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Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou amor, um poema, uma tela, uma canção, 
um livro têm por trás de si uma única razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, 
um poema, um livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados por múltiplas razões de ser de 
que algumas estão mais próximas do ocorrido ou do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão 
de ser. Por isso é que a mim me interessou sempre muito mais a compreensão do processo em que e como 
as coisas se dão do que o produto em si”. 

Paulo Freire

Refletindo sobre as palavras de Paulo Freire, é com prazer que apresentamos a se-
gunda edição da Revista Trilhas da Infância de Contagem. Essa Revista nasceu , mais 
uma vez, dos percursos formativos desenvolvidos pela SEDUC, em 2008, na Educa-
ção Infantil. 

Traz no seu processo de construção a riqueza da produção pedagógica das institui-
ções públicas e conveniadas de Contagem. Como bem diz Paulo Freire, é na compre-
ensão desse processo que reside a beleza do trabalho publicado. Mais que um pro-
duto colocado para a leitura de todos, essa Revista aponta , em suas páginas, para 
projetos e propostas desenvolvidas com crianças de até 6 anos, convidando todas 
e todos a se debruçar sobre a infância e a pensar novas possibilidades de trabalho, 
novos olhares. 

Podemos comparar essa publicação a um caleidoscópio. A cada virada de página 
novas cores. A cada texto novas nuances de uma prática, que tem na criança sua 
centralidade, vão se desenhando. Vão compondo o efeito articulador e fomentador 
que a Revista Trilhas da Infância tem ganhado na cidade. 

Articulador, pois possibilita a troca de experiências, a construção do conhecimento 
em redes de profissionais que a cada edição mostram a força e a originalidade do 
trabalho desenvolvido. Fomentador, pois pela leitura dos artigos temos a certeza de 
que novos projetos, novas práticas estão se constituindo. 

Deliciem-se com as novas histórias, projetos, tramas e tessituras que a Trilhas da 
Infância apresenta nessa sua segunda edição. Boa leitura.

aPRESEntação

Marília Campos
Prefeita Municipal

Lindomar Diamantino Segundo
Secretário Municipal de Educação e Cultura
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Projeto de formação de educadores 
numa perspectiva de uma prática 
contextualizada, tendo como foco o 
desenvolvimento das crianças de 0 
a 3 anos.

o PRofiSSionaL E SUaS 
nEcESSiDaDES foRMatiVaS:  
A ARTICULAÇÃO ENTRE O EDUCAR 
E O CUIDAR NO TRABALHO COM 
CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS

Valma Alves da Silva 
Pedagoga - Graduada em Pedagogia pela Fae - UFMG
educadora do CeMeI “Pés no Chão” 

O CEMEI Pés no Chão, localizado no bairro Maria 
da Conceição, tem, em seus 25 anos de trajetória 
em Contagem, menos de 02 anos de administração 
pública. Desde sua municipalização, a SEDUC tem 
oferecido diversos cursos de formação aos seus edu-
cadores. Porém, a formação dentro do CEMEI, numa 
perspectiva prática e contextual, fez-se necessária, 
fato que motivou a criação e o desenvolvimento 
deste projeto.

A formação de educadores tem sido objeto de 

debate de vários grupos, surgindo várias propostas 
e tendências. A tendência da qual se aproxima esse 
projeto é de uma formação contextualizada com a 
real necessidade das crianças de 0 a 3 anos do bairro 
Maria da Conceição no Município de Contagem e 
do coletivo de educadores. Mulheres, com formação 
não específica em educação, que participaram de 
um processo público. Em sua maioria, não possuem 
experiência em atividades educativas, partem apenas 
da experiência como educadoras de seus filhos. 
Configuram-se nesse processo como educadoras de 
crianças de 0 a 3 anos, com uma carga horária de 36 
horas semanais, exercendo a função de Assistentes 
de Creche. 

Para Campos (1994, p.36),

(...)se torna muito importante reconhecer 
quais são os objetivos que se deseja alcançar 
com as crianças, pois eles orientarão as 
ações. Se são objetivos de cuidar e educar, a 
formação de seus profissionais deve também 
assegurar essas facetas. (...). 

Comecei, então, a pensar na definição do perfil 
do (a) educador (a) adequado às reais necessidades 
das crianças do CEMEI Pés no Chão, tendo como 
parâmetro as diretrizes das políticas públicas do 
Município e os Referenciais Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil.

O conhecimento que se exige nessa etapa do 
desenvolvimento humano sobre como as crianças se 
desenvolvem em instituições de educação infantil era 
um dos pressupostos básicos para a prática diária e 
para uma necessidade que avançava na instituição: 
a formulação do projeto político-pedagógico – PPP. 
Esse documento, que ainda não estava construído 
até 2008, iria delinear a contextualização da comuni-
dade e os objetivos do CEMEI Pés no Chão no traba-
lho com as crianças, assim como registrar o histórico 
da instituição. 

A consideração do triplo aspecto - o educar, o cui-
dar, o brincar - e a definição do perfil do educador 
apontam para a importância da construção de um 
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processo pedagógico que considere as necessidades 
de desenvolvimento da criança de forma integrada e 
sem privilegiar um único aspecto, em detrimento de 
outros. 

Deparei-me, assim, com um objetivo: formar as 
assistentes de creche e construir com elas estratégias 
para pôr em ação esse projeto, visando o brincar, o 
cuidar e o educar, tendo foco na criança, atenção à 
sua integralidade e valorizando também as possibili-
dades ainda não exploradas de cada educador(a).

FORMAÇÃO: DIALOGANDO SOBRE O PROJETO
O projeto foi elaborado através do diálogo e do 

respeito mútuo, vendo nas possibilidades e nos avan-
ços das educadoras a certeza de poder fazer mais e 
melhor pelas crianças. A princípio, o grupo concor-
dou em se encontrar três vezes por semana, em um 
horário intermediário, de 12h30min às 13h30min, na 
cantina ou em alguma sala desocupada, com escala 
de revezamento para que mantivéssemos o cuidado 
com as crianças, que nessa hora dormiam. Além dis-
so, os sábados de formação também seriam planeja-
dos de forma mais sistemática, para que o resultado 
fosse mais efetivo. Assim, os encontros começaram 
em abril, intensificaram-se após junho e finalizaram 
em dezembro do mesmo ano. 

Frente à função social do CEMEI, que tem um 
papel de complementaridade a ações da família 
e pretende ser um espaço dos direitos tanto dos 
adultos quanto das crianças, em consonância com 
o Estatuto da Criança, tornou-se necessário agregar 
ao coletivo de educadores outros parceiros. Nas 
atividades de formação e na ação desenvolvida pela 
instituição, participaram os conselheiros tutelares 
da região; agentes dos programas públicos, como o 
Programa de Saúde da Família - PSF; o grupo Senti-
nela, que atua contra a exploração e o abuso sexual 
de crianças; a Polícia Militar e empresas privadas, 
como indústrias, comércio e prestadoras de servi-
ços. Esses parceiros realizaram palestras dentro do 
CEMEI, e após reconhecimento do trabalho que 
a instituição desenvolvia, foi possível estabelecer-
mos ações mais efetivas para encaminhamentos de 
casos necessários. 

Nossas formações deveriam abordar temas que 
atendiam as especificidades de cada criança e a faixa 
etária em que se encontravam: 0 a 3 anos. Nosso 
processo formativo deveria levar em considera-
ção, também, que essas crianças permane-
ciam em tempo integral na instituição e 
moravam em área de risco social.

O educar precisava, então, garantir 
uma ação educativa consistente. Nessa 
perspectiva, desde cedo a criança deve 
apropriar-se do conjunto de informa-

ções da sua cultura, ampliando seus conhecimentos 
e experiências, para que ela se constitua como cida-
dã. Para isso, a definição de temas, a participação 
e a opinião dos familiares nas formações tornou-se 
imprescindível. As famílias que compareceram foram 
participativas e efetivas na organização desse novo 
quadro.

Já o cuidar de uma criança não podia ser re-
duzido ao atendimento das necessidades básicas 
como: sono, fome, sede e higiene e, sim necessitava 
garantir um ambiente que permitisse a construção 
da autonomia, da autoestima e do autocuidado das 
crianças. 

É interessante perceber que essas ações desen-
volvidas pelas assistentes não eram consideradas 
por elas mesmas como ações pedagógicas. Era 
necessário dar visibilidade ao trabalho que aconte-
cia. Nesse processo, foi sendo construída uma nova 
imagem das relações entre pedagoga e assistentes, 
mobilizando-as para uma articulação que começava 
a surgir e que ficava explicitada nas dúvidas, nos 
questionamentos que começavam a permear o dis-
curso de todas durante a formação. Questões como: 
a criança caiu, o que eu faço? Ela vomitou, deixo ela 
dormir? Fulano não comeu nada hoje no almoço. O 
que eu faço com a criança tal, ela está batendo em 
todo mundo? Ciclano mordeu beltrano, como falo 
com a mãe? Não entendo nada que tal criança fala, 
ela não deveria falar? Deixo com bico ou tiro o bico? 
Dou na mamadeira ou no copinho?

Essas questões apontam para elementos funda-
mentais da discussão da prática cotidiana. Elemen-
tos esses que geraram produções significativas e 
possibilitadoras de um processo formativo de todos, 
crianças e adultos, que se constituem no diálogo, 

como sujeitos que aprendem na 
interação. 

Para buscar referenciais 
que discutissem esses ele-
mentos, foram elaboradas 
formações e debates que 
abordaram temas como: 
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“Primeiros socorros em instituições infantis”, “Desen-
volvimento da autonomia da criança”, “Higiene bu-
cal”, “Cuidados básicos e riscos de contaminação”, 
“Viroses e verminoses”. 

Inicialmente, na rotina diária do CEMEI, notava-
se um excesso de atividades voltadas para a higie-
ne pessoal e alimentação. A arte estava reduzida 
a atividades mimeografadas para colorir. Então, 
foram necessários encontros cujos temas abordaram 
atividades significativas a serem realizadas: “Oralida-
de”, “Psicomotricidade”, “Música”, “Conhecimento 
de mundo”, “Brinquedos e brincadeiras” e “Conta-
ção de histórias”. Esses encontros possibilitaram a 
criação de novos caminhos para o desenvolvimento 
das crianças, que não fossem dissociados das suas 
representações na sociedade e que permitiram a 
elas, crianças, construírem e viverem suas próprias 
culturas.

E O PROCESSO CONTINUA...
Determinar a formação prévia que as educadoras 

deveriam receber antes de iniciar as atividades não 
seria condizente com este projeto, cuja bandeira é 
um trabalho coletivo e singular de um grupo que se 
forma em um contexto próprio. O grande desafio 
estava na construção da proposta pedagógica e cur-
ricular, que espelhasse as conquistas e os saberes já 
existentes nessa nova prática que se criou no CEMEI 
Pés no Chão, que fosse capaz de reconhecer as pos-
sibilidades dos seus profissionais e que colocasse em 
foco a real necessidade da criança. 

Isso significa reconhecer, também, a área da 
educação das crianças de 0 a 3 anos como legítimo 
campo de atuação e pesquisa, o que implica em 
reconhecer que as crianças apresentam desafios 
constantes para os adultos. À medida que novos co-
nhecimentos são criados sobre elas, novos conheci-
mentos sobre a forma de atuação profissional devem 
acompanhar dialeticamente esse movimento. 

Observando as Assistentes de Creche desenvol-
vendo atividades contextualizadas, cuidando das 
crianças com carinho e sabedoria, brincando de roda 
e boneca, sentadas no chão, resolvendo questões 
entre si, conversando com os pais de forma clara e 
profissional, fazendo leituras e releituras de seu tra-
balho, buscando entender as teorias que permeiam 
o universo infantil, partilhando objetivos educativos, 
percebi o crescimento profissional das Assistentes de 
Creche. Ao haver valores e conhecimentos agregados 
à formação dos educadores eles serão trabalhados 
com as crianças em sua convivência diária, como 
resultado de um projeto, no qual o “acreditar nas 
possibilidades tanto das crianças como dos seus 
educadores” são as palavras chaves.
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iDEntiDaDES: EU, MEUS AMIGOS, 
NOSSO DIA, NOSSA CASA,  
NOSSO MUNDO

Esse projeto surgiu a partir de uma discussão 
com o grupo de professores da instituição quando 
estávamos montando os projetos coletivos a serem 
trabalhados no ano letivo. Sugerimos, então, o Proje-
to Identidades. Mas como trabalhar esse tema de 
maneira significativa com as crianças de 5 anos?

Acreditamos que a criança constitui sua identida-
de, constrói valores, conhecimentos e significados, 
desenvolvendo sua singularidade e pluralidade, nas 
relações com outras crianças e adultos, no conhe-
cimento do mundo e na interação com os diversos 
campos do conhecimento. 

Segundo Grubits,
O conceito de identidade pode ser 
considerado como um dos mais difíceis, 
complexos e versáteis da psicologia do 
século XX. Não apresenta um sentido 
unívoco, pois diferentes autores podem 
defini-lo, caracterizá-lo, compreendê-lo 
de mais de uma maneira, com mais de um 
sentido...(GRUBITS, 1998, p.13).

A construção de identidades é um processo contí-

Trabalhar com as identidades 
representa um espaço importante 
para a integração de todos e para 
o desenvolvimento do respeito às 
particularidades do outro.

Denise Érika P.B.S. Mattos, 
Graduada em Normal Superior pelo Instituto Superior de educação 
anísio Teixeira, Fundação Helena antipoff
anexo estudante Nathália Teixeira

Rosilene A. S. Guedes 
Graduada em Pedagogia pela Fae –UeMG
anexo estudante Nathália Teixeira

O projeto de intervenção foi desenvolvido no Ane-
xo Estudante Nathália Teixeira, localizado no bairro 
Retiro, em uma turma de crianças de cinco anos, no 
período de março a novembro de 2008.
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nuo que acontece sem que necessariamente alguém 
frequente a escola. Entretanto, as crianças passarão 
parte de sua vida no ambiente escolar e torna-se 
importante que estejamos preparados para oferecer 
caminhos, experiências, informações, que possibili-
tem essa discussão. Segundo Lima,

a criança constitui-se como indivíduo com 
personalidade própria e como membro de 
um grupo a partir das experiências concretas 
que tem no seu meio. (LIMa, 2001, p43).

Essa é a idéia do projeto. Partindo do tema for-
mação de identidades buscou-se possibilitar que as 
crianças se percebessem como indivíduos e apren-
dessem a diferenciar seus gostos e suas opiniões 
e, progressivamente, a compreender e respeitar a 
existência do outro. A metodologia utilizada buscou 
desenvolver atividades de maneira prazerosa e signi-
ficativa para as crianças, com foco na ludicidade.

IDENTIDADE? IDENTIDADES.
Trabalhar com as identidades na Educação Infantil 

nos levou a refletir sobre como construir mediações 
pedagógicas para tratar tal assunto considerando 
o processo de desenvolvimento da criança. Discutir 
identidades, e não identidade, significa considerar 
que esse é um processo extremamente dinâmico, 
que se dá 

a partir de experiências, sentimentos e 
vivências próprias, a partir de uma contínua 
interação do ser humano – na sua totalidade 
psicológica, somática, genética e social – 
consigo mesmo, com as pessoas, com o meio 
e com a cultura que o circundam.(GRUBITS, 
1998, p. 13).

Tendo como ponto central as experiências de cada 
criança em seu cotidiano, seu grupo social, cultural e 
valores elaboramos várias atividades dentro do con-
texto da Educação infantil enfocando as múltiplas 

linguagens. Dentre essas atividades, uma merece 
destaque: ”O boneco Pedro”. 

“Pedro” trouxe vida ao Projeto Identidades. Com 
um simples boneco a turma pôde se identificar e 
construir novas visões acerca do tema. Foi de respon-
sabilidade de todas as crianças a escolha do sexo, do 
nome, das roupas, do time do coração, das brinca-
deiras preferidas. Foi escolha do grupo, também, a 
participação nos eventos escolares e interação com 
outros grupos, o cuidar e muito mais. À medida que 
essas atividades aconteciam, vários assuntos eram 
contemplados como gênero, etnia, valores, família, 
socialização, regras, individualidade e muito mais... 
“Pedro” ganhou uma identidade construída pela tur-
ma, e a mesma se redescobriu dentro das próprias 
identidades.

TANTAS HISTÓRIAS
Além do trabalho com Pedro, muitas propostas 

foram desenvolvidas com as crianças , tais como: 
dramatizações, músicas, imitação, desenho, confec-
ção de fantoches e dedoches, rodinha, medição de 
peso e altura, exploração de fotos e imagens, leitura 
de textos, exploração das partes do corpo, certidão 
de nascimento, linha de tempo, gráficos, maque-
tes e tantas outras. Foram momentos ricos para as 
crianças e para nós. Crescimento, emoção, troca de 
experiências. Nós aprendíamos juntos, crianças e 
adultos. 

Nessas atividades, é fundamental destacar o tra-
balho com literatura infantil. Foram muitas leituras, 
muitas viagens que fizemos. Começou com “Cachi-
nhos Dourados e os três ursos”, que acabou gerando 
um processo de investigação sobre receitas e culmi-
nou com um brigadeirão. As crianças se mostravam 
cada vez mais autônomas. 
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Os livros “Os Três Porquinhos e “Todo mundo tem 
casa” marcaram o momento de construção de uma 
casa, pela turma, com caixas de leite. Construir a casa 
exigiu das crianças paciência, já que era um traba-
lho longo e elas estavam acostumadas a resultados 
rápidos. Só que aconteceu um acidente: uma chuva 
de granizo. Casa destruída. Ao discutir a situação 
com as crianças foi possível discutir a vida real. O que 
tinha acontecido com as casas delas e com tantas 
outras. Trabalhar a situação de perda não foi uma das 
atividades mais felizes, porém mostrou-se significativa 
no processo de desenvolvimento e aprendizagem de 
todos os envolvidos no projeto. 

Na discussão do livro “Ana e Ana”, fizemos uma 
comparação entre as gêmeas do livro e as gêmeas 
que temos na sala. A turma trabalhou com argila. A 
proposta possibilitou, ainda, uma discussão sobre a 
identidade étnico-racial, ao tratar o assunto “cabe-
los”. Crianças afro-descendentes diziam da vontade 
de ter cabelos lisos ou ainda diziam que um colega 
era feio ou bonito por causa do cabelo. Mexer nos 
cabelos e tocá-los com carinho foi uma forma de cui-
dar de cada criança e romper preconceitos. Apren-
demos que não existe cabelo ruim ou feio, só estilos 
diferentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar com este projeto superou as primeiras 

expectativas que tínhamos antes do seu desenvol-
vimento. Percebemos o crescimento da turma em 
todos os sentidos através de avaliações e observações 
contínuas. Conseguimos oferecer caminhos, experi-
ências e informações significativas para as crianças. 
Valorizamos os conhecimentos e as opiniões de todos 
e vimos os seus interesses e alegria em cada um dos 
vários momentos do projeto. Momentos gratificantes 
também para nós, profissionais.

Propomos ao grupo de professores da instituição 
dar continuidade a esse projeto, pois construímos 
nossa identidade a cada novo dia. Acreditamos que a 
turma irá continuar nessa construção e que “Pedro” 
e tantas outras histórias poderão fazer parte desse 
desenvolvimento.

ESCOLHA DO SEXO

ESCOLHA DO NOME

FESTA DO BATIZADO

CUIDANDO DO PEDRO

1
2

2

3

3

4

4

1
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Discutir a ética na Educação Infantil 
significa criar espaços e situações 
onde todos participam e sentem-
se coautores na construção desse 
ambiente.

DiScUtinDo ética na 
EDUcação infantiL: 
CAMINHOS POSSÍVEIS

Maria Luíza Alves dos Santos
Graduada em Normal Superior
especialização em Práticas educativas Inclusivas Ênfase: Gênero e 
Sexualidade
educadora do CeMeI Vereador João evangelista Fernandes

A INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
O CEMEI Vereador João Evangelista Fernandes, 

localizado no Bairro Industrial, atende aproximada-
mente a 170 crianças de 04 a 05 anos, moradoras da 
Vila da Paz e Pedreira Santa Rita.

Este projeto buscou contribuir para a reflexão co-
letiva do CEMEI João Evangelista sobre a importância 
do trabalho sobre ética na Educação Infantil. 

 Uma discussão que paute a ética só pode ser 
alcançada em um ambiente democrático, onde 
todos participam e sentem-se coautores na constru-
ção desse ambiente. Nesse sentido, cabe à insti-
tuição de Educação Infantil, enquanto formadora 
de sujeitos sociais, não apenas abrir espaço para 
a participação de toda a comunidade escolar na 
tomada de decisões, mas incentivá-la e orientá-la 
nisso. A efetivação desse projeto só foi possível por 
considerarmos as crianças sujeitos sociais, cidadãs 
com direito a vez e voz. 

As crianças têm especificidades sentem e pensam 
o mundo de um jeito muito próprio, com uma lógica 
própria. Elas estão inseridas em um dado contexto 
histórico cultural e, portanto, carregam consigo 
vivências, desejos, experiências e um jeito de se rela-
cionar com o mundo e com o outro. É no espaço es-
colar, dentre outros, que acontece o encontro dessas 
diferentes vivências, experiências e desejos e é isso 
que o torna um lugar de diversidade. Procuramos, 
através desse projeto, fazê-lo um lugar de diálogo, 
de encontro e de respeito. 
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Saber que devo respeitar a autonomia, 
a identidade do educando e, na prática, 
procurar a coerência com este saber, me 
leva inapelavelmente à criação de algumas 
virtudes ou qualidades sem as quais aquele 
saber vira inautêntico, palavreado vazio e 
inoperante. De nada serve, a não ser para 
irritar o educando e desmoralizar o discurso 
hipócrita do educador, falar em democracia 
e liberdade, mas impor a vontade arrogante 
do mestre.
Paulo Freire

O QUE INCOMODAVA?
Esse projeto teve início com a inquietação primeira: 

por que crianças pequenas estão tão agressivas?
As crianças da turma tinham quatro anos e eu mal 

conseguia conversar com elas: eram beliscões, arra-
nhões e mordidas o tempo todo. 

Refletindo minha prática e aproveitando a opor-
tunidade de participar do Curso “Projeto Político 
Pedagógico: integrando o educar, o brincar e o 
cuidar”, oferecido pela SEDUC, pensei nesse projeto. 
O objetivo era intervir e mudar minha ação, dentro de 
uma nova concepção de criança, entendendo que a 
formação humana se dá durante toda a vida, mas é 
na infância que começa o processo de construção de 
valores. 

Dividi minhas inquietudes com meus colegas e co-
mecei a pensar o que faz uma criança ouvir, expressar, 
emitir opiniões, decidir conjuntamente? Como tornar 
a sala de atividades e a instituição espaços éticos? 

Para que esse projeto se efetivasse foi preciso con-
versar com as famílias e sair da posição de “poder”, 
convidando-os a serem meus parceiros, das crianças 
e da escola. Foi aplicado um conjunto de ações e de 
atividades que exigiu a participação da família e que 
provocou uma maior interação com a instituição. 

AS ATIVIDADES
 A partir das questões que me incomodavam, 

percebi a importância do trabalho sobre ética e 
cidadania com as crianças, ou seja, essas deviam 
ser temáticas inseridas no currículo do CEMEI João 
Evangelista. 

O currículo de uma instituição que pensa as 
crianças como sujeitos deve voltar-se para a forma-
ção integral dos mesmos e ter a criança como foco 
da ação pedagógica. As crianças devem ser estimu-
ladas a pesquisar e investigar, habituando-se a falar 
e a ouvir o outro, cooperando com a aprendizagem 
das outras crianças. Há, assim, na Educação Infantil 
uma construção de relações, onde a criança começa 
a entender o ponto de vista de outras crianças e a 
resolver conflitos por meio de negociações e experi-
ências compartilhadas.

Pensando nisso, iniciei o trabalho com várias 

“Eu amo meu colega” – Crianças desenham seu colega, expressando 
amizade e carinho
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atividades: brincadeiras; rodas de conversa; diálogo 
constante com as famílias, sobre nossas dificuldades 
de entender as necessidades das crianças, que apre-
sentavam em alguns momentos atitudes que nos 
preocupavam. A intenção era criar um clima de res-
peito mútuo, de cooperação e de negociação. Uma 
proposta de educação que vive e pratica a cidadania 
possibilita que nos tornemos sujeitos, atores e auto-
res de nossa história. A dimensão do direito aparece, 
então, na centralidade dessa proposta. 

Considerando a necessidade do brincar na infân-
cia, priorizamos brincadeiras e jogos que propicia-
ram a interação e socialização entre as crianças de 4 
anos e de outras idades.

Trabalhamos atividades que promoveram a afetivi-
dade e o contato com o colega, além de propiciar 
uma postura crítica nas crianças, uma vez que essas 
são capazes de fazer escolhas e responsabilizar-se 
por elas.

As atividades, em sua maioria, ocorreram com a 
cooperação e o apoio das famílias, que ficaram cien-
tes dessas ações através de reuniões e bilhetes.

Outra estratégia utilizada foi o trabalho com a 
literatura infantil, pois ela permitiu trazer à tona 
questões relativas ao campo da ética: dilemas 
morais, conflitos, perdas, condutas, comportamen-
tos. O objetivo era envolver as crianças e discutir as 
questões sem cair numa moralidade pré-concebida. 
O trabalho com a dimensão ética possibilita refletir 
com as crianças a questão dos valores, da justiça, do 
bem-comum, da coletividade e da participação, na 
perspectiva da formação integral.

E O DIÁLOGO CONTINUA...
A escola, lugar de construção do conhecimento, 

deve se estruturar para garantir um ambiente ético 
para as crianças e os adultos, onde o respeito pelo 
outro é continuamente praticado. As crianças preci-
sam vivenciar um senso de comunidade e responsa-
bilidade e construir, dessa forma, sua ética a partir 
das interações cotidianas. 

Na Educação Infantil, um ambiente ético possi-
bilita que as crianças sintam que podem interferir 
em sua realidade imediata, exerçam a autonomia, 
observando sempre o resultado de suas ações.

Nessa perspectiva, o professor reflete sobre sua 
prática e estabelece uma relação de respeito mútuo, 
abandonando atitudes autoritárias e desenvolvendo 
estratégias que são pensadas junto com as crianças. 
Assim, as crianças, ao invés de serem reguladas pelos 
professores, se tornam mais autônomas e capazes de 
autorregulação. 

Envolver as crianças na tomada de decisões e no 
estabelecimento de regras é contribuir para uma 
ação cidadã, na qual crianças e professoras praticam 
a cooperação e a autonomia.

“Sacolinha do Carinho” – As crianças deram nome para a boneca 
Chiquinha e diariamente uma criança a levava para casa. Cuidavam dela 
e com a ajuda da família registravam. No dia seguinte, a experiência era 
relatada à turma
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A corporeidade na Educação 
Infantil é um assunto relativamente 
pouco explorado, pouco entendido 
e pouco valorizado. As atividades 
durante as aulas são vistas 
como meros passatempos, sem 
que sejam atribuídos a elas os 
verdadeiros significados.

a coRPoREiDaDE na EDUcação 
infantiL: QUE MUNDO É ESSE?

Cleonice Laurentina Quirino
Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Sete Lagoas 
especialização em Psicopedagogia

Maria Ermelinda Soares 
Graduada em Pedagogia pela Puc/MG 
especialização em Orientação educacional – Puc/MG e eJa-Unib

Marieta Drumond Silva Araújo 
Graduada em Pedagogia pela UeMG 
especialização em Psicopedagogia pela Universidade Castelo 
Branco - RJ.

educadoras da e. M. Francisco Borges da Fonseca

O CONTEXTO
O projeto de intervenção “Corporeidade na Edu-

cação Infantil: que mundo é esse”? foi desenvolvido 
na Escola Municipal “Francisco Borges da Fonseca”, 
localizada à Rua Sevilha, 455 – Bairro Santa Cruz – 
Contagem, que atende 10 (dez) turmas da Educação 
Infantil - 3, 4 e 5 anos - e 14 (quatorze) turmas do 1º 
Ciclo do Ensino Fundamental.

O Projeto aconteceu nos dois turnos. No 1º 
turno iniciou-se com a Educação Infantil e depois 
buscou-se a parceria do Ensino Fundamental com a 
participação de todos os profissionais. No 2º turno, 
foi desenvolvido em duas turmas de crianças de 3/4 
anos com a professora Cleonice e a parceria com 
Ensino Fundamental aconteceu apenas na formação 
dos profissionais. 

A proposta teve como foco o trabalho com a cor-
poreidade no cotidiano da Educação Infantil. Foram 
evidenciados os movimentos corporais, imitações, 
descoberta, atividades de equilíbrio, circuito, com-
petições e buscou-se lançar um novo olhar sobre as 
práticas diárias, fazendo uma releitura do trabalho 
com a psicomotricidade, envolvendo todos os profis-
sionais da Escola.

O que é corporeidade?

Qual o valor da corporeidade 
na educação Infantil?

Como a criança demonstra 
seus sentimentos nas 
atividades de corporeidade?

Quem é a criança da
educação Infantil?

Por que os profissionais da 
educação precisam valorizar e se 
preparar adequadamente para 
atuarem com a corporeidade?
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O trabalho propôs ainda, uma busca de embasa-
mento teórico e análise da prática, visando aten-
der todos os profissionais. Sendo assim, o projeto 
ressaltou a importância da reflexão sobre as ações 
pedagógicas desenvolvidas, visto que a escola é um 
dos lugares da formação humana das crianças e 
deve criar condições de ampliação da visão do mun-
do, propiciando um ambiente vivo e rico de relações 
sociais. 

OS OBJETIVOS
•	 Ampliar possibilidades de conhecer a relação do 

corpo e o seu movimento;
•	 Valorizar as conquistas corporais, propondo 

desafios que contribuam e permitam às crianças 
avançarem em seu desenvolvimento motor;

•	 Aumentar a participação da criança nas ativida-
des corporais através de situações significativas e 
prazerosas;

•	 Intervir prática e teoricamente com novas estraté-
gias metodológicas no trabalho com o corpo;

•	 Explicitar o trabalho com a corporeidade na esco-
la, dentro da Educação Infantil.

AS QUESTÕES TEÓRICAS
Segundo Aragão, 

 corporeidade e motricidade são 
conceitos aparentemente muito teóricos, 
do mundo das idéias, e ao mesmo 
tempo, evidentemente práticos. Viver a 
corporeidade é caminhar para ir ao trabalho 
ou ao teatro. É namorar ou participar de 
movimentos políticos. É deslocar-se através 
do movimento, no tempo e no espaço com 
uma intenção. É viver a própria história 
em busca de algo mais daquilo que se é. 
(aRaGÃO,2008) 

O trabalho com a corporeidade promove a inte-
gralidade do ser humano, pois em qualquer lugar 
em que o homem esteja, ocorrem manifestações cor-
póreas, às vezes intencionais, que podem ser incons-
cientes, reprimidas, dominadas ou domesticadas. 

Essas manifestações acontecem, por exemplo, na 
recreação. Ela promove o crescimento do ser huma-
no ao articular atividades afetivas e psicomotoras, 
e se constitui num fator de equilíbrio na vida das 
pessoas, expresso na interação entre o espírito e o 
corpo, entre a afetividade e a energia, entre o indiví-
duo e o grupo. 

Nessa perspectiva, o movimento passa a ser 
refletido considerando o inteligível/mente e o 
sensível/corpo, como constituintes indissociáveis 

Participação da direção

Competição de pula-saco

Torcida e supervisora Ivone

Volta olímpica das crianças

Pódium

Corrida de pneus
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do ser humano. É muito importante ressaltar que 
o movimento é a primeira manifestação na vida do 
ser humano, uma vez que desde a vida intrauterina 
realizamos movimentos com o nosso corpo, que vão 
se estruturando e exercendo enormes influências no 
comportamento. Desde que nasce, a criança utiliza 
seu corpo para relacionar-se consigo mesma e com o 
mundo. 

Segundo Abramowicz , 

brincar fornece à criança a possibilidade 
de construir uma identidade autônoma, 
cooperativa e criativa. a criança que brinca 
adentra o mundo do trabalho, da cultura 
e dos afetos pela via da representação e 
da experimentação. a brincadeira é um 
espaço educativo fundamental na infância. 
(aBRaMOWICZ, 1999, p.56)

É jogando, brincando com os pares, que a criança 
cria laços, se relaciona com o mundo e aprende a 
conviver com pontos de vistas diferentes dos seus. 

A criança vai tomando consciência de seus mo-
vimentos e, ao mesmo tempo, adquire a noção de 
lugar. Ela desenvolve a coordenação de movimentos, 
explora, imita, adquirindo novas experiências. Come-
ça a distinguir seu corpo dos objetos, construindo, 
então,  o primeiro esboço do esquema corporal.

A PRÁTICA
Nosso caminhar iniciou com as crianças de 03 

anos e as atividades eram organizadas pela professo-
ra Cleonice que direcionava e explorava todos os es-
paços possíveis na escola como: quadra, parquinho, 
bancos, jardins, escadas. Explorava, também, todos 
os materiais que a escola possuía: colchões, brinque-
dos de encaixe de madeira e borracha, bambolês, 
corda, caixas de papelão, caixas de sapato, bolas 

grandes e pequenas, brinquedos variados; tampi-
nhas de refrigerantes coloridas, copos de iogurte, 
cabos de vassouras. Em cada aula, eram seleciona-
dos os materiais que seriam usados para explorar 
sensações e movimentos corporais. 

As brincadeiras musicais e gestuais, jogos do faz 
de conta, imitar animais, integravam as atividades 
diárias. A professora percebeu que estava interfe-
rindo nas atividades e resolveu organizar os mate-
riais que seriam usados, deixando que as próprias 
crianças escolhessem quais seriam as atividades que 
mais proporcionariam prazer. Diante dessa postura, 
o trabalho da professora foi observar, escutar o que 
falavam, como eles interagiam no grupo. Às vezes, 
a pedido das crianças, participava das brincadeiras. 
Em outros momentos, elas mesmas resolviam seus 
desafios. Ao assumir essa atitude, a professora colo-
cou as crianças na centralidade da ação pedagógica 
e possibilitou o desenvolvimento da autonomia das 
crianças. 

Portanto, ao rever a sua ação, a professora foi 
dando um novo sentido, um novo olhar sobre sua 
prática cotidiana. Compreendeu que a aprendizagem 
é construída num processo de participação coleti-
va com responsabilidades compartilhadas, sendo 
assumidas por todos. Esse processo possibilitou a 
ressignificação do olhar sobre a corporeidade da 
criança da Educação Infantil.

O trabalho no primeiro turno foi desenvolvido 
pela professora Marieta, junto com o Ensino Fun-
damental (1º ciclo), aproveitando o contexto das 
Olimpíadas de Pequim.

Aconteceram várias competições e a Educação 
Infantil participou em corridas de pneus, de sacos e 
de colher. As crianças se inscreveram previamente, 
nas modalidades preferidas, tendo treinado para as 
mesmas. Houve participação maciça da Escola com 
envolvimento de todos os profissionais e crianças. 

Que mundo é esse? Das interações. Que mundo é esse? Das socializações.
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Ao desenvolvermos o projeto na escola percebe-
mos a necessidade de ampliarmos nossas indagações 
para todos os profissionais, pois sentíamos que as 
ações desenvolvidas com as crianças não eram valori-
zadas. A nossa percepção é de que os profissionais 
achavam que estar “na quadra”, “fazer circuito”, era 
brincar por brincar.

Essa inquietação nos fez jogar na escola uma 
“bomba”, pois lançou um novo olhar sobre as práti-
cas cotidianas, surgindo daí ações coletivas com to-
dos os trabalhadores, discutindo o tema: “o brincar 
e as ações na escola”. 

ALGUMAS RESPOSTAS
Como responder então à provocação inicial 

proposta pelo título desse artigo: corporeidade, que 
mundo é esse? Após pesquisarmos e estudarmos o 
tema, ainda que sem um aprofundamento em todas 
as bibliografias que existem, podemos dizer que a 
corporeidade é o mundo: 
•	 da descoberta, das sensações, dos movimentos, 

das percepções, das conquistas corporais, da 
afetividade, da construção da identidade, da 
formação da autonomia, do desenvolvimento da 
personalidade; 

•	 das atividades lúdicas, dos jogos, da imaginação, 
da criatividade, dos desejos, das curiosidades, das 
brincadeiras, do faz-de-conta, da alegria, do jogo 
simbólico, dos conflitos, da socialização;

•	 em que se tem o corpo como espaço de aprendi-
zagem em movimento;

•	 da tomada de consciência do corpo e de seus mo-
vimentos, dos avanços e dos desafios em busca 
de conhecer a si mesmo e o mundo, através de 
interações;

•	 da busca da formação da identidade corpórea; 
•	 da construção de conhecimentos, da organização 

de idéias, da socialização de regras, das incorpo-
ração de valores, da formação de competências e 
habilidades. 

É o mundo a ser descoberto e valorizado pelo 
profissional da educação que precisa estar em sintonia 
com o saber ouvir. Precisa também, observar e criar 
situações significativas de aprendizagens, favorecen-
do o acesso aos conhecimentos da realidade social e 
cultural, comprometendo-se com todos, sem exclusão, 
respeitando ritmos, superando desafios. Enfim, é o 
mundo das possibilidades, do arriscar, da comunica-
ção, do corpo produzindo conhecimento. Mundo fas-
cinante da magia, dos sonhos, do inventar e reinven-
tar, de ser cidadão de seu tempo de fato e de direitos.

Não pretendemos com este trabalho esgotar tal 
assunto, mas esperamos ter contribuído com todos 
aqueles que, assim como nós, também se pergun-
tam: corporeidade na Educação Infantil, que mundo 
é esse?

Que mundo é esse? Das conquistas Que mundo é esse? Da reflexão.Que mundo é esse? De ser ciadadão de fato e de direito.
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Que mundo é esse? Da reflexão.

Pensar em propostas de trabalho 
na Educação Infantil que reflitam 
sobre as relações étnico – raciais 
na perspectiva do reconhecimento 
e do pertencimento é fundamental 
para a construção de identidades e 
subjetividades das crianças.

Micheli Feital
Graduada em educação artística pela UeMG-escola Guignard 
especialização em ensino e Pesquisa no Campo da arte e da 
Cultura pela UeMG – escola Guignard 
assessora da educação Infantil do NRe eldorado - SeDUC

a PRoMoção Da iGUaLDaDE 
RaciaL no cURRÍcULo Da 
EDUcação infantiL: UMA 
DISCUSSÃO SOBRE AS IDENTIDADES

Discutir as questões étnico-raciais nas institui-
ções que atendem à Educação Infantil é de extrema 
importância, pois as crianças ainda não têm precon-
ceitos tão arraigados. É no contexto das interações 
sociais e por meio das identificações, que elas se 
percebem como parte do mundo social específico. E 
conforme o modo como são identificadas e tratadas 
pelos outros, adquirem uma autoimagem fomenta-
dora de sua identidade. 

Nesse sentido, é necessário um trabalho de reco-
nhecimento e de pertencimento das pessoas em rela-

ção a sua raça e origem. Ações como a criação da lei 
10639/2002 se tornaram fundamentais para mudar 
essa perspectiva. Implantar e implementar essa lei é, 
então, importante para criar uma outra realidade. 

O fato da história do continente africano ter sido 
mostrada durantes séculos de forma negativa, difi-
culta a discussão sobre a temática. Tentar desfazer o 
que está estigmatizado é bem mais complicado do 
que construir uma idéia de algo que é desconhecido. 

Outro fato que dificulta a implantação da lei é o 
hábito de lembrar da promoção da igualdade racial 
somente nas datas comemorativas. Durante muito 
tempo, e ainda hoje, fazer uma festa ou exposição 
no dia da “consciência negra” - 20 de novembro - 
faz com que a instituição não fale mais do assunto 
durante o ano letivo, criando, assim, uma forma 
equivocada de trabalhar a temática que vai além de 
uma data comemorativa. É preciso entender que 
essa questão envolve cultura e identidade, que o 
trabalho deve ser em conjunto, e não pode ser pon-
tual. A questão é envolver todo o coletivo para que 
a questão racial possa ser entendida de uma forma 
mais ampla pelas crianças. Segundo Silva, 

 
Tratar o racismo como questão individual 
leva a uma pedagogia e a um currículo 
centrado numa simples “terapêutica” de 
atitudes individuais consideradas erradas. 
O foco de uma tal estratégia passa a ser o 
“racista” e não o “racismo”. (SILVa, 2001, 
p.103). 
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Quando a criança pergunta, por exemplo, porque 
sua pele é escura ou porque seu cabelo é “ruim”, 
ela espera do adulto uma resposta que possa não 
só explicar essas questões, mas também diminuir o 
sofrimento quanto ao preconceito que ela sofre por 
essas características genéticas. 

Esse é o momento. É a grande oportunidade que 
o adulto tem de formar positivamente a autoestima 
dessa criança. Uma palavra, ou expressão precon-
ceituosa no momento de explicar uma dúvida ou 
questionamento, pode deixar marcas por toda sua 
vida. Segundo Faria e Salles, 

além disso, a criança constrói uma história 
pessoal, que vai se fazendo na cultura 
familiar e que se define em função da classe 
social de sua família, do espaço geográfico 
que habita, da cor de sua pele, do sexo a 
que pertence, das especificidades de seu 
desenvolvimento e das vivências sócio-
culturais que têm em função desses fatores. 
(FaRIa; SaLLeS, 2007, p. 45).

A escola faz parte da construção da história pes-
soal de uma criança, pois as experiências vivenciadas 
por ela dentro desse espaço, quando significativas, 
são levadas para outros contextos de sua vivência. 

Quantas vezes ouvimos de uma criança que du-
rante o tempo que esteve na escola, algumas regras 
ou combinados foram feitos, e que era necessário 
que esses fossem cumpridos. A infância é uma fase 
que permite o estabelecimento de regras e essas 
são levadas a sério. Portanto, é necessário que essas 
regras e esses combinados não sejam colocados de 
forma que transmitam preconceito ou rejeição em 
relação ao outro.

Portanto, negar a cultura é negar o próprio 
indivíduo, seus valores e suas crenças. O negro no 
Brasil sempre foi levado a negar suas origens, pois, 
para ser aceito precisava se parecer, ou pelo menos 
se identificar de alguma forma, com tudo aquilo que 
não é.

É necessária a discussão de caminhos que pos-

sibilitem o resgate de identidades marginalizadas. 
Quando esse trabalho começa com as crianças, a 
possibilidade de quebrar preconceitos e desigualda-
des torna-se mais fácil. As lutas devem ser também 
por uma educação que respeite as diferenças, ou 
seja, um trabalho que todas as modalidades, come-
çando pela Educação Infantil, devem desenvolver. 

A infância é um período marcante e significa-
tivo na construção da identidade de qualquer ser 
humano. Tomando isso por base, e com o objetivo 
de alertar para que se cuide dos conceitos que são 
criados na escola e que serão perpetuados na vivên-
cia dessas crianças em seus meios sociais, é essencial 
para a formação da criança no dia a dia da escola, 
que o professor respeite as concepções próprias de 
mundo que elas já internalizam - conjunto de valores 
culturais, raciais, étnicos, religiosos - e, a partir daí, 
comece a discutir outros valores, numa postura de 
respeito, diálogo e reciprocidade. 

O RACISMO PRESENTE NAS RELAÇÕES 
ENTRE AS CRIANÇAS
É importante neste momento fazer uma aborda-

gem sobre o papel da linguagem na constituição da 
identidade e consciência racial da criança negra. Pen-
sar em criança e em interação faz todo sentido, pois 
a imaginamos alegre, brincando, compartilhando, 
sempre de um modo bem inocente e dentro de uma 
construção lúdica de mundo. Porém, isso nem sem-
pre acontece, as crianças têm modos de interagir, 
de determinar quem fará parte do grupo ou quem 
exercerá melhor que papel. Isso fica claro inclusive 
no momento da escolha de brinquedos. Em algu-
mas escolas de Educação Infantil foi detectado pelo 
grupo de professoras que as bonecas negras jamais 
eram escolhidas no momento das brincadeiras, nem 
mesmo pelas meninas negras.

As relações entre as crianças são constituídas de 
tensões, medos, preconceitos e atitudes muitas vezes 
não esperadas pelo adulto. 

Sua história se constrói também com seus 
pares, produzindo e partilhando uma 
cultura da infância, construída por idéias, 
valores, códigos próprios, formas especificas 
de compreensão da realidade, que lhe 
permitem não apenas reproduzir o mundo 
adulto, mas ressignificá-lo e reinventá-lo”. 
(FaRIa; SaLLeS, 2007, p. 45).

Durante a construção de sua história pessoal 
a criança vai adquirindo conceitos, e percebendo 
formas de ser aceita no ambiente em que vive. Se 
ela percebe que fazendo escolhas em comum com 
as outras conseguirá uma maior aceitação do grupo 
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ela optara por esta forma de escolha. Por exemplo, 
diante de uma situação em que todas as meninas 
de um grupo escolhem as bonecas brancas, as 
crianças negras perceberão que essa escolha é uma 
forma de “status”, e se somente ela escolher o que 
para o grupo é diferente, terá que arcar com as 
consequências. 

Uma outra forma encontrada por crianças negras 
para serem aceitas no grupo é silenciar, concordar 
com os outros, não opinar e achar que está tudo 
bem. E pior, elas tentam de toda forma se parecerem 
com o outro, buscam o este-
reótipo da criança branca. E o 
adulto, muitas vezes, reafirma 
essa postura. Na família isso 
acontece, por exemplo, quando a 
mãe busca para a filha o modelo 
de cabelo do branco, ou corta 
o cabelo do filho tão curto que 
ninguém percebe que é crespo. 
Essas atitudes são formas encon-
tradas para driblar o 
preconceito e evitar o sofrimento 
dessas crianças no meio em que 
vivem.

Portanto, considerar no cur-
rículo da Educação Infantil uma proposta contínua 
e sistematizada de elementos para a constituição de 
identidades étnico-raciais é colaborar positivamente 
para a construção da identidade de cada uma delas. 
É de fato desenvolver o papel de educador dentro da 
instituição, pois a educação está para além de livros e 
palavras, ela requer posturas, atitudes e intervenções 
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no cotidiano. O trabalho desenvolvido nas instituições 
de Educação Infantil terá reflexos na vida adulta das 
crianças que por ali passaram.

A questão racial é muito mais abrangente e com-
plicada do que se imagina. O que está em jogo são 
valores e preconceitos de um grupo que se relaciona 
durante algum tempo, dentro de um espaço, e mais, 
não é simplesmente uma escolha fazer esse trabalho, 
é uma necessidade. 

Uma pessoa pode escolher seu time de futebol ou 
a profissão que quer seguir, mas ela não escolhe sua 

cor. Portanto, não se aceitar signi-
fica passar a vida tentando mu-
dar uma coisa que não é possível, 
e isso traz angústias e sofrimen-
tos. Essa vontade de mudar não 
vem da pessoa, mas do precon-
ceito que ela sofre no decorrer da 
vida. As barreiras que encontra 
por causa da cor da pele trazem 
um sentimento de não aceitação 
de si mesma e de seus iguais. 

Geralmente, quando é pro-
posto ao grupo iniciar um traba-
lho ou um projeto nessa temá-
tica, as resistências são muitas, 

seja por não considerar a existência do racismo em 
suas várias nuances, pela falta de formação, por não 
se ver pertencente ou não se identificar como negro 
e por medo da rejeição e do preconceito. Assim, 
torna-se cada vez mais importante conhecer a histó-
ria da nossa ancestralidade e investir nessa temática 
com as crianças. 
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Produção de brinquedos a 
partir de material reaproveitável 
como proposta de trabalho de 
conscientização e preservação do 
meio ambiente e, ao mesmo tempo, 
como alternativa para ampliar 
recursos e otimizar o espaço.

Nize Braz Stuart
Graduada em Pedagogia pela UFMG
educadora do CeMeI Pés no Chão

O PONTO DE PARTIDA
O trabalho no CEMEI – Centro Municipal de Edu-

cação Infantil - Pés no Chão teve início em 2008 com 
uma turma de 4 anos. Sem saber por onde começar, 
busquei informações com colegas que já atuavam na 
área e com pessoas que trabalhavam comigo. Todos 
indicaram o caminho das atividades mimeografadas 
e dos livros didáticos voltados para essa faixa etária. 

No entanto, tudo isso ia contra a concepção de 
Educação Infantil em que acredito, já que consistia 
na maior parte, em atividades para colorir, ligar, pas-
sar por cima de pontilhados, etc. Com a elaboração 

de uma nova proposta pedagógica pela instituição, 
o desejo de mudança pôde ser contemplado já que 
decidimos que o BRINCAR seria a ênfase do nosso 
trabalho.

A INSTITUIÇÃO
O CEMEI surgiu como uma creche comunitária, 

criada pelos moradores do bairro Maria da Concei-
ção, em Contagem. Hoje funciona sob administração 
da Prefeitura, com quatro salas destinadas à acomo-
dação das crianças, refeitório, secretaria, banheiro 
para as crianças e adultos e um pequeno pátio ocu-

LiXo oU BRinQUEDo?
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pado por um carrossel e um escorregador móvel. 
A instituição recebe crianças de 0 a 4 anos, sendo 

a maioria moradoras das vilas e aglomerados situa-
dos no entorno do CEMEI. Os arranjos familiares se 
constituem de diferentes formas: família organizada 
na figura somente do pai ou da mãe ou ainda na 
figura de outro parente ou até mesmo de vizinhos.

O PROJETO
O projeto propunha a construção de brinquedos 

de sucata pelas crianças do CEMEI, lembrando que 
sucata aqui é entendida como matéria prima para 
ser transformada e não como lixo, pois lixo é o que 
não possui mais serventia. Segundo Didonet, o ter-
mo sucata geralmente é associado a lixo ou mesmo 
as coisas jogadas fora, todavia sucata remete a

 
objetos que já tiveram um determinado uso 
e que passam a ser matéria prima para ser 
transformada e adquirir um novo significado 
(DIDONeT, 1982, p. 17). 

Assim, o material utilizado, além de ser de fácil 
acesso e de baixo custo, promove o respeito ao meio 
ambiente e responsabilidade social.

A JUSTIFICATIVA 
Antes do educador se tornar um adulto ele foi 

uma criança e é se colocando no lugar da criança 
que ele deve pensar as suas ações. Ao fazer esse mo-
vimento, lembrei-me de que para mim, minhas irmãs 
e colegas fazer brinquedos e inventar brincadeiras 
com as coisas velhas do quintal era algo natural que 
proporcionava momentos riquíssimos de alegria, 
socialização e de aprendizagem. Momentos que 
ficaram na memória. 

Debortoli (2002) afirma que muito do que ele é e 
aprendeu se deve às vivências das brincadeiras, pois 
é nelas que o sujeito aprende e incorpora conceitos, 
preconceitos e valores.

Ao fazer seu próprio brinquedo, a criança cria 

um laço afetivo com o objeto. Wallon (apud DAN-
TAS, 1992, p.90) demonstra que a afetividade não 
é apenas uma das dimensões da pessoa, é também 
uma fase do desenvolvimento, portanto, é da sua 
relação afetiva com o objeto que o sujeito forma o 
seu conceito sobre o mesmo.

O brinquedo, a imaginação, a fantasia são mais 
que uma atividade prazerosa para a criança, são ne-
cessidades. De acordo com Souza (2001), a criança 
tem necessidade de brincar com a realidade e cons-
truir um universo particular. O lúdico entra em cena 
quando a imaginação da criança age no mundo, 
sendo que imaginação e realidade não são proces-
sos antagônicos. Quando a criança brinca cria um 
mundo e nos revela nuances da vida real que passam 
despercebidas e que na brincadeira aparecem como 
faz de conta. 

Assim, podemos concluir que através do brincar a 
criança se constitui sujeito, uma vez que a brincadei-
ra é a forma privilegiada de interação com o mundo, 
ou seja, é a sua forma de linguagem. Sendo o CEMEI 
Pés no Chão uma das instituições formadoras dessa 
criança, percebemos a importância de propiciar situ-
ações e possibilidades para o brincar, promovendo a 
interação entre as crianças e os materiais.

 
COMO TUDO ACONTECEU
Para que o projeto fosse colocado em prática, foi 

necessário o envolvimento dos demais funcionários 
do CEMEI, principalmente na arrecadação de mate-
riais usados para a produção dos brinquedos. 

Realizamos encontros durante o descanso das 
crianças para que todos os funcionários estivessem 
reunidos. Fizemos levantamentos e verificamos o que 
queríamos para realizar as atividades pretendidas 
e decidimos que antes de tudo era necessário fazer 
uma “faxina” no CEMEI para verificar o que poderia 
ser reaproveitado e, assim, reorganizar o espaço.

Para aproveitar melhor o espaço trocamos algu-
mas turmas de lugar e investimos em salas temáti-
cas: sala de brinquedos, sala de artes e sala de vídeo. 
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A rotina foi organizada para que houvesse um rodí-
zio entre as turmas de forma que todas pudessem 
utilizar todas as salas.

Também foi necessário um trabalho de adaptação 
e inclusão das crianças, pois enfrentamos grandes 
dificuldades para manter a turma organizada. A 
primeira providência foi reforçar os combinados com 
a turma e desenvolver atividades de socialização e 
convivência em grupo.

Decidimos rever a postura frente às atividades 
mimeografadas que não tinham significado para a 
criança. Dessa forma, os registros eram feitos em 
um caderno individual. Essas atividades agora eram 
raramente usadas. Cada história contada para as 
crianças, brincadeiras vivenciadas e outras situações 
eram registradas por desenhos feitos por elas. 

A linguagem corporal foi explorada nas brincadei-
ras de pular, jogar, pegar. O movimento de pinça foi 
estimulado com o movimento de tornear e rosquear 
tampinhas em minigarrafas pet e de alinhavar em 
situações lúdicas e significativas. Os números, a 
seriação, a classificação e a quantificação foram con-
templados durante as brincadeiras diárias.

Os brinquedos de uso coletivo ou cuja construção 
necessitava usar material que poderia machucar as 
crianças foram construídos pelos adultos, conside-
rando que segundo Didonet, 

o brinquedo feito de sucata ou 
industrializado deve atender às normas 
mínimas de segurança, pois as partes do 
brinquedo não podem ferir quem está 
brincando; deve se adequar às habilidades 
das crianças e a seus interesses.(DIDONeT, 
1982, p.28),

Assim, fizemos tambores, chocalhos, um violão, 
uma mala de imagens, uma penteadeira, um carri-
nho multiuso, caixa de supermercado e caixa para 
guardar os brinquedos. A pintura ficou por conta 
das crianças, que também participavam do processo. 

Os brinquedos individuais foram feitos nos mo-
mentos destinados a artes. Porém, nem sempre o 
cronograma foi seguido devido a alguns brinquedos 

demandarem um tempo maior para serem confec-
cionados. Assim que os brinquedos ficavam prontos 
eram levados pelas crianças para poderem brincar 
em casa. Construímos balangandã; borboleta com 
corpo de rolo de papel higiênico e asas com o for-
mato das mãos das crianças; cachorrinho com rolo 
de papel higiênico; carrinho usando caixa de achoco-
latados e tampas de garrafas pet; boneca de jornal, 
peixe voador de jornal, palhaço; bilboquê; cata-ven-
to; marionete usando rolinhos de papel higiênico, 
barbante e copo vazio de iogurte e um cavalo feito 
com garrafa pet.

Durante todo o processo, fizemos discussão 
com as crianças sobre as produções e as mudanças 
que eram feitas ao longo do tempo. Nas nossas 
rodinhas, conversávamos sobre como estava fican-
do nosso CEMEI, o que achavam das mudanças, 
os cuidados com os brinquedos, o que acontece 
quando se joga lixo pela rua, nos rios, os efeitos 
causados para nosso planeta e para nós, faláva-
mos também da importância de se reaproveitar 
materiais recicláveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do projeto possibilitou des-

pertar em mim a criança criadora que sempre fui e o 
afloramento de um talento até então desconhecido. 
Foi muito gratificante ver o sorriso estampado nos 
rostos das crianças após cada brinquedo confeccio-
nado. 

A satisfação de ter feito algo e a possibilidade 
de consertá-lo facilmente fazia com que as crianças 
tivessem maior liberdade de explorar os brinquedos. 
De acordo com Oliveira, 

ao fazer seu próprio brinquedo, a criança 
aprende a trabalhar e transformar elementos 
fornecidos pela natureza ou materiais já 
elaborados, constituindo um novo objeto, 
seu instrumento para brincar” (OLIVeIRa, 
1989, p. 42). 

Enquanto as crianças produziam os brinquedos, 
conceitos como solidariedade, ajuda mútua, coope-
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ração, trabalho em equipe, paciência eram construí-
dos. A cada brinquedo produzido, notava-se o cresci-
mento das crianças e a superação de obstáculos. 
Oliveira enfatiza que 

... a criança quando brinca aprende a se 
expressar no mundo, criando e recriando 
novos brinquedos e, com eles, participando 
de novas experiências e aquisições. 
(OLIVeIRa, 1989, p. 43).

Aquela criança que antes não conseguia encapar 
um rolinho sem a ajuda do colega, em outra oportu-
nidade era quem fornecia ajuda. 

A influência do projeto pôde ser notada nos hábi-
tos diários, na rotina do CEMEI. Passamos a aprovei-
tar as sobras de papéis para fazer colagens diversas e 
mosaicos. Além disso, nossa festa julhina teve como 
tema a preservação do meio-ambiente: na pescaria, 
as pessoas retiravam o lixo do rio, deixando-o limpo 
novamente; no jogo de argolas usamos garrafas pet 
coloridas com tinta guache e as argolas feitas pelas 
crianças com jornal; na dança country, as crianças 
usaram sanfona feito de caixa de leite e mala feita de 
caixa de sabão em pó.

O projeto de produção de brinquedos a partir 
de sucata foi incorporado ao Projeto Político Peda-
gógico - PPP do CEMEI, como ação permanente. 
Essa incorporação gera valorização para o trabalho 
desenvolvido, assim como para as futuras crianças 
da instituição, que também terão o prazer de experi-
mentar construir seus próprios brinquedos. 

Espero que essa experiência seja uma semente fér-
til e que mais educadores reflitam sobre sua metodo-
logia de trabalho e sobre sua concepção de criança, 
criando outras alternativas e novas propostas.

Aquela criança que antes não 
conseguia encapar um rolinho 
sem a ajuda do colega, em outra 
oportunidade era quem fornecia ajuda. 
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O projeto resgata a linguagem 
teatral, que comumente 
é explorada nas festas e 
comemorações promovidas pela 
escola, como uma proposta 
didática que possibilita o 
desenvolvimento intelectual e 
integral da criança.

Michelle Bicalho de Oliveira 
Graduada em Pedagogia 
educadora do CeMeI Mundo Maior em 2008.

a LinGUaGEM tEatRaL E 
oS JoGoS DRaMÁticoS na 
EDUcação infantiL

formação social e cultural do educando, o teatro 
profissional visa transmitir uma comunicação entre 
palco e platéia, conforme explica Thielman, 

O artista de teatro tem o dever de se (sic)
preocupar com o aperfeiçoamento da arte à 
qual se dedica. Já o professor que lança mão 
do teatro com finalidades educativas não tem 
qualquer compromisso com a qualidade do 
produto e do rendimento artístico: o que deve 
preocupá-lo é apenas o desenvolvimento o 
mais integral possível dos alunos que ele está 
orientando (THIeLMaN, 1994, p.48).

Japiassu destaca os jogos teatrais como ativida-
des lúdicas com regras explícitas, intencionalmente 
dirigidos para o outro. Destaca também a diferença 
entre jogo dramático e jogo teatral. 

No jogo dramático entre sujeitos (faz de 
conta) todos são ‘fazedores’ da situação 
imaginária, todos são ‘atores’. Nos jogos 
teatrais o grupo de sujeitos que joga pode 
se dividir em ‘times’ que se alternam nas 
funções de ‘atores’ e de ‘público’, isto 
é, os sujeitos ‘jogam’ para outros que os 
‘observam’ e ‘observam’ outros que ‘jogam’.
(JaPIaSSU, 1998, p. 83).

O TEATRO COMO PRÁTICA CULTURAL
As instituições educativas são um dos poucos 

espaços que aproximam as classes populares da cul-
tura erudita. Dessa maneira, são locais privilegiados 
para desenvolver práticas culturais que vão além do 
cotidiano das crianças. 

A escola, espaço produtor e irradiador de cul-
tura, utiliza a linguagem teatral em suas práticas e 
no CEMEI Mundo Maior essa linguagem tem sido 
explorada, principalmente para incrementar as festas 
e comemorações promovidas pela escola, bem como 
para ilustrar o calendário cívico e as datas come-
morativas. Assim, percebe-se que as instituições de 
Educação Infantil, muitas vezes, têm o intuito de 
mostrar para as famílias que irão comparecer nos 
eventos da escola ações ensaiadas e coreografadas, 
não sistematizando essa linguagem como uma ativi-
dade rotineira. 

A RELEVÂNCIA DA LINGUAGEM TEATRAL 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
O objetivo do teatro educativo é diferente do 

teatro profissional. Enquanto o teatro educativo tem 
como finalidade a livre expressão dos sujeitos, contri-
buindo para uma educação comprometida com a 

Thales e Keniel (com casaco): O Thales falou: “Estou no Shopping”.
(estão trabalhando de atender os clientes nas compras). 
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O faz de conta, comumente presente nas práti-
cas educativas das instituições de Educação Infantil, 
pode ser considerado um jogo dramático que ante-
cede o jogo teatral. Ao longo do desenvolvimento 
intelectual da criança, o jogo dramático progride 
para o jogo teatral de forma gradativa, sendo que o 
jogo dramático é marcado pelo gesto espontâneo. 
Esse desenvolvimento intelectual proporcionará uma 
decodificação do significado do gesto espontâneo, 
que progredirá para o seu uso consciente, estabele-
cendo uma comunicação com a platéia. 

Dessa maneira, a Educação Infantil precisa privi-
legiar o jogo dramático em suas práticas educativas, 
usando da improvisação e da espontaneidade que 
também integram o jogo teatral. Esse jogo dramático 
contribui para o desenvolvimento infantil uma vez 
que possibilita a experimentação de papéis sociais, o 
enfretamento de conflitos internos, a projeção de an-
siedades nas situações encenadas e possibilidades de 
superações. Contribui, ainda, para o fortalecimento 
da imagem e da autoestima, bem como o desenvolvi-
mento da linguagem oral e da expressão corporal. 

OBJETIVOS 
O projeto de intervenção teve como objetivos 

principais: 
• demonstrar as potencialidades da linguagem 

teatral e sua orientação didática para as práticas 
educativas das instituições de Educação Infantil.

• explicitar as contribuição dos jogos teatrais para o 
desenvolvimento infantil. 

AS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS 
As estratégias adotadas foram explorar os jogos 

dramáticos por meio de mímicas, fantoches, dedo-
ches, dramatizações em uma brinquedoteca cha-
mada pela escola de Faz de Conta e a culminância 
do projeto com a apresentação de uma peça teatral 
para toda a instituição, familiares, e ainda com a 
presença das crianças do 1º ano do 1º ciclo da E. M. 
Professor Wancleber Pacheco. 

Durante o desenvolvimento das atividades foram 
privilegiadas a livre expressão e a alternância entre 
papéis, com grupos atores e observadores. As crian-

ças ativaram diversos conhecimentos prévios e várias 
formas de expressão (linguagens) para inserirem-se 
nas dramatizações. Dessa maneira, foi possível a 
transversalidade com várias linguagens - oral, escrita 
e desenhos (os dois últimos usados nos registros), 
matemática, música, brincadeiras, e até mesmo com 
a imitação de outras crianças e adultos. 

A peça teatral apresentada foi intitulada de “O 
retorno da natureza”, montada com o auxílio da 
professora Jussara de Melo Moura Marinho. Busca-
mos inserir papéis relacionados com as mímicas que 
as crianças haviam praticado durante os jogos. Para 
a finalização da peça, escolhemos a música “Herdei-
ros do Futuro”, de Toquinho e Elifas Andreatto, e sua 
coreografia foi construída com o auxílio das crianças 
e com a mediação das professoras que orientaram 
todo o processo. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
O desenvolvimento do projeto proporcionou 

maior conhecimento à professora para tratar das ati-
vidades que envolvem a dramatização, consciente de 
estar efetivando um trabalho com coerência pedagó-
gica e metodológica. 

Foi possível, também, fazer uma análise da prática 
pedagógica, buscando refletir sobre as atitudes 
das crianças durante o trabalho, o que despertava 
maior interesse delas e o que não foi muito atrativo. 
Observá-las foi fundamental nesse processo, e assim 
verificar como as crianças preenchem de significado 
suas ações. 

Pode-se afirmar que o projeto contribuiu para o 
desenvolvimento infantil, proporcionando às crian-
ças a livre expressão, a experimentação de papéis 
sociais, a organização do pensamento e a formação 
de um conceito positivo de si mesmas. 
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Jogos com os fantoches: Wallacy, Aline,
 Chrisleinice e Jennifer – aos passearem, foram dormir

Mímicas: Pedro Lucas - Homem Aranha, Emilly - Tigre e  
Ana Flávia - Rosa
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Crianças arregaçam as mangas e 
mostram que sabem transformar 
um espaço triste e sem vida 
em um lindo jardim, valorizando 
assim o verde na escola.

Áurea de Fátima Gomes Reinaldo
Graduada em Normal Superior - Veredas
CeMeI alice Ferreira Franca

PEQUEnoS JaRDinEiRoS 
GRanDES RESULtaDoS

COMO SURGIU O PROJETO
Através do curso Projeto Político Pedagógico: inte-

grando o educar, o brincar e o cuidar, oferecido pela 
SEDUC em 2008, criou-se a oportunidade de realizar-
mos um projeto de intervenção na instituição.

O projeto foi desenvolvido no CEMEI “Dona Alice 
Ferreira Franca”, situado no bairro J.K em Contagem. 
É uma instituição pequena, porém aconchegante e 
que atende crianças na faixa etária entre 3 a 5 anos. 

Observando o entorno da instituição para decidir 
juntamente com as crianças sobre o que iríamos 
fazer, sentimos a ausência de algo muito importante: 
O VERDE. Os espaços existentes na frente da escola 
estavam cheios de britas, enfim, sem vida. Então 
dissemos: “É aqui que vamos trabalhar”. 

Encontramos algumas dificuldades na transforma-
ção dos espaços porque não havia mão de obra sufi-
ciente. Perante essa realidade, não desistimos, pois, 
sabemos que o homem tem extraordinária capaci-
dade de atuar sobre o meio ambiente e modificá-lo 
e nada melhor do que dispostas mãozinhas para 
realizar esse trabalho.

POR QUE A NECESSIDADE DE ÁREAS 
VERDES NA ESCOLA?
Acreditamos que a educação ambiental pauta-

da nos princípios de cuidar, preservar, replantar e 
reaproveitar contribui na forma da criança expressar 
suas idéias e seus sentimentos, na troca de informa-
ções e possibilita exercitar suas capacidades críticas e 
imaginativas.

Buscamos no desenvolvimento da proposta discu-
tir com as crianças a importância da criação do verde 
nos espaços externos da escola, até então inexisten-
te, e de como essa ação contribui para a melhoria da 
vida no ambiente em que vivemos. O projeto trouxe, 
também, noções de educação ambiental e jardina-
gem como: limpar, adubar, plantar, regar, cuidar 
e compreensão da necessidade de preservação do 
verde.

OS OBJETIVOS
• Proporcionar troca de experiências e integração 

entre as crianças, pais, professores e demais fun-
cionários da instituição de Educação Infantil e da 
comunidade;

• Contribuir para a formação de cidadãos cons-
cientes de suas responsabilidades na criação de 
jardins;

• Garantir meios para que as crianças ponham em 
prática sua capacidade de contribuição através 
de informações e regras a serem cumpridas na 
construção dos jardins;

• Promover aprendizagem significativa e prazerosa 
através do plantio e do cultivo de plantas;

• Valorizar o meio ambiente e sua importância para 
a nossa vida.
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O PROCESSO
“Só podemos ganhar uma luta se 
entrarmos nela, tentando modificar-lhe o 
sentido e transformar a negatividade em 
positividade.” (GaDOTTI, 1993, p. 64)

• Conversa com a direção e funcionários sobre o 
projeto;

• Bilhetes contendo informações e solicitações de 
mão de obra;

• Reunião com pais;
• Bilhetes pedindo doações de mudas de plantas 

ornamentais e materiais como: tijolos, areia e 
cimento;

• Ofício ao COMPARQ (Companhia de Parques 
e Áreas Verdes de Contagem) para doação de 
gramas.
A partir das ações listadas acima, as crianças 

fizeram várias observações, durante a visita às áreas 
da instituição: .
• “A terra está chorando!”
• “Que coisa feia este chão!”
• “Não tem minhoca, não?”
• “Vamos plantar aqui, professora?”
• “Quando chover a terra vai ficar bonita.”
• “Que tanto de mato!”

Após as observações feitas pelos PEQUENOS jar-
dineiros, fomos fazer a retirada das britas com pás e 
enxadas para a preparação da construção do jardim. 
As crianças estavam animadíssimas. 

DE REPENTE... DE ONDE SURGIRAM 
TANTAS DOAÇÕES?
O conhecimento nos proporciona mais enrique-

cimento e foi através dele que tivemos a oportuni-
dade de estar frente a frente com plantas que nem 
conhecíamos e que passamos a conhecer, através 
das doações. Eram tantos nomes diferentes: kalan-
choe, palma, beijinho, begônia, orelha de elefante, 
camila, coração magoado (2 espécies), capim verde 
e branco. 

Doação de gramas - Conparq

Pais chegando com mudas na escola

Doação de materiais para reforma do espaço
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O PLANTIO
“O contato com plantas e pequenos animais, 
ajuda a criança a entender a importância 
da natureza, estabelecendo relações entre 
o meio ambiente e suas formas de vida.” 
(Nova escola, 2008 p.50)

Iniciamos montando as camadas de gramas 
cobrindo o chão, uma bem juntinha da outra. Logo 
após, plantamos as mudas e jogamos água. Depois 
foi só posar para uma foto. Afinal, nós merecemos!

EXTRA! EXTRA!
Como um projeto puxa outro. Convidamos a equi-

pe da Zoonoses para fazer uma apresentação sobre 
a prevenção contra a dengue. Isso influenciou muito 
o nosso projeto, pois o jardim necessitava de água e 
todo o cuidado era pouco.

Um outro projeto foi realizado devido a uma 
lagarta que as crianças encontraram no pátio da es-
cola. Coloquei-a em um recipiente e esperamos que 
virasse borboleta. Uma das professoras da manhã 
continuou o projeto e realizou um lindo teatrinho 
denominado “A LAGARTA DO JARDIM DO DONA 
ALICE”. 

Segundo Stefânia Padilha da Costa, formadora do 
Curso PPP, “mais importante do que a criança saber 
a metamorfose da borboleta, é a criança se intrigar 
com a borboleta.”

CULMINÂNCIA DO PROJETO
A culminância se deu em uma floricultura situada 

perto da escola onde fomos conhecer mais alguns ti-
pos de flores e para que elas servem. Vimos arranjos 
para casamentos, festas de 15 anos, coroas, cestos, 
rosas variadas e aprendemos que os espinhos defen-
dem as rosas que são muito delicadas. Saímos de lá 
muito felizes e ganhamos muitas rosas...

CONCLUSÃO
Finalizando, quero dizer que a importância deste 

projeto foi mostrar a beleza a ser revelada para 
todos aqueles que entram na instituição. É possível 
torná-la um ambiente agradável para todos. Princi-
palmente saber que, PEQUENAS mãos contribuíram 
para este GRANDE resultado.
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Ana Laura Ferreira 
Graduada em Pedagogia 
especialização em Psicopedagogia
educadora do CeMeI Sagrado Coração de Jesus

Sânia Maria Hilarino 
Graduada em Pedagogia 
especialização em educação Infantil
educadora do CeMeI Sagrado Coração de Jesus

JoGoS na conStRUção 
Da MatEMÁtica

COMO SURGIU...
Este projeto foi desenvolvido numa turma 

de cinco anos no CEMEI Sagrado Coração 
de Jesus situado à Rua Rio Comprido, 227, 
Bairro Riacho das Pedras.

A nossa intenção ao desenvolver esse tra-
balho é mostrar que na Educação Infantil a 
matemática deve ser trabalhada, intencional-
mente, como objeto de conhecimento e de 
uso social, através de situações que tenham 
sentido e significado, não só para as crian-
ças, mas também, para os profissionais que 
atuam com elas.

Procuramos buscar caminhos que nos 
apontassem não só a importância da mate-
mática para o desenvolvimento cognitivo, 
emocional e social das crianças, mas também como 
é fundamental o nosso papel neste processo.

Elaborar uma proposta mais eficaz e inovadora, 
com atividades significativas e prazerosas através 
das quais as crianças pudessem vivenciar e trocar 
experiências era a nossa meta. Decidimos, então, 
que utilizaríamos os jogos como recurso pedagógico, 
visando proporcionar às crianças situações desafia-
doras, as quais pudessem gerar a necessidade de 
resolver um problema efetivo. E que, além disso, 
pudessem contribuir para a formação humana das 
crianças, ajudando-as a desenvolverem cada vez 
mais a sensibilidade, a criticidade, a imaginação e a 
capacidade de interpretar e comunicar-se. 

Para isso era preciso mostrar às famílias que os 
jogos vão além de mero entretenimento e passatem-
po. Eles não apenas divertem, geram conhecimento.

O PROCESSO VIVIDO
Iniciamos os nossos estudos no mês de agosto. 

Em setembro, escolhemos vários jogos que poderiam 
ser desenvolvidos, desde que houvesse interesse e 
envolvimento das crianças. Analisamos e seleciona-
mos as formas de registrá-los.

Durante esse mês, trabalhamos com o jogo dos 
Pontinhos. Esse é um jogo de estratégia e atenção. 

A criança precisa ligar dois pontos a cada jogada e o 
seu objetivo é formar o maior número de quadrados 
que conseguir.

A professora explicou as regras e jogou no quadro 
com algumas crianças. Em seguida, construíram um 
cartaz com as regras, escolheram um colega para 
formarem duplas e jogaram à vontade. A turma esta-
va muito interessada, porém faltava ainda entendi-
mento claro sobre as regras, por isso houve muita 
agitação. No início foi preciso fazer várias interven-
ções. À medida que as crianças jogavam, elas iam 
percebendo a necessidade de respeitar as regras.
• “O Kewem fez dois riscos de uma vez e isso não 

pode”, falou Rayane.
• “Tem que ligar dois pontinhos e passar a vez” – 

explicou Yasmin.
• “Só pode jogar uma vez” – disse Aline.

As crianças jogaram várias vezes, com agrupa-
mentos diferentes. A cada dia que passava, elas fica-
vam mais independentes, se organizavam, escolhiam 
seus companheiros para formar duplas ou trios. 
Sempre que era necessário, a professora retomava o 
cartaz com as regras e discutia sobre a importância 
dos critérios. 

As crianças, cada vez menos necessitavam de 
intervenções, inclusive para contar e representar a 
quantidade de pontos obtidos. Todas as vezes que 
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jogavam, ao final faziam o registro do jogo 
através de desenhos. Elas ficaram muito empol-
gadas quando levaram o jogo para jogar com a 
família.

Esse jogo proporcionou, além da alegria e 
do prazer, o desenvolvimento da concentração 

e atenção. Puderam desenvolver a habilidade de 
quantificar conjuntos e comparar quantidades, além 
de usarem terminologias da matemática. 

No mês de outubro, a professora ensinou às 
crianças o jogo “Caçador de Tartarugas”. É um jogo 
de perseguição. Dois caçadores são escolhidos. Para 
ser o vencedor eles devem pegar o maior número de 
tartarugas, essas para não serem pegas devem se es-
conder no casco, abaixando-se. Elas não podem ficar 
paradas. Ao final, a tartaruga que se salvar também 
é vencedora.

Após explicar as regras a professora perguntou: 
Se as regras não forem cumpridas o que acontece? O 
Matheus foi logo respondendo: “Dá tudo errado”. E 
o Adelson falou: “Vira bagunça”. 

Após chegarem à conclusão da importância das 
regras, partiram para a construção coletiva. As crian-
ças iam falando e a professora anotando. Ao termi-
nar, ela fez a leitura e perguntou se as pessoas, ao 
lerem, iriam entender. Chegaram à conclusão de que 
o texto estava claro e continha todas as informações 
necessárias ao seu entendimento.

No primeiro dia, elas jogaram e fizeram o registro 
no quadro, desenhando as tartarugas, contando e 
comparando as quantidades para descobrir qual o 
caçador era o campeão. Cada criança fez o registro 
através de desenho. 

No segundo dia, as tartarugas ficaram paradas 
dificultando o trabalho dos caçadores. Foi preciso 
parar o jogo e relembrar as regras. Nesse dia elas 
fizeram um registro coletivo. Montaram uma casinha 
com palitos para cada caçador. Cada criança se de-
senhou e colou seu desenho na casinha do caçador 
que a pegou. Contaram e identificaram com facilida-
de onde havia mais tartarugas. Escreveram o número 
correspondente e o nome das tartarugas campeãs. 

Esse jogo aconteceu muitas vezes. A cada dia elas 
relembravam as regras, refletiam sobre o que era 
necessário para melhorar a atividade e variavam as 
formas de registro.

As crianças se organizavam a cada dia de forma 
autônoma e independente. A avaliação foi positiva. 
Muitas demonstraram alegria de participar mesmo 
não ganhando:
• “Estou feliz mesmo sendo pega”, disse Aline. 
• “Hoje eu perdi, mas outro dia eu ganho”, falou a 

Cássia.
Esse jogo oportunizou as crianças desenvolverem 

a coordenação motora, a agilidade, a flexibilidade, a 
percepção espacial, a atenção e o espírito esportivo, 
a importância de respeitarem as regras, a solidarie-
dade e a oralidade. Além de todas essas habilidades, 
desenvolveu, também, a contagem oral, a quanti-
ficação e comparação de conjuntos, o registro de 
numerais e a importância deles no dia-a-dia.

No mês de novembro, o jogo escolhido pelas 
crianças, através de votação, foi o Tiro ao Cesto. O 
processo de votação do jogo também foi uma opor-
tunidade de desenvolver a matemática. A professora 
pegou quatro folhas e em cada uma delas escreveu 
o nome de um jogo. Entregou um pedacinho de 
papel para cada criança e pediu que o colassem na 
folha do preferido. Contaram a quantidade de votos 
que cada jogo recebeu. 

O Tiro ao Cesto é um jogo de equipe. Cada parti-
cipante recebe três bolas de jornal e tenta acertá-las 
no cesto. Depois, a criança registra quantas bolas 
acertou. Ao final, será a campeã a equipe que con-
seguir mais pontos.

Os passos foram os mesmos dos jogos anteriores: 
explicar a brincadeira, construir e escrever as regras 
coletivamente, fazer a leitura, escolher os colegas 
para formar a equipe.

Para registrar os acertos, a professora entregou 
uma caixinha de fósforos para cada criança e um 
pedaço de jornal. Elas tinham que colocar em sua 
caixinha bolinhas de jornal de acordo com o número 
de bolas que tinham acertado no cesto. Ao final, 
contaram os pontos de cada equipe.

No início, as crianças tiveram dificuldade para 
acertar o cesto devido à distância. A professora, 
então, mediu a distância entre a caixa e a linha com 
um barbante, mostrou o tamanho às crianças e per-
guntou o que fazer. As crianças demonstraram dúvi-
da, elas deveriam pensar na questão até o próximo 
dia que fossem jogar. No dia previsto a professora 
lembrou à turma que elas tinham uma questão para 
responder. 
• “É sobre o barbante, você mediu o tama-

nho, que estava longe,” disse Yasmin 
Kamilly.

• “Põe o barbante perto da caixa e 
estica ele”, falou Grazielle.

• “Agora tira um pedacinho”, 
continuou ela. 
Assim foi feito, as 

crianças iniciaram o jogo 
entusiasmadas com a 



Re
vi

st
a 

  T
RI

LH
A

S 
D

A
 IN

FÂ
N

C
IA

 -
 A

N
O

 2
 -

 N
º 

2

31

possibilidade de acertar o cesto com mais facilidade. 
Eram solidárias umas com as outras. Queriam ver 
seus colegas acertando, indiferente de ser ou não da 
mesma equipe. Uma criança perguntou ao Adelson 
por que ele estava torcendo pelo Caio se ele não 
era da sua equipe. Ele respondeu: “- Uai, porque eu 
sou amigo dele”. Fizeram avaliação oral e o regis-
tro através de desenho. No outro dia diminuíram 
ainda mais o barbante: “Foi bom! Ficar perto ficou 
melhor”, disse a Cássia.

Através desse jogo as crianças puderam desen-
volver o controle da força, a flexibilidade, a coorde-
nação de seus movimentos e a percepção espacial. 
Exercitaram a solidariedade, a cooperação e a 
amizade. A perseverança foi bastante trabalhada. 
Estiveram em contato com a matemática e o seu 
uso social. Utilizaram medidas, usando um objeto 
alternativo. Desenvolveram o espírito esportivo. 
Percebemos a satisfação e alegria enquanto viven-
ciavam esses momentos.

O jogo escolhido para o mês de novembro foi o 
da caixa de ovo colorida. As regras são as seguin-
tes: pintar uma caixa de com três cores diferentes, 
atribuir a cada cor um número de pontos. Joga-se 
em pequenos grupos, faz-se uma pequena bola 
de jornal, cada jogador, na sua vez, deve jogar a 
bolinha para o alto para que ela caia em um dos 
“buracos” da caixa de ovo. O jogador, então, marca 
seus pontos. Depois de algumas rodadas, conta-se 
o número de pontos de cada jogador, ganha aquele 
que fizer mais pontos. 

Para confeccionar o jogo, solicitamos às famílias 
algumas caixas de ovos, através de um bilhete escri-
to coletivamente que foi afixado na porta da sala. 
No outro dia, muitas crianças levaram suas caixas, 
demonstrando que o bilhete cumpriu sua função 
social. Pintaram as caixas e construímos as regras do 
jogo. 

Ao iniciar o jogo, a professora foi procurada por 
várias crianças para fazer intervenções, pois 

muitas não estavam conseguin-
do contabilizar seus pontos. A 
maioria disse que os colegas 
estavam pegando mais papéis 

(pontos) que deveriam.
No outro dia, após terem relatado suas 

dificuldades, jogaram todos numa roda. A professo-
ra jogou com cada uma das crianças. Foi auxiliando 
na contagem dos pontos e elas foram registrando 
o jogo através de ilustração. Diante da dificuldade 
que já haviam demonstrado, a professora deixou que 
jogassem livremente sem a preocupação de marcar 
pontos. Alguns grupos construíram suas próprias 
regras. 

Quando selecionamos esse jogo, pensamos em 
explorar com as crianças a idéia da soma, mas não 
conseguimos alcançar esse objetivo. Mesmo assim, 
as crianças puderam desenvolver a autonomia, o res-
peito às regras, dentre outros, pois colocamos jogos 
à disposição das crianças para que elas pudessem 
jogar nos momentos de brincadeira livre.

RELATOS DAS FAMÍLIAS
Avaliamos esse projeto durante todo o seu desen-

volvimento. O retorno da avaliação realizada com as 
famílias foi muito positivo. Eles perceberam que esse 
trabalho proporcionou crescimento e aprendizagem, 
contribuiu para uma melhor interação e relação en-
tre as crianças e seus familiares, além de ter propor-
cionado momentos de muito prazer e alegria.
• “Bom, a minha filha todos os dias que tinha as 

brincadeiras chegava em casa toda empolgada e 
me ensinava a brincadeira que ela aprendeu no 
dia, e fazia eu brincar com ela”. (Luzimar - mãe da 
Yasmin Kamilly). 

• “O trabalho com jogos ajudou minha neta a ter 
mais esperteza, rapidez, muita alegria de ensinar 
(ela quis dizer da criança ensinando à família). 
Nós ríamos muito ao brincar.”, (Maria – avó da 
Débora).

• “Para mim foi muito especial, pois percebi que 
um minuto que achamos ser perdido com nossos 
filhos, quando temos oportunidade de utilizá-lo 
se torna um momento inesquecível para toda a 
vida! Percebemos que quando estamos com eles 
só temos a ganhar a todo e qualquer momento”, 
(mãe do Matheus).
Um ponto importante a destacar é em relação 
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aos momentos que tivemos para estudos, discussões 
e planejamento, e outro é o empenho, o apoio, a 
disponibilidade e a dedicação da nossa vice-diretora 
Mary Dornela.

Esses fatores foram de fundamental importância 
para a efetivação e o sucesso desse projeto. Pude-
mos constatar, ao desenvolver este trabalho, que a 
parceria entre o pedagogo e o professor possibilita 
organizar um trabalho mais rico e diversificado. Essa 
troca de experiência facilita o repensar de nossas 
ações, além disso, permite desenvolver práticas 
educacionais mais produtivas, atrativas e adequadas 
para as crianças, através de situações significativas 
de aprendizagens.

Aprofundamos e ampliamos nossos conhecimen-
tos a respeito da matemática.Tivemos oportunidades 
de constatar como o registro é um instrumento que 
dá visibilidade ao trabalho desenvolvido.

Compreendemos que é necessário ir além do tra-
balho com as idéias numéricas. É importante, tam-
bém, na formação das crianças, trabalhar as idéias 
relacionadas à geometria, às medidas e à estatística.

Selecionar e planejar juntas os jogos nos possibili-
tou refletir sobre os conhecimentos e conteúdos que 
colaboram no desenvolvimento das crianças. Pude-
mos, também, pensar quais as habilidades e atitudes 
poderiam ser desenvolvidas. Assim, nossas interven-
ções foram mais significativas e o planejamento dos 
passos seguintes foi mais tranquilo.

As leituras e as análises que fizemos em relação 
ao registro, contribuíram para ampliar nossos conhe-
cimentos e para nos deixar mais seguras ao planejar-
mos diferentes maneiras de registrar os jogos realiza-
dos. Analisarmos juntas os registros que as crianças 

faziam facilitou para detectarmos os avanços e os 
pontos em que elas necessitavam de intervenções.

Para nós, o desenvolvimento desse projeto foi 
uma experiência gratificante, inovadora e desafiante. 
Podemos afirmar que alcançamos o nosso objetivo. 
Aliás, ultrapassamos nossas expectativas. O trabalho 
com a matemática foi mais prazeroso e significativo 
para todos os envolvidos nesse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que inovar é preciso e possível. 

Através dos jogos, as atividades se tornaram desa-
fiadoras, ricas e prazerosas. Fomos além do ensino 
mecânico de idéias numéricas. Ampliamos as experi-
ências oferecidas às crianças e, com isso, vimos além 
dos avanços, a alegria, o interesse e o envolvimento 
delas ao realizarem cada atividade proposta.

O projeto foi um sucesso. A experiência ines-
quecível e enriquecedora. Temos a certeza de que 
deixamos marcas na instituição onde foi realizada 
a proposta. Pretendemos, em 2009, apresentar o 
nosso trabalho para todos os profissionais da insti-
tuição e discutir, nessa perspectiva, a matemática na 
Educação Infantil. 
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Este projeto tinha o objetivo 
de recriar obras de Tarsila 
do Amaral, com material 
diversificado, introduzindo 
elementos tridimensionais.

Sandra Araújo Amaral da Silva
Graduada em Matemática – PUC-Betim
especialização em Práticas educacionais Inclusivas: Ênfase em 
Inclusão de Pessoas com Deficiência 
educadora do anexo Regino Inocêncio de Souza

noSSaS taRSiLaS

DINAMIZADOR 
O que instigou esse projeto foi o resultado de 

uma proposta vivenciada por minha sobrinha, 
quando ela estava com quatro anos, em uma escola 
infantil. O projeto enfocava a vida e obras da pintora 
Tarsila do Amaral, com ênfase em algumas obras. 

Minha sobrinha sempre foi criativa e após esse 
projeto, percebemos que o gosto por desenhar, 
reproduzir, produzir, pintar e criar aumentaram. 
Tornou-se uma criança que procura investigar, apren-
der, inovar, aprimorar e criar suas obras, nas quais 
manifesta sua expressão e impressão do mundo que 
a rodeia, de forma particular e única. Ao ver tantas 
questões desenvolvidas a partir dessa proposta, deci-
di viver com as crianças do Pólo essa experiência. 

O projeto que desenvolvi tem características 
próprias. Minha intenção foi despertar nas crianças o 
gosto pela arte e a vontade de fazer arte, buscando 
sempre formas de expor seus sentimentos e não sim-
plesmente fazer por fazer. Queria que elas tivessem 
uma experiência estética, rica e prazerosa. 

EXPLICANDO O PROJETO 
Observo que as crianças ora têm atitudes livres 

de criação, ora imitam as atitudes e trabalhos dos 

colegas. Muitas vezes, a mediação pedagógica 
desenvolvida não deixa que o impulso para criar, a 
vontade de improvisar e inovar sejam a tônica da 
proposta. Com isso, a criatividade vai se perdendo e 
as crianças acabam se tornando imitadoras e copis-
tas, expressando-se pouco e não usufruindo a força 
que a imaginação pode ter. 

 Em seu livro Psicologia da Arte (2001), Vygotsky 
cita que o imaginário e o processo de atribuição 
de significados possibilitam o acesso à construção. 
Para o autor, a arte vincula-se a esse processo, como 
conhecimento e ação em interação sociocultural.

Pensando nisso, escolhi investir nas obras de Tar-
sila do Amaral, que além de ser uma grande artista 
brasileira, influenciou e participou de muitos eventos 
nos quais a arte era discutida, tais como o Movimen-
to Antropofágico , a Semana de Arte Moderna de 
1922, entre outros. 

As obras de Tarsila expressam sentimentos como 
felicidade, inquietude, protesto, tristeza, são de uma 
riqueza ímpar e de uma brasilidade que salta aos 
olhos. Brasilidade dada pelos temas, pelas cores, 
pelas formas. Utilizando-a como fonte inspiradora, 
busquei desafiar as crianças, ir fundo na capacidade 
imaginativa de cada uma, construir desafios que 
provocassem um novo olhar, que inovassem e desen-
volvessem a inventividade das crianças. Meu material 
criador foram as obras de arte, as pinturas de Tarsila. 

No início do projeto, discutimos sobre a vida de 
Tarsila do Amaral, numa visão rápida, com o objetivo 
de despertar o interesse pelas obras da artista nas 
crianças de 3 (três) anos do Anexo Regino Inocêncio 
de Souza. 
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O projeto oportunizou vivenciar a cultura brasilei-
ra vista através da pintura, despertando nas crianças 
de 3 anos o prazer pela arte. Buscou inovar o jeito 
de apresentar e mostrar as obras de uma artista e 
incentivar o ato de criar com prazer. De acordo com 
Coragem, 

a arte nos possibilita entrar em contato com 
o sentimento, o pensamento e o modo de 
ser de grupos humanos, mesmo os mais 
distantes da nossa cultura. (CORaGeM, 
2006, p.90-91).

Foi muito bonito e gratificante possibilitar que as 
crianças liberassem o lado criativo, buscando sempre 
novos desafios para superar. O maior deles foi cons-
truir imagens tridimensionais das telas de Tarsila. 
Os desafios permitiram trazer à tona a criatividade 
que existe dentro de cada um, e que muitas vezes é 
abafada e esquecida.

RECRIANDO AS OBRAS 
Após o trabalho com a história de vida da pintora, 

escolhemos quatro obras para serem trabalhadas 
com as crianças para que elas pudessem aprofun-
dar a análise dos quadros e recriar a partir deles. 

Seguem, no quadro abaixo as obras escolhidas e a 
justificativa para tal escolha. 

O trabalho com cada obra passou por cinco eta-
pas: apreciação, as crianças tinham a oportunidade 
de apreciar, observar, analisar, questionar e tocar; 
réplica coletiva, com material diversificado todos 
colaboravam e participavam, tentando ser o mais fiel 
possível à obra; réplica individual, cada criança, com 
a cópia do quadro, usava o material oferecido a seu 
gosto e criatividade sendo unicamente responsável 
pelo seu trabalho; desenho livre, a criança fazia do 
seu modo a imagem do quadro estudado e depois 
colocava cor no seu trabalho usando material diver-
sificado; obra tridimensional, etapa mais esperada 
e feita com mais entusiasmo por todos envolvidos, 
pois, era nela que experimentávamos muitos de-
safios a serem vencidos, e ver uma pintura sendo 
transformada para o tridimensional, era fantástico 
para as crianças.

REFLEXÃO E AVALIAÇÃO
Ver crianças tão pequenas interessadas numa 

artista e nas suas obras, me fez refletir, quanto nós 
adultos erramos em pensar que “como são crian-
ças pequenas, não vão entender ou apreciar obras 

Abaporu: por ser a obra mais 
conhecida e comentada da 

Tarsila do Amaral. Além disso, 
é considerado o quadro mais 

importante já produzido no Brasil. 

A Cuca: por mexer com 
a imaginação de todos - 
adultos e crianças - que 

vêem esse quadro e para 
instigar a imaginação das 

crianças de 3 anos.

A Família: por retratar uma 
família como tantas outras 
e com tantos formatos 
diferentes. Todos nós temos 
uma família, independente 
do jeito que ela é formada 
e também pela importância 
que a família assume na 
vida da criança.

A Feira: obra que retrata 
a realidade de qualquer 
povo, já que é na feira, 
sacolão, mercado onde se 
vendem alimentos e muitas 
outras mercadorias, onde 
as pessoas fazem trocas ou 
compram o que precisam.
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de arte”. Deixamos de mostrar uma parte da nossa 
cultura que é patrimônio e um legado pertencente a 
elas também.

Vivenciei o quanto é importante trabalhar com a 
arte dentro da sala, independente de idade, cor, gê-
nero, classe social, etc. A arte desperta o imaginário, 
a vontade de arriscar, de se expor e a criatividade. Ela 
é parte da história do homem, construção humana, 
desde a pré-história e através dela vemos manifesta-
ções sociais, políticas e econômicas de cada período 
de um povo. Então, por que a deixamos tão de lado 
e esquecida?

Trabalhar com o projeto da Tarsila foi desafiante 
e gratificante para mim, procurei fazer com que 
minhas crianças fossem desafiadas a elaborar algo 
novo a partir de uma obra já existente e elas adora-
ram descobrir novas formas de trabalhar as pinturas 
da Tarsila. 

Era delicioso ver a reação das crianças ao cons-
truir um Abaporu de garrafa pet e durex colorido e 

vê-las repetindo o nome da obra, brincando com sua 
sonoridade. Comprar frutas num trabalho de campo 
no sacolão, fazer salada, saboreá-la juntos e depois 
trabalhar o quadro A Feira foi divertido. Produzir as 
frutas usando papel crepom e durex, uma experiên-
cia e tanto. Brincar de massinha e construir A Cuca, 
explorando cada cor e cada bichinho do quadro, foi 
envolvente. A expectativa das crianças ao construir a 
Família de jornal era muito grande. O que iria surgir 
daquele papel amassado? A reação delas foi de ale-
gria ao ver um boneco de papel e ao mesmo tempo 
espanto: 

“Mas professora ele tá sem roupa.”
“Então vamos vestir. “
E desse processo nasceu uma conversa sobre o 

povo brasileiro e suas etnias. 
Acredito que se tivéssemos mais propostas de 

trabalho compromissadas com a Arte, nosso povo 
saberia usufruir muito mais da riqueza de nossa 
cultura. 
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“É também fazer continhas...” 

Thallita – 4 anos

A matemática está ligada a 
situações corriqueiras do nosso 
dia a dia e mesmo assim continua 
sendo temida por muitos de nós 
quando nos deparamos com ela 
nos primeiros anos da escola.

Fernanda Paula G. Fernandes 
Graduada em Pedagogia
especialização em educação Infantil e em alfabetização 
educadora do CeMeI Icaivera

MATEMÁTICA? O QUE É?

“... É contar!” 

 Erick – 4 anos

“É só contar, contar, contar...” 
Abel – 5 anos

A INTENÇÃO...
Quantos questionamentos surgem quando a 

conversa gira em torno da matemática. Por que 
tanta dificuldade? De onde vem essa fama de bicho 
papão? Só de ouvir a palavra matemática, as pessoas 
têm uma reação. De acordo com Nascimento, 

 ao dizer esta palavra, muitas crianças, 
imediatamente a associam a números, 
continhas... Dificuldade! Muitas dificuldades! 
e na escola, quase sempre, a matemática, 
da forma que é colocada, se torna 
desestimulante, enfadonha. (NaSCIMeNTO, 
2008, p. 26).

 A matemática está ligada a muitas situações cor-
riqueiras do nosso dia a dia e ainda assim continua 
sendo temida. Acreditamos que é possível recriar 
essa imagem e que a escola infantil é o melhor 
momento para desmistificar esse mito da matemá-
tica ser “bicho papão”. Então, o que fazer? Como 

podemos desmistificá-la? Qual a importância 
das brincadeiras e dos jogos no processo de 

aprendizagem em matemática? 

Gincana para arrecadação de materiais

noSSa! QUanta MatEMÁtica:
DESMISTIFICANDO O “BICHO PAPÃO”
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Nossa proposta foi a de brincar com a matemá-
tica, relacioná-la ao nosso dia a dia, valorizando e 
dando maior importância ao repertório da criança. 
Com isso, fomos estruturando uma prática que 
possibilitou que a matemática fosse vivida e apre-
endida de uma forma mais estimulante e criativa na 
instituição onde atuei, CEMEI Icaivera. A intenção 
era mudar o olhar e a direção de como vinha sendo 
desenvolvido o trabalho com matemática com as 
crianças pequenas. 

Trabalhar matemática na Educação Infantil é 
importante, pois as crianças estão experimentando 
o mundo e sua lógica. É diferente do adulto. Elas in-
ventam e reinventam tudo. Estão em pleno processo 
de construção e descoberta de relações e significa-
dos. 

Em geral, as atividades de matemática eram de-
senvolvidas de forma descontextualizada e mecâni-
ca. Muitas dessas só focavam na associação entre 
número e quantidades, utilizando uma metodologia 
que privilegiava a transmissão e a repetição.

 O desafio era propiciar às crianças momentos e 
oportunidades para que brincassem, explorassem e 
descobrissem o quanto a matemática está presente 
no cotidiano. Isso de uma forma efetiva e prazerosa, 
buscando introduzir a criança no mundo matemáti-
co. 

Trocar a sala de atividades e todas aquelas ati-
vidades xerocadas com desenhos de números e as 
contagens repetitivas pelo ar livre do pátio da escola, 
era o caminho para aprendizagem de uma matemá-
tica mais significativa para as crianças. 

FOI ASSIM... 
“Nossa! Quanta matemática!” (Ana Júlia 4 anos)
Essa foi a afirmação ao término de uma brinca-

deira, em plena segunda-feira, no pátio do CEMEI. 
Acabávamos de fazer a roda de brincadeiras com: 
amarelinha; pula corda; barra manteiga... e músicas 
para embalar: Se eu fosse um peixinho; Tumbalaca-
tumba...

Brincadeiras e músicas conhecidas do repertório 

popular. Porém, a matemática se fazia presente. 
Então por que não explorá-la e fazer daquele um 
momento de efetiva aprendizagem? As crianças 
estavam atribuindo valor aos conceitos matemáticos 
trabalhados nas brincadeiras. Isso possibilitava um 
investimento numa matemática mais próxima a elas. 

Dessa forma, meu Projeto ganhou uma identida-
de: NOSSA! QUANTA MATEMÁTICA!

Se o objetivo era explorar os jogos e brincadei-
ras infantis, começamos a investir na materialidade 
necessária. Através de uma gincana, conseguimos 
materiais (sucata) para a confecção de alguns jogos 
como quebra-cabeça, memória, dominó, argola, 
boliche...

Numa grande roda para a seleção de toda aquela 
sucata arrecadada, trabalhamos o conhecimento 
físico dos objetos (cor, forma, espessura, textura, 
tamanho, etc). E manipulando, observando, agindo 
sobre todos aqueles objetos, as crianças iam reve-
lando, na roda, seus conhecimentos prévios sobre: 
números, figuras geométricas e outros (conhecimen-
to social). Ao comparar determinado objeto com 
outro, avaliando seus tamanhos e suas diferenças 
as crianças iam apresentando seus conhecimentos 
lógico-matemáticos. 

Situações problemas, inseridas a partir de diálo-
gos com as crianças eram lançadas constantemente, 
como forma de contextualizar a matemática presen-
te na sala de atividades: que dia é hoje? Horários? 
Quantos somos? Quantos professores? Quantas salas 
na escola? 

Em brincadeiras conhecidas: batata quente; 
revezamento de bola; passa-bola; bola ao alto; bola 
baixa; pula corda; aumenta-aumenta; estranho 
no ninho; barra manteiga; amarelinha, as crianças 
descobriam de forma espontânea o universo mate-
mático.

Dentre todas, uma que provocou muitas possibi-
lidades de trabalho foi a amarelinha, brincadeira fol-
clórica muito conhecida e parte da história e da me-

Argola: Nesse jogo, as crianças fizeram a correspondência entre 
numerais e quantidades, utilizando-se dos cones com numerais e das 
tampinhas para representação dos pontos obtidos em cada acerto com 
as argolas. Também realizamos a contagem de pontos.

“Estranho no ninho”: Nessa brincadeira, as crianças eram 
estimuladas a separar, classificar, ordenar... Diferentes obje-
tos seguindo as suas características (tamanho, cor...).
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mória de muitos adultos. As crianças se divertiram 
muito jogando amarelinha e desenvolveram noções 
espaciais, coordenação de movimentos, lateralidade 
e memorização da sequência numérica.

Após cada atividade desenvolvida partíamos para 
o registro do processo vivido, através de desenhos, 
pinturas, fotos e bate papos. Momentos muito ricos 
para sistematizar e para dimensionar os outros pas-
sos da proposta. 

O QUE APRENDEMOS?
A preferência das crianças por jogos em equipes 

e a observância das regras das brincadeiras era algo 
discutido e avaliado no término das atividades. Por 
diversas vezes, pude concluir o quanto as crianças 
conhecem de matemática e o quanto essa se faz 
presente em tantas atividades e situações que propo-
mos. 

Dewey (apud. AZEVEDO, 1999) chamou a aten-
ção para o fato de que a simples apresentação de 
materiais concretos, não seria suficiente para que as 
crianças adquirissem conceitos matemáticos. Segun-
do Azevedo, 

o conhecimento vem da ação, então exige-se 
que o educador ofereça situações concretas 
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à criança, a fim de despertar sua atividade. 
Mas tal conhecimento deve ser produto 
da ação genuína da criança e não algo 
aprendido diretamente pelo seu valor de 
conteúdo curricular exposto artificialmente 
pelo professor”. (aZeVeDO, 1999, p. 47).

A possibilidade de usar brincadeiras e jogos em 
matemática mostrou-me que esses são muito mais 
do que simples diversão. É um trabalho que exige 
do educador: observação, planejamento cauteloso 
e avaliação das ações. Não basta desenvolver jogos 
e brincadeiras com as crianças. É necessário ter uma 
postura aberta para entender que ao jogar e brincar 
a criança está construindo relações, está aprenden-
do, descobrindo, explorando e dando significado ao 
mundo.

Todos saem ganhando quando os momentos de 
jogos e brincadeiras são bem aproveitados. Ganha 
o professor, porque tem a possibilidade de diferen-
ciar sua prática, respeitando as diferentes formas 
de aprendizagem, o ritmo e o tempo das crianças. 
Ganha a criança, porque fica envolvida por uma 
atividade prazerosa que permite a ela construir habi-
lidades importantes em seu percurso de vida. Enfim, 
aprendizagem significativa para todos.

Quebra-cabeça: Nesse jogo verificamos 
quantas peças compõe o todo. Trabalha-
mos partes/inteiro e metade.
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Os projetos tornam a 
aprendizagem mais ativa, 
interessante, significativa, real e 
atrativa para as crianças. Fazer 
com que o (a) professor (a) reflita 
sobre sua prática, muitas vezes 
tradicional, foi o desafio...

foRMação continUaDa: COMO 
FAZER DOS PROJETOS DE TRABALHO 
UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA

O projeto desenvolvido teve como foco possibi-
litar que as professoras conhecessem, refletissem e 
dialogassem sobre a importância dos projetos de 
trabalho para a aprendizagem das crianças, ou seja, 
buscou-se fazer com que os projetos fizessem parte 
da prática pedagógica da instituição.

A função do projeto é a de tornar a aprendizagem 
ativa, interessante, significativa, real e atrativa para 
a criança, articulando conhecimentos, sem cair em 
fórmulas autoritárias de seleção de conteúdos ou en-
tão em práticas adultocentradas. A criança aprende 
participando, formulando problemas, apresentando 
atitudes diante dos fatos, investigando, construin-
do novos conceitos e informações e escolhendo os 
procedimentos, quando se vê diante da necessidade 
de resolvê-los.

Refletindo sobre a importância dessa prática para 
a aprendizagem das crianças foram trabalhadas 
atividades junto aos professores, visando à participa-
ção em torno de uma reflexão mais ampla do tema 

Daniela Mara de Oliveira 
Graduada em Pedagogia pela Fae – UeMG
educadora do CeMeI Novo eldorado

abordado e uma possível 
aplicação dessa prática na 
instituição. 

NO COLETIVO OS 
TEXTOS GANHAM 

NOVOS SIGNIFICADOS
Após leitura de alguns 

textos sobre o tema, foi selecio-
nado um que de forma clara expunha 
para as professoras a definição de projeto 
de trabalho e sua importância para o crescimento, 
autonomia e aprendizagem das crianças.

As reflexões feitas mostraram que o grupo conse-
guiu perceber a riqueza de se trabalhar com projetos 
e mostraram também, que agora tinham bem claro 
as necessidades, os interesses, as curiosidades e as 
expectativas das crianças. Os projetos propiciam 
a criação de uma história de vida coletiva, com 
significados compartilhados. Trabalhar com projetos 
estimula a aprendizagem do diálogo, do debate, da 
argumentação, do aprender a ouvir, do confronto 
de opiniões, da construção coletiva do conhecimen-
to. Possibilita, ainda, desenvolver novas habilidades 
como o prazer de expor o saber e de construir uma 
visão coletiva.

FORMAÇÃO CONTINUADA: 
DIÁLOGOS ABERTOS
Convidou-se para a realização de uma atividade 

de formação continuada a palestrante Vitória Líbia 
Barreto, Mestre em Educação pela UFMG, para discu-
tir o tema: organização das metodologias de traba-
lho na Educação Infantil – Projetos de trabalho. 

A atividade formativa gerou várias provocações 
na nossa organização. Vários aspectos começaram a 
ser discutidos e alguns pontos tratados tornaram-se 

elementos fundamentais para a formação da 
equipe. 

Discutimos e aprendemos que: 
• os projetos de trabalho nascem de 
uma situação problema, dos fenômenos 
vividos, da realidade do grupo. Significa 
ter uma perspectiva de trabalho globa-
lizado ou transdisciplinar, levando em 
conta os verdadeiros vínculos e conexões 
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dos conhecimentos. 
• o tempo de elaboração e execução de um projeto 

pode ser curto, médio ou longo dependendo do 
interesse das crianças. A escrita de um projeto só 
pode existir na medida em que é vista como uma 
hipótese e não como um deve ser, pois ela é feita 
ao longo do processo de construção do trabalho, 
acompanhando-o. Assim, não há somente uma 
forma de pensar um projeto.

• os projetos de trabalho pretendem fazer as crian-
ças pensarem em temas importantes, refletirem 
e indagarem, escutando e aprendendo com os 
demais. Os projetos são elaborados e executados 
para aprender a estudar, a pesquisar, a procurar 
informações, a exercer a crítica, a duvidar, a argu-
mentar, a opinar, a pensar. 

•  os projetos, apesar de partirem de situações 
significativas e concretas da vida das crianças, 
devem ultrapassar situações particularizadas, a 
que as crianças estão acostumadas, para integrá-
las em uma nova realidade, composta por adultos 
(professores) e outras crianças em um espaço 
diferente, simbólico, um mundo de significados 
gerais que estão ligados ao que ela vê e faz.

• para desenvolver projetos, o grupo deve procu-
rar informações externas em diferentes fontes: 
conversas, entrevistas, observações, exploração 
de materiais, experiências, pesquisas bibliográfi-
cas. Esse é o momento em que se formulam as 
diferentes hipóteses, se selecionam e coletam 
materiais, evidências e se planejam experiências. 
São, então desenvolvidas atividades como criação 
dos jogos, dramatizações, experiências científicas, 
desenhos, esculturas, marcenaria, música, grá-
ficos, desenhos, modelos, miniaturas, números, 
cálculos, seriações, classificações, ampliação de 
vocabulário específico, textos coletivos, histórias 
contadas oralmente e escritas. A organização da 
sala também pode facilitar tanto para dar início a 
um projeto como para colocá-lo em andamento. 
Os diversos espaços da instituição auxiliam a criar 
um ambiente de pesquisa.

• depois de o material estar organizado, as crianças 
podem expô-lo, recontando, através de diferentes 
linguagens. A avaliação do trabalho desenvolvido 
é feita a partir do reencontro com a situação-pro-
blema levantada inicialmente e com os comen-

tários feitos sobre o 
proposto e o realizado. 
É importante lembrar 
que cada finalização de 
projeto propõe novas 
perguntas e essas po-

dem ser utilizadas para encaminhar 
novos projetos. 

• existem diferentes tipos de projetos: projetos de 
empreendimentos, que são aqueles em que as 
crianças se organizam para realizar algo prático, 
concreto, como uma horta, um aquário, um jor-
nal, uma excursão; projetos de investigação, que 
têm como objetivo aprofundar o estudo de algum 
tema específico através da curiosidade e do inte-
resse da criança e projetos institucionais definidos 
pela instituição e que envolve toda a escola, mas 
cada sala cria suas especificidades, como festa 
junina, identidade, animais.

O DIÁLOGO CONTINUA 
AGORA COM O NOSSO FAZER COTIDIANO
Trabalhar através de projetos é fundamentar o 

trabalho educativo no diálogo, na tolerância, nas 
diversidades, nas diferenças e nas interações – traços 
fundamentais para o desenvolvimento. Para aqueles 
que consideram que a escola precisa transformar-se, 
os projetos de trabalho são meios bastante eficazes 
para uma nova visão de currículo.

Porém, estamos muito presos a um currículo esco-
lar engessado, e temos como concepção de seleção e 
organização de conhecimentos escolares uma lista de 
conteúdos fragmentados, obrigatórios e uniformes. 

Cabe ao professor (a) articular esse tema com os 
objetivos gerais previstos para o ano letivo, realizar 
uma previsão dos conteúdos que podem vir a ser tra-
balhados, atualizar-se em relação ao tema, discutir 
o tema com os outros educadores (as) da instituição 
e ampliar seus conhecimentos, fazendo também 
propostas de trabalho para o grupo.

 Após esse trabalho de formação, a instituição 
vem tentando reorganizar a sua forma de lidar com 
os conhecimentos, e a pedagogia de projetos pode 
ser uma possibilidade interessante para contemplar 
essa nova visão. Começaram a ser desenvolvidos 
na instituição alguns projetos. Agora com caracte-
rísticas mais próximas de projetos de trabalho em 
que as crianças e os educadores são protagonistas e 
aprendizes.

Referências

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Pedagogia de projetos na educa-
ção infantil. Porto Alegre: Mediação, 2000.

HERNÁNDEZ, F. & VENTURA, M. a organização do currículo por pro-
jetos de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

HERNÂNDEZ, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de 
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000.

MACHADO, Nilson José. educação: projetos e valores. São Paulo: 
Escrituras, 2000.

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Rio de Janeiro: Martins 
Fortes, 1998.






