendo um 

facilitador das experiências infantis. A aprendizagem aconteceu por meio da influência 

recíproca, a partir de um processo de troca, que possui uma dimensão Coletiva e Social.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Música-Literatura- Monteiro Lobato. 

 

mailto:naeivilaipiranga2013@gmail.com
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1-INTRODUÇÃO 

No início do ano de 2017, durante a reunião pedagógica de início do ano letivo, as 

professoras do Naei Vila Ipiranga escolheram democraticamente o tema gerador para o projeto 

do corrente ano em conjunto com a Equipe de Articulação Pedagógica. O Naei Vila Ipiranga é 

uma unidade municipal de Educação Infantil localizada no Bairro do Fonseca no município de 

Niterói Unidade possui dez turmas com crianças entre 4 meses a 5 anos e 11 meses. 

O tema escolhido foi artes e as diferentes linguagens que ela pode nos proporcionar. 

Para melhor organização dividimos o ano Letivo em dois semestres: O projeto do ano ganhou o 

título de NAEI Vila Ipiranga faz arte com: 

Música e Literatura-1°Semestre Artes Plásticas e Visuais-2º Semestre 

 

Definido o tema do Projeto, ainda precisaríamos delinear os subprojetos das turmas. 

Como o trabalho é integrado por idade, normalmente desenvolvemos o mesmo subprojeto.  

Escolhemos estudar Monteiro Lobato e a sua obra Sítio do Picapau Amarelo. O seu vasto 

repertório de histórias infantis foi o maior mote para a escolha. Tínhamos um enfrentamento: A 

linguagem mais rebuscada do que a linguagem ao qual as crianças estão acostumadas e o fato 

da obra de Monteiro Lobato carregar inúmeras frases de cunho racista e machista. 

Adentramos o projeto com o compromisso de desmistificar qualquer tema que ficasse 

obscuro ou qualquer fala que nos induzisse as práticas inadequadas. Nos demos conta que as 

histórias deveriam ser lidas na integra em respeito ao autor, mas deveriam ser mediadas com 

criticidade, escuta sensível e diálogos necessários.  

Tivemos uma grata surpresa ao descobrirmos que o Grei 1B (Grupo de referência da 

educação Infantil) também apostariam no autor para elaborar o seu projeto. O Grei 1B tinha a 

missão de iniciar os pequenos na vida escolar. Ficamos felizes com a ideia de um maior 

número de crianças terem contato com o autor escolhido. 

 

1.1-Por que Monteiro Lobato? Grei 1B 

 

A decisão de trabalhar durante o semestre com Monteiro Lobato aconteceu durante a 

Adaptação das crianças de 1 ano. Aqueles bebês que estavam conhecendo um novo grupo 

social, ainda tão apegados aos seus responsáveis e conhecendo um mundo novo de rostos, de 

espaços e novas atitudes os deixavam muito inseguros como acontece em qualquer adaptação. 
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Percebemos que os pais no intuito de acalma-los durante esse processo, ofereciam seus 

aparelhos celulares para que os mesmos visem vídeos infantis. As brincadeiras com aparelhos 

eletrônicos já fazem parte do dia-a-dia de nossas crianças, nesse sentido era necessário resgatar 

práticas mais saudáveis e necessárias de interação com as outras crianças. Era necessário o 

reconhecimento de um outro universo de ações infantis que muitos desconheciam como ouvir 

histórias, brincadeiras cantadas e o reconhecimento que estamos inseridos em um ambiente 

mais citadino, mas que essa condição não nos limitou em buscar espaços de convivência e 

interação. Um dos grandes Motivos para termos escolhido a Obra “Sítio do Picapau Amarelo é 

que ele traz um universo alegre, colorido onde podemos explorar muitos recursos para jogos de 

faz de conta e imaginação criativa e estimulação sensório-motora. 

 

1.2-Por que Monteiro Lobato? Grei 3B 

 

A princípio pensávamos que a linguagem dos livros deveria ser adaptada, mas optamos 

em oferecer as crianças a possibilidade de novas formas de incorporar novas informações sendo 

fundamental o desenvolvimento crítico quanto as falas dos personagens, histórias e 

caracterização dos personagens. Conhecer as obras de Monteiro Lobato é uma oportunidade de 

reconhecer um espaço infantil na vida de qualquer pessoa. Lobato significa literatura de 

qualidade e não ler sua obra significa abrir mão de livros que representam nossa própria 

Identidade Cultural.  

Trabalhamos com a literatura de Monteiro Lobato, e vivenciamos dentro da literatura 

infantil um mundo rico em cultura, em um mundo mágico de personagens que encantam a 

todas as gerações.  

 

2-O desenvolvimento das atividades do Grei 1B 

 

Não foi fácil inserir as atividades sobre o Sítio do Picapau Amarelo na nossa rotina, 

acreditamos por ter sido uma ideia das professoras, sem ter esperado que elas se interessassem 

por algo, para que pudéssemos dar início ao nosso projeto. Uma turma com 16 bebês que ainda 

não tinham vivenciado experiências pedagógicas formais e que precisava ser adaptada a rotina 

escolar. 

Aos poucos com paciência, os interesses pelas histórias começaram a surgir por parte 

das crianças. A apresentação dos personagens e as músicas inseridas na rotina começaram a 

desenhar a nossa rotina ainda que um pouco tumultuada por conta dos choros, trocas de fraldas 

e constantes mordidas. Trouxemos para a sala momentos para a exibição dos desenhos 

animados e depois cantávamos as músicas para que eles pudessem se expressar corporalmente 
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com danças espontâneas. Os personagens então começaram a surgir na sala em forma de 

fantoches, bonecos, livros e figuras ilustradas, permitindo a eles o manuseio dos mesmos e só 

após estes primeiros sinais podemos investir em momentos de maior concentração como 

pinturas e experiências sensoriais. Começamos a leva-los com mais frequência para o pátio e 

outros espaços da escola enfatizando o nome do personagem e o nome das crianças, as 

características dos personagens e as características das crianças, buscando sua identidade e o 

que a diferencia dos outros.  

A cada dia uma nova descoberta! 

 

 

 

3-O desenvolvimento das atividades do Grei 3B 

 

A metodologia que utilizamos se deu conforme o esquema abaixo diariamente. As 

crianças repetidamente após o café da manhã já sentavam em roda para continuar a escutar as 

aventuras dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Após as histórias debatíamos se a 

história era ou não engraçada, o que sentiam os personagens? Sentiam medo? Os personagens 

estavam agindo de maneira correta ou não? Caso não estivessem que conselhos poderíamos lhe 

dar? Como poderíamos fazer o certo, se tivéssemos no lugar daquele personagem? Ao lermos 

“Caçadas de Pedrinho”, nos deparamos com a turma do Sítio do Picapau Amarelo em busca de 

uma onça pintada que é ferida por Pedrinho e morta por toda a turma. Depois as feras da mata 

tentam se vingar, invadindo o sítio. Ao saber que o sítio seria invadido por feras, o autor diz: 

“Não vai escapar ninguém! Nem tia Nastácia que tem a pele preta! ”. “Tia Nastácia, 

esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão. Isadora 

após ouvir o relato reage: -Que feio! Ele chamou Tia Nastácia de Macaca! Outra criança ri e 

confirma: -Macaca de carvão! 

A partir daí começamos diálogos honestos sobre etnias, diferenças e racismo e como 

nos sentimos em relação a isso. Ainda em “Caçadas de Pedrinho”, é o Pedrinho quem fere a 

onça na mata e seguidos pelos demais que acabam matando o pobre bicho, numa sequência de 

ações violentas. Nesse dia a discussão girou em torno ao respeito pelos animais que não fazem 

parte da nossa cadeia alimentar.  
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Podemos sem dúvidas, desmistificar as atitudes dos personagens e fazer a crítica construtiva 

sobre a obra do autor. 

 

5-O Envolvimento com as famílias: 

 

As famílias das crianças começaram a nos dar retorno do que as crianças falavam sobre 

o Projeto Naei faz Arte e as experiências com Monteiro Lobato. As crianças de 1 ano, 

chegavam em casa cantarolando as músicas e recontando ao seu jeito as histórias ouvidas e 

tantas vezes repetidas! 

 

           "A linguagem simplifica e generaliza a experiência, ordenando as instâncias do 

mundo real, agrupando todas as ocorrências de uma mesma classe de objetos, eventos, 

situações, sob uma mesma categoria conceitual cujo significado é compartilhado pelos 

usuários dessa linguagem" (Oliveira, 1993, p. 27). 

 

A identificação com os personagens já era tão grande que uma das crianças de 3 anos 

pergunta para uma das professoras: -Por que a Narizinho não tem mãe e nem pai? -Por que ela 

mora com a Dona Benta? 

Após as indagações sobre a formação familiar da Narizinho, decidimos fazer um chá 

para as vovós, A ideia se espalhou pela escola e todas as turmas decidiram fazer um encontro 

na semana de comemoração da família, com o objetivo de estreitar os laços entre a escola e as 

famílias. Democratizamos o evento e assumimos que a estrutura familiar mudou, sendo 

necessário receber e respeitar todas as configurações familiares. 

 

5.1-Encontro com as famílias Grei 1B  
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5.2-Encontro com as famílias do Grei 3B   

 

 

6- A culminância do Projeto: 

 

Segundo o RCNEI, demanda dos educadores:  

 

“[...] uma formação bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, 

um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, 

dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para 

o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática 

direta com as crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação. ” (1998, 

p. 41, Vol. I).  

 

A culminância do projeto abarcou a exposição dos trabalhos pedagógicos, apresentações 

artísticas e a Festa da Cultura que acontece anualmente. As 10 turmas do Naei Vila Ipiranga 

puderam apresentar danças, teatro, contações de histórias... 

As professoras da Grei 1B escolheram a música que as crianças mais se identificavam e 

apostaram na dança espontânea ao som da música “Sitio do Picapau Amarelo” do Gilberto Gil, 

música que embalou diversos dias de brincadeiras e atividades lúdicas. Os ensaios aconteciam 

todos os dias e as crianças se mostraram muito satisfeitas com a atividade de dançar 

espontaneamente. 

As crianças de 3 anos como dissemos anteriormente passaram a se identificar com os 

personagens e para a festa da Cultura e Culminância do projeto, eles queriam apresentar seus 

personagens favoritos. Sentamos para uma roda de conversa. As crianças fizeram suas 

sugestões, assim como as professoras também. Várias ideias foram surgindo. No final da 

conversa decidimos que apresentaríamos os personagens através de um pequeno musical 

apresentando os personagens. Oito personagens ganharam destaque nas escolhas das crianças e 

dividimos as 20 crianças em grupos de oito personagens as crianças escolheram as músicas 

para que pudessem criar as suas coreografias, trejeitos e outros artifícios. Fizemos um Medley 

que os levassem a apresentar os seus personagens da melhor maneira possível, tendo como 

referência o que viram, escutaram e vivenciaram. Tudo o que já haviam aprendido.  
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Os ensaios se tornaram o ponto alto do dia, tornando-se momentos de muita criação 

artística. A intervenção como professoras da Grei 3B era cronometrar o tempo de cada 

personagem e mostrar o melhor posicionamento! As crianças ainda puderam fazer sugestões 

sobre figurinos, tamanhos, cores e adereços utilizados. Uma etapa necessária para o 

envolvimento com o fim do Projeto.  

Figurino pronto, coreografia ensaiada e corações ansiosos pela apresentação. No dia da 

festa, tudo arrumado, trabalhos expostos e crianças fantasiadas, maquiadas, penteadas e 

extasiadas com tamanha beleza de suas produções artísticas e a produção de toda a escola. Na 

hora da apresentação a turma de 1 ano se apresentou ainda com reservas, choros e resistência 

ao ver tanta gente! Convidamos as mães a dançar próximos a seus filhos e logo se formou uma 

grande roda de dança espontânea. As crianças conseguiram demonstrar que estavam felizes de 

estarem fantasiados e participando de um momento importante: A primeira festa escolar de 

suas vidas! Muito a comemorar! 

   

O Grei 3B no momento da apresentação as vinte crianças presentes, música começa, a 

plateia vibra com tamanha desenvoltura dos passos e dos requebrados de cada personagem que 

se apresentava. Todos vibraram com tamanha graça das crianças. Cada um já tão adaptado 

aquele momento que mesmo após a apresentação, ficaram assim brincando de ser, brincando de 

faz de conta...  
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

No dia a dia, o professor trabalha como observador e incentivador aos trabalhos e 

projetos desenvolvidos pelas crianças. Madalena Freire (2007, p.21) diz que o papel do 

professor deve ser de organizador “[...] no sentido, porém, de quem observa, colhe os dados, 

trabalha em cima deles, com total respeito aos educandos que não podem ser puros objetos da 

ação do educador”. 

A criança é a protagonista das ações pedagógicas com educadores servindo de 

mediadores e selecionadores das melhores experiências e oportunidades para o aprendizado. 

Baseando-se numa filosofia da natureza infantil, se realiza interações e diálogos e descobertas 

que produzem a cultura infantil. Segundo Filippni (2009), a escola é vista como espaço de vida, 

acredita no potencial das crianças e tem dela uma imagem positiva. “Cada um de nós tem o 

direito de ser protagonista, de ter papel ativo na aprendizagem e na relação com os outros. ”  

Para nós professoras do NAEI Vila Ipiranga isso é o que move a educação 

 

8- REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. P.3 

 

FILIPPNI, Tizziana. O papel do pedagogo. In: EDWARDS. Carolyn, Lella, FORMAN, 

George. As Cem Linguagens da Criança. A abordagem de Reggio Emília na educação da 

primeira infância. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. P. 123-127. 

 

FREIRE, Madalena - A Paixão de conhecer o mundo - Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.P.21 

 

MALAGUZZI, Lóris. História, ideias e filosofias básicas. In: EDWARDS, Carolyn;  

 

GANDINI, Lella; FORMAN, George. As Cem Linguagens da Criança; a. abordagem de 

Reggio Emília na educação da primeira infância. Porto Alegre; Artmed, 1999.  

 

OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-     histórico. 

São Paulo: Scipione, 1993.  

 

 

 

 

 

 



 

101 
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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem a finalidade de apresentar uma das práticas pedagógicas realizadas no 

GREI 4A, na UMEI Professora Maria José Mansur Barbosa. A organização e métodos 

adotados abordam a distribuição do espaço da sala de aula, a disposição dos materias e 

operacionalização da proposta: aprender brincando. Também mostra as estratégias utilizadas 

para planejar e avaliar a atividade em questão em todas as suas etapas. O objetivo é poder 

compartilhar práticas pedagógicas que promovam a educação de nossas crianças, levando em 

consideração suas vivências e experiências. Uma educação voltada para a cidadania, 

reconhecendo essa criança como ser humano em sua totalidade. Conhecimentos que possam 

fazê-las mais autônomas e críticas (participando ativamente das construções de conceitos e 

realizações das etapas da atividade com suas sugestões e opiniões, argumentos e mão de obra). 

A proposta vai além de uma simples brincadeira, é a oportunidade de confeccionar o próprio 

brinquedo e vivenciar experiências do seu cotidiano como cuidar da casa, cuidar da família, 

poder dirigir tendo cuidados com as leis do trânsito, poder pilotar um avião... É um processo 

experimental entre o real e o imaginário que além de estimular, abrange contextos 

diferenciados que transformam pensamentos, atitudes e desenvolve a criatividade. As crianças 

também ficam mais flexíveis e abertas a mudanças desenvolvendo a capacidade de 

compreender e aceitar as dinâmicas da vida. Aprendendo a dividir e compartilhar, sendo um 

pouco menos individualistas A brincadeira aqui proposta é uma ação livre, porém baseada nas 

ações do cotidiano, mas que busca contribuir para o desenvolvimento cognitivo, físico, 

emocional, social e moral da criança. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Brincadeira; Criança. 
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A idealização começou quando as crianças manifestaram a vontade de “brincar de 

casinha no dia do brinquedo”, então se iniciou o desejo de montar uma casinha com todos os 

seus apetrechos bem como a rua onde os carros pudessem circular, etc. As brincadeiras em sala, 

já estavam se tornando “perigosas”, pois as crianças jogavam brinquedos para o alto, 

utilizavam as cadeiras e mesas da sala como transportes ou abrigos e também tinham 

dificuldade de compartilhar e dividir os brinquedos. Numa rodinha de Reflexão conversamos 

sobre a montagem de uma casinha e a contribuição de todos na construção dos móveis, e todos 

ficaram muito felizes. Pedimos que trouxessem caixas de fósforos, de remédios... Objetos que 

pudessem nos ajudar a confeccionar os apetrechos da casa. Então surgiu a construção de uma 

mini cidade e um aeroporto. As famílias contribuíram ajudando as crianças a coletarem o 

material e apoiando a proposta. Deu-se o início da pintura das caixas e montagem dos móveis e 

prédios. Também pintamos a casinha que precisava de reforma, ela foi uma doação. As 

crianças começaram a mudar os hábitos de brincar, compreenderam o que é trabalhar em 

equipe e a dificuldade em repartir, compartilhar, já não é mais o grande problema. Tudo isso é 

muito importante porque podemos concluir que as crianças diversificam os modos de inserção 

no mundo em que estão envolvidas. Assim, também constroem seus conhecimentos a respeito 

dos outros, de si e da realidade. 

 

Conhecemos a realidade por meio dos modelos que construímos para explicá-la, 

sempre susceptíveis de serem melhorados. Portanto, o sujeito deve ser considerado 

como um potencial importante e como autor da própria aprendizagem, capaz de 

construir conhecimento e de saber utilizá-lo. (SANTOS apud BRIDI,2008, p.28-29) 

 

 Pensando nisso, as ações realizadas na brincadeira tem significado em sua vida 

cotidiana. Nessa faixa etária (4 anos), a criança está na fase das descobertas, do pensamento 

mágico, é quando procura suas capacidades sociais. Faz suas experiências brincando de 

casinha, de médico, gosta de aventuras. Na UMEI é isso que procuramos fazer: trabalhar com a 

criança de maneira mais livre, buscando ações que a façam se soltar, se descobrir e, assim, 

construindo seus conceitos e compreensões do mundo nas interações e nas brincadeiras, na arte 

e na realização de atividades significativas. A capacidade que as crianças têm de imaginar é 

uma das características mais relevantes, isso ajuda muito no seu desenvolvimento cognitivo, 

pois acarreta elaboração de meios e fins para configurar um personagem e isso amplia sua 

consciência e movimentos corporais. Contribui também nas múltiplas linguagens estabelecendo 

relações com o outro e consigo. Na brincadeira do faz de conta onde ela vivencia o cotidiano, a 

criança também trabalha com regras, enfrenta desafios, estabelece relações, avaliam suas 

ações... Ela começa a ter a capacidade de compreender e atuar em seu entorno social. Para 
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exercer a cidadania é preciso participar, defender seus interesses, saber solucionar problemas, 

negociar, e respeitar os limites do outro.  

É o brinquedo, como todo material didático das escolas que proporciona condições 

favoráveis ao desenvolvimento socioemocional, cognitivo e afetivo das crianças. 

Destaca-se cada vez mais como elemento importantíssimo nos locais em que as 

crianças se movimentam na escola, em casa, nas praças e mesmo nas ruas. 

(PEREIRA, 2014, p.103) 

 

As crianças precisam brincar, esse é seu universo, pois assim estabelecem comunicação 

e se inserem no contexto social. As atividades que envolvem o lúdico são estratégias infalíveis 

para serem usadas como estímulos na construção do conhecimento, aflorando a criatividade, 

explorando o seu potencial. Sempre refletimos sobre nossas práticas aqui na UMEI, nossos 

projetos estão sempre voltados para o “Eu”, o “Eu com o Outro”, o “Eu no mundo” e o “Eu 

com o outro no mundo”, pensando nessa contemporaneidade em que vivemos e o quanto é 

importante o processo de sustentabilidade no planeta. Na brincadeira “de casinha”, “de pista de 

carrinhos”, “de pilotar aviões ou helicópteros”, “de trabalhar ou viver no campo”, por exemplo, 

a criança procura recuperar a realidade natural e social em diversas abordagens e é essa 

complexidade que faz com que o processo de ensino/aprendizagem se concretize com mais 

força.  

Ainda segundo Pereira, “O ambiente é um educador à disposição tanto das crianças 

como do adulto. Mas só se estiver organizado e equipado de maneira que atenda AQUELE 

grupo específico” (PEREIRA, 2014, p.141). 

É por conta dessa questão que trabalhamos uma interdisciplinaridade de conteúdos, a 

multuculturalidade se apresentando e se fazendo presente (quando cada um faz sua 

interpretação, quando cada um faz ligação com outros lugares...), são as afetividades cruzando 

espaços, as relações em conflito ou unidas em prol de uma só causa, enfim, as múltiplas 

linguagens se espalhando. Os limites são testados a todo o momento, a concentração aumenta 

ou diminui dependendo dos estímulos e isso demonstra a essência da brincadeira.  

A brincadeira torna-se necessária e faz parte da vida de qualquer pessoa, e também não 

podemos vê-la apenas como diversão, porque seu aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento integral do ser, além de contribuir nos processos sociais, culturais e 

cognitivos. As crianças tem a possibilidade de explorar os espaços da sala de aula com seus 

“cantinhos móveis de brincar” e também outros espaços da escola, quando escolhem dividir os 

cantinhos com outros GREIs ou mesmo no parquinho. Este trabalho tem a finalidade de poder 

mostrar as experiências das crianças do GREI 4A com os “cantinhos móveis”: cantinho da 

casinha, cantinho da cidade, cantinho do aeroporto, cantinho do campo... Onde elas brincam 

imitando a realidade do cotidiano humano, fazendo aflorar a criatividade, a imaginação através 
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das ações, realizações, afetos, divergências, atitudes, atos de cidadania e criticidade fazendo a 

relação educativa tomar uma nova postura. 

Da relação educativa nasce a “postura”. A “postura” aqui se constitui de um conjunto 

de atitudes derivadas da forma de estar, de se conduzir e de interpretar o ato 

educativo. Nasce da relação e da compreensão que se tem do homem colocado sob 

condições de aprender e conhecer. Também deriva diretamente de um conjunto de 

ideias que se tem, de como a criança aprende e para que ela aprende e aonde se 

pretende chegar (que modelo de homem). (SALTINI, 2008, p.95) 

 

 

 O trabalho passa por várias etapas: planejamento, análise, organização, construção, 

realização e ação. A experiência e vivência de cada etapa trouxe crescimento emocional e 

cognitivo, valorização dos potenciais e habilidades. As metodologias e estratégias foram 

bastante eficazes enfocando a pedagogia do afeto contribuindo para a melhoria do sujeito 

aprendiz nesse mundo digital, resgatando brincadeiras dos tempos dos nossos avós com ênfase 

e prazer. E se não se aprende com prazer não se constrói conhecimentos, por isso a prática 

pedagógica deve vir para fazer a diferença, incluir, somar e multiplicar redes de ensinagem 

onde a aprendizagem é significativa. As dinâmicas e os desafios devem propor e aguçar a 

curiosidade, a pesquisa, a comunicação e as interações, despertando cada vez mais a sede de 

conhecimento e possibilitando a busca de maturidade e equilíbrio. 

 Quando as crianças estão brincando elas adquirem habilidades que vão desde agregar 

valores a superação de dificuldades, pois conseguem trabalhar a ansiedade, trabalhar o corpo, 

rever limites de comportamento, socializar brinquedos e desenvolver a autonomia. Significar e 

resignificar conceitos, conteúdos, mobilizando seus esquemas mentais. Na verdade é uma 

atividade que requer uma operação física e mental, o que estimula o pensamento integrando o 

ser nas dimensões cognitivas, afetivas e motoras. Mas além de tudo, a atividade deve 

proporcionar divertimento, prazer, convívio, estímulos, autocontrole, auto-realização, 

curiosidade, criatividade, imaginação, diferentes formas de linguagens, senso crítico e 

autonomia. Cabe ao professor buscar sempre atividades que envolvam a ludicidade, pois é uma 

excelente ferramenta para facilitar o ensino/aprendizagem.  

Criança que aprende brincando está mais propensa a caminhar com mais segurança 

porque a ludicidade contribui para o bem-estar, a boa saúde mental e um agradável dia a dia na 

escola. A criança entra no mundo real através do faz de conta e , entretida ela se dedica a 

atividade com alegria e cheia de ideias para pôr em prática. A seleção dos “cantinhos” 

demonstra a necessidade e também a opção individual, ou preferência da criança. Brincar é 

muito importante, nos faz compreender melhor o contexto: aprendizagem. O lúdico trabalha o 

desenvolvimento do ser como um todo e nos faz viajar entre o real e o imaginário de forma a 
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favorecer processos de aquisição do conhecimento com mais dinamismo e criatividade, sem 

esquecer que aprender é uma tarefa complexa e deve ser significativa e prazerosa.  

 

Brincar é uma forma própria de a criança se relacionar com o mundo, é a 

exteriorização de sentimentos por meio do concreto, é o encontro com o próprio 

mundo, a interação com o outro, a descoberta do mundo construído no real e no “faz 

de conta”. Hoje é inegável a importância da atividade lúdica e da necessidade de 

deixar o corpo falar por meio do jogo e do brinquedo (PEREIRA, 2014, p.89). 

 

 

Nós, do GREI 4A trabalhamos numa pedagogia do afeto, onde acriança tem a 

possibilidade de aprender brincando, estando propícia a um ambiente de muito estímulo e 

criatividade, mas que exige planejamento, análise, socialização e atitude. Somos um grupo com 

crianças cheias de vitalidade, que amam brincar e estão sempre dispostas a enfrentar o desafio 

de aprender brincando com muito prazer explorando um mundo de possibilidades entre o real e 

o imaginário. Vivemos entre o real e o imaginário num mundo de fantasias onde aprender 

brincando é nosso lema. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho, um relato de experiência, compõe-se das descrições e reflexões que 

fazem parte do projeto “Alfabetário de Brincadeiras”, cujo tema refere-se às brincadeiras 

folclóricas infantis, segundo a ótica do artista plástico Ivan Cruz. O projeto surgiu pelo 

significativo interesse que as crianças demonstraram em suas falas e observações das gravuras 

do artista plástico, fixadas nas paredes da sala de aula. Desta forma, o objetivo era conhecer 

suas obras e, posteriormente, construir um livro, relacionando brincadeiras e/ou jogos de A a Z, 

explorando as letras, os números, artes, noção espacial, temporal. Apontando conceitos e 

características de um projeto, além de temas como interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

aprendizagem significativa. Este estudo falará da importância de se trabalhar com projetos, das 

oportunidades criadas para que o aluno seja o construtor do seu saber de forma global, sendo 

capaz de ir além do assunto proposto. Através do projeto, a criança se envolve ativamente, já 

que está em contato direto com os objetos, meios e as diversas áreas de conhecimento. Além 

disso, trata-se de uma proposta que almeja ressaltar a perspectiva de trabalho coletivo entre 

professores, crianças e comunidade escolar. Nossa reflexão também discorrerá sobre o papel 

dialógico e reflexivo do professor no desenvolvimento do trabalho e suas contribuições como 

mediador, em diálogo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e os 

Referenciais Curriculares da Rede Municipal.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O projeto “Alfabetário de Brincadeiras” fomentou reflexões sobre as múltiplas 

linguagens na educação infantil e surgiu pelo significativo interesse das crianças pelo trabalho 

do artista plástico Ivan Cruz. O conhecimento de suas obras que tratam das brincadeiras 

infantis oportunizou releituras sobre o próprio brincar e a interseção com diferentes 

conhecimentos que transitaram em nossas ações e atividades. Essa interseção, numa 

perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitou a construção de um livro, 

relacionando brincadeiras e/ou jogos de A a Z, explorando as letras, os números, artes, noção 

espacial, temporal.    

 

2. CONCEITO DE PROJETO  

 

Projeto é lançar-se para o futuro com orientação. É a busca pelo que se pretende ser e 

conhecer. É a procura por respostas para uma interrogação que provoca interesse, incomoda.  

Hernandez refere-se a projeto “[...] como um procedimento de trabalho que diz respeito ao 

processo de dar forma a uma ideia que está no horizonte, mas que admite modificações, está em 

diálogo permanente com o contexto, com as circunstâncias e com os indivíduos que, de uma 

maneira ou outra, vão contribuir para esse processo.” (HERNANDEZ, 2007, p. 22).  

Da mesma forma, e também remetendo a ideia de futuro, Barbosa e Horn consideram 

que:  

[...] projeto é um plano com características e possibilidades de concretização. Um        

plano de ação intencionado que potencializa a capacidade de avaliar o futuro a quem o 

propõe ou o vive; que, por antecipar-se na consciência e ter como base o passado e o 

presente, oferece uma capacidade metodológica para a escolha dos meios necessários 

para a concreta realização dos planos (BARBOSA e HORN, 2008, p. 31). 

 

Utilizam ainda a metáfora “portas vão se abrindo” para caracterizar o processo de 

descobertas e construções de conhecimentos através do desenrolar das pesquisas, em que a 

criança é vista como um ser capaz, competente, com imenso potencial e desejo de crescer. 

 A inclusão de projetos no currículo não é uma ideia nova e nem revolucionária no ramo 

da educação. Pestalozzi e Fröebel, já no século XVIII, apontaram a necessidade de uma 

educação voltada para os interesses e necessidades infantis. Para Pestalozzi, o aprendizado é 

conduzido pelo próprio aluno, com base na experimentação prática e na vivência intelectual, 

sensorial e emocional do conhecimento. É a ideia do "aprender fazendo", amplamente 
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incorporada por muitas teorias pedagógicas posteriores a dele. O método deveria partir do 

conhecido para o novo e do concreto para o abstrato, com ênfase na ação e na percepção dos 

objetos, mais do que nas palavras. O que importava não era tanto o conteúdo, mas o 

desenvolvimento das habilidades e dos valores (PESTALOZZI apud GASPARIN, 2010).   

A metodologia por projetos torna a aprendizagem socialmente mais útil. No mundo 

moderno de hoje, o próprio processo de aprendizagem possibilita uma contínua abertura à 

experiência e à incorporação, dentro de si mesmo, do processo de mudança. Quando 

trabalhamos com Projetos de Trabalho, as crianças são compreendidas como sujeitos do 

conhecimento, capazes de intervir nos projetos desenvolvidos em sala de aula, elegendo o tema 

de forma democrática através de votação ou argumentação, concordando ou discordando, 

sugerindo fontes de estudo e atividades que ainda não foram pensadas pela professora e que nos 

auxiliem na busca por respostas às questões.  

Ser sujeito do conhecimento é construir seu projeto, é atuar sobre sua própria rotina, é 

aventurar-se no cotidiano escolar com possibilidade de buscar seu próprio rumo. Crianças que 

aprendem e ensinam a partir de ações pedagógicas que têm como princípios a coletividade, a 

cooperação e a solidariedade, subjetivando o processo de ensino aprendizagem vivenciadas na 

sala de aula, a fim de tornar saberes potenciais, a partir das aprendizagens experimentadas 

dentro e fora da sala de aula, transformadas em saberes presentes e concretos.   

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, as práticas pedagógicas devem se guiar 

pelos princípios éticos, políticos e estéticos: 

 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. (BRASIL, 2010, p. 

16)   

 

Esses princípios tornam-se concretos na vida das crianças por meio da imersão em 

ambiente educativo e da vivência de práticas sociais que favoreçam sua integração e interação 

com os outros. O desafio cotidiano de investir na construção de ações pedagógicas que não 

neguem o outro – as crianças – em seus modos de ser, de brincar, de agir, pensar e aprender vai 

de encontro ao trabalho por projetos.   

O papel do professor é auxiliar a criança a ver, compreender e expressar a realidade, 

expressar-se, descobrir e assumir responsabilidade, de conviver em harmonia com seu 

semelhante. A criança deve ser ajudada a adquirir certas capacidades e certas compreensões 

sobre os problemas e assim vai vivenciando a escola como um lugar para pensar, dialogar, 

interagir. A educação nasce do convívio consciente com o outro, na troca de vivências, 
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informações, exemplos práticos e dinâmicos, que possibilitam mudanças e amadurecimento nos 

aspectos sóciocognitivo, emocional e cultural. “Já agora ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo.” (FREIRE, 1970, p. 79).   

A escola é um lugar de aprendizagens, de construção do indivíduo, do crescimento do 

ser pessoa, de socialização. A função da escola, segundo Hernandez, é: “[...] contribuir para 

formá-los para a cidadania e oferecer-lhes, como já se indicou, elementos para que tenham 

possibilidade de construir sua própria história, diante da que vem determinada por sua condição 

de gênero, etnia, classe social ou situação econômica” (HERNANDEZ, 2007, p. 26).   

Dessa forma, Hernandez considera que os projetos podem “... contribuir para favorecer, 

nos educandos, a aquisição de capacidades relacionadas com a autodireção, a inventiva, a 

formulação e resolução de problemas, a integração, a tomada de decisões e a comunicação 

interpessoal (HERNANDEZ, 2007, p. 74).”  

 

2.1- APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS  

A aprendizagem significativa é um conceito assumido como princípio básico para o 

trabalho por projetos. Hernandez e Ventura (1998) nos orientam que o sentido de aprendizagem 

significativa é aquele que pretende conectar saberes a partir do que os estudantes já sabem, de 

seus esquemas precedentes ante a temática que se vai abordar. Com projetos de trabalho, sob a 

perspectiva de Hernandez e Ventura, nos abrimos para um mundo de possibilidades e 

conhecimentos que vão sendo produzidos por professores e crianças em parceria.   

E, dessa forma, importa que se valorizem as situações lúdico-culturais na escola, 

situações concretas em que atuam os sujeitos, produzindo sentidos, pois, através de atividades 

contextualizadas, as crianças assimilam e compreendem conceitos. E, assim, disciplinas e 

conteúdos fundamentais são apreendidos.  

Warschauer (1993) faz uma reflexão interessante sobre atividades significativas. Diz 

que não retemos em nossa memória “algo INSIGNIFICANTE”, sem importância. Condena o 

ensino calcado na memorização, mecânico. Acredita que o professor deva construir os 

conteúdos com as crianças e não para as crianças, perseguindo os significados. E que, através 

da reflexão e de sua criatividade, será capaz de adaptar o que é normativo pelo sistema 

educacional, tornando a aprendizagem significativa. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, de forma similar ao Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI, citam que as “aprendizagens que as 

crianças realizam na escola serão significativas à medida que conseguirem estabelecer relações 

substantivas [...]”.    
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3. PROJETANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Entendemos que os projetos de trabalho são formas especiais para que as crianças se 

apropriem de conhecimentos e habilidades, pois são participantes ativos do processo de 

investigação, desenvolvendo a curiosidade e aprendendo a buscar meios para obter 

informações, organizando e estabelecendo conexões para chegar às respostas esperadas, 

aprendendo também os diferentes conteúdos do conhecimento incluídos de forma integrada no 

processo de investigação, oportunizando conhecer mais os limites e possibilidades de si 

própria. Na educação infantil, busca-se a integração da criança através do desenvolvimento dos 

aspectos biológicos, psicológicos, intelectuais, socioculturais e afetivos. Considerando a Lei de 

Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Referencial Curricular Nacional 

da Educação Infantil nossa Unidade de Educação Infantil se propõe a um trabalho baseado nas 

diferenças individuais e nas peculiaridades das crianças na faixa etária atendida. Embora as 

crianças desenvolvam suas capacidades de maneira heterogênea, acreditamos que a educação 

tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças, 

considerando também as possibilidades de aprendizagem que apresentam as diferentes faixas 

etárias, através de uma atuação que propicie o desenvolvimento de capacidades.  

 As descrições que se seguem fazem parte do projeto “Alfabetário de Brincadeiras”, 

cujo tema refere-se às brincadeiras folclóricas infantis, segundo a ótica do artista plástico Ivan 

Cruz. Surgiu pelo significativo interesse que as crianças demonstraram em suas falas e 

observações das gravuras do artista plástico, fixadas nas paredes da sala de aula. Desta forma, o 

objetivo era conhecer suas obras e, posteriormente, construir um livro, relacionando 

brincadeiras e/ou jogos de A a Z, explorando as letras, os números, artes, noção espacial, 

temporal.   

Também, o RCNEI constata que: “As brincadeiras que compõem o repertório infantil e 

que variam conforme a cultura regional apresentam-se como oportunidades privilegiadas para 

desenvolver habilidades no plano motor, como empinar pipas, jogar bolinha de gude, atirar 

estilingue, pular amarelinha”. (BRASIL, 1998, p. 25) 

 Sendo assim, colocamos as crianças em rodinha e, após realizar as atividades de rotina, 

apresentamos a eles a proposta de brincadeira: “AMARELINHA”. Eufóricos por brincar, era 

necessário que antes conversássemos que se tratava de uma brincadeira folclórica, como na foto 

que estava apresentando – pintura do artista plástico Ivan Cruz, além das regras da brincadeira. 

Lembrando que regras impõem certos tipos de movimento, mover-se dentro dos limites, esperar 

a vez.  

Fazer a roda é um momento especial. É um momento de ficar junto, agrupar. Roda é o 

lugar propício para o diálogo, onde ocorre interações e há igualdade entre todos os participantes 
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do grupo, consegue abolir as assimetrias tradicionais entre professores e alunos. Em roda, todos 

se veem. Em roda, é necessário ouvir, falar, refletir, devolver, trocar o que se deseja dialogar. É 

um lugar de socializar reflexões, de construção de vínculos.  

O RCNEI afirma:  

 

A roda de conversa é o momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias. Por 

meio desse exercício cotidiano as crianças podem ampliar suas capacidades 

comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas e 

descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o grupo como instância de 

troca e aprendizagens. (BRASIL, 1998, p. 138)   

 

Tiramos de dentro de uma caixa um tapete com formato de AMARELINHA, 

identificamos os números, contamos e era hora de brincar. Um a um, entre risos, quedas, erros 

e acertos, todos foram participando.   

A proposta seguinte foi que montássemos nossa amarelinha. Ela ficaria colada ao chão 

para que pudessem jogar. Com quadrados de cartolina, nas cores vermelha, azul e amarela, 

pedimos que as crianças os colassem, respeitando essa sequência colorida. A outros crianças 

solicitamos que escrevessem os números em papel branco.  

Não só, mas especialmente na educação infantil, os saberes não são compartimentados e 

sim globalizados. Durante o desenrolar da atividade, as crianças puderam se apropriar de 

conhecimentos relativos à linguagem, à matemática, às artes. Para o RCNEI, “importa que 

todos os conteúdos sejam trabalhados em situações expressivas e significativas para as 

crianças, tendo o cuidado de não tomá-los como fins em si mesmos.” (RCNEI, 1998, p. 60).  

De A a Z, entre brincadeiras, como nas pinturas de Ivan Cruz, inventávamos histórias, 

produções e construção de brinquedos. A cada nova letra, cenas eram criadas e a composição 

do alfabetário ia sendo realizada. F de futebol, j de jogo da velha, u de unir pontos, c de cabra-

cega, r de roda, todas as letras do alfabeto foram se apresentando através de atividades lúdicas, 

jogos e brincadeiras. Unindo pontos e brincando de jogo da velha, os pequenos, através das 

regras, puderam exercitar o raciocínio lógico e a motricidade. Além disso, pudemos inserir a 

noção de números pares e ímpares. Foi interessante ver as crianças cantando: ímpar, par, ímpar, 

par... Em jogos e brincadeiras, o RCNEI afirma que “pelo seu caráter coletivo, [...] permitem 

que o grupo se estruture, que as crianças estabeleçam relações ricas de troca, aprendam a 

esperar a vez, acostumem-se a lidar com regras, conscientizando-se que podem ganhar ou 

perder.” (RCNEI, 1998,p.235).  

Precisamos construir práticas que valorizem a aprendizagem dos conteúdos de modo 

mais contextualizado, para que o aluno possa estabelecer relações entre outras áreas do 

conhecimento e entre situações reais do seu cotidiano. Para que isso aconteça se faz necessária 

a realização de propostas mais significativas no âmbito escolar.  
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Cantigas populares, de roda e músicas também fizeram parte do nosso repertório. A 

música está presente no ambiente da educação infantil em todos os momentos, desde a hora que 

chegamos até nossa despedida, no fim da tarde. Tem um caráter significativo, já que exprime 

sensações, sentimentos e pensamentos. E com r de roda, brincamos e cantamos ao som de 

“Atirei o pau no gato”, “Ciranda cirandinha”, “Se esta rua fosse minha”, “O cravo e a rosa”. E, 

no final de 2015, nosso “Alfabetário de Brincadeiras” estava pronto.   
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RESUMO 

 

    O presente resumo foi desenvolvido através de um olhar voltado à pratica docente, 

orientado por vozes de crianças, teóricos e professores  baseado nas  experiências,  vividas na 

Educação Infantil com crianças de dois anos de idade. O tema é resultado de contemplações 

sobre os indivíduos que vivem diferentes infâncias, e que por se tratar de um estágio 

significativo do desenvolvimento, necessita ser compreendido e respeitado assim como os que 

por ela passam. É perceptível que ainda nos dias que se correm, apesar de várias discussões, a 

criança, em muitas vezes,  é pensada e  rotulada  como  um ser manipulável, frágil   e que 

representa o futuro. Quando na verdade a criança é o presente, é um indivíduo com lugar na 

sociedade, sendo assim quão importante são nossas ações enquanto educador em relação a este 

cidadão.  SER CRIANÇA, VIVER A INFÂNCIA tem por objetivo, a partir dos documentos 

legais para a Educação Infantil e práticas com crianças de dois anos de idade, tecer reflexões 

sobre as infâncias e o currículo na creche. Além dos documentos legais, os pressupostos 

teóricos dialogam com Celestin Freinet e Paulo Freire , percebendo a criança como ser 

autônomo e que deve ser respeitada principalmente sua capacidade imaginativa e criativa 

através das múltiplas linguagens durante sua infância. Destacamos como  buscamos 

uma prática  que não separam o cuidar do educar, mas associando-os, compreendendo o cuidar 

indissociável do processo educativo, dando ênfase às múltiplas linguagens, garantindo que as 

diferentes infâncias tenham as mesmas oportunidades de acesso à arte, imaginação e 

ludicidade. 

 

 

PALAVRAS –CHAVE: Educação Infantil;  Experiências ; Currículo 
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1.1-“Menina, saia do mundo de Alice, acorde para a realidade!”  

 Para início de conversa, trazemos uma frase, que foi dita à professora Fernanda, em uma 

conversa informal entre professoras, enquanto compartilhavam suas vivência em sala de aula. 

Por vezes, tais relatos chocarem-me, em resposta ouvi dizer que deveria sair do mundo de 

Alice. Porém, o que seria sair do mundo de Alice?  

    No imaginário de muitos, o País das Maravilhas, ficou associado ao lugar das utopias, 

um mundo perfeito. Por que sair deste lugar ? Não é o que desejamos?  

Refletindo sobre tais questões, percebo relação na ação docente, uma vez que, acredito 

que, enquanto professores, desempenhamos um papel social que pode contribuir para um 

mundo melhor. Sendo assim, seria natural não chocar-me com as desigualdades e dificuldades 

da sociedade? Vivemos uma sociedade desigual e dentro de um sala de aula percebemos isso ao 

nos deparar com crianças de um mesma idade cronológica mas que, por vezes, vivenciam 

infâncias opostas, devido aos contrastes econômicos e culturais.  Pude presenciar vivencias, 

que, até a minha recém chegada à Rede Municipal de Educação de Niterói, estavam longe de 

serem rotineiras, pois, mesmo apesar dos estudos e pesquisas, ainda tinha a ideia de que criança 

vivia uma única infância, que na maioria das idealizamos como uma fase doce e tranquila.  

 Ao pensarmos a criança na educação infantil, como cidadã de direitos -, que ao 

contrário de uma tábula rasa -, possui cultura e experiência, ou seja, como ser histórico, 

passamos a compreender as diferentes infâncias, e por consequência, os comportamentos 

diversos das crianças de uma mesma faixa etária. Após essas constatações, surge outra questão: 

como lidar, enquanto escola e educador, com as diferentes realidades e por consequência, com 

as diferentes infâncias?  

 

1.2 Propostas de trabalho com as diferentes infâncias: 

 

Considerando as crianças em suas multiplicidades, pode- repensar o propósito da 

Educação Infantil e assim, construir e reconstruir seu currículo.  

Observando as políticas públicas para a Educação Infantil, tais como LDB e DCNEI, 

consideramos que, nossa prática deve ser guiada por esses documentos que não separam o 

cuidar do educar,  mas os associam, compreendendo o cuidar como indissociável do processo 

educativo, além de enfatizar as múltiplas linguagens. Adotar uma prática, considerando as 

orientações legais, dentro da rotina escolar é preciso ânimo, foco e estudos contínuos, uma vez 

que, nós, professores somos sujeitos em constante aprendizagem.  

  Ao ler Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários À Prática Educativa (FREIRE, 

1996) , somos encorajados a perceber e respeitar o discente como parte da sociedade 
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reconhecendo seus saberes e identidade cultural desmistificando a ideia da criança como uma 

tábula rasa, a partir dessa visão do professor pelo aluno o que nos diz a DCNEI em seu quarto 

artigo nos faz todo sentido.  

 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança , 

centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia , constrói sua  identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, observa , experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (CNE/CEB Nº 5, 

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).  

 

 Ao pensar a criança no centro do currículo e respeitando-a como ser histórico podemos 

construir um currículo que articula interesses e experiências do educando para que o mesmo 

sinta-se valorizado, por exemplo quando ouvimos e questionamos a fala de um aluno e abrimos 

o diálogo para toda a turma que apresenta novos questionamentos e complementações, nesse 

momento, trabalhamos e compartilhamos experiências, desenvolvendo sua identidade pessoal e 

atribuindo sentido às práticas sociais. Atentas à esse aspecto, surgiu o projeto alimentação. 

Durante os lanches em que eram oferecidos frutas ou almoço em que haviam legumes, 

ouvíamos muitas falas das crianças dizendo que não gostavam . Ao atentarmos para tais falas e 

respeitando as crianças como indivíduos com gostos e preferências, iniciamos diálogos que em 

parceria da música e arte criamos cartazes ilustrativos e tardes de degustação aproveitando para 

trabalhar as formas, cores e sabores das frutas. Hoje, a maior parte da turma alimenta-se de 

todas as frutas e legumes e aqueles que ainda não aceitam provar determinados alimentos são 

respeitados. 

  Em uma atividade, desenvolvemos múltiplos saberes assim, buscando contribuir para o 

desenvolvimento integral da criança, conforme aponta a LDB, no artigo 29: 

 

 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade(LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996). 

 

Ao ler o artigo descrito anteriormente torna-se confuso imaginar nossa prática docente 

capaz de atuar em tantos aspectos diferentes e compreender o ponto de partida para o todo. No 

entanto, de acordo as DCNEI Artigo 9º, os eixos do currículo na Educação Infantil são as 

interações e brincadeiras. Ou seja, torna-se necessário possibilitar experiências nas quais as 

crianças constroem e apropriam-se de conhecimentos pela interação com colegas e adultos.  

O brincar é meio de potencializar o desenvolvimento integral da criança em sua 

imaginação e ludicidade além da comunicação que se estabelece entre a própria criança e o 
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outro estabelecendo assim relações sociais. Em relação ao brincar, podemos identificar neste 

ato expressões de afeto e frustação e solucionar possíveis conflitos. 

Nessa direção, destacamos uma experiência que ilustra bem o que foi escrito 

anteriormente. Certo dia, chegou um novo brinquedo para o nosso GREI, o boneco do Chaves. 

Como toda novidade, todos estavam empolgados ansiavam ter o Chaves somente para si. 

Então, iniciou-se a famosa disputa por brinquedos. Durante o alvoroço que estava acontecendo 

na sala, o boneco do Chaves acabou por desmontar-se. Nesse momento as professoras 

poderiam tomar uma das atitudes, guardar o brinquedo ou conversar com a turma sobre o 

ocorrido com o boneco. Resolvemos dialogar mais uma vez, com auxílio da ludicidade. Como 

o boneco havia desmontado, dizemos para as crianças que ele estava machucado, precisávamos 

ajuda-lo e através desse fato desenvolvemos o afeto e cuidado pelo outro, a importância do 

médico que nos ajuda a melhorar e até mesmo a utilidade do celular que foi utilizado para 

chamar a ambulância que transportou o Chaves da sala para a secretaria onde ele passaria por 

uma cirurgia.  

A partir de um conflito observado durante o brincar trabalhamos a infância e as 

múltiplas linguagens – artes , imaginação e ludicidade e até mesmo o uso da tecnologia. 

 Pensar a educação nas vivências e interações no cotidiano escolar e nas experiências 

dos educandos  nos remete a uma pedagogia mais humanizada assim como a de Celestin 

Freinet , o educador francês pioneiro na ideia de uma pedagogia solidária e cooperativa, 

preocupou-se em sintonizar a escola com a vida, uma escola que deve ser ativa, dinâmica, 

aberta para o encontro com a vida, em união a família e comunidade contextualizada. 

Pedagogia alegre e que exista prazer no processo ensino aprendizagem. Como podemos dizer, 

uma escola dos sonhos. Nessa pedagogia de Freinet, também conhecida como Pedagogia do 

Bom Senso ou Pedagogia do Sucesso, está ligada a determinados princípios tais como  senso de 

responsabilidade, senso cooperativo, sociabilidade, julgamento pessoal, autonomia, livre 

expressão, criatividade, comunicação, reflexão individual e coletiva, afetividade.  Alguns dos 

princípios citados  são encontrados também nas propostas das políticas públicas para a 

Educação Infantil ou seja, essa pedagogia está próxima aos interesses do Currículo existente 

para nossos alunos. Proposta a qual contrapõem-se a pedagogia tradicional, marcada pela 

passividade do aluno, além do intelectualismo excessivo que muitas das vezes são requisitados 

pelos responsáveis que esperam pelas inúmeras folhinhas de atividade e trabalhinhos, que na 

maioria das vezes não fazem sentido algum para as crianças. 

No Art. 9º, as DCNEI apontam que as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem garantir, dentre outras coisas,  experiências que: 

“possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem 

seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade”. 
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Nesse sentido, ao estudar e pôr em prática a pedagogia de Celestin Freinet, além dos 

documentos legais, percebemos a criança como ser autônomo e que deve ser respeitada, 

principalmente sua capacidade imaginativa e criativa através das múltiplas linguagens. 

Acreditamos que, a postura da escola e do professor em relação às múltiplas infâncias e o que 

engloba, sejam atitudes de aproveitamento e não exclusão das vivencias das crianças, sejam 

elas chocantes ou não no ponto de vista individual, mas  partindo dos  interesses e 

questionamentos dos educandos podemos ajudar a criança a dar sentido a sua infância, seja ela 

qual for. Sendo assim, permaneço no mundo de Alice. 
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RESUMO 
 

O texto “Vivenciando as práticas do cotidiano: os olhares das crianças” tem como objetivo 

apresentar algumas considerações acerca da brincadeira na Educação Infantil. O interesse pelo 

brincar na Educação Infantil iniciou-se a partir da leitura de textos de autores como Vygotsky, 

que discute a evolução do brincar no desenvolvimento da criança, e Walter Benjamin, que 

discute a evolução histórica e social do brincar. Além da leitura de textos dos autores acima 

citados, as experiências vivenciadas em nossa prática profissional também foram fundamentais 

para a escolha do tema a ser trabalhado. Ao longo da nossa trajetória profissional como 

educadoras da Educação Infantil, tivemos a oportunidade de nos deparar com situações como: 

crianças que chegam atrasadas com frequência à Unidade Escolar, crianças que faltam sem 

motivo aparente, falas de alguns responsáveis de que a criança da Educação Infantil só vai para 

escola para brincar e se a criança só brinca, não tem problema faltar à escola, enfim, ora um 

olhar para a Educação Infantil com brincadeiras esvaziadas de significados, ora como espaço 

onde se prepara para ler e escrever. Diante do exposto, tais situações têm provocado em nós a 

necessidade de discutir sobre a importância e o valor que a brincadeira tem na Educação 

Infantil.  O brincar contribui para o crescimento corporal, o aumento da força, da resistência 

física e de coordenação percepto-motora. Contribui também para a socialização pelo exercício 

de vários papéis sociais. A partir da brincadeira de percurso com obstáculos, o qual chamamos 

de “Portal Mágico”, a criança tem a possibilidade de desenvolver várias habilidades, pois 

precisa passar sobre trilhas, sob bancos, entrar em túneis, rolar pneus, acertar alvos, passar por 

dentro ou por fora de formas geométricas, tudo com muita fantasia, estimulando a imaginação e 

a superação até alcançar o objetivo de chegar ao “Portal Mágico”. A criança brinca pela 

necessidade de agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao universo dos 

objetos a que ela tem acesso. A brincadeira representa a possibilidade de solução do impasse 

causado, de um lado, pela necessidade de ação da criança e, de outro, por sua impossibilidade 
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de executar as operações exigidas por essas ações.  A criança que brinca aprende a dominar a 

angústia, a conhecer o seu corpo, a fazer representação do mundo exterior e mais tarde agir 

sobre ele. Brincando, a criança explora as diferentes representações que tem do mundo. Quando 

brinca, a criança elabora hipóteses para a resolução de seus problemas e toma atitudes além do 

comportamento habitual de sua idade, pois busca alternativas para transformar a realidade. Os 

seus sonhos e desejos, na brincadeira podem ser realizados facilmente, quantas vezes o desejar, 

criando e recriando as situações que ajudam a satisfazer alguma necessidade presente em seu 

interior. Vygotsky nos diz que uma das funções básicas do brincar é permitir que a criança 

aprenda a elaborar/resolver situações conflitantes que vivencia no seu dia a dia. Para isso, usará 

capacidades como a observação, a imitação e a imaginação. Essas representações que de início 

podem ser “simples”, de acordo com a idade da criança, darão lugar a um faz-de-conta mais 

elaborado, que além de ajudá-la a compreender situações conflitantes ajuda a entender e 

assimilar os papéis sociais que fazem parte de nossa cultura. Através desta imitação 

representativa a criança vai também aprendendo a lidar com regras e normas sociais. 

Desenvolve a capacidade de interação e aprende a lidar com o limite. É comum observarmos a 

representação do cotidiano familiar nas brincadeiras em grupo, quando as crianças assumem os 

personagens que compõem a família, trazendo assuntos que são mais marcantes, como conflitos 

adulto/adulto, adulto/criança, criança/criança, mesclando as regras de convivência estabelecidas 

no grupo escolar para solucionar tais questões, além de demonstrarem muita desenvoltura na 

“educação” dos filhos da “família imaginária”, deixando transparecer o desejo de que tudo se 

resolva da melhor maneira possível e numa gostosa brincadeira. A criança tem a necessidade de 

brincar com a realidade e construir um universo particular, dando outra significação ao 

cotidiano, incorporando as suas vivências uma mística que enfatiza sua sensibilidade pelo 

mundo material. De acordo com Vygotsky, por meio do brinquedo, a criança aprende a atuar 

numa esfera cognitiva que depende de motivações internas. Nessa fase, ocorre uma 

diferenciação entre os campos de significado e da visão. O pensamento que antes era 

determinado pelos objetos do exterior passa a ser regido pelas ideias. A criança poderá utilizar 

materiais que servirão para representar uma realidade ausente, por exemplo, um boneco que 

vira filho. Nesses casos ela será capaz de imaginar, abstrair as características dos objetos reais e 

se deter no significado definido pela brincadeira. A criança passa a criar uma situação ilusória e 

imaginária, como forma de satisfazer seus desejos não realizáveis. Esta é, aliás, a característica 

que define o brinquedo de um modo geral. A criança brinca pela necessidade de agir em 

relação ao mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao universo dos objetos a que ela tem 

acesso. Para Vygotsky, ao reproduzir o comportamento social do adulto em suas brincadeiras, a 

criança está combinando situações reais com elementos de sua ação fantasiosa. Esta fantasia 

surge da necessidade da criança em reproduzir o cotidiano da vida do adulto da qual ela ainda 
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não pode participar ativamente. Quando, por exemplo, apropriam-se de bonecos, carrinhos, 

bolsas, roupas, e em segundos viajam para outros lugares distantes ou mundos mágicos. Porém, 

essa reprodução necessita de conhecimentos prévios da realidade exterior, deste modo, quanto 

mais rica for a experiência humana, maior será o material disponível para as imaginações que 

irão se concretizar em suas brincadeiras. A construção do real parte então do social, quando a 

criança imita o adulto e é orientada por ele e, paulatinamente, é internalizada pela criança. Ela 

começa com uma situação imaginária, que é uma reprodução da situação real, sendo que a 

brincadeira é muito mais a lembrança de alguma coisa que de fato aconteceu, do que uma 

situação imaginária totalmente nova. Conforme a brincadeira vai se desenvolvendo acontece 

uma aproximação com a realização consciente do seu propósito. As crianças desenvolvem-se 

por intermédio de suas próprias brincadeiras e das invenções das brincadeiras feitas por outras 

crianças e por adultos. Nesse processo, ampliam gradualmente sua capacidade de visualizar a 

riqueza do mundo externamente real, e, no plano simbólico procuram entender o mundo dos 

adultos, pois ainda que com conteúdos diferentes, estas brincadeiras possuem uma 

característica comum: a atividade do homem e suas relações sociais e de trabalho. Deste modo, 

elas desenvolvem a linguagem e a narrativa, e nesse processo vão adquirindo uma melhor 

compreensão de si próprias e do outro, pela contraposição com coisas e pessoas que fazem 

parte do seu meio e, que são, portanto, culturalmente definidas também. Ouve-se muito “faz-

de-conta que sou bombeiro e vou te salvar” ou “finge que sou médico e vou cuidar do seu 

filho”, já mostrando consciência das responsabilidades do mundo dos adultos e da necessidade 

de interação com outros grupos. Explorando esse mundo do faz-de-conta, utilizando fantasias 

de princesas, super-heróis, piratas, as crianças se transportam facilmente para um mundo 

paralelo, onde realizam desejos, onde a felicidade plena é possível. E durante essas brincadeiras 

conseguem se auto-avaliar e trazer para além desse mundo mágico os aprendizados e 

experiências vivenciadas. As dramatizações de histórias também são extremante prazerosas e 

proveitosas. Investigar sobre o papel do brincar na Educação Infantil nos possibilita aprofundar 

e defender sua importância não somente por si mesma, mas pela brincadeira como trabalho de 

construção e criação; brincadeira como momento em que as crianças exploram as diferentes 

representações que têm do mundo. O brincar está inserido nos diversos tempos, nos diversos 

lugares, nas diversas culturas seja pela permanência ou pela mudança, mas está sempre dando 

voz às crianças e permitindo que elas construam sua identidade. O brincar é algo integrador, 

pois há sempre um caráter de novidade, o que é fundamental para despertar o interesse da 

criança. À medida que brinca a criança vai se conhecendo melhor, construindo interiormente o 

seu mundo. Acreditando que brincar é fundamental tanto para crianças quanto para os adultos 

como espaço de experiências, trocas, construção e conhecimento, temos o dever de resgatar o 

tempo e o espaço para que as brincadeiras aconteçam. Para as crianças, o mundo é um vasto 
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parque de diversões. Os objetos e as brincadeiras são fascinantes, provocam o olhar. 

Principalmente quando constroem seus próprios brinquedos numa oficina de sucata.  E então, o 

que será que acontece durante o momento em que as crianças estão brincando? Aos olhos de 

um observador desatento, apenas coisas sem importância. Aos olhos de um pesquisador, ou de 

um educador, aspectos importantes estão ocorrendo: assimilação e apropriação da realidade 

humana, construção de hipóteses, elaboração de soluções para problemas, enriquecimento da 

personalidade, entre outros tantos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: infância; brincadeira; socialização  

 

I – BRINCADEIRA É COISA MUITO SÉRIA 

 

Podemos afirmar que a infância é um momento de descobertas essenciais para a 

construção do ser humano. É na infância que o ser criança inicia a sua relação com o mundo e 

que os aprendizados nascem pelas experiências por meio do brincar.  

É a partir da brincadeira que a criança realiza aquilo que ela deseja realizar; é na 

brincadeira que a criança é quem ela deseja ser. As crianças descobrem o mundo tocando nas 

coisas, ficando curiosas com as coisas e sendo as coisas. O brincar revela a possibilidade  de 

estar no mundo.  

A criança brinca pela necessidade de agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos 

e não apenas ao universo dos objetos a que ela tem acesso. “No brincar, as crianças vão se 

constituindo como agentes de sua experiência social, organizando com autonomia suas ações e 

interações, elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras de convivência social 

e de participação na brincadeira” (Borba, 2006, p.40).  

A brincadeira é o espaço por excelência da imaginação e da fantasia. Brincar significa 

libertar-se das coisas postas e imaginar, criar um mundo próprio. A criança que brinca 

experimenta-se e constrói-se através do brinquedo e do ato de brincar. Ela aprende a dominar a 

angústia, a conhecer o seu corpo, a fazer representação do mundo exterior e mais tarde agir 

sobre ele.  

Brincando, a criança explora as diferentes representações que tem do mundo. Pois, para 

as crianças o mundo é um vasto parque de diversões. Os objetos e as brincadeiras são 

fascinantes, provocam o olhar.  

Acreditando que brincar é fundamental tanto para crianças quanto para os adultos, na 

medidaem que é espaço de experiência, troca, construção e conhecimento, temos o dever de 

resgatar o tempo e o espaço para que as brincadeiras aconteçam.  



 

122 

No entanto, precisamos refletir como tem sido o momento do brincar no espaço escolar. 

O momento do brincar tem sido um momento de envolvimento entre professores/crianças e 

crianças/crianças ou tem sido o momento de “descanso” das professoras? Temos incentivado 

que nossas crianças criem, fantasiem ou temos podado/direcionado o poder de criação das 

crianças?  

Na verdade, nós educadores precisamos aprender com as crianças; precisamos ter uma 

escuta sensível a elas. Nós, educadores, precisamos ser seres brincantes; precisamos nos 

libertar de um cotidiano que muitas vezes acaba nos embrutecendo para nos abrir para o mundo 

da poesia da criança. Porque o brincar é a forma mais livre de expressão -  é a expressão do 

espontâneo. 

 

II – BRINCANDO COM O GRUPO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

(GREI) 5A 

 

         O Projeto Instituinte 2017 desenvolvido pela equipe da UMEI Dr. Paulo César de 

Almeida Pimentel chama-se “Brincadeira de criança, como é bom!”. Tal projeto vem reforçar a 

ideia de que a brincadeira  precisa estar presente no cotidiano da vida da criança. Tudo se torna 

mais prazeroso quando o lúdico permeia as ações. 

         Utilizando a imaginação e a criatividade alcançamos os objetivos desejados e para além 

deles. Comprovadamente o que se faz com alegria e satisfação é interiorizado com 

naturalidade. 

         Quando as crianças vestem as fantasias se transportam para um mundo fantástico, onde 

príncipes e princesas podem reinar juntos, levando para a brincadeira situações do seu cotidiano 

familiar ou situações vivenciadas em outros contextos, colocando-se nas mais variadas funções 

(o pai que trabalha, a mãe que cuida da casa e dos filhos, a criança levada que os pais chamam 

a atenção e ensinam o que é o certo) enfim, através destas vivências conseguimos observar 

como se dá a vida fora do espaço escolar. 

         E por que não transformar a sala num grande trem e viajar para o lugar mais longe que o 

pensamento levar? A partir do manuseio de revistas, livros, ilustrações por pura curiosidade e 

prazer, as crianças se apropriam de conhecimentos diversos e passam a admirar os mais 

variados lugares, países distantes e até planetas, suas características, costumes, utilizando as 

informações durante as brincadeiras. Simplesmente mágico!!! 

         As brincadeiras ao ar livre também são imprescindíveis para o desenvolvimento amplo e 

coletivo das crianças. Quando propomos um jogo de obstáculos, criando uma história de 

desafios,  para se chegar no castelo ao final do percurso, melhor ainda quando recebem a 
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missão e têm que passar por criaturas do imaginário, daquelas que só vimos em filmes, elas se 

deliciam e se transportam para o mundo da imaginação, se enxergando mesmo naquele 

ambiente construído ali, muitas das vezes com uma mistura “louca” das suas próprias ideias. E 

assim vamos desenvolvendo, potencializando habilidades com tamanha leveza que passam a 

ser parte do cotidiano, como as regras, domínio do corpo, senso de cooperação, entre tantos 

outros. 

         Em sala de aula adotamos a ludicidade como nosso pilar principal, pois acreditamos que 

atividades massantes, com poucos atrativos, metódicas, apenas passam como uma obrigação 

cumprida. Não marcam, não estabelecem vínculos. Mas quando iniciamos nossas rodas de 

conversa, já com material a ser utilizado, sempre colorido, diversificado, os olhos curiosos e 

sedentos de conhecimento brilham, os sorrisos pipocam, e a participação e o sucesso são 

garantidos. Nossos alunos se utilizam do que foi apreendido nessas rodas nas brincadeiras 

livres, na rotina diária. Vemos na prática o quão saudável e proveitoso é aprender brincando.  

Em uma corrida matemática, os alunos precisavam, utilizando peças de Lego, associar 

números e quantidades, numa disputa de tempo e acertos. Os resultados foram muito positivos. 

E nesse mesmo dia nos deparamos com as crianças se utilizando do jogo nas brincadeiras 

livres. É muito gratificante quando percebemos que o que pretendemos foi internalizado e que 

permanecerá por estar vinculada a algo que fez bem e divertiu. Assim também acontece ao 

fazermos brincadeiras com os nomes, palavras pertinentes ao assunto em pauta. Como flui com 

naturalidade, não enxergamos insegurança, medo de errar, todos se arriscam porque querem 

fazer parte da brincadeira do  “Quem sabe?”.  

Para motivar o raciocínio lógico, cálculo mental, também nos utilizamos de variados 

materiais atraentes como tintas, brinquedos, objetos que utilizam nas brincadeiras e o próprio 

corpo, sempre nos inserindo nas brincadeiras também, e então vemos os alunos colocando em 

prática nas mais variadas situações, por exemplo: hoje tem 7 meninas e 9 meninos. O outro já 

completa: o 7 pode formar com 3 + 4, ou 2 + 2 + 3. Logo outro fala: 7 + 9 = 16. E assim vamos 

percebendo o quanto vale a pena aprender brincando. Nessas atividades conseguimos abrir um 

grande leque de informações, fazendo-se naturalmente a interdisciplinaridade, envolvendo 

diversas áreas do conhecimento: artes, música, movimento, linguagem, raciocínio lógico, 

cálculos, conhecimento científico. 

         O espaço da  escola deve propiciar alegria em fazer parte dela, envolvendo todos da 

comunidade escolar. E nós, da UMEI Dr. Paulo César de Almeida Pimentel, temos uma 

educadora disfarçada de funcionária da CLIN, nossa querida Alexandrina Rodrigues Barcelos – 

mais conhecida como “Alê”. Que proporciona aos alunos momentos especiais de diversão e 

encantamento, com seus truques de mágica, seus malabarismos e um carinho acolhedor por 

cada criança da escola. 
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         Numa certa roda de conversas vimos a necessidade de destacar a questão racial e a 

diversidade cultural. Buscamos apoio na literatura infantil, utilizando duas obras fantásticas : 

“Os mil cabelos de Ritinha”, de Paloma Monteiro e Daniel Gnattali, onde todos viraram artistas 

fazendo novos penteados na sua Ritinha e ampliamos nossos conhecimentos pesquisando sobre 

o uso e costumes dos cabelos e penteados em várias épocas e lugares; o outro livro foi “Menina 

Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado, que encantou a todos, mostrando a 

importância de nossas raízes, da nossa história. E culminou num belíssimo espetáculo de teatro 

musical, onde cada um construiu seu personagem. Sucesso total!! 

         E como não falar das experiências vividas na brinquedoteca da escola!!! As crianças já 

entram nesse espaço com um brilho diferente nos olhos. E a magia acontece. Observamos um 

mix do que vivenciam junto às famílias e o que apreendem na escola. Falam de regras de 

convivência, respeito, união, amizade, solidariedade, parceria, divisão de tarefas, entre tantas 

outras coisas que algumas vezes achamos passarem despercebidas, mas que são observadas e 

utilizadas por nossos alunos. É ímpar esse momento de troca e brincadeiras com nossos alunos.  
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Refere-se a vários aspectos relacionados à gestão da Unidade Escolar: ações voltadas 

para a participação comunitária na escola, definição de objetivos e planos de gestão 

democrática, envolvimento das crianças nas deliberações (práticas de assembleias infantis ou 

outras que privilegiem a voz das crianças).  Também fazem parte deste eixo as estratégias que 

foram adotadas para a construção do Projeto Político Pedagógico das escolas, rotinas para a sua 

revisão ou outras relacionadas aos planos de trabalho. 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  
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A CONSTRUÇÃO DE UMA PEDAGOGIA NA ESCOLA DA PEQUENA 

INFÂNCIA – UMEI VINICIUS DE MORAES 

 

Eixo temático 3: Práticas de Gestão Participativa na Educação Infantil e a Construção 

Cotidiana do Projeto Político Pedagógico  

 

Fabiane Florido de Souza Lima  

fabianeflorido@gmail.com 

 

UMEI Vinícius de Moraes 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho é fruto de minha dissertação de mestrado defendida em maio/2016 na UERJ-FFP. 

Trata-se de um estudo resultante de minha prática docente como pesquisadora e diretora de 

uma escola da pequena infância, na rede municipal pública de Niterói. A pesquisa diz respeito à 

organização dos tempos e espaços que o coletivo infantil vivencia numa jornada de 9 horas 

diárias na UMEI Vinicius de Moraes, localizada no bairro do Sapê, que atende 

aproximadamente 220 crianças de educação infantil de 3 a 5 anos. A UMEI delimitada 

apresenta-se enquanto espaço potente de valorização das crianças pequenas, procurando 

desenvolver práticas educativas que reconhecem a criança como produtora de cultura e sujeito 

de direitos. Posto isso, a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), iniciada em 2014 e o 

primeiro desta UMEI, veio com a proposta de refletir e projetar um presente e um futuro para 

essa unidade educativa que desenvolve uma jornada de 9/5 com crianças e professores. A 

pesquisa foi fundamentada a partir do referencial teórico da Sociologia da Infância; referencial 

esse que ajudou na compreensão da infância como uma construção histórica, cultural e 

geograficamente contextualizada e que fomenta a criação de metodologias de investigação com 

as crianças e não apenas sobre as crianças. Quinteiro (2002) nos lembra do desafio que é 

pesquisar com as crianças: “pouco se ouve e pouco se pergunta às crianças, muito do que 

afirmamos sobre as crianças são argumentos construídos por adultos”.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pequena infância; tempos e espaços; Projeto Político Pedagógico.  
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Algumas demandas do trabalho pedagógico na UMEI Vinicius de Moraes levaram os 

profissionais a refletir e discutir, de forma mais sistemática, sobre a importância de se 

utilizarem de práticas educativas que respeitem as infâncias e as crianças pequenas, os direitos 

de aprendizagem das crianças de 3 a 5 anos. Repensar as práticas instituídas e ressignificar os 

espaços tem sido o foco nas reuniões e formações, de experimentos e propostas do grupo 

docente e gestor. Tais questões me causaram inquietações e me motivaram a realizar o 

Mestrado em Educação na UERJ/FFP – 2014-2016. 

Tratou-se de um estudo resultante de minha prática docente como pesquisadora da 

educação da pequena infância de 3 a 5 anos, na rede municipal pública de Niterói. A pesquisa 

buscou investigar à organização dos tempos e espaços que o coletivo infantil vivencia numa 

jornada de 9 horas diárias dentro da Unidade Municipal Educação Infantil. 

Em virtude de ser diretora da referida UMEI, encarei o desafio de pesquisar minha 

própria prática e realizei a pesquisa nesse local por acreditar que se tratava de um espaço 

potente de valorização das crianças pequenas, que procura desenvolver práticas educativas que 

reconhecem a criança como produtora de cultura e sujeito de direitos. A UMEI Vinicius de 

Moraes está localizada no bairro do Sapê, atende aproximadamente 250 crianças de educação 

infantil de 3 a 5 anos.  

O Projeto Político Pedagógico, iniciado em 2014 e o primeiro desta UMEI, veio com a 

proposta de refletir e projetar um presente e um futuro para essa unidade educativa que 

desenvolve uma jornada de 9/5
7
 com crianças e professores. É um reflexo das apostas dos 

educadores comprometidos com a educação pública, de qualidade e para todos. 

 

Auscultando as vozes infantis... 

 Um dos principais aprendizados de meu percurso de pesquisa foi o exercício da escuta. 

Como ouvir as vozes infantis no cotidiano da UMEI? Nos movimentos que fiz para auscultar
8
 

(ROCHA, 2008) essas pequenas vozes, mas de força tamanha, percebi que as crianças, de uma 

forma ou de outra, são competentes, perceptivas, participativas e nos apontam caminhos e (des) 

caminhos para a nossa prática. Percebi que precisamos enxergá-las como “possuidoras de 

muitas possibilidades” (FINCO, 2015, p.234), assim também fica em mente que, como diz 

Russo (2007), o professor de educação infantil “não ensina nem dá aulas.”. 

                                                           
7
 9/5: 9 horas diárias em 5 dias da semana. 

8
Rocha (2008) utiliza o termo auscutar contrapondo-se ao termo escutar/ouvir, pois este se associa a uma simples 

recepção de uma informação. Já quando se auscuta, também se compreende a comunicação feita pelo outro, 

envolvendo sempre: recepção-compreensão-interpretação. 
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Em setembro de 2015, após as discussões ao entorno do PPP da UMEI, a Equipe de 

Articulação Pedagógica (EAP) propõe ao grupo de professores um trabalho que reconhecesse e 

valorizasse a efetiva participação infantil no cotidiano da UMEI, dando destaque aos dizeres, 

olhares e perspectivas infantis para a organização do ‘dia’ na jornada de 9 horas.  

Na apresentação do projeto ‘A voz da pequena infância’, numa reunião pedagógica, 

projeto esse pensado primeiramente por mim enquanto pesquisadora, para estar auscultando as 

crianças quanto à organização dos tempos e espaços da UMEI, a professora Rita, de imediato, 

se interessou como uma forma de trabalho com seu GREI 4C (Turma da Estrelinha). Solicitou 

minha ajuda para estarmos pensando em como poderíamos dinamizar a assembleia de forma 

que as crianças entendessem de que se tratava e o objetivo de sua participação.  

Iniciamos o trabalho com o grupo, com a contação da Fábula de Esopo: A Assembleia 

dos Ratos. Achamos que assim, eles entenderiam melhor o que era uma assembleia. 

Colocamos, então, o desafio para o grupo para que eles decidissem e chegassem a um acordo, 

de que personagem iria colocar a sineta no pescoço do gato sem que o gato comesse o rato e, 

como isso seria feito. Muitas possibilidades foram levantadas pelas crianças como:  

 

Fernanda: Um rato coloca a sineta no gato enquanto ele estiver dormindo...  

Fabiane (pesquisadora): E se ele sentir o cheiro do rato e acordar?  

As crianças param para pensar se isso é possível acontecer. 

Lara: Ele coloca e sai correndo... 

Gabriela: O gato pega ele.  

 

As crianças ficaram num impasse para decidir o que realmente fazer. O objetivo estava 

sendo alcançado. Queríamos justamente isso: a discussão de um tema para a chegada a uma 

decisão. Com isso, em outra dinâmica, estaria subentendido que sempre precisaremos estar 

nesse movimento de discussão para saber se o que elas propõem é viável, se é prioridade e, que 

muitas vezes a tomada de decisões depende de fatores alheios às vontades pessoais. 

 

- O que vocês acham que é uma assembleia? Pergunto eu. 

- É quando os ratos ficavam contando segredinhos e depois espalham.               

Responde Lara. 

 

Lara, Fernanda e Gabriela se destacam no grupo e participam ativamente das propostas. 

Lara e Gabriela disputam pelo poder do grupo o tempo todo. As duas são donas de uma 

personalidade muito forte. 

 

- Tia... e a assembléia? (Lara pergunta na hora da entrada) 

 

Lançada a proposta na turma da Estrelinha, agora se tinha um novo desafio: fazer uma 

assembleia para decidir quais as atividades seriam desenvolvidas no dia 13 de outubro, quando 
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se estaria comemorando a semana da criança. O dia 14 já havia sido planejado pelos 

profissionais da UMEI, sendo acordado em reunião que a verba arrecadada na festa julina seria 

utilizada numa festa para as crianças nessa semana. Sendo assim, decidiu-se por contratar um 

espetáculo circense. 

Nessa atividade, percebi que uma das dificuldades do trabalho com esse projeto é que 

nós educadores da infância não temos experiência na tarefa de ‘ouvir’ as crianças. Muito se tem 

que experimentar. Escutar as crianças tem um caráter transformador na construção de práticas 

que levem à participação infantil sujeitas a ação no cotidiano. Cabem a nós, professoras que 

trabalhamos com a educação infantil, sermos ousadas e aceitar o desafio diário de ouvi-las no 

que tem para nos dizer e tornar as suas falas centro de entendimento dos contextos em que 

estão inseridas. 

 

Sobre o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da UMEI Vinicius de Moraes 

O espaço educativo que atende a pequena infância acaba assumindo papéis e 

responsabilidades que outras políticas não conseguem chegar. Com isso, quando a equipe de 

profissionais da UMEI, crianças e famílias apontam a necessidade para a construção de um 

documento (PPP)
9
, pensa-se na importância que este será para orientá-los quanto ao 

funcionamento, organização e planejamento da unidade em uma jornada diária de 9/5. Assim 

sendo, percebe-se o papel da instituição pública comprometida com a infância e com as 

políticas públicas e as leis que norteiam e garantem os direitos das crianças. 

O documento foi iniciado em 2014, como dito anteriormente. Após o amadurecimento 

de algumas questões e a vivência de alguns retrocessos, sentiu-se a necessidade do registro do 

documento, do respaldo democrático, da discussão teórica e prática e da construção 

propriamente dita do PPP. Em 2015, foi apresentada a primeira versão do PPP da UMEI 

Vinicius de Moraes. Após dois anos da inauguração da escola, já se observam alguns resultados 

do trabalho que foi iniciado, a partir das orientações das práticas negociadas com o grupo de 

profissionais. O objetivo do documento foi sistematizar as diretrizes de um trabalho comum, 

orgânico e articulado. 

Todos os envolvidos na comunidade escolar (educadores, trabalhadores de serviços 

gerais, merendeiras, pessoal da secretaria, da portaria, direção, Equipe de Articulação 

Pedagógica (EAP), famílias e crianças) foram convocados a participar efetivamente como 

vigilantes e construtores permanentes deste projeto de trabalho que não pretendia ser uma 

enumeração de autores e leis, e sim, um reflexo e um projeto de espaço educativo de qualidade 

e, de certo, parte de um projeto de sociedade. 

                                                           
9
 Projeto Político Pedagógico 
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 Com a construção do documento, o canal de diálogo ficou aberto e pode ser apropriado 

por toda a comunidade escolar para a reflexão-discussão-planejamento-replanejamento das 

propostas que surgirem na UMEI. Este é um dos pressupostos da gestão democrática e espera-

se assim que todos continuem fazendo suas contribuições, sugestões. Uma proposta pedagógica 

é sempre uma possibilidade de construir caminhos novos para o enfrentamento das questões 

que impedem, ou dificultam a escola da infância(s) de ser mais, como nos convoca a pensar 

Paulo Freire. Dinâmico, aberto e flexível, assim, o grupo propôs a configuração do PPP e, desta 

forma, que ele possa qualificar, fazer refletir e inovar as práticas na UMEI.  

O trabalho junto às professoras teve foco no direito à participação das crianças na 

seleção de temas, espaços, tempos, problemas, e na resolução de seus próprios conflitos. Nas 

discussões em grupo, era considerada que grande parte da geração de professoras da UMEI 

viveu momentos em uma escola ainda muito tradicional, arcaica, rígida e com dificuldades de 

conceber e organizar uma educação com um protagonismo mais ativo das crianças.  

A perspectiva de trabalho adotada envolveu aspectos teóricos presentes nas concepções 

de educação sócio construtivistas, que compreendem que o conhecimento deve ser construído 

com e pela criança, que entende a infância como um ser e não um vir a ser. A professora nesse 

sentido media essa relação entre a criança e o mundo que ela deseja conhecer e já conhece. 

Grande parte do trabalho proposto estava diretamente vinculada às leituras das propostas das 

escolas de Educação Infantil de Reggio Emilia
10

 (Itália) e a escola da Ponte
11

 (Portugal) e seus 

desdobramentos que se expressam por uma preocupação com as linguagens das crianças e sua 

estética, os espaços e sua intencionalidade e a prática das assembleias, autogoverno e auto-

organização das crianças. 

 Alguns eixos centrais que organizaram e nortearam as discussões para a construção 

desse projeto estavam relacionados com questões pontuais para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico como a dupla regência nos grupos de referência da educação infantil, a inclusão, a 

diversidade, as assembleias, o CEC e as rotinas dentro da perspectiva educarcuidar
12

, o 

trabalho coletivo, com a pedagogia de projetos e nos espaços da UMEI. 

O eixo do trabalho que apresento aqui girou em torno da participação ativa das crianças 

nos planejamentos de algumas atividades e decisões a serem tomadas no dia a dia da UMEI. O 

ano de 2015, o grupo iniciou um trabalho de consolidação de uma estratégia que envolvia as 

próprias crianças de 3 a 5 anos se servirem durante o almoço no refeitório e também, ouvi-las 

                                                           
10

Através do livro As cem linguagens da criança: uma abordagem de Reggio Emília na educação da primeira 

infância (MALAGUZZI, 1999) que trás algumas experiências realizadas nessa região da Itália em escolas de 

educação infantil, utilizando as mais diversas linguagens. 
11

Para saber mais sobre a perspectiva da Escola da Ponte, a educação por centros de interesse e as assembleias é 

importante consultar o livro “Caminhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar” de José 

Pacheco. 
12

 Uso educarcuidar para mostrar a indissociabilidade e o movimento dos termos. 
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para que decidissem sobre atrações e atividades na semana da criança. Mas, esses foram apenas 

alguns exemplos de algo que se pretende ainda maior, do início de um trabalho que se 

configura dentro da pedagogia da infância da UMEI. 

 

Chego ao refeitório. Hora do almoço. Vou observar o self-service, projeto da UMEI. 

As bandejas foram aprontadas pelas merendeiras e já estão em cima de cada mesa para 

que cada grupo se sirva. No GREI 4C – Estrelinha, a professora Rita serve cada 

criança. Imediatamente questiono a professora o porquê daquilo. Ela disse que 

combinou com as crianças que na primeira vez elas serviriam o grupo e na repetição 

as crianças poderiam se servir sozinhas. Continuo sem entender. Lara presta atenção 

em tudo.  

- Rita, deixe as crianças se servirem logo! Qual a diferença da primeira para a segunda 

vez? 

- Fabiane, assim vai mais rápido.   
- Mas não é esse o objetivo... 

Lara prestando atenção, na nossa conversa em tom de brincadeira, começa a servir os 

colegas para ajudar. E eu, brincando que estou brigando com a professora, falo para as 

crianças se servirem sozinhas e não darem atenção a Rita. 

- Tia, pode deixar que eu ajudo... (diz Lara). 

- Lara, tia Rita não entendeu... cada um deve se servir como os outros colegas estão 

fazendo... 

Lara senta para fazer seu prato e eu e Rita caímos na gargalhada. 

 

Lara participa ativamente das propostas da escola e tem um senso de percepção com 

relação a sentimentos muito grande. Ela entendeu o conflito gerado com a professora com 

relação a ela (professora) não estar cumprindo com o combinado do self-service. Tentou 

imediatamente ajudá-la a sair daquela situação. A professora percebeu que realmente não tinha 

propósito servir as crianças quando o objetivo era elas se servirem com autonomia. 

Com isso, os profissionais deixam claro que a intenção é construir sentimentos de 

responsabilidade e independência nas crianças desde a mais tenra idade. Compreender 

limitações e potencialidades emocionais, físicas, cognitivas e sociais de cada grupo, 

pretendendo-se assim, que pouco a pouco as crianças se tornem cada vez mais protagonistas de 

seu processo educativo. Com isso, estar-se-á mais de acordo com a ideia de uma sociedade 

emancipada. Como criar cidadãos sem que estes possam experimentar a cidadania? Como 

ensinar democracia em um ambiente rígido e centralizador? Experiências de ouvir e possibilitar 

à voz as crianças da pequena infância envolve trabalhar as hipóteses dentro do possível, 

apresentar alternativas, discutir realidades e resolver problemas. A educação tem um papel 

fundamental na produção, proposição e construção de experiências emancipatórias. 

 

I(n) concluindo... 

Cotidianamente, lutamos contra a produção de uma experiência escolar infantil que se 

encaminhe para uma perspectiva de produtividade escolar, ou seja, que se encaminhe para 

ideia de antecipação da escola de ensino fundamental, na qual as crianças supostamente seriam 

preparadas para uma experiência de sucesso escolar no futuro. Assim, revela-se um desafio 
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pensar a educação da pequena infância no cotidiano, na criança e suas relações, no tempo 

imediato que compartilha conosco sua existência.  

A pesquisa provocou o desafio de pensar/praticar práticas educativas que possam 

construir coletivamente significados favoráveis ao coletivo infantil na jornada diária de nove 

horas. Dessa forma, temos nos desafiado em buscar estratégias de auscutar as crianças e dentro 

do possível contemplar suas demandas. 

Por vezes, enfrentamos nas discussões de pesquisa algumas questões complexas, 

também atravessadas por nossas lentes epistêmicas: será que de fato existe na pesquisa com 

crianças a possibilidade do discurso infantil não ser subalternizado pela lógica adultocêntrica? 

Como dialogar e enfrentar as diferenças geracionais impostas aos adultos e às crianças no 

tempo-espaço onde se desenvolve trabalho o investigativo? (FERREIRA, 2004). Trata-se de 

questões para as quais não temos respostas definitivas, mas inúmeras perguntas que se 

complexificam e se abrem para novas questões.  

A pesquisa, além de indicar mesmo que de forma humilde e não prescritiva, a 

necessidade de se cumprir o caráter emancipatório que caracteriza o trabalho pedagógico com 

crianças pequenas, dependendo de cada unidade especificamente, também revela que a 

educação da pequena infância depende muito do comprometimento dos governos na 

consolidação de políticas públicas que garantam a efetivação do direito de uma educação de 

qualidade e atendimento para os pequenos de 0 a 5 anos de idade. 
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NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
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RESUMO 

 

Este trabalho é resultante de inúmeras questões que venho encontrando em meu percurso como 

professora e pesquisadora na Educação Infantil pública no município de Niterói - RJ. Tais 

questões me desafiam a uma pesquisa  sobre as concepções de infância expressas na elaboração 

do Projeto Político Pedagógico dentro deste contexto educacional. Meu intuito é pensar a 

gestão da educação infantil em uma perspectiva participativa e sociológica, entendendo as 

crianças como sujeitos sociais, que transformam e são transformados à medida em que 

interagem entre si e com os adultos nos cotidianos em que se inserem. A finalidade deste 

trabalho é trazer elementos de uma pesquisa que nos instigam a pensar sobre a urgência em se 

romper com práticas autoritárias e centralizadoras nas tomadas de decisões na educação 

infantil, onde o adulto se coloca em uma posição de superioridade no planejamento das ações 

cotidianas e não se propõe a escutar e valorizar os interesses das crianças.   À luz das 

contribuições de Sirota (2001), Rosemberg (2007), Faria e Finco (2011) e Moss (2009), 

proponho um recorte sobre a construção do Projeto Político Pedagógico, uma das principais 

ferramentas para a gestão democrática, a partir de um olhar para a criança como sujeito que é 

partícipe da sociedade e dos processos sociais cotidianos,  e sob essa perspectiva,  me proponho 

a  investigar as possibilidades de gestão participativa  na educação infantil, através de uma 

etnografia da participação da infância (GRAUE e WALSH, 1998). Trazendo relatos de minha 

experiência enquanto diretora de uma Unidade Municipal de Educação Infantil,  proponho uma 

discussão sobre  caminhos, desafios e possibilidades de participação das crianças de 3 a 5 anos 

no contexto da Educação Infantil pública. Para provocar a reflexão que se desenvolverá ao 

longo do texto, fica a questão:  estamos nós, gestores e profissionais da educação, construindo 

projetos políticos pedagógicos que de fato dialogam, retratam,  comportam, negociam ou que 

interditam  a expressão das  vontades do coletivo infantil (Faria e Finco,  2011)? 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Participação; Projeto Político Pedagógico. 
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Com o presente trabalho, minha intenção é instigar a uma reflexão sobre  possibilidades 

de uma gestão democrática exercida através da escuta sensível, capaz de promover as 

participações das crianças na organização e planejamento das atividades cotidianas de uma 

Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI). As questões que me movem a esta pesquisa  

me levam a investigar quais práticas são efetivamente realizadas nas Unidades destinadas ao 

atendimento à pequena infância que contam com as vozes das criança e o que pensam as 

crianças sobre o atendimento que lhes é oferecido e a respeito de suas participações no 

cotidiano da Educação infantil.  Pensando no Projeto Político Pedagógico como instrumento 

legal, instituído para que a gestão democrática seja garantida , ainda busco respostas possíveis à 

questão: quais aspectos contribuem (ou não) para a reverberação das vozes infantis na 

construção de um projeto político pedagógico que valore e acolha a participação das crianças? 

O local onde me insiro como professora e onde atualmente venho exercendo a função 

de diretora é a UMEI Prof.ª Áurea Trindade Pimentel de Menezes. Deste lugar que falo, busco 

um olhar de estranhamento para o campo, como professora pesquisadora, no sentido 

preconizado por GARCIA (2001), como aquele que chega ao campo despido de certezas e 

sensibliza o seu olhar e sua escuta direcionados para lugares antes não explorados, desta forma, 

percebo a UMEI  como frutífero lócus de pesquisa. 

Localizada no bairro de Itaipu, região oceânica de Niterói, a UMEI foi inaugurada no 

ano de 2013, na égide do Programa Mais Infância, política pública implementada neste mesmo 

ano cujo objetivo central é o de expansão do atendimento às crianças de 0 a 5 anos em 

Unidades de Educação Infantil em período integral no município. 

Com o intuito de fazer uma breve aproximação do leitor com o contexto em que se dá a 

Educação Infantil no município de Niterói, trago, a princípio, uma rápida apresentação do 

Programa Mais Infância.   

Em um passado ainda muito recente, as crianças tornaram-se sujeitos de direitos, as 

legislações vigentes passaram a garantir a elas o direito à educação em creches e pré-escolas. O 

Plano Nacional de Educação institui que municípios devem ofertar 50% das vagas para 

crianças até 3 anos de idade e torna obrigatória a matrícula da criança a partir de 04 anos de 

idade na educação básica, obrigando os municípios a garantirem 100% das vagas para as 

crianças a partir desta faixa etária. De forma a cumprir com determinações legais, o município 

Niterói implanta em 2013, uma política pública de expansão da oferta de vagas na Educação 

Infantil Municipal, o Programa MAIS INFÂNCIA. 

A implantação do programa teve como objetivo central inaugurar, a partir de 2013, 

cinco novas Unidades Municipais de Educação Infantil por ano. [...] 20 novas UMEIs em 
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tempo integral até 2016, representando quase 80% de expansão em quatro anos.
13

 

Em 2014, em um artigo publicado por Macedo, Rodrigues e Pereira no XI Colóquio 

sobre Questões Curriculares - Currículo na Contemporaneidade: Internacionalização e 

Contextos Locais,  intitulado “MAIS INFÂNCIA: Os caminhos trilhados para a educação 

infantil pública com qualidade social, no município de Niterói”,  as autoras afirmam que o  

 

MAIS INFÂNCIA não se resume em uma proposta de expansão da rede física, de 

modo quantitativo, mas pode ser definido como um programa de expansão e 

estruturação da rede já existente, tanto em termos estruturais, quanto pedagógicos (p. 

1616).  

 

 Desta forma, para além das diretrizes que visam a expansão física da rede, encontramos 

no documento registros que demonstram a preocupação com a participação de todos os 

interessados na educação das crianças. Como mencionado, as autoras acima complementam: 

[...]projeto arquitetônico que expresse a proposta político pedagógica da rede e a 

especificidade do atendimento, [...]promover, através de Conselhos Escola 

Comunidade (CEC), a participação de todos os segmentos da sociedade em amplo 

debate sobre a melhoria da qualidade de Educação Infantil no município. (p.1616). 

 

Em busca de possibilidades ou impossibilidades de respostas para as  questões que 

coloco no início deste texto, utilizo para um aprofundamento  teórico, o pensamento de autores 

que nos provocam reflexões sobre as infâncias e sobre a Educação Infantil e as concepções que 

se materializam nos cotidianos a partir da implementação de políticas públicas direcionadas ao 

atendimento às infâncias. Para pensarmos sobre os modos como hoje ainda se configuram as 

Unidades de atendimento à criança pequena, algumas reflexões são de grande relevância: 

[...] esquecemos que a criança pequena está vivendo sua humanidade hoje, sua 

cidadania hoje, ao mesmo tempo que constitui as bases para o futuro. Esquecemos que 

a curta duração da primeira infância diante de uma esperança de vida de 70 anos - 5,6 

anos, 3 para os bebês - constitui a vida inteira de uma criança pequena, de um bebê.  

Permanecer oito horas numa creche ou numa pré-escola excessivamente quente, ou 

fria; sem espaços adequados para brincar; com adultos sobrecarregados; sem área 

externa para correr, sem estímulo para saciar a curiosidade, à espera das rotinas é um 

sofrimento para qualquer um.  Se a infância é transitória na vida da pessoa, ela é 

duradoura para quem a vive e permanente como etapa da vida na sociedade ( 

ROSEMBERG, 2007, p. 9). 

 

 Através deste pequeno parágrafo, podemos ser levados a uma reflexão sobre os 

equipamentos construídos para Educação Infantil. Julgo importante compreendermos se as 

práticas possibilitadas na Educação Infantil, sob a égide do Programa Mais Infância revelam 
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preocução com o tempo que as crianças precisam viver suas infâncias, buscando entender como 

as crianças percebem o equipamento onde são atendidas, percebendo se de fato nestes espaços 

lhes são possibilitadas as múltiplas experiências por elas requeridas.  Esta pesquisa demonstra a 

preocupação com este viés e se posiciona no sentido de buscar saber se o Programa tem 

corroborado ou não para o que Rosemberg coloca a partir das suas pesquisas.  Ainda na citação 

acima, somos provocados a pensar sobre a estrutura oferecida para o atendimento às crianças 

na Educação Infantil, e a partir desta análise, pretendo dentre outras questões, observar o 

espaço criado para este atendimento na UMEI em questão. 

O prédio que hoje pertence a UMEI Prof.ª Áurea Trindade Pimentel de Menezes, em 

2011 foi preparado pela prefeitura de Niterói através de uma grande reforma para abrigar as 

crianças de uma outra UMEI que passava por sérios problemas de estrutura física já há muitos 

anos, sofrendo com enchentes constantes. Outrora pertencia a uma escola privada e então, 

quando o prédio foi desapropriado pela prefeitura foram feitas muitas adaptações para que 

pudesse atender às necessidades de uma Unidade Municipal de Educação Infantil.  Muitas 

adaptações foram feitas e, contudo, o espaço ainda assim permaneceu muito limitado. 

 Apresenta cinco salas de aula e atende a um grupo de três anos (GREI3), dois grupos de 

quatro anos (GREI4A e GREI4B) e dois grupos de cinco anos (GREI5A e GREI5B).  Pela 

portaria que rege a modulação do quantitativo de crianças por grupo (Portaria FME 087/2011), 

cada grupo tem como limite o número de 20 crianças, podendo se estender para mais duas em 

casos de extrema necessidade, contudo, das 5 salas, apenas duas comportam esse número de 

crianças e as outras três comportam, no máximo 16 crianças devido às salas de aula serem 

muito pequenas.  Além das salas de aula, a Unidade apresenta para as crianças uma sala de 

multimeios, onde tem espaço para TV, leitura, arara com fantasias e funciona como um espaço 

para atividades diversas, assim como o nome anuncia.  O refeitório da Unidade tem capacidade 

para 40 crianças fazerem as refeições de forma confortável.  Apresenta no térreo um banheiro 

infantil feminino  com três chuveiros e um infantil masculino sem chuveiros, um banheiro 

feminino adulto e um adaptado para pessoas com deficiência. No andar superior de um prédio 

em anexo existe um banheiro infantil com um chuveiro e um banheiro de adulto. A unidade 

possui uma secretaria com banheiro, uma sala de direção e um almoxarifado.  Uma varanda 

grande se constitui como parquinho, apresentando brinquedos plásticos, tais como: escorregos, 

gangorras, casinha de bonecas, túnel, dentre outros,  e grama sintética. 

 A Unidade, que conta com dez professoras, duas para cada grupo; equipe de articulação 

pedagógica composta por uma diretora, uma diretora adjunta, uma coordenadora, uma 

pedagoga; um agente administrativo e uma auxiliar de coordenação; equipe de apoio 

operacional composta por três funcionárias de serviços gerais e três merendeiras.   
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 O horário de funcionamento da Unidade é das 8 às 17 horas e às quartas-feiras por 

ocorrerem as reuniões pedagógicas, as crianças são dispensadas às 15 horas. 

Para a compreensão do contexto social e cultural em que está inserida a UMEI, trago 

informações sobre o bairro ao qual pertence, que considero relevantes para a pesquisa.  O 

bairro de Itaipu, assim como os outros da região possui uma vasta área natural, composta por 

praias e uma expressiva extensão de mata atlântica preservada, que se constitui no Parque 

Estadual Serra da Tiririca, onde é possível a realização de trilhas para estudo e lazer. 

 Além das riquezas naturais, o bairro apresenta uma grande riqueza cultural e histórica, 

que se constitui como patrimônio da cidade de Niterói.  Na praia de Itaipu existem sambaquis 

que guardam registros históricos de animais e habitantes que ali viveram há muitos séculos 

atrás e o Museu Arqueológico de Itaipu, que traz à comunidade e aos visitantes uma exposição 

permanente dos materiais encontrados nas dunas e nas ruínas de um antigo abrigo para 

mulheres, conhecido como Recolhimento de Santa Tereza, existente ali no século XVIII.  Na 

praia também existe a colônia de pescadores, que guarda uma riqueza histórica e cultural muito 

importante a ser preservada e em um outro ponto do bairro, em um outro loteamento, existe um 

espaço de resistência quilombola conhecido como Quilombo do Grotão. 

Arqueologia em Itaipu 

 

Ossos de pessoas desconhecidas 

Casa de palha dos índios 

Tronco de árvore 

Madeira Bruta 

Árvore de fruta 

Os golfinhos aparecem na hora da pesca 

E os filhotinhos dos peixes 

Pedras dentro do vidro 

De areia e conchas 

Gavião que parece avião 

Uma pessoa na canoa 

Tartaruga não pode pescar, mas vive no mar 

Esqueleto lá no morro das andorinhas 

Com toda riqueza marinha. 

(Texto coletivo produzido com o GREI5 - 2016,  sobre o Museu de 

Arqueologia de Itaipu
14

 ) 

 

 As proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 

2010) fortalecem os aspectos pedagógicos da UMEI na decisão coletiva de buscar garantir às 

crianças oportunidades de contato com diferentes culturas e com a história local. A apropriação 

dos espaços externos tem se constituído como um rico campo de fomento à curiosidade e de 
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aquisição de conhecimento sobre múltiplas questões, e de diálogo com as crianças sobre temas 

transversais, abrindo caminhos  de conhecimento para crianças e adultos. 

 Até o momento, trago algumas observações da forma como um adulto concebe  o 

espaço físico da UMEI.  Mas como o percebem as crianças?   

 

[...]ficam a saber (os investigadores) tudo sobre os contextos de atendimento da 

criança excepto o que representa para as crianças, e também para os adultos, 

permanecer ali dia após dia, semana após semana, abstendo-se de fazer quaisquer 

perguntas sobre o que significa para as crianças passarem a maior parte dos seus 

primeiros anos de vida em contextos de atendimento institucionais e sobre as 

implicações sociais que isso pode ter.  (GRAUE e WALSH, 1998, p. 12 grifos do 

autor). 

 

 Em encontros semanais com crianças de 03 a 05 anos para conversas sobre o cotidiano 

na UMEI e, especialmente a fim de saber como este cotidiano é atravessado por questões 

geradas a partir das dificuldades com a estrutura física da UMEI, busco escutá-las e entender o 

que elas dizem a respeito do espaço que lhes é ofertado.  Para além dos espaços internos, 

também é conversado com as crianças sobre os espaços do bairro que a UMEI utiliza, e sobre 

eles, trago os registros de algumas falas: 

Eu gosto de passear no Museu, porque lá tem muita coisa legal. Tem estátuas, dá pra 

correr, brincar... tem uma oca, que eu gosto de fingir que tem um amigo ali do meu 

lado. (Sofia Siqueira, 6 anos) 

Gosto de passear pelas ruas e ir na casa da professora...brincar com os brinquedos da 

filha dela. E gostei de ir na casa da Rafa (amiga da turma). Benjamim, 5 anos (Grifo 

do autor). 

 

 

De acordo com a fala da professora Aline Pimentel,  que atende às crianças do GREI5B, 

quando lhe perguntei por que ela considera importante a visitação aos espaços externos à 

UMEI:  

Ao se deslocarem do espaço da escola e visitarem o entorno, os espaços externos, as 

crianças aprendem de maneira natural.  Fazer esse movimento as proporciona olhar 

para fora, onde também há muito que aprender. [...]Hoje em dia, poucos são os 

espaços em que as crianças podem brincar livremente. Nem todas as escolas dispõem 

de um pátio amplo, arborizado.  No entanto, visitar outros espaços, como o Museu, o 

Horto ou o próprio entorno da escola, proporcionamos, além do prazer do brincar, o 

conhecimento ecológico da região em que estudam e moram. Esse contato com a 

natureza faz bem às crianças e só elas sabem o quanto.  Elas estabelecem relações com 

a natureza, ampliando a visão de mundo. 

 

 As falas revelam o reconhecimento da importância de vivenciar outras experiências 

nos espaços externos à UMEI.  A professora expõe sobre a dificuldade com espaços para que as 

crianças brinquem livremente, pois o espaço físico não dispõe de pátio amplo e com elementos 

da natureza. 
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Nas reuniões de planejamento e avaliação pedagógica, do ponto de vista da estrutura 

física e arquitetônica da UMEI, as principais dificuldades que os profissionais dizem encontrar 

no trabalho com as crianças nesta Unidade são as relacionadas ao espaço físico.  Os espaços 

são pequenos e insuficientes para as atividades que gostariam de realizar. 

 

 Em busca de falas das crianças sobre as dificuldades que encontram com o espaço físico 

da própria UMEI, me surpreendo com o fato de que as crianças não estão focadas no espaço 

físico como um limitador.  A criança, como potência, no sentido atribuído por Deleuze (1997) 

vêem esses ambientes de outra forma. Demonstram que sentem-se felizes e que gostam dos 

ambientes da UMEI. Nas reuniões, são unânimes quanto à preferência ao parquinho.  Nesse 

momento da conversa o Lion, de 6 anos, fala que o balanço de pneu arrebentou e que estava 

sentido falta do brinquedo. Prometi que compraria a corda para recolocá-lo. As insatisfações 

das crianças giram em torno da forma como os espaços são utilizados, o que me surpreendeu, 

pois fui ao campo pensando que as crianças teriam críticas a fazer sobre o espaço pequeno.  As 

questões apresentadas são mais relacionadas a uma rotina rígida, construída pelos adultos de 

forma a serem “melhor” aproveitados os espaços. 

Eu não gosto de dormir porque eu tenho vergonha.  Eu tenho pesadelo. (Gabriel Leão 

- 4 anos) 

 

 Nas conversas com as crianças, o exposto também se caracteriza nas falas da Laura, 4 

anos. 

 

LAURA -Eu não gosto desta sala (de Multimeios), porque eu não gosto de ver filme. 

DÉBORA - Ué, mas nessa sala você pode fazer outras coisas, sem ser ver filmes. 

Aqui tem fantasias, tem fantoches, tem lugar pra ler histórias e livros…. 

LAURA - Eu queria usar as fantasias. Mas a professora só quer ver filme. 

 

Fora das rodas de conversa, por exemplo, no contato do dia a dia, algumas crianças 

expressam frequentemente resistência aos momentos de descanso após o almoço.  Expressam 

que não têm vontade de ficar na sala para descansar. Arthur, 4 anos, diz que não gosta de 

dormir, Davi, 4 anos, alegou o seguinte para a sua professora: “Minha mãe disse que hoje eu 

não vou dormir.” E as ações das professoras são as de revelar que não precisam dormir, mas 

precisam deitar, fechar os olhos e ficar quietinhos nas salas de aula após o almoço, locais onde 

são colocados colchonetes com lençóis, as luzes são apagadas e as cortinas são fechadas para 

que possam descansar. Muitas discussões acontecem em torno desta questão, porém, ainda não 

foram elencadas formas de minimizar as dificuldades encontradas. O que promover às crianças 

que não desejam dormir? Onde elas poderiam ficar? Em uma concepção adultocêntrica, as 
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normas de organização dos tempos e espaços ainda não concebem outras possibilidades para 

este momento, sob justificativa da falta de um dormitório  na Unidade para o descanso das 

crianças. Ainda existe a necessidade de se privilegiar a questão no projeto político pedagógico, 

pois ainda não são apontadas soluções para o problema.  

Na conversa com as crianças, fiz a seguinte pergunta: 

DEBORA - Da mesma forma que tem crianças que não gostam da hora do descanso, 

na UMEI existem crianças que gostam, como aqui mesmo já foi dito.  O que poderiam 

fazer aqueles que não gostam de dormir, já que as salas de aula estão ocupadas com os 

colchonetes e com as crianças que dormem? 

RAFAELA -  A gente poderia deixar eles quietos lendo livros na secretaria. 

DÉBORA - Mas na secretaria não teria espaço pra todo mundo, não teria nada 

interessante para crianças lá e os funcionários estão trabalhando. 

MARIA CECÍLIA - Ahhh já sei, já sei!!! A gente vai ver um vídeo na televisão.   

DÉBORA - Humm, e aonde seria esse vídeo? 

MARIA CECÍLIA- Aqui (sala de multimeios). 

RAFAELA - Neste tatame. 

DÉBORA - E alguém tem mais alguma sugestão? 

CLARA - Eu acho que pode ir pro parquinho. 

RAFAELA - Mas no parquinho depois do almoço vai passar mal! 

  RAFAELA - E baile à fantasia? (risos) 

DÉBORA - Mas com os outros dormindo?? 

(Todos começam a rir) 

SOFIA - Que tal assim, quando as pessoas não quiserem dormir, ficam assistindo 

filme na Multimeios.  

DÉBORA - Então vamos conversar com as professoras sobre as propostas de vocês. 

Combinado? 

 

Após esta conversa, me comprometi com as crianças a levar a proposta para a reunião 

com as professoras, e desta forma, o assunto está em discussão com o grupo docente. 

 Para que as questões do espaço físico limitado sejam minimizadas, a equipe gestora da 

UMEI firmou parceria com as direções do Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI), Horto 

Botânico de Itaipu, Quilombo do Grotão e também o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

Nesses espaços, as famílias e crianças são muito bem acolhidas quando ocorrem os muitos 

festejos da Unidade, como a Ciranda Cultural, a Festa Literária Áurea Pimentel (FLAP), festas 

de encerramento e confraternizações, reuniões pedagógicas e outros.  O INEA tem levado as 

crianças a conhecerem a biodiversidade através de trilhas por diversos locais do Parque 

Nacional da Serra da Tiririca e também, através do plantio do mangue, onde as crianças e suas 

famílias participam ativamente. 

Através destas ações, o grupo gestor da UMEI foi encontrando, em certa medida  

formas e propostas pedagógicas e culturais, que rompem de certo modo com os limites 

colocados pela estrutura física, que se demonstra condicionante.  As crianças passam nove 
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horas diárias  em uma estrutura espacial muito pequena que as condiciona a rotinas com poucas 

possibilidades de flexibilização e estes espaços externos dão um alívio nas tensões que surgem 

devido às limitações dos espaços onde passam grande parte do tempo de suas vidas. 

In (conclusões) 

 As narrativas acima contam contam algumas experiências gestoras da e na educação 

infantil, em busca da construção de um currículo e de um projeto político pedagógico que 

fortaleça e dê protagonismo às vozes infantis. 

 Através do contato com as crianças, disposta a ouvi-las e considerar as suas falas, 

percebo o quão adultocêntrica é a forma como olhamos para os espaços da Educação Infantil, e 

como desconsideramos coisas simples, que para as crianças são de tanta importância. 

A rotinização do cotidiano da Educação Infantil é importante sob o ponto de vista de 

que é importante ordenar “a experiência confusa da criança, ajuda-a a orientar-se, quando 

transforma, a experiência de viver em um mundo que é, ao menos em parte, previsível e, 

consequentemente, mais tranquilo e seguro” (BARBOSA, 2006, p.45).  Não significa, porém, 

que com isso se impeça a criatividade, a descoberta e  as mudanças sobre o que possa vir a 

acontecer.  Nesse sentido falo dos imprevistos, as questões que precisam ser modificadas no dia 

a dia, que desestabilizam as ordens repetitivas impostas por uma rotina, os rituais e os hábitos 

que não podem sobrepujar a reflexão. 

Sem a pretensão de concluir ou esgotar essa discussão, ainda a observar as práticas 

pedagógicas e políticas que são (im)possibilitadas na UMEI em questão, ficam questões sobre 

quais condições podem ser criadas que favoreçam a democracia e a participação da criança  na 

Educação Infantil. Questões estas que precisam ainda ter um desdobramento na prática com 

nossas crianças, que como devir potência, não podem ser silenciadas. 
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RESUMO 

 

O presente texto busca discutir o papel e as relações das crianças como produtoras de 

linguagens e culturas que são, no contexto da escola da infância, no processo democrático de 

elaboração curricular em seu cotidiano. Esse processo conta com um grupo de crianças de uma 

Unidade Municipal de Educação Infantil pública, localizada no município do Barreto, em 

Niterói, denominada UMEI Rosalina de Araújo Costa. A referente discussão procura enfocar a 

criança e as suas diferentes infâncias investigando as relações que estas constroem no contexto 

da escola de Educação Infantil. Do ponto de vista teórico-metodológico, a escrita em tela 

procura dialogar com, Certeau (2008) na perspectiva do cotidiano, com Freinet (1979), 

Benjamin (2002) Fernandes (2004) e Faria (2011) como base de estudo da Sociologia da 

infância, revisitando algumas questões que atravessam o cotidiano de um grupo de crianças 

pequenas, com a intenção de aprofundar concepções que buscam compreender as crianças, 

numa perspectiva sociocultural, como produtora de cultura e capaz de participar ativamente na 

construção de seus conhecimentos.  
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UMA ESCOLA DA INFÂNCIA EM DIÁLOGO COM A DEMOCRACIA E 

PROTAGONISMO INFANTIL 

 

Todo relato é uma viagem- uma prática do espaço. A este título, tem a ver com as táticas 

cotidianas, faz parte delas, [...] Essas aventuras narradas, que ao mesmo tempo produzem 

geografias de ações e derivam para os lugares comuns de uma ordem, não constituem somente 

um “suplemento” aos enunciados pedestres e às retóricas caminhatórias. Não se contentam em 

deslocá-los e transpô-los para o campo da linguagem. De fato, organizam as caminhadas. 

Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a executam. (CERTEAU, 2008, P.200) 

O presente texto, escrito a quatro mãos, é em parte um pouco do que foi construído 

durante minha pesquisa de campo no mestrado e de sua concretização no texto de dissertação, 

assim como também é constituído pelo olhar e prática docente de minha companheira de 

escrita, também professora e pesquisadora da pequena infância. 

A inquietação em refletir cada vez mais sobre o coletivo infantil de uma escola da 

infância que tem nas crianças sujeitos de direitos em seu cotidiano, nos levou a partilhar nossas 

práticas e vivências, nesta escola, onde construímos um currículo baseado em um processo 

democrático e reflexivo. 

Na UMEI Rosalina de Araújo Costa (UMEIRAC), escola\contexto dessa escrita, há um 

projeto político pedagógico que visa ampliar as possibilidades de aprendizado, potencializando-

se as vozes infantis, ao reconhecer as crianças como coautoras nesse processo. O ponto para o 

qual lançamos nosso olhar e pesquisa vem a ser a forma como tem sido construído o currículo 

junto às crianças. 

As turmas desta escola, ou melhor, grupos (é a nomenclatura utilizada para denominar as 

turmas), contam em média com 20 crianças, com idade entre 3 a 6 anos. Cada grupo de 

referência conta com apenas uma professora regente. É importante destacar que há também, em 

cada grupo de referência, cerca de duas ou mais crianças portadoras de necessidades especiais 

com laudo, as quais contam com uma professora de apoio especializado.  

A UMEIRAC segue construindo seu Projeto Político Pedagógico na contramão, num 

clima de transgressão quando pensamos nas inúmeras escolas que exploram seu potencial 

escolarizador, abreviando a infância, negando os direitos das crianças ao invisibilizar suas 

vozes e necessidades. Numa perspectiva-incessante e concreta - de romper com a proposta de 

currículo como representação do conhecimento fragmentado, verticalizado, sob a ótica de 

concepções homogeneizantes que concebem a criança como receptoras passivas dos esforços 

dos adultos, negando a experiência em nome de práticas desvinculadas de sentido com viés de 

preparação para o Ensino fundamental. 
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Numa autoria compartilhada entre professores e crianças construímos e praticamos 

currículo no cotidiano desta escola da infância, valorizando a formação cultural,a brincadeira, 

as múltiplas linguagens e a construção coletiva do conhecimento. 

 Segundo Almeida (2017), pensar sobre a criança, seu cotidiano na escola da infância 

com um currículo diferenciado e sobre uma revisitação da teoria e prática docente remete a 

uma longa jornada de pesquisas, leituras/releituras e adensamentos teóricos e epistêmicos, que 

suscitam questionamentos que dialogam com as diferentes infâncias levantadas pelos estudos 

da Sociologia da infância, os quais ainda estamos apenas começando a conhecer. Isso, dado ao 

fato de ser este um tema que emerge há “pouco tempo” e ganha visibilidade a passos lentos, 

trilhados em meio a muitas discussões sobre essa criança, entendendo que  

 

A criança é presente, convive conosco neste tempo do agora, e nele traz algo que a 

diferencia; mas também é passado, já que carrega as marcas do pertencimento de seu 

grupo social, e é devir, “um vir-a-ser, que nada tem a ver com um futuro, com um 

amanhã ou com uma cronologia temporalmente marcada, mas com aquilo que somos 

capazes de inventar como experimentação de outras coisas e outros mundos”. 

(ABRAMOWICZ, LEVCOVITZ &RODRIGUES,in GODOI &SILVA, 2009, p. 2) . 

 

O trabalho na escola deve ser visto não só como um meio didático, mas como uma 

prática ligada à vida e ao contexto social das crianças. Freinet revela não ver sentido no 

isolamento da experiência prática no campo educacional e defendia a solidez de uma pedagogia 

infantil, voltada para a atualidade social e política no sentido da história, e que deveria 

caminhar em sintonia com a vida.  

De fato, a escuta e o olhar, do professor às crianças, são ações determinantes a 

consolidação de tal prática. A construção social do conhecimento, o registro da história, a 

integração do conhecimento e a ligação afetiva entre pessoas e objeto deste são potentes 

produtores e/ou ampliadores de cultura, da cultura da infância e também ferramentas relevantes 

no processo de compreender as lógicas com que as crianças operam. 

A criança como construtora de linguagens, na perspectiva de sua própria lógica, por 

vezes, não tem muito espaço no processo de escolarização, por concebê-lo na perspectiva da 

lógica do adulto. Tal fato remete ao pensamento sobre: se a escola da infância existe para a 

criança, porque é regida sob a lógica do adulto e não de seus sujeitos de direitos? As múltiplas 

linguagens das crianças ficam suprimidas... apagadas.A criança acaba sendo coagida a abrir 

mão das cem linguagens (EDWARDS, GANDINI,FORMAN,1999)  em detrimento de apenas 

uma. 

Ao escrevermos sobre o lugar da criança nesse texto e quem ela é de fato conduziu-nos 

a pensar um pouco mais sobre esse espaço da escola da infância e o currículo praticado nesta. 

Diante disso, foi importante refletir sobre nosso lugar também, enquanto professoras 
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pesquisadoras que revisitam esse fazer, tornando a experimentar e refletir sobre cada uma 

dessas vivências do cotidiano da UMEIRAC. 

No objetivo de ampliar as oportunidades de compartilhar culturas e conhecer outras, a 

UMEIRAC busca sempre uma elaboração discutida e concretizada com as crianças. Para tal, a 

pesquisa é uma prática muito comum e cotidiana nesse contexto educativo. 

 Nosso plano de ação é construído partindo do entendimento da pesquisa como princípio 

educativo e, portanto, compreendendo-a como um procedimento que pode permear todo o 

processo educativo, promovendo a construção do conhecimento. Nesta perspectiva, realizamos 

todos os anos o Projeto de Cultura, a partir do qual as crianças são convidadas a conhecer 

diferentes artistas e expressões estéticas, utilizando várias linguagens, refletindo também, sobre 

os eixos norteadores das diretrizes curriculares da Educação Infantil. 

Cada tema abre a porta para novos conhecimentos, oferecendo um universo potente de 

expressão, criação que nutrem com a arte a vidas de todos os sujeitos envolvidos. Dentre os 

vários temas surgidos no coletivo, apenas um poderia ser escolhido através do processo de 

eleição, após discussão nos grupos com as crianças. Um único tema, com inúmeras 

possibilidades, para o estudo coletivo de toda a escola, ampliando o compartilhamento de 

sentidos, reconhecendo e valorizando as vozes de todos e todas: crianças, professores, 

funcionários, comunidade. 

Como educadoras que reconhecem a criança como protagonista e co-autoras do seu 

conhecimento, não nos cabe “oferecer respostas prontas” “transmitir conhecimento” Decidir 

sobre isso ou aquilo de forma autoritária. Acreditamos que as vozes infantis têm muito a nos 

ensinar. E optamos por decidir coletivamente, a partir de um processo democrático de votação, 

num contexto em que as crianças fossem legitimadas e ouvidas, percebidas como sujeitos de 

direitos. 

 

A criança como ser que tem e constrói direitos, que exige respeito e valorização 

desses direitos, em nome da própria identidade, singularidade e diferença. Pensar nas 

crianças como possuidora de direitos representa não apenas reconhecer os direitos que 

a sociedade lhe concede, mas também criar um contexto de escuta no sentido mais 

pleno (RINALD,2012 p.224). 

 

Garantir a escolha das crianças no tema a ser estudado por elas demanda um processo 

de reflexão e cuidado que envolve toda a comunidade escolar. As crianças precisam conhecer 

previamente seus possíveis objetos de estudo, num processo de apreciação crítica, investigação, 

promovendo o seu espaço de interlocução. 

No pátio fotos das obras e artistas são pendurados e expostas em móbiles à altura delas, 

as crianças com a curiosidade que as movem, percorrem pelo espaço da escola, que também é 

educativo, propiciando momentos de encontro com a arte e criação. E a medida que surgem 
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perguntas, comentários e/ou críticas, as professoras atentas, propõem a instauração de uma roda 

para discussão sobre tal fato. Isso acontece por vários dias, até que as crianças estejam com 

seus “candidatos” bem definidos para a eleição. 

 Nesses passeios pela “escola das artes”, as crianças se expressavam de várias formas e 

com total liberdade. Em dado momento, uma criança grita: _ olha que medo! Um cavalo feio! 

A professora dialoga contando o que sabe sobre as carrancas e diante das perguntas e 

curiosidades, buscam mais informações. Neste momento, as crianças também compartilham 

dos significados produzidos através do olhar para aquela obra. 

 Nesse ir e vir cotidiano, outra criança, ao mesmo momento, estranha e questiona sobre 

a obra Abaporu de Tarsila do Amaral: 

 

_ Mas que pezão tia! Quem que desenhou assim? 

 

Num outro cantinho crianças ao olharem o gato pintado por Aldemir Martins, 

conversam sobre seus gatinhos de estimação, compartilhando detalhes dos seus bichinhos. 

Num ambiente de troca, comunicação, intercâmbio de sentidos e saberes as crianças e 

professoras vão construindo outros significados e relações a partir do outro, da apreciação 

estética, do espaço. Após esse momento, na roda de conversa, cada grupo com sua professora 

relata sobre o acontecimento do pátio, partilham de suas experiências.  

As crianças relacionam o que veem as suas vivências e cotidianos, como o fato a seguir: 

 

                 _ Professora quem pintou esse gato aqui?   

                 _. Não sei..não tem nenhuma informação ai? Retruca a 

professora. 

         

Outra criança percebe letras em um papel próximo e sugere que ali pode estar contando. 

Eles pedem que a professora leia. Enquanto a leitura é feita, um menino, ao ouvir o nome do 

artista, Aldemir Martins, logo faz a ligação com o local “morro do Martins” onde reside, 

dizendo: - Ah! Eu conheço ele.  È meu vizinho, mora lá no Martins, perto da minha casa! Daí 

surge uma conversa sobre esta informação. Muitos momentos semelhantes ocorreram ao longo 

dos dias que antecederam a eleição. 

É chegado o grande momento, a votação para o tema de estudo do Projeto de Cultura, as 

crianças se mostram ansiosas, defendem suas preferências, argumentam sobre suas escolhas, 

demonstrando competência política e crítica. O pátio agora se transforma em uma arena 

democrática, na urna as crianças depositam suas cédulas, um importante dispositivo que afirma 

sua autonomia e registra a sua decisão, um saber que é legitimo e contribuirá para uma direção 

coletiva.  
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Observamos a alegria e comprometimento do grupo para a realização desse 

acontecimento. O processo da votação foi assumido com muito empenho pelas crianças, todas 

se ocupavam com tarefas pertinentes ao evento, algumas se posicionavam próximas as urnas 

retirando as cédulas, enquanto um grupo lia em voz alta anunciando voto por voto, já outras se 

dedicavam a escrever no cartaz, contabilizando-os. A votação foi feita por elas e para elas. 

Cerca de 100 crianças ocupavam o pátio, em meio à euforia, risadas e conversas comuns ao 

movimento infantil, percebíamos um silêncio quando uma das crianças, responsáveis pela 

leitura das cédulas anunciava o voto. Nesse mesmo instante alguns grupos contemplados com o 

anúncio se manifestavam com palmas, gritos e até cantorias improvisadas no momento.  

Durante a vivência desse projeto e sua escrita muitas teorias foram comprovadas com a 

prática cotidiano e o processo foi formativo para todos os envolvidos. A construção coletiva e 

ao mesmo tempo individual de tantos conhecimentos deu-se de forma significativa e prazerosa. 

A prática educativa voltada para a construção significativa dos conhecimentos, respeitando as 

peculiaridades de cada criança/infância, confirma a incompletude desse processo, visto que não 

tem seu início na escola e nem seu fim.  

O que podemos concluir é que à medida que “ensinávamos”, aprendíamos com as 

crianças. Enquanto caminhávamos, dávamos passos novos nesse percurso do cotidiano da 

infância e podemos encerrar o registro desse processo de escrita sobre a prática, passando a 

palavra a Freire que sabiamente traduz esse sentimento: 

Entendendo que esse texto terá por hora, uma (in)conclusão, se é que assim podemos 

afirmar; tendo em vista sua provisoriedade, estará sempre incompleto, em busca de novas 

reflexões e entendimentos, aberto à outras perguntas e múltiplas respostas para nós e para 

outras professoras/pesquisadoras da pequena infância.  

De acordo com nossa condição de inacabada, também se encontra, a nosso ver, a 

proposta curricular do Rosalina, que se transforma à medida que conhece mais as crianças que 

por lá passam e nela interagem. 
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“ESSA ESCOLA NÃO TEM FESTA ?” REFLEXÕES SOBRE AS DATAS 

COMEMORATIVAS NA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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RESUMO 

O tema do trabalho que ora se apresenta, surge a partir de questionamentos de alguns 

responsáveis da UMEI. Nessa direção, objetiva-se suscitar alguns questionamentos acerca das 

datas comemorativas na instituição de Educação Infantil, bem como, relatar algumas 

experiências da UMEI, no sentido de se propor a discutir com a comunidade escolar, conceitos 

naturalizados, de modo geral, associados à educação das crianças na primeira infância.  
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Uma pergunta, várias reflexões: essa escola não tem festa? 

 

  A UMEI Regina Leite Garcia está situada na zona norte de Niterói, bairro do Fonseca. 

O ano letivo teve início no dia 06 de março. 

 Sendo uma unidade em seu primeiro ano de funcionamento, tínhamos o desafio de 

elaborar com o grupo os documentos da UMEI, como o Plano de Ação e o Projeto Político 

Pedagógico. Entendemos que, tais documentos demandam estudos e diálogos sobre concepções 

de infâncias, currículo e o papel da instituição de Educação Infantil. Há de se atentar para o fato 

de que:  

 

Um projeto educacional não é apenas uma escolha entre um ou outro modelo de vida. 

O processo educacional, principalmente aquele presente nos sistemas de ensino, é uma 

decisão política acerca do futuro de uma sociedade. É preciso pensar projetos 

educacionais que possam, em sua complexidade, dar conta tanto das necessidades de 

segurança, proteção e pertencimento, quanto das de liberdade e autonomia. 

(BARBOSA, 2009, p. 12) 

 

 

Compreendendo que tais espaços de escuta e reflexão demandam tempo, que muitas das 

vezes, não acompanha o calendário letivo, propomos seguir as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e os Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil do município de Niterói, os quais percebem a criança como 

sujeito de direitos e potentes. 

 Sendo assim, enquanto cotidianamente, refletíamos sobre as concepções, propomos ao 

grupo de professores que o planejamento das ações e atividades considerasse as inquietações 

das crianças, sem se prender às datas comemorativas, considerando ainda que: 

 

[..] a elaboração de um planejamento depende da visão de mundo, de criança, de 

educação, de processo educativo que temos e que queremos: ao selecionar um 

conteúdo, uma atividade, uma música, na forma de encaminhar o trabalho. Envolve 

escolha: o que incluir, o que deixar de fora, onde e quando realizar isso ou aquilo. E as 

escolhas, a meu ver, derivam sempre de crenças ou princípios. (OSTETTO, 2000, 

p.178) 

 

 

 Nessa direção, iniciamos as vivências com as crianças, buscando envolver os 

responsáveis nas discussões sobre a proposta pedagógica da unidade. Afinal, o PPP deve 

possibilitar a participação da comunidade escolar, já que  

 

[...] a construção de caminhos de partilha e diálogo com as famílias é central no dia a 

dia da Educação Infantil, tendo em vista uma educação democrática e a continuidade 

entre experiências domésticas e experiências educacionais nos contextos públicos e 

coletivos. (KRAMER, 2009, p.28) 
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Propomos, principalmente nas reuniões de responsáveis, discussões sobre o currículo na 

Educação Infantil e o papel social dessa instituição. 

 A Páscoa foi a primeira data comemorativa após o inicio do ano letivo. Vários 

responsáveis questionaram o fato de as crianças não saírem vestidos de coelhos. Como 

estávamos no portão, supervisionando a saída, com pouco tempo e espaço para o diálogo, 

devolvíamos aos responsáveis outros questionamentos, como, por que as crianças deveriam 

estar de orelhas de coelho? 

 As conversas continuaram no portão após a Pascoa. Na próxima reunião de 

responsáveis, em cada GREI, buscávamos instigar os responsáveis a repensar as práticas e 

modelos de educação na primeira infância que temos em mente, já que, muitas das vezes, tem-

se uma imagem estereotipada de criança e instituição de Educação Infantil. Nesses momentos, 

aproveitávamos para falar sobre a participação da comunidade, deixando claro que estávamos 

em processo de construção e dialogo sobre a construção da identidade da UMEI. No entanto, 

algumas práticas não corroboram com a imagem de criança potente apontada nas DCNEI. 

 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, 

centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, 

p. 12) 

 

 

  Pudemos perceber que a grande comoção dos responsáveis foi no Dia das Mães, pois, as 

mães de crianças de determinados grupos de referência demonstraram frustração por não haver 

nenhum tipo de comemoração para as mães, já que, segundo elas, “Mãe é muito importante!” 

Mais uma vez, o espaço do portão cedeu espaços para debates e questionamentos. Quais 

configurações familiares temos em nossa unidade? Quantas famílias têm a figura da mãe? Por 

que homenagear apenas a mãe, se a UMEI propôs a festa da família? 

 Nesse contexto de questionamentos, uma pergunta nos intriga: “Essa escola não tem 

festa?” De imediato, pontuamos a “Festa Junina”, que estava agendada para o dia 07 de julho e 

a “Festa da Família”, no dia 25 de novembro, coincidindo com o 1º ano da UMEI.  

A pergunta nos intriga, pois, não deveria ser a escola, principalmente a instituição da 

primeiríssima infância, um local de festa? No entanto, o que consideramos festa? Teria relação 

com datas comemorativas ou festejos em que crianças e adultos pudessem partilhar 

experiências? 

 

A escola que propomos... 
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 Considerando que as orientações legais para a Educação Infantil são relativamente 

recentes, uma vez que, o caráter educativo das instituições é afirmado pela primeira vez em 

1996, com a promulgação da Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, entende-se a 

necessidade de cotidianamente, refletir sobre as especificidades das crianças de 0 a 5 anos de 

idade, a finalidade da instituição. Consoante Barbosa, entendemos que: 

 

A função da educação infantil nas sociedades contemporâneas é a de possibilitar a 

vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade 

dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a ver o 

mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais. Isso 

implica em uma profunda aprendizagem da cultura através de ações, experiências e 

práticas de convívio social que tenham solidez, constância e compromisso, 

possibilitando à criança internalizar as formas cognitivas de pensar, agir e operar que 

sua comunidade construiu ao longo da história. Práticas sociais que se aprendem 

através do conhecimento de outras culturas, das narrativas tradicionais e 

contemporâneas que possam contar sobre a vida humana por meio da literatura, da 

música, da pintura, da dança. (BARBOSA, 2009, p. 12) 

 

 

 Com vias a possibilitar tal espaço, reiteramos a importância de considerar, como 

preconizam as DCNEI, a criança como centro do planejamento curricular. Ter a criança como 

centro das ações e não apenas do planejamento curricular, leva toda a instituição de educação 

infantil, bem como seus educadores, assegurarem que as ações e direcionamentos irão além de 

imagens estereotipadas de criança, sendo direcionados pelos desejos e inquietações das crianças 

em sua singularidade, buscando ampliar suas experiências, em diálogo com o coletivo. 

 Nesse ambiente, tendo como eixo as interações e as brincadeiras, há espaço para a 

produção de culturas infantis. Logo, perceber como as crianças produzem cultura e recriam 

situações sociais possibilitam subsídios para os professores considerem na elaboração das 

propostas pedagógicas os princípios éticos, políticos e estéticos apontados nas DCNEI. 

 “Se o caminho se faz ao caminhar”, é claro que, não temos todas as respostas. No 

entanto, temos buscado constantemente discutir sobre tais questões. 

 Tendo como base a premissa de que a escola pública é para todos, sem distinção de 

fatores socioeconômicos, raça ou credo, entendemos que as datas religiosas não devem ser 

comemoradas na UMEI, como é o caso da Páscoa. 

Não há como negar que a escola está inserida na sociedade. Logo, tais temas/datas 

adentram trazidas pelas crianças. Sendo assim, entendemos que, problematizar assuntos como 

trocas de presentes e chocolates e coelhos não seria o mesmo que trazer o conceito da páscoa 

como uma festa religiosa, privilegiando uma religião em detrimento de outras. 

Recebemos, na época da Páscoa, a presença de uma representante da comunidade, 

oferecendo uma doação para as crianças. Segundo ela, todos os anos, escolhia uma unidade em 

que ela se vestia de coelho e entregaria chocolate para as crianças. Como a nossa unidade era 

recém inaugurada, -tendo sido muito esperada pela comunidade -, fomos escolhidos. 
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UMEI Prof.ª Regina Leite Garcia 

Niterói, 11 de Março de 2017. 

Sr. Responsável, 

Recebemos, de uma pessoa da comunidade, 

uma doação de chocolate e a mesma irá 

entrega-lo vestida de coelho. 

A entrega será realizada no final do dia 

12/04/17 (quarta-feira) e o aluno levará o 

chocolate para casa. 

Informamos ainda que embora não seja a 

proposta pedagógica da Rede Municipal de 

Educação de Niterói trabalhar as datas 

comemorativas (como por exemplo a 

Páscoa), a escola aceitou a doação para que 

as crianças fossem presenteadas. 

Atenciosamente,  

A Direção 

UMEI Profª Regina Leite Garcia 

Conversamos sobre a proposta da UMEI, em não trabalhar com datas comemorativas, mas, 

entendemos que, não poderíamos encerrar o diálogo com a comunidade, além do fato de que 

não poderíamos negar pelos responsáveis, que as crianças ganhassem algo. Assim sendo, 

enviamos para casa o seguinte bilhete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia agendado, chega o Coelho com uma cenoura com chocolates. As crianças se 

divertiram. A Páscoa não entrou na pauta do planejamento. Não houve orelhas de coelhos. 

Apenas, uma grande brincadeira e o estreitamento de laços com a comunidade. 

A proposta da “Festa Junina” era resgatar a tradição cultural brasileira. Uma vez que, a 

festividade é considerada por muitos estudiosos como traços da cultura popular. A adesão da 

comunidade escolar foi cerca de 85%. Alguns evangélicos não aceitaram 

participar, mas um grande número participou. O objetivo é que nos 

próximos anos, a festa seja de fato, percebida como tradição da cultura 

popular, inclusive na seleção das músicas. 

 

Afinal, o que tem nessa escola? 
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Na semana da Páscoa, recebemos doações de fantasias de 

palhaços. A brincadeira com as crianças não precisou esperar 

nenhuma data específica pra acontecer. 

No dia 07 de julho aconteceu a primeira “festa” da UMEI. A 

presença de quase 90% de crianças com seus familiares demonstrou 

como a comunidade esperava por uma festividade. 

Baile à Fantasia, 08 de agosto: A ideia do “Baile à fantasia” surgiu a partir da 

observação de algumas crianças, que diariamente, entravam na UMEI com alguma máscara de 

herói, ou simplesmente dizendo que eram o Batman, Super Homem, Hulk. Assim, propomos 

um dia que cada um pudesse se fantasiar. Até os professores entraram na festa. As crianças que 

chegavam sem fantasias, se deparavam com uma mesa com acessórios, para escolher, caso 

quisessem se fantasiar. A ordem do dia era se divertir. Com ou sem fantasia.  

Crianças de coelho no mês de setembro? O GREI 3A estava 

intrigado sobre as diferenças das cores das peles. Dentre as ações das 

professoras, a leitura de Menina bonita do laço de fita, as crianças 

saíram de coelhos e laços nos cabelos.  

 Em outro dia, uma criança do GREI 2C iniciou uma brincadeira 

de bruxa. Com o auxílio das professoras, a bruxinha saiu divertindo os 

GREI A e B.   

 Com uma proposta em construção, entendemos que a escola é um 

lugar de festa, sim. No entanto, para que as festividades ocorram, não é preciso acompanhar o 

calendário de datas comemorativas, mas, se deixar levar pelas inquietações, desejos e vontades 

das crianças, buscando perceber as práticas de convívio social da comunidade em que estamos 

inseridos. 
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Visa abordar questões relativas a ações, projetos, experiências e iniciativas que 

promovam no cotidiano das Unidades a interação, o cuidado, a preservação e os conhecimentos 

relativos à biodiversidade e à sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais, combate ao consumismo e ao desperdício. 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

o Carlos Eugênio 

o Iraci Caputo 
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RESUMO 

Este artigo aborda a prática de sala de aula, trazendo a proposta de atividades realizadas no 

desenvolvimento de um projeto que perpassa o ensino de Ciências na Educação Infantil. O 

texto mostra a prática pedagógica desenvolvida com crianças de quatro a cinco anos. As 

experiências relatadas têm como objetivo apresentar uma aprendizagem significativa, em que o 

interesse e a curiosidade das crianças acerca das temáticas científicas foram instigados e 

repensados com elas a partir de atividades que estimulassem, de forma lúdica, a participação 

ativa dos alunos, conforme preconizam os referenciais curriculares para essa modalidade de 

ensino.     

  

 

PALAVRAS-CHAVE: Artes; Ensino de Ciências. 
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 As experiências aqui relatadas têm por objetivo apresentar algumas possibilidades de 

aprendizagens científicas que constituem para as crianças noções sobre o que é 

Ciências/Biologia, em seus objetos de estudo, em seus modos fazer e de dizer, em seu valor 

social e cultural. 

 Este relato de experiência refere-se ao desenvolvimento do trabalho “Burle Marx na 

Trilha das Ciências da Natureza”, parte do projeto “Fazendo Arte”, realizado em uma unidade 

de educação infantil, especificamente UMEI Alberto de Oliveira, no município de Niterói, com 

o grupo de referência de crianças entre quatro e cinco anos.  

 No início do ano letivo de 2016, em reunião pedagógica para traçar caminhos, temas e 

ações pedagógicas para o referido ano, foi escolhido pelo corpo docente o projeto “Fazendo 

Arte”, projeto este a ser trabalhado no segundo semestre do já referido ano, em que cada 

professor ou grupo escolheria o artista de acordo com seu planejamento e interesse do grupo de 

referência. Minha escolha pelo artista e paisagista Roberto Burle Marx se justifica por ter 

terminado, no semestre anterior, o Curso de Extensão “Ciências para a Educação Infantil e 

Séries Iniciais: experiências de brincar e aprender”, no PROALE – Universidade Federal 

Fluminense. Esse artista ampliava o leque de possibilidades de práticas pedagógicas voltadas 

para o ensino de Ciências, propondo as múltiplas linguagens como eixo central desse processo 

ensino-aprendizagem. 

 O primeiro passo foi pensar a estruturação do trabalho norteado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, que institui a educação infantil como primeira etapa da educação básica, e pelos 

Referenciais Curriculares Nacional e Municipal para a educação infantil, pois ambos tratam, 

delineiam, apontam, sugerem e propõem caminhos para o desenvolvimento integral da criança, 

considerando sua realidade social, étnica, cultural e cognitiva. 

 Com base nesse primeiro trajeto norteador, trilhamos o caminho estético, ético e 

científico que o artista nos propiciava. Assim, o segundo momento foi a da escuta sensível e 

atenta. Não há dúvidas de que a roda de conversa é o momento para as trocas de experiências 

do grupo, na qual aparecem por meio das falas as nuances e os desejos, e, no segundo semestre, 

com a oralidade mais desenvolvida, a maioria das crianças verbaliza com maior propriedade 

seus sonhos, viagens, dúvidas, hipóteses, anseios e necessidades. Então, partir da escuta do que 

os alunos me diziam, cheguei ao que eles sabiam, ao como pensavam, como entendiam o 

mundo e ao que eles viam na natureza. Afinal, conforme ressalta Corsino, “[ter] a linguagem 

como eixo privilegiado do trabalho implica [...] dar importância às falas das crianças, 

entendendo-as com suas formas particulares de ver, de sentir e de organizar o mundo que nos 

cerca” (CORSINO, 2012, p.63). 

  Além disso, durante a atividade de desenho coletivo sobre a natureza, em que eu 

percebia a conversa entre eles e a troca de histórias nesse ir e vir dos traçados, confirmava-se 
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ainda mais a escolha pelo olhar do artista e paisagista Burle Marx, especialmente para se trilhar 

o ensino das Ciências com esse grupo. Como nos aponta Nunes,  

 

é necessário pensar criticamente o cotidiano, propondo uma educação infantil em que 

as crianças se desenvolvam, construam e adquiram conhecimento e se tornem 

autônomas e cooperativas. Cotidiano que em vez de transformar-se numa rotina de 

espera e da mesmice, se possa caracterizar como um lugar de produção, transgressão, 

com espaço para o lúdico, o afetivo, o artístico, a criação e a troca. (NUNES apud 

CORSINO, 2012, p.31). 

 

 Para ilustrar, para anteceder a apresentação do artista, conhecemos de forma lúdica o 

poema “Leilão de Jardim”, de Cecília Meireles
18

, de modo que as professoras alternavam as 

falas, por meio de um jogral. Ao término da leitura, todos queriam comprar os animais citados 

no texto poético. Então, com combinados e explicação prévia, simulamos um leilão com 

dinheiro fictício, para que o grupo vivenciasse o texto em questão. Nossas práticas trilhavam 

rumo ao ensino de Ciências. Desse modo, seguimos o trajeto e entregamos às crianças algumas 

figuras dos bichos. Elas pintaram, recortaram e realizaram colagens. Fizemos também jogos da 

memória em caixas de fósforos, objetivando que cada grupo criasse suas regras para brincar e 

estabelecessem seus critérios. Uns optavam pela mesma cor; outros, pelas relações entre figuras 

e nomes. De acordo com o Referencial Curricular para a Educação Infantil, a brincadeira já está 

na criança, cabendo ao educador apenas explorar essa habilidade espontânea, assim como: 

 

[...] planejar e organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira 

diversificada, propiciando às crianças a possibilidade de escolher os temas, papéis, 

objetos e companheiros com quem brincar. Dessa maneira, poderão elaborar de forma 

pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais 

(BRASIL, 1998, p. 29). 

 

 O projeto se estendeu ao longo do segundo semestre do ano de 2016, a turma abraçou a 

proposta e a cada dia surgiam novas reflexões que geravam novas hipóteses.  Assim, após as 

rodas de conversas, acordávamos e planejávamos a ação pedagógica do dia seguinte. Nosso 

planejamento era pensado em forma de sequência didática como linha mestra para seu 

desenvolvimento, perpassando pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação 

infantil e tendo como tema gerador a obra do artista Roberto Burle Marx. Nesse sentido, 

optamos pela seguinte organização sequencial do trabalho: 

 

                                                           
18

 A referida atividade com o poema “Leilão de jardim”, de Cecília Meireles, foi realizada com professores no 

Curso de Extensão “Ciências na Educação Infantil e Séries Iniciais: experiências de brincar e aprender”, no 

PROALE/UFF. 
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 NATUREZA E SOCIEDADE: plantio do feijão e do alpiste, a importância das 

árvores em nossas vidas – oxigênio, gás carbônico, sombra, frutos, madeira, 

fotossíntese; 

 IDENTIDADE E AUTONOMIA: mostra de conhecimentos anteriores e 

circulação de sentidos, referências culturais trazidas de fora da escola, resolução 

de situações-problema envolvendo dados do cotidiano da escola, capacidade de 

compreensão e de observação diária do crescimento das sementes, trilha, vídeo 

com o filme “Pequeno Príncipe”, investigação sobre as sementes, coleção de 

sementes e caroços recolhidos durante as refeições na escola e trazidos de casa,  

desenvolvimento de valores e atitudes; 

 MOVIMENTO: apresentação teatral com base na história “O grande rabanete”, 

de Tatiana Belinky, brincadeiras no pátio envolvendo nomes de plantas trazidas 

pelos alunos, trilha das flores; 

 MÚSICA: “Um pé de quê?”, “Meu limão meu limoeiro”, “Sai piaba” – músicas 

da rotina envolvendo a natureza –, CD com sons da natureza e sons do corpo; 

  ARTES VISUAIS: apresentação das telas do artista Burle Marx, apreciação de 

obra de artes, releitura das obras com materiais e suportes diversificados, 

confecção de maquete, pintura de uma tela, pintura com guache ao ar livre, 

decoração da sala de aula com plantas ornamentais; 

 RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: separação, classificação e seriação 

das sementes de feijão e outras, sequência lógica diversificada, leilão de objetos 

da sala de aula com dinheiro fictício, compra e venda de objetos, jogo da 

memória com os bichos citados no poema “Leilão de Jardim”, de Cecília 

Meireles, identificação do calendário com a abordagem de dias, semana e meses, 

do desenvolvimento da noção temporal a partir da observação do crescimento 

das mudas plantadas;  

 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA: gêneros textuais variados – poema, 

narrativas, textos jornalísticos, biografia, histórias contextualizando a natureza –, 

produção textual e oralidade, texto coletivo, registros com desenho das fases do 

feijão, desenhos individuais, exposição dos textos individuais e coletivos. 

 

 A sequência didática oferece uma organicidade ao trabalho. A ordem das ações não é 

estática, já que elas se entrelaçam e se movimentam. Desse modo, a sequência didática propõe 

elos entre atividades conectadas a um mesmo tema, sobretudo com um mesmo objetivo que, no 

caso desse projeto, se referia às atividades voltadas para o ensino de Ciências, tendo como fio 

condutor as obras do artista Burle Marx.  
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 As atividades de plantio do feijão e do alpiste e suas observações seguidas de registro 

diário através de desenho, a coleção de sementes e caroços utilizados nas refeições da escola, 

assim como as trazidas de casa, proporcionaram aos alunos a experiência prazerosa bem 

próxima ao do artista Burle Marx nos seus sete anos de idade. Tal proximidade de experiências 

pode ser notada na fala do Arthur – “Nós também somos pequenos colecionadores, agora só 

falta conhecermos a Alemanha” –, acrescentada pela fala da Sophie – “é, mais também falta 

ficarmos famosos”. Outro momento marcante refere-se às constatações após o filme “Vida de 

inseto”, visto pela turma nesse período do projeto. Após o filme citado, Ana Beatriz volta-se 

para os meninos e comenta com a voz bem enfurecida: “Viram, lá no formigueiro, quem manda 

é a formiga-rainha”. Esses trechos ilustram parte das conversas surgidas a partir das ações 

pedagógicas desenvolvidas e das problematizações desencadeadas no decorrer do projeto.  

 A culminância das atividades aconteceu com a participação das famílias. Nela, 

presenciamos a exposição dos expressivos desenhos com hidrocor, tinta guache, colagem de 

pedrinhas, sementes, ponta de lápis, pintura de tela acerca de quadros do gênero “Natureza 

Morta”, do artista mencionado, registros das falas a respeito dos poemas, textos coletivos sobre 

vida e obra, histórias lidas, exposição das plantas ornamentais que enfeitaram nossa sala. Nesse 

movimento, resolveram trazer de suas casas as plantas que tinham, tomando para si os cuidados 

diários, assim como a percepção da importância das plantas em nossas vidas. Além disso, 

houve a descoberta de que algumas dessas plantas faziam sucesso em outros países e eram 

desconhecidas pela maioria dos brasileiros. 

 A concepção de aprendizagem pelo viés do ensino da Ciência pode ser uma ação 

permanente, abarcando a promoção de novos significados que surgem por caminhos distintos 

em sala de aula e em contextos múltiplos. Trata-se, portanto, de procedimentos que ativam os 

processos cognitivo, social, institucional e curricular do professor e do aluno. Eles podem 

ocorrer em instâncias temporais distintas: o tempo unificado das tarefas escolares e o tempo 

cognitivo de cada um.  Essa compreensão põe a linguagem como eixo central dos processos de 

ensino-aprendizagem, enfatizando a importância das interações discursivas ampliadas com as 

crianças e a especificidade das diversas linguagens – cotidiana, científica, literária, artística.  

 A prática pedagógica de atividades diversificadas demonstra, de forma lúdica, a 

natureza da ciência, de modo que os alunos possam desenvolver, com jogos e brincadeiras, 

áreas de extensões cognitivas, tais como observar, explicitar concepções, formular hipóteses e 

estabelecer relações entre conceitos e situações de seu cotidiano, contribuindo assim para a 

formação de um sujeito atento e crítico que, por estar no mundo, é constantemente convidado a 

explorá-lo e a se posicionar acerca de diferentes questões de natureza estética, científica e 

cultural.  
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Para Guimarães (apud CORSINO, 2012), fazer educação significa cuidar do outro, 

olhando-o como sujeito ativo e afetivo, que produz sentido sobre o mundo, expressando-se de 

múltiplas formas, em constante confronto e colaboração com o social no qual está inserido. 

Trabalhar com projetos na escola, desde a educação infantil, é, portanto, um meio de 

conectar o aprendizado escolar aos problemas emergentes na sociedade em que vivemos, para 

além dos contornos do currículo, suscitando pesquisas, entrevistas e busca de informações, e 

possibilitando atividades de organização e de registro, individuais, em pequenos grupos ou com 

a participação de todos (CORSINO, 2012). 
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ÁGUA: DE GOTA EM GOTA VOU CUIDANDO DESTE TESOURO.  
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RESUMO 

 

A água é o principal recurso natural disponível no planeta. A utilizamos para beber, comer, 

plantar, fabricar produtos, nos divertir. Os animais dependem da água, os ecossistemas, o 

clima... Damos diversos fins a este recurso e nossa vida seria impossível sem a água. Assim, a 

utilização consciente deste recurso é de fundamental importância para a preservação da vida no 

planeta e da espécie humana. Como integrante do projeto norteador da UMEI Almir Garcia da 

Silva, “Tchibum! Almirgulhando pelos mares” a água – potável, doce e salgada – foi tema 

constante no percurso de aprendizagem dos alunos do GREI 5. Para que os objetivos das 

atividades fossem alcançados, elas foram planejadas levando em consideração a faixa etária das 

crianças, seu desenvolvimento cognitivo e as características de sua aprendizagem. Iniciamos o 

trabalho com a temática na semana do Dia Mundial da Água para desenvolvermos em nossas 

crianças atitudes de preservação e consciência da utilização deste valioso recurso. Estratégias 

como vídeos animados “Peixonauta: O caso da água que fugiu”, a observação da própria escola 

para avaliação da boa usabilidade das torneiras e descargas, a experimentação da escovação 

com torneira fechada e com a torneira aberta, a escrita dos resultados desta experiência para 

comparação, a conscientização das merendeiras sobre o uso da água durante a lavagem da 

louça, a confecção de cartazes contribuíram para o início da construção desta tão desejada 

consciente da água. A partir deste conjunto de ações, as crianças demostraram-se mais 

preocupadas com a utilização consciente da água e de como a água é importante para as nossas 

vidas.  

 

mailto:debbylemos37@gmail.com
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Este relato irá descrever algumas atividades relacionadas à utilização consciente de um 

dos recursos naturais mais importantes para a preservação do nosso planeta e da nossa espécie: 

A água. O planejamento deste projeto surgiu no início deste ano, quando foi nos apresentado 

pela EAP (Equipe de articulação Pedagógica) de nossa escola o desafio de trabalharmos com o 

tema sobre a Água, com o intuito de estimular a consciência das nossas crianças para uso 

inteligente e cuidadoso da água que consumimos e também por acreditarmos que os projetos 

didáticos proporcionam a formulação de perguntas e de hipóteses, a pesquisa, a busca de 

informações e de conhecimento. De acordo com Corsino, 

Os projetos valorizam o  trabalho e a função do professor que, em vez de ser alguém 

que reproduz ou adapta o que está nos livros didáticos e nos manuais passa a ser um 

pesquisador de seu próprio trabalho. O professor torna-se alguém que também está na 

busca de informações que estimula a curiosidade e a criatividade do grupo. 

(CORSINO, 2009) 

 

 Este tema nortearia nossas ações durante todo ano. Após aceitarmos o desafio, 

delimitamos os assuntos para cada trimestre, abordando no primeiro trimestre os seguintes 

assuntos: a importância da água, seu estado, como e onde ela é encontrada na natureza.  

Para que os objetivos fossem alcançados as atividades foram planejadas levando em 

consideração a faixa etária das crianças, seu desenvolvimento cognitivo e as características de 

sua aprendizagem. As atividades foram desenvolvidas numa perspectiva em que os processos 

educativos oportunizem o encontro, por meio da convivência, onde seja possível o sujeito se 

modificar e modificar o outro. 

Assim sendo, aproveitamos a semana do Dia Mundial da Água para desenvolvermos em 

nossas crianças atitudes de preservação e consciência da utilização deste valioso recurso. No 

dia 20 de março, assistimos ao vídeo do desenho do “Peixonauta: O caso da água que fugiu”, 

que trazia uma reflexão sobre o desperdício e a utilização indiscriminada da água. Após a 

exibição deste desenho, em sala, na rodinha, discutimos sobre o episódio, explorando ao 

máximo a oralidade e a interpretação de cada um sobre as questões levantadas.  

Após estas reflexões, realizamos um passeio pela escola para verificar se existiam 

torneiras pingando, se havia vazamento nas descargas dos banheiros, etc. Ao voltarmos para a 

sala, chegamos à conclusão de que as torneiras e descargas estavam funcionando normalmente. 

Foi então que perguntamos aos alunos em que momento em nossa rotina nós utilizávamos mais 

água e eles responderam de forma unânime que era no momento do banho e no período da 

higiene bucal. Indagamos então, se eles faziam ideia da quantidade de água que gastávamos 
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nessas ações: uns achavam que gastávamos pouca água, outros que gastávamos muita água. A 

partir destas discussões sugerimos que fizéssemos uma experiência, para sabermos o quanto de 

água seria gasto para escovar os dentes. Assim, encaminhamos os alunos para o escovódromo, 

selecionamos uma aluna para escovar os dentes e um aluno para encher os copos descartáveis. 

A experiência aconteceu da seguinte maneira: no primeiro momento a aluna escovaria os 

dentes deixando a torneira aberta, enquanto o outro aluno iria enchendo os copos enquanto 

durasse a escovação, ao final deste experimento foram cheios treze copos descartáveis com a 

água utilizada. No segundo momento outra criança escovaria os dentes, porém abrindo e 

fechando a torneira apenas quando necessário. Ao final deste segundo experimento, foram 

cheios três copos com a água usada nesta escovação. Ao retornarmos para a sala de aula, 

chegamos à conclusão de que a atitude mais correta para evitar o desperdício da água no 

momento da higiene bucal em nossa escola seria a segunda atitude, ou seja, abrir e fechar a 

torneira sempre que necessário e nunca escovar os dentes com a torneira aberta. Decidimos, a 

partir de então, que esta seria a nossa atitude. Neste sentido trabalhamos a autonomia das 

crianças segundo a concepção de Paulo Freire (1996). “É decidindo que se aprende a decidir. 

(...) ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se construindo na 

experiência de várias e inúmeras decisões, que vão sendo tomadas (...)”. 

 Desdobramos a experiência em sala de aula escrevendo no quadro o resultado da 

experiência 1 e da experiência 2, para que as crianças pudessem visualizar os resultados, 

fizemos os desenhos do copos e a contagem com toda a turma. Após esta contagem, cada aluno 

fez o registro dos resultados em uma folha xerocada e representaram em forma de desenho nas 

gotas de água recortadas em papel ofício atitudes que representam a  utilização consciente da 

água. Realizamos também uma visita na sala de cada GREI (turma) relatando os resultados das 

nossas experiências e conscientizando cada turma de como evitar o desperdício no momento da 

higiene bucal, visto que este momento faz parte da rotina de todos da escola.  

Também, fomos até o refeitório para conversarmos com as merendeiras sobre os 

resultados de nossas experiências e aproveitamos para conscientizá-las da importância de se 

economizar a água no momento de lavar os utensílios utilizados na cozinha. As crianças 

sugeriram que elas, ao lavar a louça, não deixassem a torneira aberta, mas que abrissem e 

fechassem sempre que necessário e com esta atitude estariam contribuindo  para o uso 

consciente da água. 

 Após estas visitas, colamos as gostas que estavam com os desenhos dos alunos nas 

paredes do escovódromo e do banheiro, para que todas as vezes que vissem aqueles desenhos 

pudessem lembrar que deveriam economizar a água. Foi impressionante ver a mudança de 

atitude de algumas crianças e como, a partir deste momento, elas se mostraram mais 
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preocupadas com a utilização consciente da água e de como a água é importante para as nossas 

vidas.  

Prosseguindo com atividades pertinentes ao tema, nossos próximos objetivos seriam: 

explicar o que era água potável, fazer a relação entre água e saúde, exemplificar algumas 

doenças que são causadas pela água imprópria para o consumo, falar sobre a importância do 

filtro e confeccionar um filtro utilizando garrafa pet, areia, pedra e algodão. Neste dia, 

relembramos a experiência realizada no dia anterior no escovódromo e também ressaltamos que 

tipo de água chega às nossas casas. Perguntamos aos alunos se podemos beber qualquer água e 

quais os cuidados que devemos ter com a mesma para que possamos evitar as doenças causadas 

pela água imprópria para o consumo. Falamos sobre a companhia que trata a água em Niterói e 

que mesmo recebendo tratamento é preciso que tomemos alguns cuidados com a água que 

consumimos em nossa casa. Ressaltamos que o objeto que usamos para melhorar a qualidade 

da mesma é o filtro. Aproveitamos para refletirmos sobre a reutilização de matérias recicláveis. 

Para que as crianças compreendessem como ele funciona, confeccionamos juntamente um filtro 

de areia com garrafa pet. Com esta atividade acreditamos que tornamos os conteúdos 

significativos para nossas crianças e que elas irão construir seus conhecimentos através de sua 

interação com o meio. Neste sentido Vygotsky nos diz que: 

 

(...) o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 

capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 

quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados esses 

processos torna-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança. 

(VYGOTSKY, 1984, p.101)      

 

Nossas próximas atividades estariam relacionadas aos estados físicos da água. Na roda 

iniciamos nossos diálogos sobre tudo o que estávamos aprendendo sobre o assunto. 

Apresentamos um cubo de gelo, que foi passado de mão em mão, e mostramos uma bacia com 

água, indagamos se o gelo poderia se transformar em água novamente e de que forma isto 

poderia acontecer. Perguntamos também quais as formas que água poderia se apresentar. Para 

exemplificar o estado gasoso, encaminhamos as crianças até o refeitório para observarem as 

panelas no fogo, explicamos que aquela fumaçinha que saia da panela, era a água em seu estado 

gasoso. Enchemos algumas bexigas com água para exemplificar o estado líquido e com uma 

bacia com gelo para mostrá-la em seu estado sólido. Era preciso dar-lhes a oportunidade de 

presenciarem as transformações do estado da água e, para que isto ocorresse, utilizamos um 

secador de cabelo, aquecendo os cubos de gelo que estavam em uma bacia, demonstrando a 

transformação do estado sólido para o líquido. Também, colocamos as bexigas cheias de água 

no congelador e ficamos monitorando sua transformação. Ao final do dia constatamos a 
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transformação do estado líquido para o sólido, com as bexigas totalmente congeladas. Desta 

forma oferecemos aos nossos alunos e alunas a possibilidade de uma aprendizagem dinâmica, 

global e significativa, partindo do princípio de que ao serem estimulados eles  e elas são 

capazes de agirem sobre o meio e de compreenderem  a ação realizada, para  assim, 

construírem seu próprio conhecimento.  

Continuamos as nossas reflexões e descobertas sobre a água. Na roda, realizamos a 

brincadeira cantada com a música: A canoa virou, por acreditarmos que brincar é o principal 

modo de expressão da infância. De acordo com Borba (2007), pelo brincar a criança tem a 

possibilidade de se destacar trazendo sua própria percepção de mundo. “A criança encarna, 

dessa forma uma possibilidade de mudança e de renovação da experiência humana que nós, 

adultos, muitas vezes não somos capazes de perceber (...). Após esta brincadeira, colocamos a 

música de gotinha em gotinha do grupo Palavra Cantada e solicitamos que escutassem com 

atenção. Pedimos, então, que nos relatassem quais os elementos  eram citados na música e qual 

era o assunto principal dela. Na segunda escuta da música nós dançamos e brincamos. Em uma 

folha xerocada com a letra da música, escrevemos a palavra água no quadro e solicitamos que 

eles a identificassem na letra da música a palavra escrita no quadro. Depois desta atividade 

oferecemos as crianças um desenho com um peixe, que seria para colorir, recortar e montar.  

Para finalizarmos nossas atividades desta semana, escolhemos falar sobre o ciclo da 

água. Na sala de multimeios assistimos ao desenho da Luna, “Como a água vira chuva”. Ao 

retornarmos para a sala de aula, em nossa roda, recapitulamos tudo o que foi abordado sobre o 

assunto durante semana, solicitando que cada criança relatasse sobre o que mais gostou e o que 

foi visto no desenho, oportunizando a cada criança expressar-se verbalmente tudo o que 

aprendeu.  

Realizamos também uma experiência em sala de aula para demonstrar a formação da 

chuva. Utilizamos para esta demonstração um refratário de vidro, uma garrafa térmica com 

água quente, cubos de gelo e filme de pvc - usado para fins culinários. Com as crianças em 

círculo e em segurança, colocamos a água quente no refratário de vidro, fechamos rapidamente 

para não perder o calor da água, com o filme de pvc e depositamos os cubos de gelo em cima 

do plástico, as crianças ficaram observando e puderam perceber que o vapor da água quente 

subia e  entrava  em contato com os cubos de gelo, que representavam as nuvens,  e os mesmos  

resfriavam os vapores e os  transformavam em gotas de água que caiam novamente no  

refratário, representando com esta experiência como a água vira chuva.  

As crianças participaram com muito entusiasmo e ficaram bem atentas a cada processo 

da experiência. Após cada aluno relatar o que havia presenciado e manifestar o seu pensamento 

sobre o ciclo da água, cada um representou em forma de desenho o seu entendimento sobre 
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como ocorre este ciclo e quais os elementos encontrados na natureza que propiciam a formação 

das chuvas. 
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RESUMO 

 

O projeto O que tem no meu prato? Conversas sobre alimentação na Educação Infantil surgiu 

a partir da observação dos alunos do 4º ano da Educação Infantil, de quatro a cinco anos, na 

Unidade Municipal de Educação Marly Sarney, em Niterói, que constantemente separavam os 

legumes no canto do prato e não se colocavam à disposição para experimentação. O presente 

projeto teve por objetivos incentivar bons hábitos alimentares, promover o consumo de frutas, 

legumes e verduras, assim como identificar os diferentes tipos de alimentos. Como proposta 

metodológica, propuseram-se rodas de conversas com as crianças e com as famílias, 

experiências de plantio, degustação, pesquisa e confecção de receitas saudáveis. O espaço de 

diálogo ampliou a curiosidade das crianças sobre de onde vêm os alimentos, como podem ser 

preparados, a importância da higienização, textura, cores, formas e quantidade adequada. Com 

duração de um ano e meio, e apesar da mudança de professores, a maioria das percepções dos 

alunos sobre alimentação saudável, demonstrou-se mais adequada quando comparada aos anos 

anteriores.  
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O projeto “O que tem no meu prato? Conversas sobre alimentação na Educação 

Infantil” nasce da observação de como as crianças do 4º ano da Educação Infantil, de quatro a 

cinco anos, no ano de 2016, na Unidade Municipal de Educação Marly Sarney em Niterói 

recebiam seus pratos na hora das refeições. O primeiro movimento era separar, no canto do 

prato, ou até fora dele, os legumes e as verduras que eram oferecidos. Outro movimento, muito 

comum na hora das refeições, era a rejeição total da comida por não aceitarem que havia algo 

que eles não gostavam no prato.  

O chão do refeitório ficava cheio de vegetais e as crianças tentavam esconder, pois 

sabiam que as professoras reclamariam. Era uma situação rotineira e por mais que nos 

empenhássemos em dialogar com eles sobre a importância daquela alimentação, eles se 

tornavam arredios e a hora da alimentação virava um momento de enfrentamento.  

Nas diferentes observações que realizamos, verificamos que as crianças não conheciam 

a maioria dos nomes dos legumes que apareciam no prato. Consequentemente, sabores e 

formas lhes eram desconhecidos. A partir dessa situação-problema, pesquisamos e começamos 

a elaborar estratégias, para ajudá-los a conhecer e apreciar os legumes e as verduras, pois 

acreditamos que:  

Os hábitos alimentares, afirma o antropólogo norte-americano Sidney Mintz, são 

veículos de profunda emoção. Para o autor, a comida e o comer são centrais no aprendizado 

social por serem atividades vitais e essenciais, embora rotineiras. As atitudes em relação à 

comida são aprendidas cedo e bem (DIAS, 2014).  

Nosso objetivo era criar situações prazerosas e divertidas, nas quais apresentaríamos 

nomes, texturas, sabores, cheiros etc. de diferentes alimentos, além de momentos nos quais os 

educandos poderiam realizar comparações entre os alimentos apresentados, correlacionando-os 

com o que eles gostavam ou não. Dessa forma, pretendíamos levantar diferentes discussões do 

que eles acreditavam que fazia bem ou mal para o corpo. Toda essa ação intencionava tornar 

sua alimentação mais enriquecida, fator que acreditávamos que colaboraria sua para a saúde e 

crescimento das crianças, uma situação cotidiana que poderia nos ajudar a entender melhor o 

ponto de vista das crianças das classes populares. (MAIRCE, 2006, p.36). 

Em parceria com a dentista, que realiza atividades de prevenção, escovação e indicação 

de tratamento na creche, iniciamos uma conversa com as crianças sobre onde começa a 

alimentação e a saúde bucal, mostrando que essas estão diretamente relacionadas, 

principalmente quando falamos sobre o que comemos, quando tempo levamos mastigando, o 

que fazer depois de comer etc. A atividade nos conduziu para refletirmos como funciona o 

nosso corpo e para onde vão os alimentos.  
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O próximo passo foi trabalhar com a experimentação e as sensações que os alimentos 

podem trazer. Levamos para sala de aula diferentes frutas e provocamos um momento de 

degustação com os olhos vendados. Muitas crianças só comiam banana e maçã, rejeitando 

outras frutas, sem mesmo experimentá-las. Então, de forma descontraída, porém desafiadora, 

pedimos que elas sentissem o cheiro, a textura e, por fim, o sabor. Só depois que passassem por 

esses três movimentos, elas poderiam tentar adivinhar a fruta. Era proibido pular etapas. Com 

essa atividade, muitos descobriram gostar de frutas que antes nem sequer queriam 

experimentar. Ainda como nos revela Dias1:  

Na interseção entre alimentação e educação, as ideias do sociólogo Carlo Petrini, 

fundador da associação Slow Food, sustentam que o aprendizado deve ser saboroso e com 

corpo inteiro, não apenas com o intelecto. No documento Manifesto pela Educação (SLOW 

FOOD, 2010), destaco alguns princípios que se alinham com a experiência proustiana, e podem 

servir de inspiração para colocar em prática o sabor do conhecimento pela comida e pelo 

comer.  

“O dia do queijo”, nome dado pelos próprios alunos, foi realizado quando 

proporcionamos às crianças a degustação de alimentos de origem animal. Em uma grande 

mesa, foram expostos e oferecidos queijos variados, como: minas frescal, minas padrão, 

muçarela e prato; embutidos como, presunto e peito de peru também foram oferecidos; assim 

como frango desfiado, carne, leite e iogurte. O visual e a disposição dos alimentos atraíram 

imediatamente os olhares das crianças, que batiam palmas e comemoravam.  

Conversamos sobre a origem dos alimentos ali presentes, de uma forma lúdica e 

perguntamos, quais daqueles alimentos eles já haviam experimentado em casa. Após a 

conversa, recheada de ansiedade, as crianças puderam experimentar todos os alimentos, se 

servindo e verbalizando suas opiniões sobre o que fora degustado.  

Outras estratégias foram utilizadas como: contação de histórias e músicas, direcionadas 

para o tema. Histórias como: “Sapo Comilão” (Stela Barbieri e Fernando Vilela) e a história “A 

Cesta da Dona Maricota” (Tatiana Belinky) geraram diálogos sobre o que se compra em um 

mercado, bons hábitos na hora de comer, o que é certo ou errado na alimentação etc. Essa 

atividade nos levou a um passeio pelo supermercado do bairro, com observações sobre preço, 

diferentes tipos de produtos, como se compram as coisas etc.  

Cantamos e discutimos sobre a música “Sopa” (Palavra Cantada / composição: Sandra 

Peres). Levamos para a sala de aula os legumes inteiros e previamente picados, para que as 

crianças sentissem sua textura e cheiro. O desafio era ver quem descobria e provava o legume 

na sopa que seria oferecida na parte da tarde. A sopa foi feita pelas cozinheiras da creche e 

oferecida às crianças que experimentaram, cantaram a música enquanto comiam e começaram a 

ter consciência do que estavam comendo.  
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Todos os dias as professoras procuravam se informar sobre o cardápio, para informá-lo 

às crianças, a fim de torná-lo mais próximo deles e despertar a curiosidade sobre o que iriam 

comer naquele dia. A partir daí, todos os dias as crianças nem esperavam as professoras darem 

essa informação: elas mesmas já perguntavam para as cozinheiras, o que tinha no prato. O 

cheiro do alimento sendo preparado adentrava o corredor até chegar à sala de aula, despertando 

a vontade de comer aquela refeição.  

Preparamos, com as crianças, uma salada, que continha cenoura e beterraba ralada, 

alface picada, tomate e pepino em rodelas. Primeiro todos experimentaram cada alimento 

separadamente, nomeando e identificando o sabor. Depois, fizeram a experiência de se 

servirem, escolhendo o que quisessem, montando um prato de salada colorido e nutritivo. 

Enquanto comíamos, fomos relacionando os alimentos à vitamina que ele continha e seus 

benefícios para o corpo. Utilizamos o sal e o azeite como tempero e, para a nossa surpresa, 

todos gostaram.  

Os doces não poderiam ficar de fora: com a colaboração das crianças, fizemos um bolo 

de cenoura. Colocamos a receita em um cartaz, no qual alguns pudessem fazer uma leitura 

intuitiva, reconhecer quantidades e, até mesmo, algumas letras e palavras. Utilizamos as 

embalagens vazias e desenhos dos ingredientes. Como todos já gostavam de comer bolo, 

acreditamos que a atividade seria bem aceita imediatamente, porém, quando os alunos 

souberam que se tratava de um bolo de cenoura, literalmente, torceram o nariz, pois não 

apreciavam a cenoura. Então, lançamos mão de mais um desafio de degustação. E eles amaram 

o bolo. Essa estratégia possibilitou construir a ideia de que existem coisas que não gostamos à 

primeira vista, mas quando experimentamos é que vamos descobrir se gostamos 

verdadeiramente ou não.  

No dia no bolo, preparamos sucos naturais de laranja com cenoura, laranja com 

beterraba e laranja com couve. As crianças ajudaram no preparo, descascando os vegetais 

selecionados. Experimentaram os três sabores, verbalizando suas opiniões. Mesmo não 

gostando do suco de laranja com couve experimentaram e souberam expressar sua opinião 

sobre o porquê de não terem gostado.  

No encerramento do projeto, que durou seis meses, as crianças criaram um momento 

“MasterChef”2, no qual, vestidos de touca e avental, montaram um sanduíche natural para os 

seus pais e convidados que passavam pela sala. Serviram também sucos naturais e quando os 

pais não queriam degustar eles diziam: “Tem que provar para dizer que não gosta”. No 

cardápio havia: pão branco e integral, requeijão, manteiga, frios, queijos, beterraba e cenoura 

ralada, alface, tomate, pepino, sal e azeite para temperar Foi uma atividade prazerosa, que 

gerou momentos de interação dos responsáveis com as crianças, que se divertiram muito e 

saíram pelas ruas contando suas façanhas com o projeto.  
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Por fim, observamos mudanças significativas em relação aos hábitos alimentares das 

crianças. Todos compreenderam dos diferentes alimentos e como eles são importantes para a 

nossa saúde, principalmente da ingestão de verduras, legumes e frutas. Romperam com a 

barreira da não experimentação e se abriram para experiências gustativas novas. Perceberam-se 

capazes de ajudar no preparo dos alimentos, de acordo com a sua faixa etária, sentindo-se úteis 

e importantes. Descobriram novos alimentos e seus sabores diferenciados.  

Para nós, o projeto representou um movimento de emancipação, pois, mais do que 

ensinarmos sobre questões relacionadas ao que os alunos deveriam comer ou não, ou até, o 

quanto deveriam comer, foi-nos proporcionado momentos de trocas epistemológicas, que 

geraram diferentes conhecimentos. O conteúdo não foi discutido de forma linear, no qual um 

fala e outro escuta. As trocas geraram potência que foram construindo novas práticas.  

Fomos aos poucos, redescobrindo-nos, à medida que as crianças fomentavam novos 

questionamentos. O estudo nasceu do nosso olhar sensível sobre a realidade de nossos alunos. 

Esse movimento reforça-nos a pensar o quanto precisamos trazer para a sala de aula um estudo 

do cotidiano. Como nos diz Garcia:  

Daí propomos reeducar nossa capacidade de ver, ouvir, sentir as ideias e ações 

produzidas no espaço/tempo do cotidiano da escola e da sala de aula, com suas lógicas e ritmos 

próprios. Não se trata de projetos e propostas pedagógicas e curriculares articulares e gerais, 

portanto, de estratégias, as quais, de acordo com a visão dos sujeitos de poder, os outros, os 

sujeitos do cotidiano escolar, deveriam se adaptar. Trata-se, isto sim de modos de fazer 

cotidianos. (GARCIA, 2008, p.18)  

As respostas do projeto fazem-se presente até os dias de hoje. Os alunos ainda fazem 

parte da UMEI e tornaram-se experimentadores e fomentadores de experimentação na escola. 

Porém, temos em nossa consciência, a certeza de que este é um trabalho que não se finda em si 

mesmo. Será preciso retomar esse mesmo diálogo em diferentes momentos, pois crianças 

crescem, valores mudam e gostos e sabores se transformam, mas para nós, assim como relata 

Juliana Dias:  

 

[...] a educação “é um caminho íntimo, que envolve a dimensão cognitiva, 

experiencial, afetiva e emocional; alimenta-se do contexto no qual se encontra, 

valorizando memória, saberes e culturas locais; desenvolve a consciência de si 

mesmo, do próprio papel e das próprias ações; e promove mudanças, gerando 

pensamentos e comportamentos novos e mais responsáveis”.  
 

 

Nesse diálogo, convido também o educador Paulo Freire ao sugerir que não se deve 

separar o cognitivo do emocional no aprendizado: “estudamos, aprendemos, ensinamos e 

conhecemos (…) com o nosso corpo inteiro.  
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PROJETO: ESCOLA NA HORTA 

“PLANTAR HOJE PARA COLHER AMANHÃ” 

 

Eixo temático 4: As infâncias e a natureza: práticas em Educação Ambiental (conservação, 

preservação dos recursos naturais e sustentabilidade)  

  

Creche Comunitária Instituto Dr. March 

  

Agrônomo Herval Fernandes Lopes (voluntário)  

 

 

RESUMO 

A horta começou em pequenos canteiros ao redor do pátio principal da creche, com o intuito de 

aproveitar a disponibilidade desses espaços de forma racional e plantar hortaliças e plantas 

medicinais a fim de que as crianças pudessem ampliar e reforçar as informações que recebem 

sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Pelo envolvimento e a participação das crianças 

serem tão intensos, um espaço maior existente fora do prédio principal foi utilizado, o 

“Parquinho”. Nele, foram montados canteiros e com a ajuda de um agrônomo voluntário foi 

iniciada a produtiva horta com a participação efetiva das crianças nas práticas de preparação 

dos canteiros, sementes, transplante de mudas, controle das ervas daninhas e colheita. O projeto 

viabilizou ainda o conhecimento e a identificação dos seres vivos, a percepção da diversidade 

de plantas, animais e a interdependência entre os mesmos, contribuindo na integração do ser 

humano com os demais componentes da natureza, melhorando significativamente a qualidade 

de vida. Na creche, o trabalho coletivo é requisito básico, condição para construir e consolidar 

os conhecimentos que envolvem a questão da sustentabilidade para as futuras gerações. Conta 

com a ação de toda comunidade escolar, direção, professoras, auxiliar de ensino, merendeiras, 

serviços gerais, crianças e familiares. Assim, há hoje uma horta que é mantida pelos alunos 

servindo para estimulá-los ao trabalho solidário, de divisão de tarefas e de mútua ajuda, com 

apoio de todos. 

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; horta; cooperação 
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“A educação é um processo de vida, não uma preparação para a vida presente, tão real e vital 

para o aluno como o que ele vive em casa, bairro ou nos pátios.” 

(Dewey) 

INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, presenciamos uma constante degradação do meio ambiente fazendo 

com que se esgotem reservas naturais e recursos não renováveis, além de indivíduos adquirindo 

hábitos alimentares prejudiciais à saúde. Estas questões estão a todo momento na mídia e meios 

de comunicação, portanto, o ambiente escolar não pode ficar de fora, já que a escola tem um 

papel fundamental na formação pessoal, na medida que promove a construção de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Pensando desta forma decidimos ensinar desde cedo as 

crianças, considerando a necessidade e a importância não só da preservação do meio ambiente, 

como também de uma alimentação saudável. Sendo assim iniciamos o projeto “Escola na 

Horta: plantando hoje para colher amanhã”, e brincando de agricultores criamos uma horta 

onde procuramos trabalhar de maneira lúdica, promovendo a aprendizagem real e significativa, 

de forma que as crianças possam conhecer, compreender e valorizar conceitos e atitudes 

favoráveis à promoção da qualidade de vida. Para que o trabalho ficasse ainda mais 

interessante, contamos com a colaboração do agrônomo Herval Fernandes Lopes (voluntário) 

que ajudou muito ao orientar sobre as técnicas de plantio, semeadura, colheita e outras. Desta 

maneira desenvolvemos ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais e de 

saúde, estimulando o amor pela conservação da natureza e o hábito de uma alimentação 

saudável. Ao dedicarem-se a tarefa de plantar, cuidar, colher e saborear os alimentos, 

despertamos e estimulamos as crianças a respeitar e conservar a natureza, a se alimentar de 

forma correta, ao trabalho solidário, a preservação de várias espécies animais e a propagação 

desses hábitos no ambiente familiar. 

 

METODOLOGIA 

Para alcançarmos nossos objetivos, planejamos e organizamos uma sequência de 

atividades que permitiu o desenvolvimento das ações desejadas. Como mencionado, o projeto 

nasceu da necessidade de estimular as crianças para a preservação da natureza e a terem  uma 

alimentação saudável. A princípio eram apenas canteiros no pátio principal, onde cultivávamos 

alguns temperos e ervas medicinais, mas com a chegada do agrônomo voluntário Herval, 

resolvemos ampliar nosso projeto e nossas ações e buscamos o espaço chamado de 
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“Parquinho”. Nele, fizemos vários canteiros utilizando, como cercado, garrafas pet e juntos, as 

crianças, o agrônomo, os professores e funcionários ampliamos o plantio. 

Os canteiros foram adubados com adubo natural recolhido das folhas das árvores do 

nosso pátio e carinhosamente preparados pelo agrônomo, explicando a importância deste 

trabalho para as crianças. Paralelo a isso, as professoras, no ambiente escolar, desenvolveram 

atividades de reutilização de materiais, de aproveitamento do lixo orgânico para adubo, das 

várias formas de vida existentes na horta, do plantio das sementes em recipientes pequenos para 

que depois pudessem ser transplantados para os canteiros.  

O trabalho foi crescendo junto com o interesse das crianças, que passaram a fazer visitas 

constantes aos canteiros, transplantando as sementes já brotadas, observando e atendendo as 

necessidades das plantas, regando-as, limpando ao redor, verificando se tinha algo prejudicando 

o espaço da planta, o tempo de maturação até a hora da colheita. Esta prática diária 

desenvolveu também sentimentos e atitudes saudáveis como a paciência e a perseverança em 

aguardar o tempo da colheita e a ter alegria e satisfação ao ter em mãos o alimento saudável 

como resultado do seu trabalho. A colheita é levada para a cozinha para ser transformada em 

alimento e consumida pelas crianças. Depois desta ação as crianças passaram a se alimentar 

melhor e a transmitir esse aprendizado para os familiares. 

Os alunos fazem visitas constantes aos canteiros e o plantio torna-se cada dia mais 

prazeroso para todos, ampliando e sistematizando cada vez mais as ações educativas fazendo 

com que todas as turmas contribuam com várias experiências na horta. 

Os alunos do GREI 3 e 4 (crianças de 3 e 4 anos) ficaram responsáveis pelo plantio das 

sementes de girassol, coentro, tomate, cenoura, couve manteiga, possibilitando as educadoras 

através desta vivência a desenvolverem trabalhos dentro dos eixos transversais da linguagem, 

utilizando-se das múltiplas linguagens para expressar e organizar o pensamento e o 

conhecimento; do tempo e espaço priorizando o respeito a diversidade nas relações e nas 

práticas sociais e das ciências e desenvolvimento sustentável valorizando os conhecimentos 

científicos e suas relações com outros conhecimentos, ampliando a consciência e a 

responsabilidade pela sustentabilidade do planeta. 

Os alunos do GREI 5 A e B (crianças de 5 anos) ficaram responsáveis pelo plantio de 

outros tipos de sementes como: salsa, cebolinha, rabanete, alface, maracujá e abobrinha. O 

processo foi trabalhado pelas educadoras sempre se baseando nos eixos transversais, a 

linguagem para apropriarem-se de práticas e usos de linguagem oral, da leitura e da escrita. 

Tendo como referência as sementes, as crianças aprenderam a escrita do nome delas, trocaram 
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informações e experiências sobre o que plantam, e praticando a linguagem oral, trabalharam 

com a embalagem de alimentos para construção do mercadinho, onde o eixo das ciências e 

desenvolvimento sustentável prioriza a responsabilidade  sócio ambiental, a construção do 

raciocínio lógico-matemático, o valor nutricional e a alimentação saudável. Analisaram as 

circunstâncias e consequências das ações humanas dentro do eixo tempo e espaço. Através do 

registro oral e de escritas espontâneas o aprendizado foi construído sempre permeado por ações 

de conscientização e de sustentabilidade do nosso planeta. Essas atitudes foram tão 

contundentes que as famílias se motivaram e contribuíram com diferentes mudas (alfavaca, 

acerola, limoeiro, macieira, pimentão, pimenta, tomate), tornando nosso Parquinho num lugar 

de lazer e aprendizado. 

 

RESULTADOS 

Antes de iniciar o projeto, os alunos arrancavam as plantas do canteiro, matavam os 

animais existentes e não demonstravam nenhuma atitude de consciência e sustentabilidade, 

além de ser difícil o convencimento para que se alimentassem de forma saudável, consumindo 

os alimentos oferecidos nas refeições, principalmente legumes e verduras. Após a implantação 

do projeto, os alunos e responsáveis passaram a cuidar mais do meio ambiente e a exercer 

ações que demonstram responsabilidade socioambiental. 

Sabemos que as crianças são muito seletivas para o consumo de legumes e verduras, 

mas a partir do trabalho desenvolvido com todos os alunos e funcionários, verificamos que eles 

ficaram mais propícios a experimentar novos alimentos, principalmente os que eles haviam 

plantado. De acordo com relato das famílias, as crianças hoje pedem para que comprem e 

consumam alguns alimentos que antes não consumiam como: alface, beterraba, cenoura, tomate 

e outros.Este projeto está sendo de grande importância, pois propicia situações que promovem 

uma maior interação entre a família e as ações desenvolvidas na escola, compreendendo a 

alimentação como um direito do cidadão e formação de novos hábitos alimentares. 

 

CONCLUSÃO 

Constatamos a necessidade de desenvolvermos desde cedo nos alunos um compromisso 

de responsabilidade com as questões ambientais e por consequência, com o meio que ocupam, 

mostrando que o conhecimento é construído a partir de pessoas e ações, misturado de 

influências socioculturais diversas que dialogam e devem ser respeitadas formando o 
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conhecimento científico. Percebemos que ao proporcionar essas condições, contribuímos para 

os alunos refletirem e avançarem com autonomia em suas hipóteses, caminhando para se 

tornarem cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. 
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Visa abordar questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, de pluralidade cultural 

e de questões que envolvem a inclusão de crianças com deficiência como aspectos relevantes 

para o combate às desigualdades, assegurando o reconhecimento e a valorização das diferenças 

e exercício da cidadania. 

 

Mediação do eixo junto à Diretoria de Educação Infantil:  

o Cristiane Gonçalves 

o  Marcia Pombo 
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APRENDENDO E BRINCANDO COM O IMAGINÁRIO NA REALIDADE 

 

 

 

Eixo temático 5: Infância(s), Culturas, Diversidade e Inclusão 

 

 

Monique da Silva Santos
19

 

moniquesantos18@gmail.com 

 

Roberta Cristina dos Santos
20

 

 

UMEI Renata G. Magaldi 

 

GREI 4 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O projeto foi desenvolvido no GREI 4, da UMEI Renata Gonçalves Magaldi, e surgia 

da necessidade da turma em expressar-se, cantar, dançar, contar e ouvir histórias, de 

movimentar-se e respeitar o outro e o espaço desse outro. Visamos trabalhar na perspectiva da 

inserção da criança no mundo da leitura e de músicas diversas, bem como das dramatizações, 

propiciando que vivenciem o imaginário dialogando com as descobertas de si e do outro, a 

partir do cotidiano vivido. As metodologias utilizadas tiveram como pretensão criar situações 

em que a questão das diversidades sócio culturais sejam abordadas, objetivando dialogar com 

questões relacionadas às diferenças para a promoção de uma educação emancipadora, 

favorecendo a curiosidade, a investigação, a experimentação, a produção do conhecimento e o 

protagonismo infantil. Buscamos problematizar as questões relacionadas à pluralidade cultural, 

propiciando a construção de práticas que desenvolvam o respeito e a tolerância, promovendo 

uma educação inclusiva na qual as diferenças sejam reconhecidas e respeitadas, tendo como 

foco os pressupostos transversais presentes nos Referenciais Curriculares da Educação Infantil: 

singularidade e coletividade, autonomia, diversidade cultural e cidadania. Como instrumentos 

avaliativos apontamos registros diversos do processo de construção do conhecimento no grupo, 

perpassando pela avaliação individual e coletiva. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação; diversidade; inclusão. 
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COMO TUDO COMEÇOU? 

 

O projeto Cantar, contar e recontar histórias: aprendendo e brincando com o imaginário 

na realidade, com o GREI 4 na UMEI Renata G. Magaldi, com crianças de 4 e 5 anos de idade, 

surge da necessidade da turma em contar e ouvir histórias, bem como de movimentar-se e 

respeitar o espaço do outro, além de desenvolver conceitos relacionados a identidade.  

Visamos trabalhar na perspectiva da inserção da criança no mundo da leitura, de 

músicas diversas e dramatizações, bem como dialogar o imaginário com o cotidiano na 

descoberta de si e do outro, aprendendo lições de respeito aos seres e ao meio ambiente. 

Segundo Ressurreição (2005): 

 

“A fantasia dos contos de fada é marcante para o desenvolvimento da criança. Há 

significados mais profundos nos contos de fada que secontam na infância do que a 

própria vida adulta ensina. É por meio dos contos infantis que a criança desenvolve 

seus sentimentos, emoções e aprende a lidar com essas sensações.” (RESSUREIÇÃO, 

2005, p.19) 

 

Este trabalho trata-se de um projeto desenvolvido não para as crianças, e sim com elas. 

Isso quer dizer que a história foi construída a muitas mãos, mãos de professoras e mãos 

pequeninas das crianças, ávidas por conhecer, tocar, experimentar, sentir... Além disso, essa 

realização contou com a importante contribuição da família que compõe nossa comunidade 

educacional, a qual caminhou conosco, nem sempre e nem todas de braços dados durante todo 

o processo de aprendizagem, mas todas nos ensinando mais e mais durante o caminho.  

Esse processo de aprendizagem permitiu o alargamento de horizonte para todos os 

sujeitos envolvidos – crianças, professores, família, profissionais da educação da própria 

instituição – o que é próprio à proposta de projetos de trabalho. 

Os saberes e os conhecimentos trabalhados emergem em um contexto significativo para 

as crianças, pelas vias da pesquisa, da observação, da comparação, da leitura, da análise, da 

experimentação, da interpretação, da crítica, do diálogo que traçamos a trajetória das 

aprendizagens, que ganha seus contornos por meio dos projetos de trabalho. A produção, 

apropriação e (re) significação do conhecimento, dentro desta perspectiva, encontram-se 

vinculada às trocas, às investigações, às produções, às descobertas e às sistematizações 

promovidas pelo trabalho com a temática do projeto. Segundo Hernández (1998), poderíamos 

defini-los como percursos que têm como eixo orientador um tema ou problema que possibilita a 

aprendizagem de maneira relacional para a compreensão da realidade. 

Essa experiência nasceu a partir do que as crianças apresentavam demanda, porque é 

isso que a educação infantil faz, ela convida o educador a ativar todas as suas percepções, pois 
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as crianças se manifestam por meio de múltiplas linguagens, que são as diferentes 

configurações e das crianças interagirem como o mundo e se expressarem.  

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

* Proporcionar um ambiente que estimule a imaginação e a criatividade, estabelecendo maior 

interação entre as crianças e o ambiente onde vivem. 

* Incentivar a prática da leitura pelos livros, através de histórias que abordem a interação física 

do homem, em diferentes espaços. 

* Incorporar a formação de solidariedade, cooperação, interesse, responsabilidade, 

reciprocidade, participação, confiança, afetividade, autoestima e respeito ao próximo nas 

relações que se desenvolvem dentro da sala de referência e nos demais espaços dos quais a 

criança faça parte. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Incentivar a realização de movimentos amplos e finos, favorecendo a coordenação global e 

motora fina. 

* Desenvolver conceitos básicos como: direito de escolha, autonomia e participação.  

* Exercitar a percepção tátil, o equilíbrio e o raciocínio lógico. 

* Desenvolver a percepção dos sentidos. 

* Orientar os alunos sobre a importância do nosso corpo. 

* Desenvolver a linguagem oral. 

* Ampliar a estima pela leitura. 

* Socializar-se nas situações de interação com a leitura. 

* Desenvolver o pensamento reflexivo e crítico. 

* Dramatizar histórias. 

*Desenvolver a coordenação motora ampla e fina. 

* Explorar os diversos tipos de linguagem como plástica, corporal, musical e dramática. 

*Proporcionar práticas de letramento de forma lúdica. 

 

SOBRE AS ATIVIDADES 

 

É de grande consenso que os jogos e as brincadeiras são importantes no processo 

educativo, já que a vivência lúdica nos permite desenvolver habilidades de ordem física, 

intelectual, social e emocional. Foram constantes os desafios motores, as propostas de 
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elaboração de táticas que envolvem o raciocínio lógico, as experiências em que as crianças 

puderam criar, selecionar, discutir, comparar, confrontar e refletir sobre sua postura e dos 

colegas em meio às diversas brincadeiras.  

Buscamos a garantia do respeito aos diversos direitos das crianças: contato com a 

natureza; movimento em espaços amplos; a proteção, ao afeto e a amizade; a atenção 

individual; a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; a desenvolver sua curiosidade, 

imaginação e capacidade de expressão; a desenvolver sua identidade cultural e, principalmente, 

a brincadeira.  

 

CAMINHANDO POR MEIO DAS EXPERIMENTAÇÕES 

  

O processo de ensino e aprendizagem da criança de Educação Infantil perpassa das mais 

diversas áreas do conhecimento pela via das múltiplas linguagens, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil em seu Art. 9º diz que:  

 

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que [...]  

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical” 

 

Durante as rodinhas de conversa diárias as crianças sentaram em círculo e contaram sua 

novidade, cantaram músicas diversas, fizeram a contagem de alunos e aconteceram contações 

de histórias. Todos os conteúdos pedagógicos foram trabalhados e exercitados de forma lúdica. 

Os textos coletivos, histórias das educadoras e da imaginação das crianças ganharam 

formas com teatro de bonecos, fantoches e dedoches, alguns confeccionados pela turma. 

A dança e a movimentação corporal livre com diferentes ritmos, perpassando pela 

diversidade musical existente em nosso país. 

 Ao trabalhar a coordenação motora fina, foram usadas massinhas de modelar e biscuit, o 

desenho livre e a pintura também fizeram parte da nossa rotina, bem como rasgar e fazer 

colagem livres com diferentes tipos de papéis, dentre eles jornais e revistas. 

 Os livros “Menina bonita do laço de fita de Ana Maria Machado” e “Tanto tanto de 

Trish Cooke” introduziram as conversas a respeito das cores de pele dos integrantes do grupo. 

Por serem livros que apresentam personagens negros, tivemos a oportunidade de trabalhar as 

diferenças das cores de pele e texturas de cabelos, e experimentar fazer tinta com a cor da pele 
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de cada um misturando as cores até chegar na mais semelhante, para pintar o boneco de si 

mesmo. 

 As questões de gênero também estiveram presentes, alguns meninos não gostavam de 

brincar de panelinhas por afirmarem ser coisa de menina. Algumas meninas segregavam os 

meninos ou não participavam de atividades com bolas por ser coisa de menino.  Vídeos de 

diversas profissões com homens e mulheres ocupando seus papéis diversos foram apresentados, 

e depois de muitas conversas as crianças concluíram que todos os seres humanos podem ser e 

brincar com o que quiserem, que podem ter os cabelos como quiserem e se vestir como 

quiserem, independente de serem denominados meninas ou meninos.  

No mais, as atividades realizadas durante o projeto foram: identificar, organizar e 

guardar os brinquedos; contação de histórias com fantoches; contação de histórias infantis com 

diversas temáticas; elaboração de textos coletivos; roda de leitura; Ilustração livre e dirigida 

sobre as histórias; cantigas de roda; brincadeiras antigas foram resgatadas com as famílias e 

trazidas para a sala de aula; jogos cooperativos; show de talentos onde cada um se apresentou 

para o grupo de referência fazendo o que quis. 

 Volpi, Monet e Tarsila do Amaral fizeram parte do projeto com suas histórias de vida e 

técnicas de pintura. As crianças criaram e recriaram cenas, pintaram livremente com tinta 

guache e pincel, e realizaram pintura em tela com tinta guache. 

 Receitas foram elaboradas pelo grupo e experimentadas, foi propiciada a plantação de 

sementes e de temperos, que foram usados em algumas receitas.  

 O “JORNAL DO FIM DE SEMANA” foi um registro que ocorreu todas as segundas-

feiras, onde a criança contava sua novidade na roda de conversas, escrevia sua novidade no 

jornal da forma como ela sabe e depois ilustrava o jornal. O jornal do fim de semana esteve 

presente na rotina da turma até o fim do ano letivo e propiciou que acompanhássemos o 

caminhar nos desenhos e na escrita das crianças. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, foram observados os 

progressos e mudanças das atitudes por parte das crianças em relação à convivência, à interação 

e aos valores trabalhados. Paralelo a isso, foram observadas as atuações frente aos desafios e as 

habilidades no contexto lúdico, bem como os novos conhecimentos adquiridos diante das 

propostas. O jornal do fim de semana também foi usado para avaliação das fases da escrita, do 

desenho do esquema corporal, da confecção e organização de cena e da coerência entre o que 

se conta na rodinha e o que se desenha. 
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Uma vez por semana durante a rodinha de conversa, cada um teve a oportunidade de 

falar sobre o que tem feito de legal, além de dizer o que pode melhorar, o que gosta ou não nas 

atividades, fazendo assim uma avaliação individual e avaliação coletiva. 
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HISTÓRIAS AFRICANAS PARA OUVIR E APRENDER 

 

Eixo temático 5: Infância(s), Culturas, Diversidade e Inclusão 

 

Isis da Penha Monteiro Guedes
21

 

 

UMEI Olga Benário Prestes 

 

RESUMO 

 

O presente relato descreve as atividades e algumas das experiências vivenciadas pelos alunos 

da Educação Infantil, nos anos de 2016 e 2017, por meio do Projeto Espaço Griô, na U.M.E.I. 

Olga Benário Prestes, situado na região oceânica do município de Niterói. Os resultados 

obtidos são discretos mais pontuais, sendo altamente significativos em se tratando de assunto 

envolvendo como tema as relações étnico-raciais, com crianças de 3 a 5 anos.Os encontros no 

Espaço Griô corroboram para uma vivência e audiência pelos contos e histórias africanas e 

entendimento sobre a tradição, costumes e valores desse povo. Contribui para o 

reconhecimento e valorização da identidade, das diferenças, da história e cultura africana, bem 

como estimular nos menores o reconhecimento da igualdade, de valorização das raízes 

africanas, ao lado das culturas do índio e do branco.Diante disto tudo, tornou-se notória a 

necessidade de tal abordagem para os menores em busca de relações humanas cidadãs, desde a 

infância. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Valores, memória, relações étnico-raciais. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Graduada em Artes Visuais pela Universidade Salgado de Oliveira- Niterói-RJ 

Pós-graduada em Educação Artística pela Universidade Salgado de Oliveira-Niterói-RJ 

Pós-graduada em Psicopedagogia 



 

190 

INTRODUÇÃO 

 

 O projeto tem como preocupação proporcionar às crianças da Educação Infantil, de 3 

(três) a 5 (cinco) anos,  atividades que possam oportunizar experiências positivas em relação a 

história e costumes da cultura africana, de modo a contribuir para a construção de identidade e 

aprimoramento das relações étnico-raciais desde tenra idade. 

Realizado desde 2016, numa escola da rede pública de ensino de Niterói, por uma professora 

readaptada, o projeto Espaço Griô se preocupa em ressaltar o lado positivo, tanto da cultura 

africana, quanto da rica contribuição desse povo na formação do povo brasileiro, em todos 

os aspectos. 

Destaca-se a presença positiva do negro, da cultura e costumes através de apresentações 

de contos africanos e dinâmicas que ofereçam às crianças, desse segmento educacional, o 

sentido importante dessa etnia, com abordagem diversa para que as mesmas pudessem ter 

também acesso e ampliação dos conhecimentos da realidade social e cultural. 

Há também oferecimento de atividades que enriqueçam os conteúdos dados pelas 

professoras de sala de aula, como por exemplo, apresentação dos nomes africanos e seus 

significados; de palavras africanas que estão presentes na língua portuguesa; das histórias e 

contos africanos; e da existência e coroação de príncipes e princesas africanos, protagonizados 

pelas crianças dessa unidade escolar, com beleza e leveza, para que a construção da identidade 

possa se fazer sem medo e com respeito, a partir de tudo que for contado sobre essa etnia tão 

importante, que nos trouxe tantos ensinamentos e que estão enraizados em nossas ações. 

O lado positivo dessa etnia é a chave para travar diálogo, conversas, uso da oralidade 

com as crianças e ajudá-las na construção de relações étnico-raciais saudáveis e respeitosas, 

desde cedo. 

Falar desse tema com crianças da Educação Infantil é uma tarefa delicada, mas não 

impossível. Atenta a Lei nº 10.639, de 09-01-2003, determinando que, nos espaços escolares, o 

ensino da cultura africana e afro-brasileira deve fazer parte do currículo escolar, como também 

do projeto político pedagógico da escola, bem como no trabalho docente do professor em sala 

de aula evidenciando, dessa forma, a necessidade de inclusão da história da África como parte 

integrante da evolução humana, é como o Projeto Espaço Griô Contos e Histórias Africanas se 

mostra, sinalizando o quão é importante que a lei acima citada faça parte do currículo da 

Educação Infantil, uma vez que cabe ao espaço de Educação cuidar do bem estar da criança, 

oportunizando experiências pautadas no respeito por si e pelo outro.  

A valorização dos contos e histórias africanas tem a finalidade de oferecer às crianças o 

conhecimento diversificado de outras culturas, além das histórias clássicas que o 

tradicionalismo por tanto tempo evidenciou, repercutindo a existência do povo europeu em 
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detrimento dos demais povos, enraizando-se na sociedade de tal forma a ponto de  naturalizar a 

contação dessas histórias e contos sem a menção de outros povos e de outras culturas que, em 

muito, ajudam e elucidam no entendimento da existência do outro e o respeito que se deve ter 

com o tema diversidade. 

 O enfrentamento dessas questões dentro do território escolar e as dificuldades e 

resistências existentes para a aplicação de atividades que possam abarcar toda essa cultura e 

história, ainda estão presentes. Principalmente, quando se fala de crianças que possuem atitudes 

de negação ao pertencimento daquela etnia, talvez fruto do repasse pelo adulto dessas 

cristalizações, através das ações de intolerância, racismo, preconceito e desrespeito existentes 

nas relações humanas e de tanta desigualdade, vivenciadas ainda pelo negro em todos os 

períodos da história brasileira. 

 Impossível não perceber que a África está em nós, na nossa cultura, em nossas vidas e 

esta inegável contribuição tem que ser motivo de resgate dos valores desse povo, através da 

inclusão do tema relações étnico-raciais dentro das escolas, no espaço escolar da Educação 

Infantil, delineando a construção de memória consciente da importância do povo negro na 

formação do povo brasileiro, mantendo a história viva de forma a não ser removida, apagada 

pelas ideologias, que separam e classificam os seres humanos de maneira tão contundente.  

 A transmissão da tradição, através da oralidade e da memória, possibilita a produção 

dos sentidos que são compartilhados como um processo ativo e dinâmico e estas são 

características existentes no Projeto Espaço Griô, sendo de grande valia no sentido de envolver 

as crianças de tal forma que todas as conversas, oralidade dos contos e histórias africanas 

possam povoar e construir memória positiva a respeito dos negros, da África, da sua cultura e 

da grande importância para nós brasileiros, isto é, para a formação do povo brasileiro e para as 

relações étnico-raciais. 

 Que o conhecimento aplicado através de contos, histórias e de outras estratégias possa 

ajudar no fortalecimento dos laços de harmonia entre os seres humanos, entre as crianças com 

respeito e dignidade, conscientizando sobre o convívio saudável com as diferenças e cultivando 

nelas a arte de ver o outro e de aprender a respeitar o outro, porque é na diferença que se pode 

observar e ser rico de atitudes humanizadas, pois o diferente é seu igual. 

 

AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AFRICANAS 

 

 Pensando na figura do Griot, assim chamados, em alguns povos da África, os 

contadores de histórias, possuindo função especial de narradores das tradições e dos 

acontecimentos do povo africano e também na valorização dos encontros, é que o espaço 

também foi pensado. 
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Os griots possuem o costume de se sentarem embaixo de árvores para contar histórias e 

dessa forma eles contribuem para a construção da história de base oral, que é a marca dos 

povos africanos antigos, tendo papel importante e fundamental na estruturação desse povo.  

 A importância da construção desse espaço, dentro da escola, constituiu a primeira 

preocupação para que os encontros, as conversas, a contação de histórias e de contos africanos 

tivessem lugar marcado e reservado, embaixo de uma grande árvore, imprimindo costume e a 

tradição desses encontros com as crianças, para que eles pudessem desfrutar de momentos de 

sonoridade agradável a respeito das riquezas culturais africanas, sabendo da existência de um 

povo rico em conhecimento e sabedoria. 

 Ao ar livre, a figura de uma Griot, personagem vivida por uma professora readaptada, 

surge provocando curiosidade tanto nas crianças, quanto nos adultos, uma forma também 

atraente de conquista desse público no sentido de conhecer sobre a África e sua história, 

valorizando o espaço com rico aprendizado sobre a existência de um grande povo e de sua 

importância para a formação do povo brasileiro. 

 

POTENCIALIZANDO O ESPAÇO GRIÔ COM OS CONTOS E HISTÓRIAS 

AFRICANAS 

 

1º Encontro 

 

Nos encontros sempre haverá um conto oriundo de algum país da África, para que 

outras atividades de suporte sejam entendidas pelas crianças a respeito do assunto. Foram 

pesquisados contos de Uganda, Serra Leoa, Nigéria, Gana e Benin, seus valores e costumes, 

havendo também cerimônia de coroação de príncipes e princesas dos países apresentados. 

Para este encontro foi escolhido o conto “O papagaio que não gostava de mentira” 

chamado Odidé, escolha intencionada na apresentação para as crianças de uma linda ave da 

África Central e Ocidental, evidenciando a beleza dos lugares e sua riqueza cultural. 

Foi explicado para as crianças que as penas vermelhas da cauda de Odidé são símbolos 

de realeza e quando reis e rainhas são coroados, os sacerdotes ordenam que uma pena do Odidé 

deve ser colocada na cabeça do coroado. Falou-se também que antigamente, no Império 

Yorubá, se o conselho dos representantes do povo decidisse que o rei estava governando mal, 

este recebia um ovo do Odidé, aviso que o rei deveria abdicar do trono. 

Nessa oportunidade se conversa com as crianças sobre valores e o esforço de se falar a 

verdade e não mentir. De procurar não esconder as coisas para que haja mais respeito e 

entendimento do que é certo e errado nas relações de uns para com os outros. Foi uma conversa 

interessante após a contação da história. 
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Interessante foi verificar que poucas crianças queriam o papagaio e a maioria ficou tão 

encantada pelo lindo papagaio cinzento, com penas vermelhas em sua cauda, que todos 

queriam o lindo animal, mesmo quando foi explicado que ficar com o Odidé significaria ficar 

atento para não errar ou mentir, pois o papagaio falaria a palavra “mentira” a cada erro 

cometido. 

Mesmo assim Odidé foi cobiçado pela maioria das crianças, lembrando que nessa 

atividade a maioria dos adultos não quis o papagaio, em hipótese nenhuma, ao contrário das 

crianças, que ao serem perguntadas do porquê de querer o papagaio disseram que não tinham 

medo dele ficar olhando e falar sobre o jeito e o comportamento deles. 

Mesmo ouvindo o papagaio apontar o erro, as crianças queriam que o papagaio falasse, 

demonstrando que falar e corrigir os erros para eles apontam situação positiva, dando margem a 

possível mudança para melhor e compreensão do que é certo e do que é errado.  Além disso, a 

figura de príncipes e princesas reais, de alguns dos países localizados nessa área geográfica, 

ocupada pelo papagaio acima descrito, foi mostrada, como por exemplo, Serra Leoa e Nigéria. 

Foi mostrada ainda a figura da princesa de Serra Leoa – Sarah Culberson e do príncipe 

da Nigéria Kunle Omilana para que as crianças pudessem ver a importância de ser negro e de 

que estes também possuíam histórias positivas para serem vistas e aprendidas, objetivando com 

esta prática a provocação e o exercício do olhar em direção ao negro e sua cultura. 

Para vivenciar melhor essas questões foram convidadas 3 (três)  professoras, 

representando as origens branca, negra e indígena, para que pudesse ser explicado sobre as 

etnias e a história do negro no nosso país. Sentadinhas, as crianças prestaram atenção todo o 

tempo, incluindo o momento referente ao da escolha do príncipe e princesa, da Nigéria e de 

Serra Leoa, respectivamente.  Com toda a escola reunida perto de sua área verde, foi pedido 

para que as crianças que se reconhecessem nas etnias ali representadas, se sentassem ao lado da 

escolhida, tanto menino, quanto menina, para que fosse realizada a eleição da realeza acima 

citada, através de votação de todos, alunos e professores, numa empolgação surpreendente. 

Poucos se reconheceram negros e uma boa parte que se apresentou tinha a questão da 

negritude presente pela mestiçagem. Na eleição, o candidato negro que ganhou não quis ser 

coroado porque não aceitou uma princesa negra para estar ao seu lado na coroação. Alegou este 

fato e depois em conversa particular admitiu que não era “preto” e sim, branco, fato que gerou 

uma conversa mais detalhada com o aluno sobre a importância de se reconhecer negro, com 

vários exemplos de professores sobre as suas origens, sendo repassado para a direção, no 

sentido da questão ser estudada para posterior contato com a família (uma criança de 5 anos 

não pode ser tão enfática nessa questão sem influências). 

O segundo colocado na eleição não foi coroado, porque não queria usar a túnica do 

príncipe, alegando ser um vestido, fato que suscitou explicação e o uso de túnicas nas crianças 
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para o entendimento das vestes dos príncipes africanos. O terceiro colocado foi coroado feliz da 

vida, isto é, feliz de estar como um príncipe negro. A menina escolhida ficou também muito 

feliz e se viu radiante com o fato de se reconhecer negra como a professora e de virar uma linda 

princesa, tão bela quanto às do conto de fadas ou das princesas de etnia branca. 

 

2º Encontro 

 

O segundo conto foi de Uganda chamado Amigos - mas não para sempre. Ele foi 

pesquisado e escolhido porque trás outra versão a respeito da eterna briga entre o gato e o rato, 

além da possibilidade de sensibilizar as crianças sobre o assunto amizade e os valores, que 

devem ser pensados quando há algum problema a ser resolvido com o outro colega. 

Percebeu-se que para a maioria das crianças isso não é tão impossível, isto é, a 

possibilidade de uma conversa ou de um sorriso, para que continue a amizade, não é uma 

missão impossível, observação esta baseada num bate papo com as crianças a respeito da 

história e do entendimento deles sobre o referido tema. 

Foi verificado também que a ideia da criança falar com o amiguinho ainda é mais 

possível do que no adulto, este repleto de amarras e barreiras cristalizadas, impeditivo de 

diálogo e conversa perdendo a oportunidade, quem sabe, de um novo olhar a respeito do que 

seja amizade, respeito, alteridade. Infelizmente, notou-se que os adultos, com níveis 

preocupantes de intolerância, prejulgamento e desrespeito atrapalham, às vezes, o crescimento 

e o entendimento das crianças a respeito de assuntos que envolvam as relações étnico-raciais, 

de forma humanizada. 

No entanto, a vivência e a conversa a respeito de tais assuntos, com regularidade, 

enredam possibilidades de entendimento e caminho saudável nas relações humanas desde a 

tenra idade, no ambiente escolar, com vistas a se projetar de forma positiva em suas vidas, na 

família e na comunidade. 

Para cada turma foi proposta uma atividade que sinalizasse entendimento da história e 

do que foi conversado, surgindo as seguintes produções: 

-GREI 3 A – pintura abstrata a partir da leitura das imagens lindas do país Uganda com suas 

florestas e belos animais como o gorila (que virou xodó da turma), elefantes e girafas, 

estimulando o processo criador dessas crianças com uso de muita cor viva estampada nos 

desenhos; 

-GREI 4 A – produção visual das personagens do conto e cenário, executada com clareza e 

riqueza de detalhes nas imagens feitas pelas crianças, requisitando para a feitura do mesmo o 

exercício de memória para a referida atividade (uma história da briga entre o rato e o gato por 

causa de um pote de manteiga e que foi comido todo pelo rato, por conta das mentiras que eram 
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contadas  por este  para o gato no sentido de comer um pote inteiro de manteiga), tudo muito 

bem visualizado nas produções visuais, que indicaram entendimento e atenção ao conto; 

-GREI 4 B – produção visual a partir da leitura das imagens de crianças e adolescentes negros 

ugandenses, fazendo com que o olhar de cada criança pudesse ser apurado em relação ao negro 

e sua beleza, no entanto, as crianças não só visualizaram os negros das imagens como também 

surgiram desenhos dos negros com detalhes de roupa e cabelo. Inclusive as crianças se 

identificaram com os desenhos dizendo que estavam se desenhando, isto é, acharam os 

desenhos lindos justificando a identificação. Importante ressaltar que os traços na produção 

visual apareceram talvez por conta da explicação e da visão positiva da beleza do negro, com 

oferecimento de outras imagens de negros e negras, do passado e do presente; 

-GREI 5 A – foram mostradas imagens de príncipes e princesas africanos para que os alunos 

pudessem saber que a África também possui realeza de traços lindos com vestimentas 

maravilhosas; a partir daí as crianças desenharam, no papel, como designers, as vestes dessa 

realeza. Uma lista com os 55 (cinquenta e cinco) países africanos foi colocada ao ar livre, em 

ordem alfabética, para que os alunos, pela sonoridade, escolhessem os países para os príncipes 

e princesas que eles pintariam as vestes, apurando a percepção para todos os detalhes da beleza 

negra dos príncipes e princesas africanos mostrados para eles: além disso, o espanto ao ver 

príncipes e princesas negros serviu para o exercício desse olhar para o outro de forma rica e 

poética, sensibilizando-os para olhar e ver a beleza independente da etnia; 

-GREI 5 B – as crianças ouviram palavras africanas que circulam em nossa língua portuguesa 

com seus significados e ficaram curiosos com algumas palavras como Iaiá(vovó), capote 

(casaco), cafuné (coçar a cabeça de alguém), galalau (pessoa muito alta), lambão (indivíduo 

que não sabe lidar com as coisas sem sujar-se); além de ouvir mais outras tantas (lidas em 

ordem alfabética), também escreveram, no papel,  as palavras que cada um mais gostou ou se 

identificou, pensando sobre a escrita das palavras a partir de um conto africano e a cultura 

desse povo; 

-GREI 5 C – para esta turma foi apresentado uma lista considerável de nomes africanos com os 

seus respectivos significados para que cada aluno ouvisse e gostasse de algum para ser 

batizado, adotando nome africano;  e assim foi feito, cada criança escolheu um nome africano, 

escrevendo e se batizando para que o entendimento das tradições e costumes desse povo fossem 

vivenciados pelos alunos, com respeito, atenção e dedicação, causando certo espanto por parte 

dos professores, pois as crianças escolhiam os nomes bem propícios, casando com o jeito de ser 

de cada um. Surpreendente. 

No final, aconteceu a eleição dos príncipes e princesas a partir da apresentação das três 

representantes das etnias indígena, africana e a branca, falando com as crianças sobre as etnias, 

sensibilizando-os para que estas se reconhecessem pertencentes àquelas etnias, não só pela cor 
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da pele ou jeito do cabelo, mais pela cor da alma. Algumas crianças se reconheceram e outras 

foram apontadas pelos colegas, e depois do reconhecimento aconteceu à eleição do príncipe e 

da princesa do país em evidência, Uganda. 

Os escolhidos estavam sorridentes e radiantes experienciando uma situação positiva que 

ficou marcada em cada rostinho ao aclamarem os eleitos, que na coroação usaram a pena do 

papagaio Odidé em suas coroas, lembrando aos eleitos, isto é, a realeza da importância de se 

falar a verdade, de ajudar e respeitar os outros. Momento encantador vivido pelas crianças visto 

estar estampado em seus rostos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto em questão visibilizou, de forma satisfatória, as histórias, contos e a 

participação da criança da Educação Infantil nesse universo cultural que a África proporciona 

para todos nós, tendo repassado para elas as histórias de um povo rico, cultural e humanamente 

falando. 

O continente africano com sua riqueza mostrada através das histórias, contos, conversas 

e ações culturais fará parte de hábitos e costumes das crianças da U.M.E.I. Olga Benário 

Prestes, notado pela reação das crianças. E a formação de hábitos e costumes, nesse caso, 

favorecerá abordagem mais próxima das crianças em seu entendimento. 

As crianças se mostraram interessadas a cada encontro, interagindo com as histórias e 

lembrando sobre assuntos e conversas faladas anteriormente sobre a história positiva do negro, 

da África e do respeito que devemos ter uns para com outros. 

Os encontros debaixo de uma grande árvore com uma personagem Griô revelaram-se de 

grande importância, pois através deles foi possível detectar alguns conceitos de não aceitação, 

por parte de algumas crianças, em relação a sua etnia e práticas, já em formação em relação à 

negatividade de ser negra, atitude em fase de cristalização por conta dos problemas enfrentados 

pelos responsáveis em relação ao fato de serem negros num país de tanta desigualdade. 

Tal desabafo foi feito por conta da atividade ligada à realeza que sinalizou as questões 

encrustadas na sociedade, numa criança de 5 (cinco) anos de forma tão contundente, negando 

pertencimentos à sua etnia. O assunto é preocupante, mas a ação e as atividades realizadas no 

Espaço Griô provocaram a colocação das crianças de forma mais evidente, direcionando todos 

os envolvidos com o projeto a caminho das ações mais incisivas em relação ao tema. 

A alegria das princesas coroadas lembrou a força da mulher negra, servindo de base 

para mais atenção em muitas questões na escola a respeito da menina negra e seu biótipo. 

A realização dos encontros proporcionou uma visibilidade maior de assuntos que 

circulam na escola e nem sempre são discutidos de forma tão pontual e direta, ajudando na 
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orientação e esclarecimento do assunto, tanto para as crianças, quanto para os responsáveis, 

sem falar no aprendizado que ficou para os professores a respeito de questões tão importantes. 

O espaço se tornou rico em escuta, entendimento e diálogo com as crianças e a maioria 

dos envolvidos, já que as pessoas que lá se encontram terão oportunidade de saber de um povo 

bonito, com lindas terras e paisagens, com animais, muita dança e música, artesanato, arte e 

tantos outros traços que desenham o grande povo africano, contribuindo para a formação de 

uma criança como ser humanizado, cidadão e, portanto, feliz. Isto é, uma criança livre das 

amarras do preconceito, discriminação e racismo, atitudes e práticas que estão ligadas as raízes 

etnocêntricas presentes, por exemplo, na colonização do nosso país, infelizmente presente até 

os nossos dias, mas que poderão ser combatidas através da ação pontual e regular de espaços 

que proporcionem reflexão e estudo sobre as histórias e contos africanos.  
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva relatar práticas pedagógicas inclusivas que foram desenvolvidas 

junto a um grupo de referência, composto por crianças de três anos do Núcleo Avançado de 

Educação Infantil Vila Ipiranga, localizado no município de Niterói. Entendendo a necessidade 

de proporcionar aos alunos experiências lúdicas e prazerosas, capazes de envolver a todos, 

independentemente de suas limitações, buscamos com esta experiência, oferecer aos alunos 

estímulos sensoriais diversificados, unindo a arte de contar histórias e as brincadeiras. Visamos, 

assim, atender também às necessidades específicas do aluno com necessidades educativas 

especiais, incluído no grupo. Para isso, o atendimento educacional especializado (AEE) da 

escola, em parceria com as professoras de referência e de apoio, organizou algumas atividades 

lúdicas sensoriais dentro do projeto desenvolvido pelo grupo, ao longo do primeiro semestre de 

2017, intitulado: “A turma do Sítio do Pica-pau Amarelo e suas Peripécias”. Para dar conta de 

tal proposta, utilizamos como metodologia o ensino colaborativo, por meio do desenvolvimento 

de seqüências didáticas organizadas a partir das histórias e dos personagens criados por 

Monteiro Lobato. Nas atividades planejadas, objetivamos explorar as percepções, visuais, 

táteis, gustativas e olfativas utilizando as receitas da tia Nastácia; as experiências de Pedrinho e 

do Visconde de Sabugosa; as peraltices da Emília, etc. Também desenvolvemos percepções 
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auditivas por meio da trilha sonora dos personagens e do som dos animais do sítio.  Utilizamos 

diferentes recursos pedagógicos e diferentes linguagens, favorecendo, assim, a inclusão de 

todos os alunos e a ativação dos diferentes canais para a entrada do conhecimento. Enfim, com 

as propostas desenvolvidas, os alunos puderam expressar-se por meio de diferentes linguagens 

artísticas e experienciar diferentes situações e sensações por meio da brincadeira.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Inclusão; Literatura infantil. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A ideia de proporcionar aos alunos experiências lúdicas e prazerosas, capazes de 

envolver a todos, independentemente de suas limitações, partiu da necessidade de oferecer 

estímulos sensoriais diversificados ao grupo e atender à necessidade específica do aluno 

incluído, unindo a arte de contar histórias e as brincadeiras.  

Entendendo que nesta etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, 

a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a 

convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização 

da criança (Mantoan, 2010), apresentamos neste relato de experiência duas seqüências didáticas 

que oportunizaram vivências sensoriais diversificadas a partir da reinterpretação do texto 

infantil. 

   

O texto infantil, em especial os ficcionais, fornece possibilidades de desvios 

daquilo que é oferecido pelo próprio texto, isto é, oferece a chance de se ler 

sobre a leitura. O leitor deste texto tem a liberdade de submetê-lo a 

interpretações e críticas diversas, remetendo-o ao debate e à troca de 

experiências e conhecimentos entre os envolvidos na leitura do mesmo: o 

próprio leitor, os pais, o professor, seus colegas, etc. (LINSINGEN, 2008). 

 

 

Nossa intenção neste trabalho foi oferecer possibilidades diversificadas de leituras e 

atividades, pois acreditamos que, quando mediado por um profissional de educação, um texto 

como este pode alcançar uma plasticidade pedagógica que permitiria sua utilização em 

qualquer disciplina, sob qualquer proposta docente. (LINSINGEN, 2008) 

Partindo da premissa de que a modificação dos contextos e metodologias pode fazer 

toda a diferença entre uma criança estar meramente presente na sala de aula ou estar ativamente 

envolvida com seus pares, (BRANDÃO, 2013) objetivamos com este trabalho, desenvolver 

práticas pedagógicas inclusivas, articuladas com os professores do grupo de referência, visando 
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à disponibilização de recursos e o desenvolvimento de atividades significativas para a 

participação e aprendizagens dos alunos nas rotinas e atividades da escola.  

 

Cumpre destacar que o AEE não substitui as atividades curriculares próprias da 

educação infantil, devendo proporcionar a plena participação da criança com 

deficiência, em todos os espaços e tempos desta etapa da educação básica. 

(BRASIL, 2015) 

 

 

Além da proposta de ensino colaborativo
23

, adotamos como metodologia a sequência 

didática, que, de acordo com Zabala (1998), são uma maneira de encadear e articular as 

diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. Assim, podemos analisar as diferentes 

formas de intervenção segundo as atividades que se realizam e, principalmente, pelo sentido 

que adquirem quanto a uma seqüência orientada para a realização de determinados objetivos 

educativos. 

Deste modo, acreditamos que, quando voltamos nosso olhar para as atividades 

importantes na educação infantil, que emergem das aprendizagens significativas dos envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem, perceberemos que nosso foco será antes o indivíduo e 

não em suas dificuldades.  

 

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 

O trabalho fora desenvolvido no grupo de referência 3A, do Núcleo Avançado da 

Educação Infantil Vila Ipiranga. Utilizamos como referência a literatura infantil de Monteiro 

Lobato: O Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrita entre os anos de 1920 e 1947. Na ocasião, a 

produção literária fora eleita como referência do trabalho do grupo, visando atender o projeto 

instituinte da unidade, que versou no primeiro semestre sobre a literatura, a arte e a música.  

A primeira atividade fora desenvolvida na sala de recursos da escola, onde também 

funciona a sala de multimeios da unidade. Na ocasião, apresentamos o tema a ser trabalhado 

por meio da dramatização e releitura da música: Seu Lobato. Para isso, utilizamos palitoches 

com os personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo, doces de goiaba, marmelo e banana, 

brinquedos da escola, um boneco e cenário de feltro, e vídeos do YouTube com a trilha sonora 

dos personagens e da série adaptada para a TV. 

                                                              

                                                           
23  O ensino colaborativo ou coensino é um modelo de prestação de serviço de educação especial no qual um 

educador comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a instrução de 

um grupo heterogêneo de estudantes. ( MENDES, 2011)  
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Foi uma atividade muito prazerosa! Os alunos se mantiveram atentos a cada detalhe. 

Nesta sequência didática, iniciamos apresentando um fantoche representando o Seu 

Lobato. De maneira simples, buscamos com ele explicar aos alunos o porquê Monteiro Lobato 

escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em seguida, dramatizamos a música do Seu Lobato, 

apresentando diferentes tipos de animais que podemos encontrar em um sítio. Apresentamos, 

posteriormente, os personagens do Sítio e indagando aos alunos sobre seus conhecimentos 

prévios. A participação de todos fora muito intensa! Todos se manifestaram falando ou 

apontando os personagens que conheciam.  

 Atendendo à seqüência de atividades planejada e o interesse dos alunos, apresentamos 

também o vídeo com as aberturas das séries do Sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptado para a TV. 

Ao final do vídeo, os alunos degustaram os doces de marmelo, goiaba e banana que levamos 

para a atividade. Neste momento, muitas expressões faciais foram feitas e percebidas pelos 

alunos.  Houve também comentários do tipo: “Que delícia!”; “Não gostei!”; “Quero Mais!”; 

“Eca!”...  

                                   

 

 A segunda atividade foi desenvolvida na semana em que o grupo conhecia as histórias 

da Tia Nastácia. Em uma grande roda, apresentamos ao grupo uma abóbora gigante. Surpresos 
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com o que viram, as crianças logo se manifestaram por meio de comentários ou perguntas do 

tipo: “O que é isso?”; “Que Gandão!”...  

Aproveitando o interesse dos alunos, devolvemos ao grupo a pergunta e um dos alunos, 

depois de um tempo, falou em tom de indagação: “É uma abóbora?”. Confirmamos a indagação 

e tentando explorar as características da leguminosa e incentivar a participação de todos, 

perguntamos: “De onde ela veio?”; “O que tem dentro?”; “Que cor tem por dentro e por fora?”; 

“É pesado ou leve?” A participação foi intensa, precisamos organizar as falas para continuar a 

atividade.  

Em seguida, os alunos, um a um, foram convidados a segurar a abóbora para constatar 

seu peso.  Eles ficaram felizes em demonstrar o quanto eram “fortes”. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

No segundo momento, brincamos com a ciranda: “De abóbora faz melão”. Em seguida, 

abrimos a abóbora e dividimos a mesma em quatro partes. Depois de separar as crianças em 

pequenos grupos, catamos as sementes para plantar. No dia seguinte, as professoras retomaram 

a atividade e, junto com as crianças, prepararam um delicioso doce de abóbora que degustamos 

na escola. Como o doce rendeu, os alunos também puderam levar um pouquinho para suas 

famílias apreciarem. 
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 O grupo demonstrou o quanto aprenderam e o quanto estavam interessados na proposta 

quando em brincadeiras livres ou com os brinquedos, eram flagrados reproduzindo a 

dramatização que realizamos; as peraltices dos personagens; e também, quando cantarolavam 

as músicas da trilha sonora da série adaptada para a TV, em momentos distintos da rotina 

escolar.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A docência na educação infantil é sempre um desafio. Diferente dos outros níveis de 

ensino, na educação infantil as aprendizagens não são organizadas de maneira disciplinar ou 

compartimentada. Os conteúdos e conhecimentos são abordados ou construídos considerando, 

antes, o interesse e a necessidade da criança.  

Neste cenário, as crianças são vistas como seres ativos que se desenvolvem de forma 

simultânea e integrada, onde os diferentes níveis de seu desenvolvimento (cognitivo, motor e 

afetivo) articulam-se ao meio e ao outro por meio da brincadeira. 

O relato que apresentamos neste trabalho buscou proporcionar aos alunos experiências 

lúdicas e prazerosas, capazes de envolver a todos, independentemente de suas limitações. Para 

isso, em parceria com as professoras da turma e considerando o trabalho em andamento no 

grupo, procuramos desenvolver práticas pedagógicas inclusivas, privilegiando a estimulação 

sensorial, por meio de conteúdos abordados na literatura infanto-juvenil.  

Considerando o envolvimento do grupo e a participação dos alunos, podemos afirmar 

que foi uma experiência satisfatória para todos, pois além de alcançar os objetivos previstos, 

também testemunhamos um maior envolvimento e dedicação dos professores quanto à 

organização de atividades significativas e favoráveis  

à participação de todo os alunos.  

Logo, pensar a escola como um espaço favorável à transformação de ideias, conceitos, 

valores e atitudes, por meio de uma educação libertadora e emancipadora, é urgente. 

Acreditamos que devemos pensar a educação de todos os indivíduos para além do 

desenvolvimento cognitivo, considerando suas particularidades e a possibilidade de releitura do 

mundo à sua volta, pois a estrutura escolar por si só não contempla adequadamente o 

atendimento integral do educando, que deve ser pensado em toda a sua especificidade e em sua 

totalidade. 
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