PROPOSTAS E EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ / SANTA
CATARINA

SÃO JOSÉ/SC - 2018
1

P965
Propostas e experiências pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de São José Santa Catarina / Setor de Educação Infantil (org.). – São José: PMSJ, 2018. 254 f.
Relatos de projetos e experiências de docentes da Rede Municipal de Educação de
São José – SC.
1. Formação de professores 2. Relato de experiências 3. Educação infantil
I. Prefeitura Municipal de São José II. Secretaria de Educação de São José - SC III. Setor
de Educação Infantil.
CDD -- 370.7

2

Prefeita
Adeliana Dal Pont

Secretária de Educação
Lilian Sandin Boeing

Secretária adjunta
Daniela Fraga

Direção de Ensino
Claudia Regina Macário

Coordenação da Educação Infantil
Márcia Cristina Figueiredo Rizzaro

Equipe da Educação Infantil – 2018
Assessoras pedagógicas:
Eleana Costa Soares,
Izelândia Alaide dos Santos Lobo,
Ligia Barreto da Silva,
Maria Aparecida da Silva Vieira,
Mariana Rocha,
Patrícia Santos Pereira,
Rosa Maria de Jesus da Silveira,
Vera Lucia Sabino.

Correção ortográfica: Ivone Alves de Almeida.
3

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO:

ANTÔNIO DE QUADROS
APAM
BOM JESUS DE IGUAPE
ELOÍ NIESTCHE
ERIKA SCHIMIDT DE SOUZA
FLOR DE NÁPOLIS
JARDIM PINHEIROS
JARDIM ZANELATTO
JOSÉ NITRO
JÚLIA FRANCISCA DOS SANTOS
LICIO MAURO DA SILVEIRA
LOS ANGELES
MANOEL CUNHA
MARIA DE LOURDES BOTT PHILIPPI
MARIA FERREIRA
NOSSA SENHORA APARECIDA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
ONDINA SCHMIDT GERLACH
PROFESSORA ZENIR KRETZER BORGES
PROFESSORA ANA SPERANDIO BATTISTI
PROFESSORA ARACI OLIVIA DA SILVA
PROFESSORA MARIA ARLINDA CÚRCIO DOS
PROFESSORA MARIA MINERVINA SOARES CUNHA
PROFESSORA REGINA TEREZINHA DE OLIVEIRA BASTOS
PROFESSOR ANTÔNIO JOAQUIM SOUZA
PROFESSORA VERA LÚCIA MEDEIROS
ROSANGELA REGINA DE OLIVEIRA CALDAS
SANTA INÊS
SANTO ANTÔNIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SÃO JOSÉ
SÃO JUDAS TADEU
SÃO LUIZ
TEREZINHA MARIA CLAUDINO
VIDA NOVA
VILA FORMOSA

4

Apresentação

É com grande satisfação que apresentamos as Propostas e
Experiências Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de São José / Santa
Catarina.
Muitas mãos se uniram para que este documento norteador se
concretizasse. Efetivou-se com esforço coletivo desta secretaria, dos
docentes nos CEIS e dos professores formadores convidados.
Este documento é a certeza de que nossa Rede continua buscando
caminhos possíveis para a qualificação da Educação Infantil, com pesquisa,
com ação, com reflexão,

com troca, com sensibilidade, com

responsabilidade, características essenciais de quem escolhe essa nobre
profissão. Legitimar, com esse documento, o saber-fazer para uma
educação digna e de qualidade, que respeite e garanta os direitos das
crianças, é motivo de grande orgulho.
Desejamos que este documento inspire, a cada dia, os servidores
desta Rede de Ensino para que reafirmem a Educação Infantil de São José
como referência nos fazeres da infância.

Lilian Sandin Boeing
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Prefácio
Prefaciar as “Propostas e experiências pedagógicas da rede municipal de
ensino de São José / Santa Catarina” é poder olhar com alegria e orgulho para a
trajetória, para a caminhada que há décadas a Educação Infantil da Rede de Ensino de
São José perfaz.
Considerando a trajetória da Educação Infantil no Município, brevemente
delineamos a linha do tempo. Inicialmente, desde o ano de 1982 até 1994 a educação
infantil foi pautada nas experiências vividas por cada profissional. De 1995 até 1997
ocorreu a ampliação de tempos/espaços para a formação – Ritmo de cursos: encontros
quinzenais, reuniões pedagógicas, reuniões e encontro com as famílias. De 1997 a
2000 houve resposta da SME às reivindicações dos profissionais da educação, tanto
que em 1999, foi aprovada a Lei do Sistema de Ensino de São José, demarcando a
Educação Infantil. Já no ano seguinte, em 2000, tivemos a publicação da Proposta
Curricular de São José: Primeira Síntese, onde a Educação Infantil já perspectivava o
direito das crianças, indo ao encontro dos movimentos nacionais de defesa da
Educação Infantil como dever do estado, direito da criança e primeira etapa da
educação básica.
No ano de 2008 tivemos a publicação dos Cadernos Pedagógicos, documento
que nos trouxe subsídio para a reflexão e ação docente, considerando as diversas
linguagens, orientando nossas prática pedagógicas sobre: planejamento, as relações
entre família e CEI's, processos de inserção das crianças e das famílias na Rede, o
cuidado com as práticas de alimentação das crianças, a organização dos espaços e dos
tempos das unidades educativas e o reconhecimento da diversidade cultural que
compõe nossa Rede no município de São José.
Considerando que nesse percurso diversas legislações foram criadas e/ou
alteradas, continuamos a buscar elementos para construir uma educação infantil cada
vez melhor, visando promover, proteger e garantir os direitos das crianças a uma
educação infantil de qualidade. Assim, é com grande satisfação que publicamos as
Propostas e experiências pedagógicas da rede municipal de ensino de São José /
Santa Catarina.
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Introdução
Este material está dividido em três partes. A primeira foi construída por mãos
de toda a Educação Infantil da Rede de Ensino de São José, entre os anos de 2016 e
2017; A segunda parte traz um pouco da Educação Física no contexto da educação
infantil no nosso município, com práticas e fazeres característicos dessa área tão
importante para o desenvolvimento integral das crianças; A terceira parte reúne
diversas teorias de formação e a coletânea de trabalhos realizados por profissionais
que estão no “chão” do CEI ou que por ali passaram, buscando aproximar a teoria da
prática e a prática da teoria, com reflexões sobre os caminhos possíveis de serem
trilhados, sobre os projetos pedagógicos, trazendo contribuições sobre diversas
temáticas e possibilidades para a nossa prática docente.
A Rede se uniu para reafirmar aqui, neste documento, o que já vinha
estudando há décadas, desde a primeira síntese da Proposta Curricular (2000), a
criança como produtora de cultura, carregada de sentido, de peculiaridades, de
singularidades, e sobre os direitos das crianças, sobretudo a uma educação infantil de
qualidade. Nessa perspectiva, considerando as legislações vigentes, as práticas
pedagógicas nas instituições e as experiências de cada uma das servidoras, este
trabalho foi realizado.
Mas, sabemos que muito ainda há que ser falado, no entanto, perpassando
pela valorização da “prata da casa”, que são os nossos servidores, construímos estas
propostas e experiências pedagógicas da rede municipal de ensino de São José /
Santa Catarina. Conseguimos dar voz e vez aos servidores da Educação, considerando
os belíssimos trabalhos realizados cotidianamente nos Centros de Educação Infantil do
Município referência em compromisso com os fazeres da infância e consciência
pedagógica objetivando uma educação infantil cada vez melhor para as crianças da
nossa São José.
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PARTE I

ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
SÃO JOSÉ
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BREVE APRESENTAÇÃO
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tal como está
reconhecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – 9394/1996), destina-se às
crianças desde seu nascimento até o seu ingresso no Ensino Fundamental, ou seja, de 0
até 6 anos1. A partir deste preceito legal, entendemos que o acesso à Educação Infantil é
um direito de todas as crianças, demarcando, ainda, que essa educação tem como base
a igualdade de oportunidades.
Sendo assim, no documento por ora apresentado como Orientações Curriculares
para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São José, embora se entenda a
necessidade de considerar as especificidades do trabalho junto às crianças de 0 a 3 anos
(creche) e as de 4 até 6 anos (pré-escola), no decorrer de todo o texto, não foi dado
relevo para essa divisão, por considerarmos que a afirmação dos direitos prescinde esta
cronologia, isso é, nos pautamos na defesa da Educação Infantil como um direito
universal de todas as crianças. Do mesmo modo, as diferenças cognitivas, motoras ou
sensoriais das crianças também não foram tratadas isoladamente, visto que
entendemos que o direito de inclusão de todas as crianças implica na adoção de práticas
pedagógicas que respondam às características individuais delas e atendam suas
diferenças em condições de igualdade. Para isso, entendemos ser necessário a garantia
de condições para acessibilidade, por meio de materiais, suportes, brinquedos, espaços
adaptados e profissional para o atendimento individualizado. Enfim, a concretização
desse direito incide diretamente no compromisso de implementação de políticas que se
pautem na reiteração do direito universal das crianças.
As questões de raça, etnia, gênero, classe social, religiosidade e territorialidade
geográfica foram abordadas nestas orientações curriculares como traços identitários
imprescindíveis para o reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos.

Embora a legislação e documentos oficiais atuais demarquem a faixa etária para atendimento na Educação
Infantil de 0 a 5 anos, a opção pelo uso dos 6 anos implica na defesa pela manutenção da data corte (31 de
março) e, em especial, pelo direito à Educação Infantil para as crianças que completam aniversário a partir
desta data (DCNEI, Resolução CNE 5/2009 – art. 5o§ 3o;; Resolução CNE 6/2010 – art. 3o). Outra questão
diz respeito à especificidade da Rede Municipal de Ensino de São José, que em seus editais de matrícula
define o ingresso das crianças a partir de, “no mínimo, 4 meses de idade no ato da matrícula”. (Edital N o
004/2016).
1
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Cabe

ressaltar,

nessa

direção, que é preciso assegurar às
crianças

o

direito

de

não

vivenciarem nenhuma forma de
constrangimento que as menorize
por conta das suas identidades, seus
modos de expressão através do
corpo, gestos e movimentos; traços
cores e sonoridades; oralidades e
grafias.

Enfatizamos

que

a

transitividade dos códigos sociais,
marcados

por

esses

traços

identitários, devam ser assumidos
permanentemente nos processos
formativos desta Rede, de modo
que as relações entre a vida privada
e pública das crianças possam ser

Embora muitas vezes os conceitos de raça e
etnia sejam tomados como sinônimos, há
especificidades entre ambos. Enquanto raça
está ligada ao âmbito biológico e engloba
características fenotípicas (como a cor da
pele, ancestralidade e genética, por
exemplo), a etnia compreende fatores

culturais (como a nacionalidade, afiliação
tribal, religião, língua e tradições de um
determinado grupo). Precisa considerar,
ainda, que o conceito de raça diz respeito a
uma construção histórico-política utilizada
para hierarquizar e submeter determinados
sujeitos a padrões normativos considerados
como centrais.

mediadas pela proteção, promoção
e garantia dos seus direitos.
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INFÂNCIA, DIREITOS E EDUCAÇÃO INFANTIL

As orientações curriculares para educação das crianças pequenas no município
de São José (2017) tem como centralidade o desafio do saber-fazer a promoção, defesa
e garantia dos direitos nas práticas pedagógicas com as crianças, constituindo como
ponto de partida para essa caminhada a reflexão permanente sobre a docência na
Educação Infantil.
A Rede de Ensino de São José trilhou caminhos significativos que alicerçaram
práticas pedagógicas com as crianças pequenas na Educação Infantil, que
continuamente foram revisitadas pela conquista na formação continuada de
professores/as, bem como, pela hora/atividade2 que passa a qualificar os espaços de
reflexão dessas práticas através deste tempo necessário para que os/as professores/as
dediquem-se na permanente construção da docência neste nível educativo.
Quando tratamos desta especificidade da docência na Educação Infantil, estamos
considerando-a como um trabalho interativo, sobre e com o outro (Tardif; Lessard,
2008) e, por isso, a importante ressalva sobre as conquistas dessa Rede no que diz
respeito ao que já está assentado desde a Proposta de 2000-SJ, a qual ressalta alguns
desafios, tais como: a necessidade de tomar a criança como ponto de partida e, com
isso, construir práticas pedagógicas que aprimorem os modos para conhecê-la, bem
como seu tempo real presente, suas culturas e sua inteligibilidade.

2

No Brasil, a hora-atividade representa uma conquista dos professores e profissionais da educação, ao
reconhecer o trabalho pedagógico realizado fora de sala de aula. Está prevista na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB – 9394/1996 – art. 67, inciso 5), o qual determina que seja destinado “período
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”. A definição do percentual de
33% da jornada de trabalho para a hora atividade é assegurada pela lei N o 11.738/2008, quando promulga
que “o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação
com os educandos” (Art. 2º - § 4º). No que se refere a especificidade de São José, a hora atividade está
antevista no Plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério público do município de São José (Lei
nº 4212, de 17 de agosto de 2004), quando no seu artigo 29 assegura que “a jornada de trabalho dos
professores inclui as horas-atividade, observadas as disposições deste capítulo” e as atualizações dessa
legislação tratam da definição da implantação gradual da carga horária destinada para esse fim, culminando
com a Decreto No 3546/2014, que normatiza 1/3 da jornada de trabalho para a hora atividade, a partir do
ano letivo de 2015 (art. 1º ).
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No horizonte dessas conquistas, o
PRINCÍPIOS:
I - Éticos: da autonomia, da
responsabilidade,
da
solidariedade e do respeito ao
bem comum, ao meio ambiente e
às diferentes culturas, identidades
e singularidades.
II – Políticos: dos direitos de
cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem
democrática.
III – Estéticos: da sensibilidade, da
criatividade, da ludicidade e da
liberdade de expressão nas
diferentes
manifestações
artísticas e culturais.
(BRASIL/CNE/CEB, 2009a)

caminho se fez presente pelo que se
encontra

previsto

nas

Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (1999 e 2009), em especial,
quando trata dos princípios éticos,
estéticos e políticos, fundamentais para
as práticas educativas com as crianças.
Apesar de toda a organização da
Rede

ter

sido

constituída

pela

reafirmação dos direitos básicos das
crianças

no

espaço

educativo,

escolhemos trilhar esse trajeto por
contínuas formas de aprimoramento das
práticas pedagógicas no que tange ao
planejamento, às relações entre família e
CEI's, nos processos de inserção das
crianças e das famílias na Rede, no

cuidado com as práticas de alimentação das crianças, na organização dos espaços e dos
tempos das unidades educativas e no reconhecimento da diversidade cultural que
compõe essa rede no município de São José (SÃO JOSÉ, 2008 - CADERNO
PEDAGÓGICO)3.
Chegamos em 2017 trilhando esses caminhos e muitas foram as conquistas no
que diz respeito à prática pedagógica que respeite as crianças como atores sociais.
Sentimos a necessidade de ampliar o desafio já assegurado para uma prática pedagógica
que partirá do reconhecimento das crianças como atores sociais e com isso, proteger,
promover e garantir seus direitos. Ou seja, as orientações curriculares para a Rede, a
partir de 2017, propõem reiterar o reconhecimento das crianças como atores sociais
rumo à condição de sujeitos de direitos. Portanto, cabe aqui algumas perguntas: como

3

Caderno este que compreendemos como uma segunda síntese da Proposta Curricular para a Educação
Infantil da Rede Municipal de Ensino de São José.
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pensar a infância como um tempo de direitos? Como, pelas práticas pedagógicas,
poderemos proteger, promover e garantir os direitos das crianças na Educação Infantil?
Seguindo com essas questões, o processo formativo de professores/as e demais
profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de São José, posterior a 2000, data
da primeira sistematização da Proposta Curricular, adotou uma diretriz que resultou
numa organização curricular pautada nos campos de orientações para a ação docente.
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Este diagrama permite compreender a importância da persistência na
continuidade, no aprofundamento e na ampliação deste processo formativo pelo qual
foi-se tecendo reflexões em direção a uma proposta de organização curricular para a
Educação Infantil de São José, por campos de orientação para a ação docente, sobre os
quais falaremos mais adiante. Entretanto, já adiantamos que esse processo que resultou
nessa forma de orientar o trabalho pedagógico diário com as crianças pequenas nos
CEIs, rumo ao cumprimento de suas funções sócio-político-educativas4; A partir desses
campos de orientações para a ação docente, sempre tomou as crianças, em suas
brincadeiras e investigações, como orientação para tal definição.
Ressalta-se, igualmente, neste documento de orientação curricular, a
necessidade de que sejam asseguradas as condições para o trabalho pedagógico, com
atenção especial à proporção adulto-crianças por agrupamentos; espaço-tempo para
elaboração/discussão da proposta pedagógica e planejamento coletivo; estrutura física
adequada; artefatos e materialidades, tais como: livros de literatura infantil, brinquedos
em número suficiente e apropriados para as diversas faixas etárias, mobiliários,
instalações para os parques, entre outros. Faz parte dessas condições a remuneração e
os planos de cargo e carreira dos profissionais, que precisam corresponder à enorme
importância do trabalho que realizam cotidianamente junto às crianças.

4

Entendemos que a função das instituições de Educação Infantil extrapola a dimensão meramente
educativa, reconhecendo, deste modo, suas funções social e política, em alinhamento com a Constituição
Federal (1988), que além de determiná-la como um dever do Estado e da família e direito inalienável à
todas as crianças de até 5 (cinco) anos (Art. 208 – inciso IV), também a concebe como um dos direitos
sociais dos “trabalhadores urbanos e rurais”, com vistas “à melhoria de sua condição social”, em forma de
“assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e
pré-escolas (Art. 7º - inciso XXV – com redação alterada pela Emenda Constitucional No 53, de 2006).
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A INFÂNCIA COMO TEMPO DE DIREITOS: DESAFIOS DA E PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL
O direito das crianças a partir da Constituição de 1988 é fruto de lutas e conquistas
de diferentes atores sociais em nosso país e nesse texto constitucional, pela primeira vez na
história brasileira, as crianças são tratadas como prioridade absoluta e sua proteção é dever
do Estado, da família e da sociedade.
A doutrina de proteção integral à infância na Constituição Federal é expressa,
especialmente, no artigo 227, onde encontra-se enumerado de forma precisa esses direitos,
nos termos: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária (art.227.Const.1988). Esses direitos deverão ser assegurados com prioridade
absoluta, em detrimento a qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
Em 1990, com a promulgação da lei 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente
- adentramos num cenário que legisla sobre a instrumentalização para o cumprimento dos
direitos através de políticas públicas que serão formuladas para que todas as crianças
possam ter condições ao seu desenvolvimento integral. Empreende-se, nesse momento, um
esforço coletivizado em todas as instâncias da vida social, para que as crianças sejam
consideradas sujeitos de direitos. Mas, o que implica considerarmos as crianças como
sujeitos de direitos?
Implica, a partir do ECA (1990), retomarmos a concepção que encontra-se implícita à
formulação dessa lei e que diz respeito a compreensão de que as crianças são seres em
desenvolvimento5 e que essa condição lhes assegura mais direitos que outros cidadãos,
pois necessitam de proteção de outros seres humanos para que essa desigualdade
intergeracional (crianças e adultos) possa ser reparada e, com isso, proporcionar o exercício
dos seus direitos fundamentais. Portanto, está explicitado no ECA, em seu artigo 3, que: A
criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade (Artigo 3º, ECA, 1990).

5

Há que demarcar que a criança é um ser em desenvolvimento, assim como o adulto também é.

22

OS CONCEITOS DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS
NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS
Não é tão simples assim compreendermos esses termos da lei, sobretudo
quando habitamos um contexto educativo. A Educação Infantil no Brasil, apesar de estar
assentada em legislações que visam a implementação no sistema educacional brasileiro
(como por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases - LDB - No 9394/96), da etapa básica para
educação das crianças e adolescentes, subdividida em: Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, ainda se depara com a necessidade em vencer o
entendimento sobre a distinção entre educação para as crianças de 0 até 6 anos e o
ensino para os demais níveis.
Enfatizamos que essa diferença não é meramente semântica, mas
resultante do amplo processo de debate nos movimentos sociais,
profissionais da área e sociedade civil no Brasil, de forma a alcançar
uma definição do que caracteriza a especificidade da Educação Infantil
e o tempo da infância como um direito (AGOSTINHO; LIMA, 2015, p.
59).

Consideramos que é a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI, 1999, 2009) que, no Brasil, vamos em contínuos movimentos
formativos, nos apropriando dos princípios que afirmam na educação das crianças à
condição de sujeitos de direitos, o desafio que se coloca diante de nós é o de uma
prática pedagógica que se faz articulada aos saberes e experiências dessas crianças e
que promova a articulação com os conhecimentos que ampliam, diversificam e
complexificam os seus modos de existência na sociedade em que vivem.
Nessa direção, a formação da docência para a Educação Infantil
específica assume um caráter educativo próprio no encontro com a
infância. O aprofundamento na compreensão de quem são as crianças
e as infâncias é fundamental para pensarmos as práticas para elas
voltadas, a partir de um conjunto de saberes que as respeitem em suas
especificidades geracionais, cruzadas com as outras categorias sociais
(AGOSTINHO; LIMA, 2015, p.60).

Nesta direção, a educação das crianças afirma-se por uma docência que
considera as crianças como sujeitos de direitos, que têm uma infância determinada, com
pertenças sociais, culturais, étnicas, geracionais, de gênero, distintas, e que ocupam
com todas essas pertenças o seu lugar na relação social-educativa (AGOSTINHO; LIMA,
2015).
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Apesar de todo esforço na construção de uma Educação Infantil que se paute
sobre a afirmação das crianças e dos seus direitos, ainda temos imprecisões conceituais
que necessitam ser melhor enfrentadas, sobretudo, quando lidamos com o cotidiano de
práticas educativas tão diversas pelos contextos socioculturais e políticos que
contornam a infância.
Portanto, ao afirmarmos a Educação Infantil como um espaço de proteção,
promoção e garantia de direitos, devemos nos perguntar: como estamos
compreendendo esses conceitos no cotidiano das práticas educativas com crianças
pequenas em contextos coletivos de educação?

O termo proteção no ECA é talhado pelo entendimento de que todo humano se
desenvolve a partir de um outro ser humano e, a partir desta perspectiva, a ideia de
proteção pressupõe a desigualdade intergeracional. No caso, o entendimento que
pressupõe a proteção é de que a criança necessita da proteção do adulto para que possa
alimentar-se, educar-se, criar-se. Inevitavelmente a condição do humano encontra-se
sobre essa relação social, interpretada pela lei como pautada por uma desigualdade que
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necessita ser reparada pelo adulto e/ou pelo Estado. No que tange às práticas
educativas com crianças, esse ordenamento geracional precisa ser considerado a partir
da interdependência criança-adulto, de modo que as culturas infantis possam ser
reconhecidas e interpretadas para a construção do planejamento da ação docente na
Educação Infantil.
A promoção está implícita sob a prerrogativa de que haverá justiça social
quando todas as crianças e adolescentes usufruírem de condições para o seu
desenvolvimento integral em diferentes dimensões fundamentais para a constituição da
sua humanidade (COELHO, 1992). Assim, podemos inferir que a promoção dos direitos
das crianças prevê a construção de condições reais para o exercício da cidadania. No
que diz respeito às condições materiais que cercam os espaços de convívio das crianças,
devemos refletir sobre o seu acesso e as possibilidades de experiências que podemos
proporcionar nos espaços educativos dos CEIs, nas materialidades que cercam a ação
educativa, nos tempos e espaços proporcionados às experiências nesse convívio com
seus pares e relações com outros sujeitos de mais idade.

E a garantia dos direitos das crianças? Ao retomar a lei 8069/90 - ECA, em seu
artigo 4: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
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à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Nesse artigo encontramos a garantia sob a responsabilidade de toda a
sociedade. Os direitos das crianças deverão ser garantidos por políticas públicas e por
um permanente controle da sociedade civil organizada nas ações e implementações
dessas políticas por parte do Estado. O movimento de garantia dos direitos estende-se,
com isso, a todos os cidadãos que reconhecerão a prioridade absoluta das crianças na
vida social.
No que diz respeito à Educação Infantil, a construção de uma docência
comprometida com a garantia dos direitos das crianças deverá tecer atenção sobre
como a Secretaria Municipal de Educação e os Centros de Educação Infantil têm se
aproximado de outras instâncias sociopolítica-educativas6 que assegurem à criança o
direito de prioridade absoluta, entendendo que “A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência
de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na
formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (Artigo
4º - Parágrafo único – ECA).

6

Dentre essas instâncias localizamos os Fóruns de Educação Infantil (Fórum Catarinense e Fórum
Regional da Grande Florianópolis) como movimento de resistência política, na relação com o Movimento
Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB). Ainda no município encontramos o EMFRENTE,
formado por um grupo de educadores da Rede Municipal de Ensino de São José que visa a discussão e
operacionalização de uma proposta para o enfrentamento e manejo das violências infanto-juvenis.
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A AÇÃO PEDAGÓGICA QUE ASSEGURA OS DIREITOS DAS CRIANÇAS:
DA AÇÃO DO HUMANO À AÇÃO DOCENTE
Partimos da ênfase de que toda ação pedagógica deve se dar pelo contínuo
processo de aproximação às crianças e do que precisamos saber para conhecê-las. Na
educação, vivemos assombrados por um passado não tão distante que invisibilizou esses
sujeitos e que agora retoma a importância, a partir das suas próprias narrativas, a
construção de práticas educativas que protejam, promovam e garantam seus direitos.
Toda ação docente está implicada no humano. Entretanto, nem toda ação
humana é docente. Esse entendimento nos indica os desafios que estão postos para que
a docência possa comportar o reconhecimento do humano. No caso, quando estamos
construindo uma proposta que tem como centralidade os direitos das crianças,
precisamos compreender que esses direitos vinculam-se a nossa condição de seres
humanos. Ainda devemos na Educação Infantil verticalizar que o que nominamos como
humano são crianças e portanto, sempre que falarmos dos seus direitos, precisaremos
pensar como as crianças percepcionam os seus diretos. A forma em que elas
percepcionam seus direitos vincula-se a forma como vivem. Esse pressuposto é
fundamental para que possamos pensar uma educação transversalizada pelos direitos:
que as crianças possam expressar o que pensam sobre eles.
A nossa condição humana, carrega o sentido da presença do outro, como pessoa
que integra a convivialidade e, portanto, as relações precisam ser reconhecidas por essa
interdependência. Somos frutos das experiências sociais e como sujeitos que somos no
mundo, somos marcados por aquilo que sentimos e aprendemos juntos uns dos outros.
O caráter educativo carrega esse sentido, o da nossa humanidade. Cada sujeito,
implicado nas práticas educativas, converte, transforma o mundo material em mundo
simbólico, ou seja, o processo de significação do mundo externo passa tanto pela
referência da relação que construímos quanto pelo que internalizamos.
A cultura torna-se parte essencial desse processo, pois faz o humano nascer e se
desenvolver, por meio de um processo histórico-cultural que se constitui dinâmica e
processualmente. Os sujeitos reconhecem-se e constroem significados que são
partilhados nos grupos sociais e nas relações socioculturais. Por isso, torna-se essencial,
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que a docência na Educação Infantil possa partir do reconhecimento da criança como
um sujeito em relação peculiar com o mundo, devido sua condição bio-psíco-social.
O processo da nossa humanização inicia-se pela infância, pelas interações que
tecemos com os outros sujeitos, com os espaços, culturas, materialidades que nos
cercam. Podemos afirmar a infância enquanto esse tempo-experiência no qual todos os
sujeitos, quando crianças, tecem relações de inacabamento com o mundo, relações
essas que experimentam com o corpo e toda sua inteireza as relações com as
linguagens, os sentidos e significados que atribuímos no convívio social. A condição
humana está fadada à infância, todos estamos marcados por esse início, onde
aprendemos por uma complexidade corporal não fragmentada, onde somos a própria
experiência-mundo.
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COMO CONSTITUTIVO DO HUMANO: O BRINCAR, O CUIDADO E AS
RELAÇÕES SOCIAIS-CULTURAIS E COM A NATUREZA
BRINCAR
A reconceitualização do brincar como ação social proposto por Ferreira (2004)
nos apresenta a possibilidade de compreendermos o brincar como uma ação social, um
modo peculiar pelo qual as crianças percepcionam o mundo em que vivem. A
participação das crianças se dá a partir das suas interpretações acerca da realidade,
onde elaboram e partilham seus significados. O brincar não está separado do mundo,
mas é um dos meios para agir e se comunicar com o mundo (FERREIRA, 2004). O brincar
envolve o corpo e a linguagem da criança, que elabora o mundo vivido e expressa-se,
através da imaginação e do faz de conta, os sentidos que atribui aos códigos sociais
partilhados pela cultura. Através do brincar, passamos, nós adultos, a perceber como as
crianças constroem suas culturas e se "auto-regulam" como grupo social (FERREIRA,
2004).
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Quando a criança brinca de faz-de-conta, se apropria da cultura ao experimentar
a imaginação, a interpretação e a construção de significados para diferentes situações.
No faz-de-conta podem exercer diversos papéis para, dessa forma, melhor compreendêlos. E, à medida que esse processo se amplia com a participação de outras pessoas, a
criança vai aprendendo a lidar com diferentes situações, a estabelecer relações entre ela
e o outro, ao mesmo tempo em que se diferencia.
As interações das crianças com o mundo e com os adultos, carregam as suas
experiências sócio-históricas.

ara

innicott

, p

, “o lu ar e

que a

e peri ncia cultural se locali a est no espaço potencial existente entre o indivíduo e o
eio a biente ori inal ente, o objeto ” Nas e peri ncias de

undo, das crianças, o

brincar aparece como essa elaboração cultural, onde os objetos, as materialidades
ganham sentido e por isso, torna-se importante que os adultos observem e busquem
escavar os sentidos que estão em jogo nas brincadeiras. Os adultos (professoras/es e
demais profissionais da educação) têm a oportunidade, através do brincar, de conhecer
os significados culturais partilhados pelas crianças através das brincadeiras, para tanto,
faz-se urgente ancorar um entendimento sobre as crianças como produtoras de culturas
e não apenas como sujeitos que reproduzem
'passivamente' o mundo em que vivem.
Nossa or ani ação social

de tal

odo ‘adultocêntrica’, que nossas reflexões
sobre a criança e seu universo cultural
correm sempre o risco de, repetindo a
organização social, situar a criança em
condição passi a ace

cultura

ensa os

sempre na criança recebendo (ou não
recebendo) cultura, e nunca na criança
fazendo cultura ou, ainda, na criança
recebendo e fazendo cultura, ao mesmo
tempo (PERROTTI, 1990, p.18).
As culturas infantis são constituídas
por um conjunto de formas, significados,
artefatos, materialidades

que

conferem
30

modos de compreensão simbólica sobre o mundo, ou seja, brinquedos, brincadeiras,
músicas e histórias que expressam o olhar infantil, olhar construído no processo
histórico de diferenciação do adulto

s brinquedos e brincadeiras elaborados e

i enciados pelas crianças ao lon o da hist ria da hu anidade precisa
co o objeto de estudo,

ser to ados

edida que entende os a in ncia co o cate oria eracional

e produtora de uma cultura própria.
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O CUIDADO

Pensar o cuidado como constitutivo

Afectar implica relacionar-se.

do humano nos indica considerar uma

Assim, quando nos relacionamos
estendemos parte de nós ao outro.
E de alguma maneira acolhemos

dimensão ética-estética e afectiva na
convivência

parte do outro em nós. A partir daí
nasce o encontro.

e

a

necessidade

de

reconhecermos o outro como alteridade
(SKLIAR, 2003). Uma disposição éticaestética e afectiva pode ser compreendida

como um modo de estar no mundo que reúne, o princípio ético da importância do
outro, a estética como o sentir em comum e do afecto como o estar-junto uns com os
outros.
Portanto, ao falarmos do cuidado, estamos nos pautando em uma ética da
conviviabilidade, uma estética do sentir em comum uns com os outros e, por isso, tornase imprescindível que o reconhecimento das nossas similitudes e diferenças
(geracionais, classe, raciais, étnicas, de gênero) possam estar sempre presentes como
elementos que inferem diretamente no modo que temos de conhecer e reconhecer o
outro.
Na Educação Infantil o cuidado construiu-se
de forma indissociável do educar, devido a
prerrogativa que a criança necessita da professora
ou professor para que possa adquirir maior
autonomia para cuidar de si. A dimensão do
cuidado, no seu caráter ético, é assim orientada,
pela perspectiva de promoção da qualidade e
sustentabilidade da vida, e pelo princípio do direito
e

da

proteção

integral

da

criança.

(BRASIL/CNE/CEB, 2009b)7.
Assim, o cuidar e educar na Educação
Infantil inicia-se com o reconhecimento do outro

7

Parecer CNE/CEB No 20/2009, que aponta as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil.
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como um sujeito que precisa ser considerado em toda sua história, diferença e
peculiaridade. Com isso, (pré)ocupar-se em reconhecer as expressões, linguagens e
diferentes formas de comunicação que as crianças têm no mundo é fundamental para
que possamos cuidar e também educar. As relações dialógicas entre quem cuida e a
criança estabelece vínculos, como o apego e o sentido de pertencimento a um lugar
social (MARANHÃO, 2010).
As crianças que frequentam instituições de Educação Infantil, desde bebês,
vivenciam esse processo tanto no âmbito da família, seja qual for sua conformação e
dinâmica, quanto nas relações com as profissionais nas unidades educativas. Por isso,
quando cuidamos na Educação Infantil, precisamos, necessariamente, reconhecer que
as relações que antecedem a chegada nos CEIs são essenciais, pois elas dizem desse
cuidado e, portanto, essa história carrega marcas no corpo da criança, expressos nos
seus gestos, sons, voz, expressões. O cuidado na Educação Infantil pressupõe conexão
com a singularidade que diz de cada um que ali chega.
Toda criança, por mais nova que seja,
[...] ao frequentar a creche, traz consigo uma pré-história (nome,
sobrenome, classe social, ocupação e escolaridade dos pais,
composição e dinâmica familiar, valores e crenças, histórico de saúde
da família), que, associada às vivências em relação à gestação, ao
nascimento, aos primeiros cuidados, a tornam um ser único, com
desejos, necessidades, ritmos, habilidades e potenciais de
desenvolvimento peculiares. [...] Cada família partilha vivências,
conhecimentos, crenças e valores que se expressam nos jeitos de
cuidar e educar, que são percebidos e assimilados pelas crianças,
constituindo um repertório utilizado por elas para lidar com outras
situações de cuidado em outros espaços sociais. (MARANHÃO, 2010,
p.4).

Por considerarmos essa dimensão do cuidado como marcada pelas
singularidades presentes em cada história, contexto cultural e social, as relações entre
cuidar e educar precisarão ser tecidas por essa reciprocidade entre o ambiente familiar
e educativo, para que as crianças se sintam capazes de lidar, simultaneamente, com os
ambientes da instituição de Educação Infantil e de seus contextos de vida.
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AS RELAÇÕES SOCIAIS-CULTURAIS E COM A NATUREZA
As relações que tecemos com o mundo são mediatizadas por significados
culturais que construímos ao longo de toda a nossa trajetória. Os processos de
singularização estão presentes não só pelo acesso aos significados que historicamente
foram produzidos pela humanidade, mas pelos sentidos que damos aos códigos e signos
que acessamos na cultura. Somos um corpo que integra natureza e cultura, pois
carregamos uma materialidade física tecida pelo social e vice-versa.
Isso implica pensarmos que não há mais como fragmentar natureza versus
cultura. A natureza, portanto, não pode ser compreendida meramente como ambiente,
visto que nesta relação o corpo é parte da natureza e estende-se na experiência com o
mundo.
Aguiar (2001) sistematiza os conceitos de significado e sentido a partir da
distinção feita por Vygotsky, colocando o significado como uma construção social. Já a
categoria do sentido passa a ser compreendida a partir do confronto com as
significações sociais e a vivência singular. Portanto, ao falarmos do que nos constitui
enquanto humanos precisamos compreender que a passagem do mundo exterior para
nosso o corpo é marcada pela experiência que converte e transforma o mundo material
em mundo simbólico. Em outras palavras, o processo de significação do mundo externo
é feito pelo corpo e passa, tanto pela referência da relação que construímos, como por
aquilo que internalizamos e que, por isso, tornar-se-ão parte de nossa singularidade.
A análise sobre a constituição da singularidade conta com a compreensão de que
toda a produção humana está articulada a uma dimensão de relação com o outro e com
o mundo. No entanto, para compreendermos este movimento relacional, torna-se
necessário resgatarmos a ideia de que o sujeito produz suas relações a partir do campo
de significações e de sentidos que se amarram na sua história.
Por vezes, identificamos que há uma concepção predominante, nos contextos
educativos sobre a constituição dos sujeitos e suas singularidades, que carrega uma
ideia de natureza pré-determinada que se justifica por pensar as relações sociais e
culturais de forma fixa e estanque, seja por fatores que justificam-se pelo ambiente
social, seja por fatores intrínsecos à determinação biológica. Isso nos exige uma atuação
atenta

sobre

a

desnaturalização

da

compreensão

hegemônica

de

que

o
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desenvolvimento determina as aprendizagens e os modos pelos quais os sujeitos
constroem-se.
Reconhecer o universo da subjetividade como liberdade, como processualidade
construída a partir de interações com as diferentes culturas que dividem espaço no
contexto educativo, pressupõe romper com práticas que se expressam através do medo,
da insegurança, da desqualificação. Significa pensar as relações educativas pautadas
pela dimensão relacional de sujeito / sujeito, e que nos alteramos como história viva
nesse processo.
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COMO CONSTITUTIVO DA AÇÃO DOCENTE:
A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
A educação é um desses lugares onde parece que já não
há nada mais a dizer, onde se disse (quase) tudo e onde,
de tanto dizer o mesmo, as palavras parecem cansadas,
quase vazias, sem nada dentro.
(KOHAN, 2004, p. 16)

Tratar da documentação pedagógica, a partir da experiência da Educação Infantil
da Rede Municipal de Ensino de São José, parece reforçar as palavras de Walter Kohan
2004 , tra idas na epí ra e, quando di daqueles que busca

por u

“no o início” para

a educação.
Se tomarmos a história de formação desta Rede, realmente parece não haver
mais nada de novo a dizer quando o assunto é documentação pedagógica, visto que
desde a “ ri eira Síntese” da roposta Curricular, publicada e
rele ncia “de pensar u

2000, j se destaca a a

planeja ento a partir da criança” SME, 2000, p

8 , o que

implica na necessidade de uma observação atenta e de um registro denso das ações das
crianças nos contextos coletivos de educação.
A te

tica reto ada no “Caderno eda

ico” 2008 , e

or a de narrati as

coletivas produzidas no interior dos CEIs e que abordam sobre a observação, o registro e
o planeja ento co o erra entas de re le ão para “o pensar e o a er peda
cotidiano” SME, 2008, p
es o, as pala ras parece

ico no

u seja, tal e possa os pensar que “de tanto di er o
cansadas, quase a ias, se

nada dentro” K HAN, 2004

Entretanto, afirmamos que é possível continuar tratando com sentido a
documentação pedagógica na Educação Infantil da Rede de Ensino de São José, pois:
[...] há educadores que ainda apostam na infância, na revolução, na
criação. Educadores que criam, revolucionam e se alçam a um devir
infantil nos contextos mais adversos, inócuos, vazios. E inclusive falam
quando parece que não há nada mais a dizer. E não deixam de inventar
palavras ou reinventam as que já existem, para dizê-las de outra
maneira, para sacudi-las de sua modorra. (KOHAN, 2004).

Seguindo esta perspectiva, o reconhecimento da documentação pedagógica
co o a “ética de um encontro” ne a a pre issa de que não h nada

ais a a er ou
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pensar. Pelo contrário, convoca uma reflexão para, a partir disso, ensaiar outros
sentidos sobre quem são as crianças, professoras/es e profissionais da Educação Infantil
e o que é proposto e vivido cotidianamente nos espaços institucionais.
Neste processo de “construção de um relacionamento ético com nós mesmos,
com o Outro e co

o

undo” (DAHLBERG, MOSS, PENCE, 2003, p. 190), a

documentação pedagógica confere visibilidade ao projeto educativo ao se configurar
como fonte informacional do trabalho docente, visto que se constitui em um corpus
textual e/ou imagético do realizado, experimentado e vivido, uma memória das
mediações e elaborações (MELLO, 2002, apud MENDONÇA, 2009). Pela documentação
pedagógica ainda é possível identificar uma prática docente que dê visibilidade às
formas variadas de compreender a criança, as suas realizações e aos seus processos de
aprendizagem nos Centros de Educação Infantil.
Entretanto, isso não se dá sem reflexão. Entendemos que a documentação
peda

ica

u

processo educati o que “en ol e

uitos desa ios, tanto ao ní el da

(auto)formação do professor quanto ao nível do sistema educacional, de gestão e
or ani ação interna das instituições de Educação In antil”, isto que requer “abertura
para

udança e a inclusão de di erentes pontos de ista” BARB SA; FERNANDES,

2012).
Assim sendo, ao tomar o processo da documentação pedagógica produzido na
Rede Municipal de Ensino de São José, cabe alguns questionamentos: Qual o papel de
professoras/es e profissionais da educação na produção da documentação pedagógica?
O que as/os professoras/es e demais profissionais desta Rede consideram ao elaborar a
documentação pedagógica (observação, registro, planejamento, avaliação)? Do que
tratam seus registros? Dão visibilidade às ações das crianças e dos adultos no dia a dia?
O que se tem feito com o que é registrado? Com o que é escrito, filmado, áudiogravado,
fotografado?8

8

Questões apontadas nas sínteses produzidas a partir dos processos formativos no decorrer de 2014 e 2015.
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O processo formativo vivido nesta Rede
tem apontado que a documentação pedagógica é
uma atividade docente que estreita o diálogo
entre teoria e prática, com vistas a uma atitude
mais consciente, intencional e reflexiva em relação
à prática docente e, seguindo esta perspectiva, a
documentação não se compõe unicamente da
ação de observar e registrar, mas, sobretudo, de
analisar e refletir, compartilhar interpretações
para,

contemplar

o

passado

–

registrado,

documentado, refletido – a fim de elucidar o
presente e fornecer indicadores para pensar e
compor o futuro (GANDINI; GOLDHABER, 2002).
Ao

entendermos

a

documentação

pedagógica como um dos conteúdos da ação
docente, como um material que registra o que as crianças fazem e dizem, assim como a
maneira com que professoras/es e profissionais da educação se relacionam com elas e
com o seu trabalho, sua composição, sua configuração pode assumir diferentes formas,
como observações manuscritas, fotografadas, registradas em áudio e/ou vídeo, as
produções das próprias crianças. Entretanto, não se pode perder de vista que a
documentação pedagógica não se trata de um simples ato de registrar o que aconteceu,
mas sim, ela deve se constituir em um lugar constantemente revisitado, pois como
defende Solà (2007, p. 40) a documentação pedagógica:
[...] torna visíveis as pessoas, as escolas [CEIs], as equipes, seus
participantes e autores, assim como a qualidade de seus processos.
Torna visíveis os rastros de cada pessoa, de cada grupo, de cada família
em sua passagem pela escola [CEI]. Não deixa de ser uma excelente
oportunidade de construção de identidades, e isso nos faz pensar em
uma escola [CEI] de narrações diversas, de narrações incertas, em que
os roteiros são escritos a partir das vozes e as ações de cada um.
Roteiros que se vivem construindo histórias.
Dito de outro modo, a documentação pedagógica constituiu-se em um registrar para
preservar a informação, de maneira que ela não se perca na poeira da memória. Enfim, registrar
para retomar e pensar, para refletir e, em consequência, para (re)compor a ação docente
(MENDONÇA, 2009).
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OBSERVAÇÃO E REGISTRO

A memória de um território vai-se construindo,
transformando, arquivando e, por vezes, perdendo. Se a
cartografia, os documentos, os livros, os filmes e as
fotografias permitem fixar e registrar factos e feitos que
marcam a história e as memórias oficiais, podemos
encontrar também nas memórias subjetivas, individuas
ou coletivas, um modo de conhecimento imaterial do
9
território .

O processo formativo vivido por professoras/es e profissionais da educação da
Rede de Ensino de São José, ao longo dos anos, tem se encarregado de mostrar que a
observação é fundamental para que se possa conhecer os territórios da infância, de
modo a compreender como as crianças se relacionam no/com o cotidiano institucional,
como brincam, com que brincam, com quem brincam, como se comunicam neste lugar,
o que as mobiliza, quais seus interesses e necessidades.
Pelas memórias subjetivas, individuas ou coletivas, as/os professoras/es e demais
profissionais registram as histórias produzidas no cotidiano institucional, no encontro
diário entre pares e entre crianças e adultos. Seus registros testemunham, por exemplo,
as diferenças individuais na maneira como as crianças se relacionam entre si, com os
adultos, com proposições lançadas, como dispõem seus brinquedos no espaço, entre
outros aspectos. Enfim, contam sobre os projetos das crianças.
Ainda podemos inferir
que o registro, tomado nessa
perspectiva, se constitui em
um

instrumento

que

salvaguarda a história da
infância, uma infância datada
histórica e geograficamente,
visto que tal instrumento
apresenta memórias, fatos e
pessoas, e “condensa um
conjunto de testemunhos de
9

Texto de Curadoria da Casa da Memória, Guimarães – PT, agosto de 2016.
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diversas épocas e proveniências,
dando a compreender a memória
como processo de diferenciação e de
identidade

dentro

de

uma

comunidade”10.
Entretanto,
prática

do

para

registro

que

a

possibilite

reflexões, análises e o planejamento
da prática educativa, é fundamental
que

seus/suas

autores/as

se

debrucem sobre suas anotações,
fotografias e filmagens geradas, por exemplo, organizem e reflitam sobre esse material
produzido, registrem suas ideias e interrogações e, sobretudo, entendam que, embora
os registros sejam pessoais, individuais, produzidos pelas/os profissionais responsáveis
pelos grupos de crianças, é essencial que ganhem uma dimensão coletiva e sejam
compartilhados com outro(s) colega(s) de profissão,com a coordenação pedagógica e
com a direção.
Para que isso aconteça, uma condição se coloca como necessária: além da
seleção, e organização de seus registros, com o intuito de não somente apresentar o
trabalho realizado, as/os autoras/es de tais registros precisam abrir-se aos olhares do
grupo e, por conseguinte, a outras perspectivas de análise, de modo que a dimensão
individual impressa no documento produzido possa ganhar novos contornos a partir
desta partilha.
Desse modo, o registro extrapola a dimensão de uma simples crônica que
descreve uma série de eventos, e contempla o reconstruir e o interpretar, em diferentes
níveis, a própria atividade pedagógica, sem perder de vista as crianças e adultos que
integram o grupo, assim como as relações estabelecidas entre esses sujeitos.

10

Texto de Curadoria da Casa da Memória, Guimarães – PT, agosto de 2016.
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PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
– Podias fazer o favor de me dizer para onde devo ir a partir de agora?
– Isso depende muito de para onde é que queres ir – disse o Gato.
– Não me importa muito onde... – respondeu Alice.
– Então também não importa para onde vás – disse o Gato.
– [...] desde que chegue a algum lado – explicou Alice.
– Oh, com certeza que chegas – disse o Gato – se andares o suficiente.
(Lewis Carroll, 2000, p. 72)

A perspectiva de observação e registro defendida pela Educação Infantil da
Rede Municipal de Ensino de São José dá contornos ao compromisso das professoras/es
e demais profissionais das instituições educativas, confirmando a importância de
“obser ar e intera ir co

as crianças e seus

odos de e pressar e elaborar saberes”

(BRASIL, 2016, p. 61)11. A partir desse processo dinâmico de acolhimento dos modos de
ser das crianças, a responsabilidade da ação nas instituições educativas recai sobre a
necessidade de criação de estratégias para planejar a ação docente, acompanhar os
percursos das crianças e também para avaliar o trabalho pedagógico cotidianamente
desenvolvido no interior dos Centros de Educação Infantil.
Seguir esse percurso implica negar a ideia tradicional de planejamento –
segundo a qual, antes mesmo de conhecer as crianças, os professores definem o que
ensinar e como ensinar a elas, assumindo-o como um instrumento que provoca o pensar
e o atuar de maneira concomitante e relacionada, incluindo as crianças nesse processo,
como sujeitos de direitos e, por isso, capazes de participar ativamente nesse processo.
Ou seja, essa Rede se desvencilhou da perspectiva de:
[...] planejamento como ação a priori, de currículo unicamente como
conteúdo or ani ado de odo sequencial e ‘l ico’ — que determina
de antemão o quê, quando e como as crianças aprenderão — e de
avaliação como um trabalho para ser realizado ao final de um tempo
predefinido. Todos esses elementos são compreendidos como
processuais. (BARBOSA; FERNANDES, 2012).

Ousamos dizer que esta Rede já não precisa mais do Gato como Alice no país das
Maravilhas –, para apontar os caminhos que contribuam para a auscultação das crianças
e, por conse uinte, para pensar u

planeja ento do cotidiano educati o “que

co porte a di ersidade, onde a criança seja percebida de

11

últiplas di ensões” SME

Base Nacional Curricular Comum (BNCC - segunda versão, 2016).

41

São José, 2000). As/os professoras/es e profissionais da Educação Infantil de São José
sabem onde querem chegar quando se trata do planejamento da ação pedagógica, visto
que desde a primeira síntese da proposta, de 2000, essa já se constituía uma das suas
preocupações, reforçada no Caderno Pedagógico (2008) e tomada como pauta de
estudo na formação.
Para essa Rede o planejamento se apresenta como uma rica possibilidade para
que crianças e adultos (profissionais e familiares) entendam que educar é apresentar a
vida às crianças e não dizer-lhes como vivê-la. Isso implica na defesa da competência das
crianças, tomadas como sujeitos que possuem direito de participação, e não apenas
necessidades.
Do mesmo modo, a avaliação tem se constituído em pauta para a formação
docente nas instituições de Educação Infantil de São José, na perspectiva de tomá-la
como um modo de acompanhar as crianças de forma processual, não com o objetivo de
aferir o desempenho das meninas e meninos que frequentam diariamente essas
instituições educativas, mas sim, de se constituir como um instrumento de reflexão
sobre suas experiências e também de busca de caminhos para orientar a continuidade
da prática pedagógica.
Em suma, uma formação que tem implicado em tomar a avaliação enquanto
processo de reflexão sobre a prática educativa e, por isso, como responsabilidade
fundamental de professoras/es e profissionais da educação no âmbito das instituições
educativas, em articulação com as famílias, com vistas à provisão de cuidados e
educação às crianças pequenas nos contextos de Educação Infantil, em consonância
com princípios éticos de reconhecimento e valorização das diferenças e similitudes (de
gênero, raça, etnia, classe social, cultura, contexto geográfico, religiosidade, etc).
Essa compreensão sobre a avaliação coaduna com a perspectiva defendida por
Anna Bondioli (2004), especialmente quando a autora trata das finalidades práticas das
operações avaliativas nas instituições de Educação Infantil italianas, e menciona que
“não

nunca por puro objeti o intelectual ou co niti o que se reali a u a a aliação,

mas para mais bem guiar as próprias ações, fazer escolhas inteligentes, para tomar
decisões ponderadas para encontrar soluções para proble as, etc” p 4 -146).
Assim, ainda em correspondência com Bondioli (2004), entendemos que a
avaliação consiste em uma prática que pode ser compreendida a partir de uma
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pluralidade de objetivos, sendo que iniciar um processo de avaliação implica ter clareza
sobre quais objetivos se quer alcançar, levando em conta todos os atores sociais
envolvidos nesse processo.
Nessa mesma direção, localizamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB 5/2009), a qual define que a avaliação consiste na
garantia de acesso tanto a processos de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, por parte das crianças,
quanto ao direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade,
à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
Desse modo, é necessário que as instituições de Educação Infantil ampliem a
reflexão sobre procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico, de
odo que a a aliação assu a sua di ensão or ati a, re elando o “percurso proposto
pela instituição, experienciado coletiva e individualmente pela criança e livre de
quaisquer aspectos relati os

pro oção, retenção ou seleção das crianças” BRASIL,

2015, p. 38).
Cientes de que no processo avaliativo a ênfase deva recair sobre os aspectos
relacionais e formativos mais amplos e não sobre campos específicos do saber ou
determinados conteúdos do ensino (BRASIL, 2015), as professoras/es e demais
profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de São José têm investido em
um planejamento que contemple as interações e as brincadeiras – eixos norteadores da
ação docente, de modo que no encontro diário com as crianças lhes seja garantido
experiências, vivências e descobertas que ampliem o conhecimento do mundo e de si
mesma.
Assim, disseminar uma cultura de avaliação que refute práticas de avaliação
produzidas a partir de um modelo ideal de criança modelo este fortemente criticado por
diferentes campos do conhecimento (psicologia, sociologia da infância) –, negando
parâmetros de regularidade para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças
pequenas, tem se constituído no esforço desta Rede.
Para tanto, a documentação pedagógica produzida para registro do processo
educativo, a partir de relatórios, fotografias, desenhos, composição de portfólios sobre e
com as produções das crianças, tem se caracterizado como um modo peculiar de as
professoras/es e profissionais da educação captarem, registrarem e documentarem o
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que é realizado e observado sobre as práticas e processos educativos propostos no dia a
dia, no encontro com as crianças, sempre muito atentos de que estamos tratando da
avaliação da criança a partir de si mesma e nunca a partir do comparativo com as outras
crianças.

Por fim, importa demarcar a compreensão construída nesta Rede ao longo da
formação continuada sobre a relação entre a avaliação na Educação Infantil e a
avaliação da Educação Infantil (de sistema e de contexto), em alinhamento às
discussões estadas no

bito das políticas nacionais A partir do docu ento “Educação

In antil: subsídios para construção de u a siste

tica de a aliação” (MEC, 2012)12,

entende-se que a avaliação na Educação Infantil envolve os processos focados nas
crianças “Seu

bito

o

icroa biente, o acontecer peda

ico e o e eito que era

sobre as crianças [...] é feita pela professora, pelas pessoas que interagem com ela no
cotidiano e pelas crianças” p

12

Este documento consiste em uma produção organizada por um grupo de trabalho instituído pela portaria
No 1.147/2011, criada pelo MEC.
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A avaliação da Educação Infantil consiste em um processo mais abrangente
com vistas a verificar se este nível educativo atende a sua finalidade, aos seus objetivos
a as diretrizes que definem sua identidade. Ou seja, consiste em um processo que
“interro a a o erta que

eita

s crianças, con rontando-a com parâmetros e

indicadores de qualidade. [...] é feita por um conjunto de profissionais do sistema de
ensino (gestores, diretores, orientadores pedagógicos e outros especialistas,
professores), pelos pais, dirigentes de organizações da comunidade etc. (p. 14).

45

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS À EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DA
INFÂNCIA

Compreender a infância como um tempo de direitos e, com isso, ancorar práticas
pedagógicas pautadas numa política de proteção, promoção e garantia de direitos, supõe
discutir estratégias educativas para os contextos coletivos de atendimento às crianças na

Educação Infantil.
Associada à imaturidade, à minoridade, inferimos que a noção de infância que
sustenta a interpretação dos direitos e da proteção às crianças poderá ser a de um
estado do qual devemos cuidar e educar para logo emancipar. Essa noção se assenta
sobre uma concepção de criança como um ser sem razão, sem conhecimento e que
requer a presença do adulto como fator determinante para o seu desenvolvimento e
para sua a completude enquanto ser humano.
Nesta perspectiva, vale ressaltar que as pretensões de emancipação da infância,
via os processos educativos que assentam-se na sua proteção, carregam sua própria
negação: pela ideia que se faz da sua incompletude e do seu inacabamento. Tomemos
como exemplo algumas das principais prerrogativas da educação escolarizada em
nossos tempos. A criança necessita crescer, ter autonomia e só através do adulto
podemos libertá-la de seu estado de não saber. Todo esforço por uma educação que se
apregoa como sendo emancipatória, movimenta-se por aproximar da norma acabada (o
adulto) aqueles e aquelas que ainda estão em formação. O mundo adultocrático vigora
com toda sua força e impõe seu governo sobre esses outros (crianças), que em sua
concepção, necessitam de seus saberes, de seu conhecimento, de sua razão (LIMA,
2006).
As práticas educativas pautadas nessa perspectiva emancipatória sobre a
infância, atrelam-se, em muitos casos, ao movimento de defesa da infância e dos seus
direitos, por práticas onde se sabe por ela, pensa-se por ela, luta-se por ela. Pouco nos
embrenhamos em conhecer, a partir da própria infância, seu modo de existência no
mundo, seus saberes, suas culturas.
É fato que o caráter incerto, instável, transitório, subjetivo e particular da
experiência, da incompletude e do inacabamento amedronta e desestabiliza todo o
arcabouço prescritivo pelo qual se assenta a Pedagogia. Por isso, o que nessas
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orientações de 2017 visibilizamos para o acesso aos direitos das crianças, prescreve o
encontro com a experiência da infância, para que, a partir dela possamos construir
práticas educativas que arriscam-se em conectar-se com os seus saberes, suas
linguagens, suas culturas. Com isso posicionamos a pergunta: o que nos faz aprender a
experiência da infância a partir dos seus direitos?
O movimento parece se constituir muito mais de lá para cá. Não somos nós
adultos que podemos dizer o que é a infância, mas a infância é que nos desestabiliza,
enquanto adultos que somos e, a todo o momento, nos convida a pensar sobre o que
somos, sobre a nossa adultez e os modos de relação que construímos para conhecer as
crianças.
Nesta direção, as orientações aqui apresentadas convocam diretoras/es,
coordenadoras/es pedagógicos, professoras/es da Educação Infantil da Rede Municipal
de Ensino de São José a assumirem na cotidianeidade das suas práticas pedagógicas os
direitos das crianças como mediação para sua tradução e materialização nos contextos
educativos.
Essa perspectiva nos aponta para atribuirmos um outro lugar aos adultos nas
relações educativas com as crianças, considerando a interdependência como um
elemento constitutivo e primordial para a permanente construção da docência na
Educação Infantil. Adultos e crianças constroem-se, permanentemente, nas relações
educativas. Porém, ao serem os adultos os responsáveis pela proteção, promoção e
garantia de direitos das crianças, a desconstrução do adultocentrismo precisa ser pauta
dos processos formativos docentes em curso, assim como um foco de atenção a ser
reiterado dialogicamente quando nos relacionamos com as crianças nos processos
educativos.
Há que pensar que a orientação da ação docente na Educação Infantil, em
consonância com as DCNEI (2009), precisa considerar as interações e a brincadeira (a
ludicidade); os princípios éticos, políticos e estéticos; a indissociabilidade entre o cuidar
e educar; a criança como ser integral que se relaciona com o mundo a partir do seu
corpo em vivências concretas com diferentes parceiros e em distintas linguagens
(OLIVEIRA, 2015).
Sendo assim, defende-se como ação prioritária das Instituições de Educação
Infantil, a de dar sentido para a variedade de experiências que as crianças vivem
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cotidianamente e, para tal, propõe-se que a organização do dia a dia educativo dos CEIs
se fundamente a partir de experiências planejadas e efetivadas para e com as crianças,
de forma a superar a fragmentação e o caráter episódico de muitas atividades que são
realizadas nesses contextos. É nesta perspectiva que se articulam os campos de
orientação para a ação docente, considerando os “ undos cotidianos de e periência da
criança” ZUCC LI, 20

, de

odo a oportuni ar a elas, desde o nasci ento, u

olhar

diferenciado para o mundo ao seu redor.
Implica dizer que o processo formativo organizado para e com professoras/es e
demais profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São José, ao
longo de duas décadas, foi orientado a partir dos indicativos apresentados até esta
parte do texto e que, mais especificamente a partir de 2008, direcionou a proposta
formativa tomando como concepções basilares: o brincar, o cuidado, as relações sociaisculturais e com a natureza, a documentação pedagógica. Também as linguagens
ganharam centralidade nesta proposta formativa, as quais foram organizadas em três
campos de orientação para a ação docente, considerando as experiências com: Corpo,
Gestos e Movimentos; Traços, Cores e Sonoridades; Oralidades e Grafias.
Entretanto, há que demarcar que a escrita destas orientações curriculares não
significa que o documento se apresenta como um texto prescritivo e, menos ainda,
pretende definir um modelo padrão de Educação Infantil ao qual todas as instituições
devam se adequar. Muito pelo contrário, apresenta-se como um documento que
propõe a reflexão na medida em que demarca o que foi construído por esta Rede ao
longo da história de Educação Infantil municipal e, igualmente, se esforça para indicar
proposições que estejam imbricadas na cotidianidade dos processos pedagógicos na
construção e materialização dos direitos das crianças.
Os três campos de orientação para a ação docente que a Rede Municipal de
Educação Infantil de São José, a partir da sua trajetória formativa, se apoiam no preceito
constitucional, previsto no artigo 227 da Constituição Federal (1988), em que os direitos
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária são aspectos imprescindíveis à
ateriali ação da tríade “proteção, pro oção e arantia” de direitos das crianças
Há que destacar que tais campos de orientação para a ação docente não podem
ser compreendidos e analisados isoladamente e de modo compartimentalizado, sendo
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que a sistematização apresentada visa tão somente um melhor acesso na leitura e
compreensão das especificidades que envolvem as experiências das crianças com:
corpo, gestos e movimentos; traços, cores e sonoridades; oralidades e grafias.
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CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS
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A centralidade do corpo nos processos educativos é retomada nestas orientações
curriculares como primordial para ser pensado a partir da sua potencialidade, pois é
pelo corpo que se carregam os sentidos e significados impressos nas relações sociais
estabelecidas pelas crianças com o mundo em que vivem, arquivando as experiências
que poderão ser acessadas, ampliadas e complexificadas pelas ações educativas.
Nessa direção, a materialidade do corpo carece ser compreendida não mais
prescritivamente, a partir de ações de contenção, de controle, de adaptação, de
docilização. Mas, ao contrário, retoma-se esse lugar do corpo como lugar de
acolhimento às experiências-de-mundo das crianças.

No desafio cotidiano de implementação das orientações curriculares, mediadas
pelos direitos das crianças, cabe um conjunto de indicativos que visa a organização do
trabalho diário nos Centros de Educação Infantil, demarcando a especificidade de cada
agrupamento etário, de modo a proteger, promover e garantir os direitos de meninas e
meninos que frequentam tais instituições e, igualmente, adensar o processo formativo
docente construído ao longo da história da Rede Municipal de Ensino de São José.
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Na concretização de ações revistas pelos indicativos aqui apresentados, há que
se considerar as diferenças que incidem sobre o planejamento da ação pedagógica junto
aos bebês, em relação às demais crianças nas unidades educativas, considerando que
estes demandam, a partir da sua materialidade corpórea, uma atenção fortemente
marcada para as suas necessidades e sua inscrição nos processos educativos como
sujeitos de proteção, promoção e garantia dos direitos.
No que se refere ao campo de orientação para a ação docente, quando tratamos
das experiências com o CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS, fica assegurado às crianças
nos contextos de Educação Infantil:


O direito aos modos de expressão artísticas e culturais, através da dança, teatro,
cinema, circo, museu, jogo, brincadeira, música, desenho, escultura, histórias;



O direito a um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas,
intensificando as formas de expressão no/com o mundo;



O direito à ampliação de suas formas de comunicação, pela expressão corporal,
ideias e opiniões, assegurando sua participação no cotidiano institucional;
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O direito à manifestação de suas
emoções, necessidades e desejos,
acessando

e

compreendendo

como os outros também se
manifestam;



O direito de expressar-se através
de práticas corporais que se
ancorem no cuidado de si, do
outro

e

considerando

do

ambiente,
os

limites

individuais e superando-os com
auxílio mútuo das outras crianças
e dos adultos;


O direito a expressar-se através de práticas de reciprocidade que sejam
mediadas pelo cuidado nas interações com as outras crianças e os adultos;
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O direito de experimentar-se no espaço-tempo com o seu corpo, por meio das
brincadeiras no parque, na sala de referência, no refeitório, no banheiro, entre
outros espaços das instituições de Educação Infantil;



O direito de expandir seus movimentos na interação com outras crianças,
respaldados nas experiências singulares com o ambiente; com o espaço; com as
materialidades e suportes que lhes são disponibilizados;
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 O direito à corporeidade no seu reconhecimento através dos traços identitários de
gênero, classe, etnia, raça, crença religiosa e territorialidade geográfica;
 O direito de conhecer e significar as sensações do seu corpo nos momentos de
alimentação, de higiene e de descanso;


O direito de manifestar-se corporalmente ao utilizar a imaginação e o faz-de-conta
como linguagem que elabora a sua forma de estar-no-mundo;
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O direito de se relacionar com a natureza, por meio do seu corpo, de modo a
perceber a brisa, o vento, o som das águas, das árvores, dos pássaros ou ainda
experienciar sensações, como frio, calor, entre outras.
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TRAÇOS, CORES E
SONORIDADES
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No que diz respeito às práticas pedagógicas com as crianças no cotidiano
institucional, no que tange ao campo de orientação da ação docente relacionado às
experiências com “traços, cores e sonoridades”, demarcamos a necessidade do seu
reconhecimento histórico e social. Isso porque entendemos que quando as crianças se
expressam através de desenhos, de traçados, de sons, elas carregam marcas de
pertença que as vinculam aos seus universos sociais e culturais.
Esse reconhecimento histórico-social torna-se primordial para o acesso,
diversificação, complexificação e ampliação das experiências das crianças, de modo que
a inserção dessas linguagens no espaço público da Educação Infantil se conecte ao seu
ambiente de vida familiar e comunitária, considerando que as crianças, com seus
repertórios próprios, interrogam os modos como se planejam as ações pedagógicas.
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O desafio, aqui, consiste na promoção de uma prática pedagógica que contribua
para a construção de repertórios visuais e sonoros com outras referências culturais, os
quais, não componham frequentemente a vida das crianças e que, com isso, promovam
experiências que acessem outros estilos, pontos de vista e valores acumulados
historicamente pela humanidade.
No que se refere ao campo de orientação para a ação docente quando tratamos
das experiências com TRAÇOS, CORES E SONORIDADES, fica assegurado às crianças nos
contextos de Educação Infantil:


O direito a exploração de diferentes fontes sonoras, tanto através do seu próprio
corpo, quanto a partir do uso de diferentes objetos, materiais e instrumentos;



O direito a incorporar, nas suas brincadeiras, adereços que expressem traços,
cores e sonoridades que potencializem o faz-de-conta e as criações no brincar;



O direito de acesso a variados suportes materiais que ampliem seus modos e
formas de expressão de registros gráficos;
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O direito a explorar recursos que relacionem medidas, peso, volume,
quantidade, sem com isso traduzi-los em conhecimentos sistematizados a partir
de uma lógica escolarizante;



O direito a utilizar materiais com possibilidades transformadoras, como: argila,
massa de modelar, papel, tecido, artefatos com diferentes texturas, tinta, entre
outros, para criações bidimensional e tridimensional;



O direito de vivenciar nos espaços públicos a apreciação de expressões artísticoculturais, provenientes do teatro, da música, da dança, do circo, do cinema, das
exposições visuais, entre outras manifestações;



O direito de manifestar-se e de ser reconhecida pelas suas formas peculiares de
comunicação com o mundo, tais como: o choro, balbucio, movimento, gesto,
palavra, expressão facial;



O direito à pluralidade do seu desenvolvimento estético-sensível, pautado numa
relação de respeito aos sujeitos e suas culturas identitárias de gênero, raça,
etnia, classe, religiosidade, contexto geográfico;



O

direito

manifestada

à

ludicidade

pelas

suas

expressões e linguagens, como
a do desenho, traçado, rabisco,
da

encenação,

da

representação, da dança, do
canto, da contação de histórias,
da produção escultural;

60



O direito à imitação nos modos que exerce suas relações com outras crianças e
com os adultos, como forma de qualificação dos signos sociais;



O direito de ser representada nas manifestações do patrimônio cultural (festas
populares, folclóricas), artístico e tecnológico;
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O direito de fruição nas manifestações da cultura local que chegam aos Centros
de Educação Infantil;



Direito a conhecer-se sob suas marcas de pertença (étnico-racial, de gênero, de
classe, de crença religiosa, de territorialidade geográfica) manifestadas pelo uso
de diferentes vestimentas e adereços, pelas sonoridades dos batuques, pelos
ritmos, hábitos e costumes locais e culturais



Direito ao contato com cores e sonoridades advindas da natureza, como a chuva,
o trovão, o vento, as ondas, o arco-íris, o seixo rolando, o nascer e pôr do sol,
entre outras.
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ORALIDADES E
GRAFIAS
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A linguagem verbal na Educação Infantil, em especial, no que diz respeito à
escrita, se pre se inscre eu sob o tensiona ento “a pr -escola alfabetiza ou não
al abeti a?” ABRAM

AY, KRAMER,

8

No que diz respeito aos códigos sociais e culturais que chegam com as crianças
na Educação Infantil, não só precisamos conhecer as formas pelas quais elas relacionamse com o mundo e elaboram os sentidos que lhes são próprios, como também cabe a
cada profissional na Educação Infantil conhecer os significados partilhados nas
experiências sociais e culturais nas quais as crianças se inscrevem (família, comunidade,
bairro, cultos religiosos).
As professoras e os professores precisam saber que a chegada da criança na
Educação Infantil é carregada de uma transitividade que diz respeito não só as suas
presenças, mas que, junto e através delas, chegam nos Centros de Educação Infantil
valores, hábitos, costumes, comportamentos que se expressam por diferentes
linguagens, gestos, sotaques, expressões, os quais devem ser conhecidos e
interpretados para que possam ser complexificados e ampliados nos contextos
educativos.
O reconhecimento de expressões verbais e gestuais, cujo os significados são
partilhados socialmente, necessitam ganhar sentido a partir dos territórios próprios
onde as crianças experienciam-se como sujeitos de direitos. A infância, como um direito,
é materializada nas expressões e narrativas que se inscrevem pelas grafias, brincadeiras,
contações de histórias, causos, situações vividas no cotidiano das relações partilhadas
antes mesmo de chegarem nas instituições educativas. Os bebês quando carregam seus
adereços, como chupetas, cheiros ou outros artefatos próprios, nos mostram
igualmente que essa transitividade13 é carregada de sentidos que precisam ser
reconhecidos pelos profissionais na Educação Infantil.
Na Educação Infantil os direitos das crianças precisam ser reconhecidos
indistintamente pela vida cotidiana e a tarefa das instituições educativas é a de assumir
sua função social de complementaridade às ações das famílias, considerando sempre a
transitividade e o lugar social das crianças e suas culturas familiares.
Nesta direção, ao considerarmos o trânsito e o lugar social das crianças,
13Entendemos

a transitividade como um percurso por onde as crianças e suas famílias trazem as
marcas sociais e culturais dos seus contextos de vida privada para a vida pública e, do mesmo modo,
da pública para a privada.
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procuramos nestas orientações curriculares fazer uso conceitual do termo grafia (e não
escrita), ao entendermos grafia como o modo manual de registrar letras e formar algum
tipo de manifestação escrita, independente da sua forma perfeita ou de palavra
existente ou inteligível.
Afirmamos que, no universo infantil, grafar significa criar sinais, manifestar
expressões e modos próprios de ser criança e, portanto, compete às/aos professoras/es
na Educação Infantil conectar-se com os mundos sociais de onde partem os significados
e os sentidos partilhados pelas crianças.
No que se refere ao campo de orientação para a ação docente quando tratamos
das experiências com ORALIDADES E GRAFIAS, fica assegurado às crianças nos
contextos de Educação Infantil:



Direito à comunicação com outras crianças e com adultos, acessando suas

linguagens, ideias, hipóteses, valores produzidos a partir das suas experiências e
universos singulares;



Direito à ampliação dos seus modos de se comunicar no mundo, traduzindo suas

emoções ideias, hipóteses, opiniões e posicionamentos pessoais;
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Direito a grafar, pintar, desenhar, ampliando suas formas de registros, por meio dos

suportes que lhes são conferidos;



Direito a ouvir e contar histórias recortadas por diferentes gêneros literários (poesias,

parlendas, cordéis, músicas, ilustrações, etc);
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Direito a acessar diferentes formas textuais, com caráter informativo e que circulam no

universo social dos adultos, como textos midiáticos - escrito, televisivo, radialístico, etc;



Direito à curiosidade e ao interesse pelas variadas formas de grafias e sonoridades das

palavras e de como elas são representadas pelos adultos;



Direito à imaginação na elaboração de conceitos, ao brincar e interagir nos diferentes

espaços-tempos planejados das unidades educativas;
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Direito à construção de hipóteses ao formular seu entendimento sobre as expressões

orais e gráficas que lhes são apresentadas;



Direito a expressar uma temporalidade não linear na construção das suas narrativas

(amanhã é ontem? Fui amanhã na casa da minha vó);
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Direito de manter relações lúdicas com livros, gibis, revistas em quadrinhos, entre

outros artefatos literários;



Direito de acesso ao acervo de histórias e imagens de matrizes estéticas e culturais

variadas.

Por fim, necessitamos ainda nesse espaço final, reiterar que todo esse processo
foi, durante o ano 2016 e 2017, garantido através de encontros com professoras/es e
demais profissionais representantes dos CEI's, onde discutimos as linhas iniciais dessas
orientações que ganharam contornos pela participação das mesmas, quando, a partir
das suas experiências na Rede, puderam nos dar indicativos para essas orientações e o
que mais necessitaria ganhar visibilidade no documento por ora apresentado.
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As orientações que aqui foram delineadas pautam-se na (pre)ocupação em
atribuir às/aos professoras/es e demais profissionais da educação o lugar de sujeitos
que atuam na proteção, promoção e garantia dos direitos e, com isso, o que
enfatizamos é a atenção para uma prática educativa que se interroga permanentemente
sobre a adultez e que tenha no seu horizonte a construção de uma Rede de Educação
Infantil onde os direitos das crianças são o seu maior desafio.
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(...) Nesse entrejogo nós, os professores, e as crianças estamos
entrelaçados pelos caminhos individuais, permitindo que olhos,
ouvidos e mãos se unam no esforço comum de ampliar horizontes,
escutar além das palavras, tocarem os sentimentos. No espaço de jogo,
o dentro e o fora, o próximo e o distante, o indivíduo e o grupo,
educador e criança devem tornar-se elos num tempo que se
fortaleçam as vivências e a convivência, reconhecendo em si próprio e
no outro, agentes de transformação.

(RAMALHO, 2011)

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O Ensino da disciplina de Educação Física na Educação Infantil no Município de
São José iniciou-se a partir de 1997 com a instrução normativa 001/97, orientando
quanto ao Ensino e a Prática de Educação Física nas Unidades Escolares da Rede
Municipal de Ensino, depois foi reformulada e entrou em vigor a instrução normativa
11/98.
Se undo a roposta Curricular SÃ J SÉ, 2000 “a disciplina de Educação Física
é obrigatória dentro da grade curricular, ministrada por professores com habilitação
específica em todas as séries da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com
três aulas semanais, quando possível em dias alternados, sendo facultativa nos cursos
noturnos”

or

, no decorrer dos últi os anos, ocorreu u a adequação ao te po de

aula ofertado, onde a carga horária pode ser organizada em forma de projetos
individuais e coletivos, ficando a critério das propostas interdisciplinares de cada
instituição, onde a mesma tem autonomia para desenvolver o seu modelo de
organização e planejamentos referente ao tempo pedagógico e carga horária do
professor.
Na

busca

de

uma

superação

e

efetivo

comprometimento

com

o

desenvolvimento e aprendizagem, justificamos no item 1.5 das Recomendações para a
Educação Física Escolar do sistema CONFEF/CREF, onde nos esclarece que sem obstar os
avanços da LDB, emerge um novo desafio aos professores de Educação Física, no
sentido de justificar a necessidade e a importância das aulas inseridas no contexto da
Educação Infantil e, deste modo, sustentar a sua importância educacional em todas as
faixas etárias.
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ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Esse documento afirma a obrigatoriedade da Educação Física na Educação
Infantil seguindo a legislação e Propostas Curriculares específicas exigidas pela área.
A Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 2017, art.26, Parágrafo 3º), Proposta
Curricular do município de São José, vigente desde o ano 2000 (SÃO JOSÉ, 2000, p.155),
que em seu teor orienta o trabalho pedagógico do professor de Educação Física para a
faixa etária de 0 a 6 anos, a lei nº 5487/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação
do município de São José (SÃO JOSÉ, 2015), traz em seus anexos as Metas e Estratégias
para sua implantação e, dentre elas, as metas 1.24 e meta 1.25, e os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.15).
Dessa forma, o que será abordado nessa nova proposta levará em conta a ideia
de que toda a criança é um indivíduo ativo e em desenvolvimento, que vive num cenário
dinâmico e em constantes mudanças. Assim, a Educação Física assume sua função no
desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil através dos benefícios
advindos das dimensões motoras, cognitivas, afetivas e sociais inerentes à sua
especificidade.

ASPECTOS RELEVANTES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Física Infantil deve ser concebida como o tempo e espaço
privilegiado do movimento. É nessa fase que a criança experimenta o movimento de
modo único, intenso e muito especial, interagindo continuamente com o mundo em que
vive, através de jogos e brincadeiras, contribuindo para a sua identidade, criatividade e
autonomia.
É através do brincar, jogar, imitar, criar ritmos e movimentos que a criança
também se aproxima do repertório da cultura corporal na qual está inserida. Ao
movimentar-se, expressa sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as
possibilidades do uso significativo dos gestos e posturas corporais. Diante disso, o eixo
do corpo, gesto e movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento da
criança, fazendo parte do conteúdo da Educação Física, propiciando o aperfeiçoamento
e a ampliação de sua competência motora.
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Assim, enfatiza-se a relevância do professor de Educação Física nas instituições
de Educação Infantil, a fim de proporcionar estímulos às crianças com o objetivo de
desenvolver prioritariamente as habilidades motoras fundamentais, complementandoas com os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Nesse sentido, os momentos de
Educação Física devem ser entendidos como espaços concretos para a construção da
compreensão da motricidade humana, através da produção de abstrações pela criança
e, consequentemente, aliando-se aos processos de cognição e pensamento.
O professor de Educação Física Infantil exerce a função de trabalhar os primeiros
movimentos, assumindo a responsabilidade de influenciar positivamente no gosto pela
prática de atividades físicas, e através dos seus conteúdos, possibilitar a formação de
hábitos saudáveis e o prazer em se movimentar. Dessa forma, segundo as
Recomendações para a Educação Física Escolar do Conselho Federal de Educação Física
(CONFEF, 2014), essa disciplina objetiva proporcionar o desenvolvimento de habilidades
que englobam o aprender ser, o aprender a conviver, o aprender a conhecer e o
aprender a fazer, com o propósito de:
 Explorar e ampliar as habilidades motoras básicas;
 Ensinar os conteúdos específicos de forma lúdica, adequando-os às faixas etárias;
 Desenvolver o domínio corporal da criança, testando seus próprios limites,
experimentando diferentes formas de se relacionar com os outros e com o
ambiente,
 Incentivar a autonomia, a autoconfiança e o respeito mútuo;
 Estimular as capacidades cognitivas;
 Aprimorar as competências, promovendo a concentração, atenção, determinação,
comunicação e expressão, além de equilíbrio emocional;
 Conscientizar a reeducação postural e informar sobre a sua importância;
 Observar e informar às famílias sobre problemas de déficit de crescimento,
obesidade, desnutrição, respiração, frequência cardíaca, entre outros;
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 Reforçar conceitos de cooperação, de colaboração e de inclusão, trabalhando os
valores inerentes ao convívio social;
 Promover a integração entre as crianças e a comunidade escolar;
 Colaborar no processo de construção de hábitos para um estilo de vida ativo e
saudável (adaptado de CONFEF, 2014).
Considerando a relevância dos objetivos supracitados, pode-se perceber que a
Educação Física tem um papel importante no desenvolvimento integral das crianças na
Educação Infantil. A primeira infância é a fase em que a criança está no auge do
desenvolvimento da sua personalidade e formação dos gostos. Dessa forma, é
imprescindível a presença desta disciplina no período dos 0 aos 6 anos, com profissional
com habilitação específica da área, no sentido de ampliar e fomentar a cultura corporal
do movimento, oferecendo possibilidades de conhecer o seu corpo de forma
significativa.
ASPECTOS CURRICULARES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Os momentos de Educação Física são organizados de acordo com a faixa etária
de cada grupo, e além dos conteúdos busca-se ensinar alguns valores, tais como, o
respeito mútuo, o estabelecimento de limites, a solidariedade, a afetividade,
promovendo relações equilibradas e construtivas, reconhecendo e respeitando as
características pessoais, físicas, de gênero e sociais através das atividades propostas.
A organização dos encontros de Educação Física Infantil deve considerar a faixa
etária das crianças envolvidas, a quantidade de crianças, o conhecimento prévio que
elas trazem consigo, além do conteúdo em si, o espaço, os materiais, a frequência, a
duração e a intensidade das atividades que serão desenvolvidas. Dessa forma, se faz
necessária uma sistematização curricular que contemple todos esses aspectos.
Os espaços utilizados para a realização das aulas são variados e estão vinculados
ao planejamento de cada professor e a estrutura física das instituições. O ideal são
espaços amplos para que as crianças possam se movimentar com liberdade, espaço e
segurança, no sentido de possibilitar experiências ricas de aprendizagem através do
movimento. Algumas instituições dispõem de áreas externas arborizadas, quadras
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abertas, quadras cobertas, salas próprias para educação física, contudo, muitos
professores utilizam as salas de aula, os corredores, pátios, parques e espaços coletivos.
Os materiais, em sua maioria, são disponibilizados pela Secretaria Municipal de
Educação, entretanto, muitas vezes os próprios professores criam seus materiais, e os
adquirem com as verbas da Associação de Pais e Professores (APP), pelo Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e doações das famílias. Sugere-se que em cada
instituição seja destinada uma sala ou depósito para armazenar adequadamente os
materiais.
O planejamento dos tempos e horários das aulas de Educação Física devem
considerar os princípios b sicos da disciplina, isto que “os princípios cientí icos que
explicam o desenvolvimento e a melhoria das condições fisiológicas e motoras do ser
humano indicam a necessidade de que a prática da atividade física ocorra de forma
re ular e pro ressi a, respeitando a indi idualidade biol ica do praticante” C NFEF,
2014, p.24).
Cada professor tem liberdade para sistematizar os momentos de Educação Física
em sua instituição considerando seu Projeto Político Pedagógico, distribuindo as aulas
de acordo com a quantidade de turmas e sua carga horária disponível, entretanto, de
acordo com as Recomendações para a Educação Física Escolar (CONFEF, 2014) e com a
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010) as orientações existentes para a prática das
atividades físicas nessa faixa etária deve preconizar uma frequência diária, de pelo
menos 60 minutos com uma intensidade de moderada à vigorosa. Dessa forma, o
professor deve priorizar essas recomendações em seu planejamento, aliando os
princípios básicos da Educação Física aos conteúdos praticados em suas aulas de forma
lúdica.
Esta proposta vem no sentido de trazer a disciplina de Educação Física na
Educação Infantil como contribuinte nesse processo de formação integral da criança,
tornando-a um sujeito ativo e interessado na prática de atividades físicas, influenciando
positivamente na adoção de um estilo de vida saudável. Nesse contexto, além dos
conteúdos específicos deve-se considerar a repetição, a progressão, a frequência e a
intensidade, adequando-as a faixa etária das crianças, a fim de promover uma evolução
das dimensões motoras, cognitivas, afetivas e sociais.
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A repetição das práticas auxilia a formação do vínculo afetivo entre o professor e
a criança, além de garantir que a progressão dos conteúdos seja potencializada. A
progressão dos conteúdos é relevante devido ao fato do processo cognitivo de
formulação de conceitos concretos e abstratos, passando do nível de desenvolvimento
proximal para o nível de desenvolvimento potencial, concretizando o processo
educativo (VIGOTSKY, 1989). Esta progressão também é enfatizada no conceito de
desen ol i ento
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relação à frequência, sugere-se que a regularidade das aulas seja de três ou mais
encontros semanais, respeitando a inclusão de crianças matriculadas em período parcial
e considerando que essa frequência é imprescindível para que a progressão dos
conteúdos seja efetiva e proveitosa. A intensidade das aulas deve considerar a
necessidade da variação e progressão das práticas a fim de oferecer benefícios à saúde
das crianças.
Ressalta-se que, no PPP de algumas instituições, está presente o trabalho
pedagógico a partir de projetos e, que muitas vezes, o professor de Educação Física está
inserido. Esse modo de trabalho complementa a atuação da disciplina, contudo sugerese respeitar os conceitos supracitados.
Considerando os temas abordados nessa proposta, e os conteúdos preconizados
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), - tais como jogos, brincadeiras,
atividades esportivas, atividades rítmicas e expressivas, ginásticas, danças, lutas e
conhecimentos sobre seu próprio corpo - recomenda-se também desenvolver o
trabalho pedagógico de acordo com o quadro de objetivos citado pelo Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e os quadros relacionados às
habilidades motoras fundamentais desenvolvidas e aprofundadas na infância, conceitos
de movimento e níveis de aprendizagem da habilidade do movimento do Caderno
Pedagógico do Município de São José (SÃO JOSÉ, 2008) adequando à faixa etária dos 0
aos 6 anos.
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ASPECTOS PARTICULARES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL


Período de inserção: No início do ano letivo acontece nas instituições de Educação
Infantil o período de inserção/acolhida que objetiva aproximar as crianças deste novo
espaço e socializá-las com os profissionais e demais crianças. Nesse momento em que as
crianças estão se inserindo nessa realidade os professores também estão conhecendo e
se adaptando as crianças. Nesse contexto, o professor de Educação Física também
precisa se engajar nesse movimento de acolhida. Sugere-se que cada professor planeje
durante a primeira semana do ano letivo, dentro de sua carga horária, um período de
tempo com o objetivo de passar em todas as salas, apresentando-se e o observando as
crianças.



Propostas coletivas: Ao longo do ano letivo são desenvolvidas nas instituições de
Educação Infantil uma série de projetos coletivos, tais como apresentações musicais,
teatros, festas, eventos, saídas de campo, entre outros. Esses momentos podem fazer
parte da carga horária do professor de Educação Física que participa das propostas
podendo auxiliar na organização, de acordo com os combinados coletivos de cada
unidade.



Hora-atividade: Cada professor tem 33% de hora-atividade calculada da sua carga
horária total, sendo que metade é de hora-atividade individual (realizada fora da
instituição), e metade de hora-atividade coletiva (realizada na instituição ou local
designado pela secretaria municipal de educação). Em suma, das quatro semanas do
mês, a cada semana a hora-atividade coletiva acontece em um encontro de reunião
pedagógica, um de formação continuada e dois de grupo de estudos (ou três, se o mês
tiver cinco semanas). Atualmente, um dia de grupo de estudos é destinado a formação
específica da Educação Física Infantil, onde os professores se encontram para debater
os temas pertinentes a sua área de atuação, sendo a temática direcionada ao PPP das
instituições e cronograma definido com o consenso de todos os participantes.



Avaliação: As avaliações da Educação Física na Educação Infantil são realizadas no
formato de parecer descritivo coletivo. Esse processo deve seguir os combinados no PPP
de cada instituição. Sugere-se que ao final de cada semestre possa ser apresentado um
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documento que explicite o trabalho pedagógico da Educação Física focando no
desenvolvimento da motricidade. Esse documento pode ser coletivo, por turma, e em
alguns casos específicos, individual, de acordo com a necessidade prevista pelo
professor de Educação Física. O parecer pode ser entregue em dia agendado conforme
calendário da instituição, ou anexado em pastas e portfólios, de acordo com o PPP da
instituição. O professor de Educação Física deverá participar ativamente de todos os
processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, tendo contato direto com
as famílias no dia de entrega da documentação pedagógica, dentro de sua carga horária.
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FORMAÇÃO DOCENTE NA CASA DO EDUCADOR

A formação continuada de professores, no ano de 2018, propôs experiências
considerando as múltiplas linguagens presentes no contexto da Educação Infantil. Por meio das
diversas temáticas abordadas, oportunizou experiências que fossem capazes de, para além das
dimensões teóricas, humanizar e ao mesmo tempo contribuir para um saber-fazer pedagógico
de qualidade, considerando a grandiosidade do cotidiano da Educação Infantil.
Nessa perspectiva, objetivamos trazer para os encontros diálogos entre profissionais da
Educação, entre os que estão dentro e fora da sala referência, bem como sobre o vivido com as
crianças nestes espaços-tempos da educação infantil, e ainda abarcamos as dimensões humanas
que nos atravessam. Tivemos como foco os projetos e ações pedagógicas, respeitando e
valorizando os diferentes saberes, o cotidiano, os diversos temas, para qualificar ainda mais o
trabalho, a vivência e a experiência dos servidores que legitimam no dia a dia o seu fazer.
Com foco os documentos oficiais, como a LDB – Lei de diretrizes e bases da educação
nacional (1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (CNE/CEB
nº 5/2009), a Base Comum Curricular Nacional - BNCC (CNE/CP nº 2/2017) e as Propostas
Curriculares da nossa Rede de Ensino de São José (2000, 2008), as práticas das unidades de
Educação Infantil e aquilo que sobre elas falam seus profissionais, conseguimos olhar além,
dando visibilidade as propostas realizadas nos cotidianos de cada Unidade, bem como as que
atravessam a nossa condição humana.
Aliando teorias, estudos, discussões e reflexões que se misturam aos conhecimentos
vividos, aos saberes que vem da prática, com a (re)descoberta de novos olhares e conceitos,
com uma nova proposta ou uma nova teoria, ratificando a história vivida e proposta, nossos
servidores foram o ponto de partida para as mudanças que pretendíamos oferecer entre os
pares da Rede de Ensino.
Convidamos os principais atores desse processo (nossos servidores) para participarem
como formadores na Casa do Educador, considerando a trajetória desta Rede de Ensino, de
busca de conhecimento e formação.
Para todos aqueles que almejam uma educação pública de qualidade, ao longo do
processo de formação continuada na Educação Infantil no município de São José, o caminho
percorrido nos fala dessa busca como um princípio orientador, na perspectiva de
compartilharmos conhecimentos, aliando teoria e prática, construindo com suas vivências e
experiências um amplo diálogo entre as legislações, as Propostas da Rede de Ensino e o
cotidiano das Instituições.
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1. APRENDENDO POR MEIO DOS SENTIDOS: UM OLHAR PARA
ÀS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS
IZABEL CRISTINA QUINTINO, JOICE JORDELINA FERNANDES E PENÉLOPPE LETHIERE
MARCELINA DE FREITAS

INTRODUÇÃO
Este é um relato da prática pedagógica
de professoras de berçários (Grupo I e Grupo II,
compreendendo crianças de quatro meses a
dois anos de idade). Buscamos socializar para
outros grupos de profissionais desta rede de
ensino, no formato de formação continuada, a
maneira

como

vem

sendo

organizada,

planejada e desenvolvida as ações pedagógicas
voltadas para esta faixa etária, no CEI Nossa
Senhora de Fátima.
Para isso, elaboramos uma breve explanação que vai desde os primeiros
contatos com as famílias, que entendemos como primordial para o sucesso do
estreitamento da relação entre a creche e a mesma, passando pela importância da
organização da rotina, do planejamento das ações, até o desenvolvimento das práticas
pedagógicas junto das crianças.
Os projetos contemplam uma abordagem sócio-histórica, em que a criança é
considerada sujeito histórico e de direitos que, nas interações, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, fantasia, deseja, observa, questiona e constrói sentidos sobre
o mundo que a cerca, produzindo cultura (BRASIL, 1998; DCNEI, 2010).
Alguns suportes teóricos que fundamentaram os planejamentos foram: a autora
Suely Amaral Mello (2007), que trata da importância das interações para o processo de
humanização do ser, além de salientar o foco de desenvolvimento da aprendizagem
nesta etapa (0 a 2 anos); o Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI, 1998);
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2010) e a obra de
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Zilma Ramos de Oliveira et al 20 2 , intitulada “ Trabalho do ro essor na Educação
In antil”, que tra u a siste ati ação acerca do a er peda

ico cotidiana ente na

instituição de educação infantil, aportes teóricos que possibilitaram a reflexão sobre o
papel do adulto como mediador das relações entre criança, infância e cultura.
Os projetos desenvolvidos com estes grupos de crianças tiveram como objetivo
proporcionar e peri ncias sensoriais di ersas, indi iduais e coleti as, pri ile iando as
interações e
aprendi a e

u

a biente a rad el, se uro e desa iador que pro o esse a

e o desen ol i ento inte ral de cada criança, atra s de propostas

lúdicas orientadas pelos ei os norteadores do trabalho na educação in antil, pre istos no
RCNEI

8:

sociedade e,

o i ento,
ate

tica, be

úsica, artes isuais, lin ua e

oral e escrita, nature a e

co o os ei os das Interações e Brincadeiras, dispostos

nas DCNEI 20 0

OS PRIMEIROS CONTATOS
O ingresso da criança numa instituição de educação infantil gera na família
muitas expectativas, dúvidas, etc. É um momento difícil e delicado para muitas. Diante
disso, as famílias contam com as professoras para que as ajudem nesse período de
inserção “Acolher os pais co

suas dú idas, an ústias e ansiedades, o erecendo apoio e

tranquilidade, contribui para que a criança também se sinta menos insegura nos
pri eiros dias na instituição” RCNEI, pa
Os primeiros momentos que antecedem a entrada da criança no C.E.I
denominamos aqui como os primeiros contatos, são realizados em três importantes
etapas:
A entrevista: é realizada pelas professoras da criança. É nesse primeiro contato
que se inicia a construção de vínculos, visando parceria e o bem-estar da mesma,
estabelecendo, assim, alguns combinados, e principalmente a importância da
inserção/acolhida intensiva;
Primeira reunião de famílias: nesta é apresentada a equipe de trabalho, o
regimento interno do CEI e assuntos pertinentes à acolhida intensiva. É importante
salientar que esta reunião acontece em um espaço diferenciado das famílias que já são
do CEI;
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Inserção/acolhida intensiva: acontece com horário diferenciado, na qual são
atendidas poucas crianças por vez, possibilitando um atendimento individualizado,
sendo uma ótima oportunidade para o estreitamento das relações. Com conhecimento
prévio a cerca de alguns hábitos e preferências das crianças, buscamos proporcionar um
espaço acolhedor, agradável, seguro e desafiador, que desencadeasse na criança o
gosto de querer vir e estar no CEI. Para este período planejamos momentos e ações que
acalmam e confortam, dentre eles: a presença de alguém da família, objetos de casa,
fotos das crianças com seus familiares, brincadeiras com água, brinquedos e objetos
coloridos que despertem seu interesse e curiosidade.

A ROTINA (MOMENTOS DA ROTINA)
A rotina na educação infantil é
essencial no trabalho com os pequenos,
ela opera como organizadora do tempo e
espaço

nas

realizações

das

ações

educativas e de cuidado. Ela permite que a
criança crie segurança e domínio nas
diversas situações.
Pensando na rotina como propulsora da construção da autonomia e identidade,
nosso planejamento teve clara a flexibilidade que ela deve ter, levando em conta as
peculiaridades e necessidades dos bebês, transformando-a em momentos desafiadores,
prazerosos, de cuidados e aprendizado, visando o seu desenvolvimento de forma
integral.
Para um melhor entendimento de como aconteceu a organização das ações,
dividimos a rotina em:
Chegada/acolhida da criança na instituição (das 07:00h às 08:00h): organizamos
o espaço de maneiras distintas, pensando tanto nas que chegam dormindo ou que estão
acordando, quanto para as que chegam acordadas. Para ajudar nessa organização,
criamos uma tabela (flexível) criando possibilidades de recepção, por exemplo, na
segunda-feira, caixa de livros ou mala de fantoches; terça-feira, jogos de encaixe e
sacolinhas de papelão, e assim sucessivamente.

91

Momento das refeições (lanche e almoço): com os bebês esse movimento das
refeições se tornou gradativo, começamos com a alimentação na sala, observando,
conhecendo, percebendo as especificidades de cada criança.

Aos poucos fomos

oferecendo a comida de uma forma que a mesma tenha acesso aos utensílios
(prato,colher, caneca/copo), permitindo que explorassem esse momento, desbravando
os desafios tanto de equilíbrio, quanto do movimento de levar a colher ou copo até a
boca. No início do segundo semestre começamos a sair da sala e levá-los para a mesa,
estimulando-os e orientando-os a comerem sozinhos; Nesse processo, preparamos o
novo ambiente para que se sentissem acolhidos (com toalhas nas mesas, arranjos para
decorar), humanizando o novo ambiente.
Trocas de fraldas/higiene: é um dos
momentos mais importantes da rotina, em
que o contato físico, afetivo, cognitivo e
emocional se entrelaçam. É um momento
que exige mais da nossa atenção e
organização do tempo, pois a exploração e
experimentação

do

próprio

corpo

acontecem, assim como as descobertas e
possibilidades que ele oferece. Como cita o
RCNEI

8: “

necess rio per itir u

contato individual mais prolongado com cada
criança. Enquanto executa os procedimentos
de troca, é aconselhável que o professor
observe

e

corresponda

con ersas, estos e

aos

sorrisos,

o i ento da criança”

Pensando na rotina como algo flexível, dando prioridade às necessidades das
crianças, na hora da troca/higiene enquanto uma professora propõe algo na sala, a
outra faz a troca. Ao chamar a criança para esse momento buscamos ter a sensibilidade
de perceber a vontade/desejo da mesma em voltar para a ação que estava
acontecendo, como também atentamos a necessidade de prolongar o tempo de outras
crianças, fazendo-a interagir com o momento.
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A troca permite também trabalhar a autonomia, proporcionando desafios
motores e satisfação pela conquista. Ex: a escada para o trocador, que foi apresentada e
explorada anteriormente em uma situação de brincadeira.
Hora da roda/propostas e interações: A hora da roda é um momento muito rico
das nossas manhãs. É por meio dela que fortalecemos a afetividade, despertamos
interesses, desenvolvemos a oralidade, construímos saberes e nos percebemos como
grupo e unidade. É neste momento que as interações se constituem em oportunidades
importantes para os nossos pequenos, uma vez que podem explorar e conhecer novos
espaços, interagindo com outras crianças e profissionais do CEI, ampliando suas relações
de confiança.
O sono/descanso: no início do ano os bebês determinam sua própria rotina de
sono. Com o decorrer dos meses é visível a persistência em se manter acordado para
poder explorar e aproveitar todas as ações propostas, mediadas ou não, o que acaba
regulando e criando uma constância na hora do sono. A organização do espaço para o
sono é necessária para que a criança descanse, se sinta segura e acolhida. Proporcionar
um ambiente não muito claro, com pouco ruído, músicas calmas, permitir que fique com
al u

objeto de casa, a er ca un , são ações que “

e a a itação,

ajudam a controlar a ansiedade

uitas e es desencadeadas pelo pr prio cansaço” RCNEI V 2, p 60

PLANEJANDO AS AÇÕES

Para planejar um trabalho pedagógico consistente, que nos leve a atingir os
objetivos de promoção de aprendizagens significativas e desenvolvimento integral das
crianças, devemos ter clara qual é a concepção de infância, criança e de Educação
Infantil, para ter clareza e garantir os direitos da criança.
Faz-se necessário observar o movimento do grupo e seus apontamentos (seu
desenvolvimento e grau de autonomia), conhecer as especificidades próprias da faixa
etária e tão quão importante é considerar alguns documentos, princípios e referenciais:
RCNEIs, DCNEIs, Proposta Curricular do Município, P.P.P da instituição, e ainda
documentos que se referem a inclusão e atendimento das crianças com necessidades
especiais, entre outros.
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O planejamento do professor é o norteador de suas ações. Este precisa ser
flexível e passível de mudanças, pois a reflexão da ação é fundamental para avaliar se
estamos no caminho certo para atingir a cada criança. Quando planejamos para os
pequenos, nos grupos de GI e GII, esta característica de flexibilidade é muito pertinente,
uma vez que a dinâmica destes grupos são bem particulares, devido às especificidades
da idade, o sono, o choro, às necessidades biológicas e fisiológicas, eles demandam
atenção e cuidados individualizados.
Segundo as DCNEI (2013) a especificidade da criança bem pequena, que
necessita do professor até adquirir autonomia para cuidar de si, expõe de forma mais
evidente a relação indissociável do educar e cuidar. Estes momentos de cuidados
precisam ser planejados, se constituindo em situações pedagógicas. Entendemos que as
ações de cuidados estão intimamente associadas às ações educativas.
Podemos encontrar nos RCNEI (1998), nas DCNEI (2013) e na Proposta Curricular
do Município (2000,2008) que educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança, mas
também alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis, propiciar
situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e
que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis.
FOCO DO DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Neste período da in ncia as crianças estão descobrindo o

undo através das

sensações e estímulos trazidos pelo tato, visão, audição, paladar e olfato. Muitos
o entos i idos resulta
habilidades

e

descobertas si ni icati as para o desen ol i ento de

otoras e capacidades co niti as Durante esta ase as crianças utili a

e pressões corporais para e pri ire
e a lin ua e

as

seus senti entos, j que o pensa ento si b lico

não estão consolidados a co unicação se d , basica ente, pela

o i entação/e pressão corporal, pela co unicação e ocional Consequente ente,
nossos planeja entos conte plara
sensorial,

ati idades/brincadeiras

isando

esti ulação

otora, co niti a, social e e ocional
O brincar e o movimento tem predominância nos processos de
aprendizagem da criança de 0 a 2 anos. Nessa faixa etária, o corpo com
seus sentidos (tato, olfato, paladar, audição e visão) e o movimento,
constituem-se como principais recursos de aprendizagem. A criança
pequena ‘pensa’ e se co unica pri eira ente co o corpo LIVEIRA,
et al 2012, p. 112).
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As ações peda

icas que ora

propostas para estes rupos isara

o entos

de apropriação da cultura e e peri entações Nessas ações as crianças pudera
e plorar os espaços e os objetos, a endo suas descobertas acerca das coisas do
que as rodeia, possibilitando que conhecesse
corporais, be

e desen ol esse

undo

suas potencialidades

co o seus li ites
Por meio das experimentações, a criança observa, se concentra, cria
modelos de ação que também servem ao seu pensamento, interage
com as outras crianças que estão à sua volta, tenta resolver as dúvidas
que a manipulação dos objetos gera e, com isso, envia importantes
estímulos ao seu cérebro [...], ampliando o conhecimento do mundo
ao seu redor, exercita sua percepção, sua comunicação, seu
desenvolvimento motor, acumula experiências e cria uma memória,
exercita e desenvolve a atenção, a fala, o pensamento e faz teorias, ou
seja, interpreta e explica o que vai conhecendo (MELLO, 2007, p.97).

Organizamos o espaço diariamente dispondo materiais para estas explorações,
ora com nossa mediação, ora sob observação e supervisão. Os materiais foram os mais
diversificados possíveis, com texturas, cheiros, tamanhos, forma, peso, produtores de
som, etc. Os oferecemos alternadamente e com certa frequência, pois a cada
exploração a criança descobre características e possibilidades diversas de manuseá-los.
Propusemos desafios motores utilizando colchonetes, escada, esponjados, mesa,
bancos, túnel, fazendo uso muitas vezes da própria mobília e objetos da sala,
ressignificando-os para a exploração motora e cognitiva das crianças.

O espelho também é um recurso que consideramos indispensável nas salas de
berçários, ele auxilia na construção da identidade, pois conforme se observa, a criança
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vai se percebendo e identificando que a imagem refletida é sua. Em frente ao espelho as
crianças podem ser estimuladas a realizar movimentos corporais, faciais e também
conhecer, nomear, identificar e apontar as partes de seu corpo e do colega.

Além do estímulo motor (linguagem do movimento) vivenciamos momentos
diversos sempre orientados pelas demais linguagens da criança, que se encontram e se
complementam em muitas das propostas.

As interações e brincadeiras estiveram

presentes cotidianamente em nossas ações, sempre buscando, entre outros objetivos,
incentivá-los e encorajá-los a vivenciar novas situações, a conhecerem, junto de seus
pares, a partir de suas próprias experiências, um pouco do mundo no qual estão
inseridos.
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CONCLUSÃO
Os projetos desenvolvidos com os referidos grupos procuraram promover o
desenvolvimento integral de cada criança e contribuir para aprendizagens significativas.
Por meio da exploração dos sentidos apresentamos diversas possibilidades de
experimentações e vivências.
Nosso olhar se manteve atento nas muitas manifestações dos pequenos para
que o planejamento das ações contemplasse tanto as necessidades biológicas como os
apontamentos individuais e coletivos, visando avançar o desenvolvimento integral dos
processos cognitivos, motores, sociais e emocionais.
Percebemos que é essencial consolidar uma parceria com as famílias, fruto de
uma construção de vínculos que deve ter início no momento da entrevista. Essa parceria
refletiu positivamente no decorrer de todo o ano. Os familiares transmitiram segurança
às crianças em relação a nós professoras e confiaram no trabalho realizado, sempre
estando presentes e participativos quando solicitados.
Para nós fica a certeza de que a sistematização da prática e o planejamento bem
orientado do professor são de fundamental importância para que a promoção
significativa da aprendizagem aconteça.
Para não finalizar, pois entendemos que existe muito a ser realizado, estudado e
discutido em torno da AÇÃO PEDAGÓGICA nas turmas de berçários, deixamos este
trecho do poema de Pedro Bandeira, que expressa um pouco do que tentamos
transmitir em relação à necessidade que a criança tem de explorar as coisas do mundo
que a rodeia por ela mesma:
“
Co o eu ou saber da terra,
se eu nunca e sujar,
co o ou saber das entes,
se aprender a ostar,
quero er co os eus olhos,
quero a ida at o undo,
quero ter barro nos p s,
eu quero aprender o undo!”
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2. ENTRE FRALDINHAS, CANTOS, ENCANTAMENTOS, BRINCADEIRAS E
AFETOS: EXPERIENCIANDO, CRESCENDO E DESCOBRINDO O
MUNDO
ERIKA MARA CAETANO SOARES E JOSIANE A. FAGUNDES MELLO

INTRODUÇÃO
Para iniciar a conversa nos dispusemos a trocar informações sobre a nossa
jornada enquanto educadores, que porque humanos, buscamos transformações, novas
perspectivas e aprofundamento teórico.
Neste sentido nos propusemos a pensar nas possibilidades, rotas, formas e não
fôrmas, desafios, perspectivas pedagógicas, buscas... sobretudo com a leveza e o rigor
da responsabilidade emergente que é
possibilitar e experimentar visões e
posicionamentos sobre educação.
E

neste

caso,

considerando

especificamente a educação da primeira
infância,

mas,

ao

mesmo

tempo,

evidenciando as competências flexíveis e
plurais

dos

fazeres

educativos

e

pedagógicos na educação para a infância
de forma global.
METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Principiamos nossos enredo, buscando fomentar o diálogo :
Trabalhando numa perspectiva de humanização, de resgate da
experiência, de conquista da capacidade de ler o mundo, de escrever a
história coletiva, nos apropriando das diversas formas de produção da
cultura. Precisamos gerar experiências de educação e socialização, com
práticas solidárias entre crianças, jovens e adultos, com ações
coletivas, elos e laços capazes de gerar o sentido de pertencer a. [...]
Que retomemos e aprofundemos a dimensão cidadã da ação educativa
e cultural, pela emancipação e pela a solidariedade, contra a barbárie.
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Possibilitando assim a voz e vez aos grupos de professores, propôs-se como
propósito refletir e discursar sobre a temática: “simplicidade potente”, na tentativa de
incluir à formação o movimento de parceria e ao mesmo tempo de trânsito aos lugares
de onde enunciamos os nossos objetivos e justificamos nossas práticas. Bem como, dar
fluidez e transparência aos filtros com os quais percebemos a educação, por vezes,
enrijecidos pelo controle ou surpreendidos pelos devires da flexibilidade, e nos
debruçarmos ao diálogo coletivo, coerente, efetivo e consistente.
Essa liberdade de expor visões e posicionamentos sobre a temática foi assim
disposto-construído:

Neste percurso, fatos materiais e competências educativas, narrados pelos
professores, trouxeram ao contexto, a responsabilidade e a urgência por vivências
teóricas e práticas que sejam simples, porém eficazes, potentes, necessárias à
articulação das experiências e saberes da vida cotidiana dos pequenos sujeitos, com os
quais compartilhamos a educação na infância.
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E a ora, co

oc s nossos prota onistas:

Bebês trocando carinho: reconhecendo-se
e reconhecendo o outro
.

Professora em momento de liberdade e fluidez com os pequenos
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.
Interagindo e experimentando o pula-pula: infinidades
potencialidades a serem desenvolvidas

Brincando com as palavras: cantigas, conversas, narrativas...
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Campos de Experiência: interagindo com os elementos da natureza.

.
Ampliando nossa disponibilidade e olhar ao cuidado.
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Pequenos alimentando suas pesquisas e o faz de conta.

CONCLUSÃO
E assim pensamos em conjunto a educação e o cuidado dos bebês, suas
potências e dependências, e também no anseio de sermos profissionais sensíveis e
observadores, especialistas no o ício, cujo conheci ento se estende co

dedicação,

estudo e aper eiçoa ento especí ico E porque especialistas, tra e os sentido para as
co pet ncias dos pequenos sujeitos, que comunicam sensações, expressões, desejos e
emoções, e com a máxima expressividade e versatilidade estabelecem diálogos,
possibilitando que o simples se torne extraordinário.
O que é extraordinário na educação da primeira infância? O
extraordinário não estaria presente na possibilidade de rever conceitos
já cristalizados na sociedade moderna sobre crianças e sobre os modos
de se lidar com elas? Será que a aventura da vida de meninos e
meninas já não traz consigo o extraordinário? Será que o
extraordinário não está no acolhimento à singularidade de cada
criança? Estaria este extraordinário na possibilidade de apresentar ao
pequeno ser humano as riquezas do mundo, da sociedade, da cultura e
das pessoas que o cerca? Há algo extraordinário em possibilitar
contextos educativos nos quais as crianças possam expressar-se de
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diferentes maneiras? Parece-me que a possibilidade de perceber o
extraordinário, o excepcional, no trabalho pedagógico com bebês e
crianças pequenininhas, parte das ações sutis que caracterizam a
docência com esta faixa-etária, que deve estar marcada pela promoção
de relacionamentos intensos (entre crianças, entre crianças e adultos,
entre crianças e espaço, entre crianças e cultura, entre adultos, entre
instituição e famílias...), prazerosos, mas também de confronto – que
também trazem consigo a possibilidade de trocas e de não consenso -,
pelos olhares atentos definidos pela curiosidade, pelo espanto, pelo
questionamento, pela humildade do não saber e não predizer, pela
possibilidade da descoberta conjunta, da experiência compartilhada. É
extraordinário pensar que nem tudo está pré-estabelecido, que há
descobertas a serem feitas no caminho. Novamente reporto-me às
pala ras de Nancy UNGER, 200 , p 48 quando a ir a que “o não
saber que vige na experiência do espanto é a condição de pensar e de
aprender” Finalizo com a sugestão de Kuhlmann Jr. (2001[b], p.57),
que sugere que o caminho pedagógico para a educação das crianças
pequenas pode estar na postura de simplicidade no trato com elas, no
“si ples ente co ple o” apontado por autores italianos KUHLMANN
JR., 2001[b]) e que aqui foi definido como um papel sutil. (TRISTÃO,
2004 p.151)

Nesse itinerário de trocas e reflexões compartilhamos experiências Práticas
vivenciadas nas ações junto aos bebês:


Apaixonar-se e buscar sentido nas formas de pensar dos pequeninos:
Surpresas e descobertas do cotidiano - Pautas de Observação.

Desapegar-se, escutar e surpreender-se com as competências dos bebês:
Registro.


Cultivar a atenção individualizada: priorizar momentos.



Brincar com as perspectivas.



Desenhar Estratégias Multifacetadas, a partir das indicações dos pequenos.

Como ler nas entrelinhas – escutar o dito e o não dito, ouvir as hipóteses e
lógicas dos pequenos? Como propor surpresas e desafios?


Esquecer a pressa...



RE-DESCOBRIR nossa paixão;



Brincar sempre! DE CORPO E ALMA!



Parceiros de Diálogo: Loris malaguzzi, Emmi Pikler e Jerome Bruner;
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O simples é potente demais. Na formação sobre potencialidades surgiu essa
bela poesia, que queremos compartilhar com vocês, do nosso colega professor César
Augusto Fritz Bueno:
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3. A SHANTALA E O TOQUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
DAIENNE GONÇALVES

INTRODUÇÃO
A Shantala trata-se de uma técnica milenar de massagem para bebês de origem
indiana, trazida para o ocidente na década de 1980, pelo médico Francês Frédérick
Leboyer. Estudos comprovam os benefícios da massagem em todos os níveis de
desenvolvimento, integrando os campos afetivo, emocional, físico e psíquico.
Tendo em vista os inúmeros benefícios desta técnica de massagem, passei a
desenvolvê-la como parte da proposta pedagógica de Educação Física das Instituições
de Ensino na qual passei, fazendo algumas adaptações ao longo dos anos, de forma que
fosse mais compatível com a organização escolar.
Em diferentes instituições (públicas, privadas e filantrópicas) foi possível
implantar a shantala e perceber a contribuição da técnica no desenvolvimento da
criança, na qual constatou-se a possibilidade de realizá-la com bebê de quatro meses a
criança de três anos de idade.
Autores do campo
da Educação afirmam a
importância do toque na
primeira
Henri

infância,
Wallon

(2007),

Humberto
(2008),

como

Maturana
dentre

outros.

Ashley Montagu, autor do
Li ro ‘’Tocar:

si ni icado

hu ano da pele” aponta o
toque como condição Vital Humana! A shantala além de contemplar todos os campos de
experiência da Base Curricular Nacional Comum (BCNC) também possibilita diferentes
configurações da linguagem espacial, já que necessita de uma preparação prévia do
espaço. Deste modo, o trabalho com o toque e a shantala na Educação Infantil teve
como principais objetivos:
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 Construir elos afetivos entre a pessoa que massageia e a criança;
 Melhorar sistema imunológico;
 Proporcionar consciência corporal;
 Auxiliar no desenvolvimento de bebês prematuros, ou com atraso no
desenvolvimento;
 Transmitir segurança à criança (principalmente aquelas que passaram por
situações traumáticas);
 Transformar o ambiente educativo em um local mais harmônico;
 Possibilitar o toque para além da massagem;

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
A massagem shantala passou a fazer parte da minha prática pedagógica como
professora de Educação Física em 2010, quando iniciei meu trabalho como professora
na

Educação

Infantil

em

uma

Instituição

Conveniada da Rede Municipal de Florianópolis.
Utilizo a técnica em todos os CEIS por onde atuo,
em São José trabalhei no CEI Nossa Senhora das
Graças, no ano de 2017.
A técnica apresentava uma gama de
benefícios

que

poderia

contribuir

no

desenvolvimento do bebê em todos os níveis, para
além do nível físico. No entanto, a sequência
completa descrita por Leboyer, e a posição da mãe
(chamada Shantala), eram incompatíveis com a
rotina, com o espaço e a organização das Escolas
de Educação Infantil, então algumas adaptações
foram necessárias para atender as necessidades
das crianças e também da especificidade de cada
espaço educativo.
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A

sequência

completa

possui duração média de 45
minutos,
específicos

abrangendo
em

toques
membros

superiores e inferiores e na face,
incluindo repetições ginásticas e
banho.
A adaptação consistiu em concentrá-la nos pontos da parte anterior do corpo
(sendo o abdome e os pés os pontos principais), substituindo o banho pela retirada do
excesso de óleo por uma fralda de pano ou toalha. A posição descrita no livro, onde a
pessoa que massageia ficava com a criança sobre suas pernas estendidas, apresentou
ser pouco confortável para ambos, sendo substituída pela posição denominada
“Borboleta”, onde os p s juntos da pessoa que

assa eia or a

u

tra esseiro onde

a criança debruçava a cabeça. Ela deve estar deitada sobre uma superfície macia
(colchonete ou edredon) e ficar entre as pernas da pessoa que massageia, o corpo da
criança deve estar levemente inclinado favorecendo o olhar da criança para as mãos da
pessoa que massageia. O óleo de massagem não precisa ser o descrito no livro (coco ou
mostarda), apenas dermatologicamente apropriado para a pele do bebê, servindo
apenas para o deslize das mãos.
É importante salientar que, antes de pensar em toque e massagem é necessário
planejar o espaço como um ambiente que instiga a aproximação e o toque. Hall (1981),
em sua teoria proxêmica (linguagem do espaço) fala das distâncias íntima, pessoal,
social e pública, na qual pode ser transferida para o ambiente da Educação Infantil.
Qual distância você quer estabelecer em sua sala? Além da massagem o que
pode favorecer o toque e a proximidade entre os pares? Pensar na configuração do
espaço é pensar no toque para além da massagem.
Para realizar a shantala é necessário alguns preparativos:


Um óleo corporal dermatologicamente testado;



Uma toalha para apoiar o bebê;



Uma fralda de pano para retirar o excesso de óleo;



O uso de óleo é importante para facilitar o deslizamento e não deve ser usado no

rosto do bebê.
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O bebê deve estar de fralda, caso estiver frio apenas deve-se levantar a blusa;



Procure uma posição confortável para você e para o bebê;



Antes de iniciar a massagem, aqueça sua mão friccionando uma na outra;



Prepare um som ambiente relaxante;



Procure deixar a sala organizada

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como sabemos, por meio das práticas constantes de cuidado na Educação
Infantil, o tocar do professor na criança se dá a todo momento na rotina dos espaços
educativos, no entanto, poucos refletimos sobre a maneira como tocamos a criança em
nosso cotidiano (seja na higiene, no momento de sono e alimentação, nas brincadeiras,
e no olhar, já que o olhar também é um
toque, uma linguagem não verbal).
Representamos um papel de referência
para a criança, isso implica que a forma
como a tocamos irá refletir na forma
que ela toca o outro e se relaciona nos
diferentes ambientes.
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4. CONTOS, CANTOS E ENCANTOS
CANDIDA EUGENIA DA SILVA
INTRODUÇÃO
A literatura infantil com suas fadas e bruxas, animais que falam e
heróis invencíveis vai ao encontro dos interesses e anseios da criança,
mostrando-lhe um mundo de contornos imprecisos, mais
perfeitamente compreensível e aceitável, um mundo povoado de
seres imaginários, porém ricos e atuantes dentro da lógica infantil. O
onde e o quando não importam. Para as crianças não bastam o Era
uma vez... (WORNICOV, 1986, p. 11).

A leitura está presente em todo momento em nossa vida. Por ser um ser
histórico e social, o ser humano sente a necessidade de comunicar-se expandindo seus
conhecimentos. A sua história, suas relações e construções sociais fazem parte de um
processo de produção das suas ideias, da sua maneira de viver e da forma como se
relaciona com os outros, que é a linguagem.
Se undo CAVALCANTI, 2004, p

: “A criança iniciada no mundo da leitura é

alguém que pode ampliar sua visão do outro, que pode adentrar no universo do
si b lico e construir para si u a realidade

ais carre ada de sentido”

Atualmente as crianças estão mergulhadas no mundo tecnológico e
globalizado, onde todas as informações lhes são transmitidas rapidamente por diversos
meios de comunicação e informação como a televisão, a internet, vídeos, etc. A
problemática
maneira

se

que

encontra
esses

na

meios

transmitem as informações, de
forma compacta, muitas vezes
pronta para serem consumidas,
sem exigir maiores habilidades de
leitura

e

interpretação,

fortalecendo o desencantamento
do mundo moderno.
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É importante sublinhar, que por mais que os meios modernos de comunicação
consigam contar e apresentar as histórias, acompanhadas de som e imagem, de uma
maneira tão bonita e fascinante; ela está pronta, completa, nem mesmo é necessário
utilizar a imaginação. As crianças precisam ser estimuladas para o mundo da fantasia,
ampliando seu repertório imaginativo, vivenciando experiências fantásticas, para
organizar seu mundo mágico, seu universo possível, em que ela é dona absoluta:
constrói e desconstrói, pois dessa forma, realiza suas vivências, seus sonhos e desejos.
Ingressar no mundo mágico da leitura, através das diversas formas
que apresenta a literatura infantil, oportunizará para criança uma
busca do pensar e interpretar o mundo Como uma provedora de boas
energias, ela pode penetrar nos vãos mais estreitos e escuros das
salas de aula iluminando seus cantos, com contos e encantos... O
percurso da literatura neste ambiente escolar traçará com certeza
novos caminhos, (...), revelará potencialidades, desenvolverá
capacidades (...) (STEFANI, 2000, p. 36).

A literatura infantil é uma fonte inesgotável de imaginação e mostra-se para a
criança como uma fantasia próxima do real, lhe oferecendo subsídios para realização de
momentos significativos, criativos e prazerosos de leitura, permitindo-lhe inventar,
renovar, reconstruir e discordar, respeitando seu modo particular de ser criança.

112

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Neste

caminhar

o

trabalho pautou seus objetivos
na intenção de oportunizar o
ingresso da criança no mundo
mágico da leitura, através das
diversas

formas

que

nos

apresenta a literatura infantil,
na

busca

do

pensar

e

interpretar o mundo.
Buscamos proporcionar uma prática pedagógica embasada nos eixos
norteadores da educação infantil, percorrendo o viés da literatura infantil de forma
ativa, criativa, prazerosa e significativa, no qual as crianças possam conhecer descobrir e
vivenciar novos sentimentos valores, idéias, costumes, inseridos num contexto
acolhedor e amoroso utilizando-se das mais variadas formas da literatura infantil
(cantos, contos, parlendas, poesias, travas-língua...) na construção de conhecimentos e
saberes.
O trabalho foi iniciado após o período
de inserção / acolhida, com o GVI, no ano de
2017, o grupo era constituído por 22 crianças,
sendo que já tínhamos observado que o grupo
se identificava muito com cantigas e histórias.
Desta

forma,

fundamentavam

iniciamos
a

leituras

importância

do

que
tema

proposto “Literatura In antil”, abordado pelo
projeto “Contos, Cantos e Encantos”, busca os
subsídios em diversos autores, com o propósito
de ampliar horizontes conceituais, gerar uma
maior compreensão da importância que a
literatura exerce na formação integral dos
pequenos.
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Dessa forma temos hoje a literatura infantil pautada na fantasia, no fantástico,
no imaginário, respeitando as peculiaridades do universo infantil. Dizia o poeta Antônio
Gedeão apud CAVALCANTI, 2004, p 8 : “Se pre que u
e a ança co o bola colorida, entre as

ho e

sonha, o

undo pula

ãos de u a criança”

Foi nesse caminhar que iniciamos o trabalho, buscando tornar a criança
experimentadora dos textos e contextos de histórias narradas, cantadas e interpretadas,
estabelecendo uma relação íntima, dinâmica e significativa, com os enredos vivenciados.
trabalho oi desen ol ido atra s de “planos de trabalhos”: Cantando co
meu símbolo; Eu também sei Contar; Leitura e gostosuras; Meu símbolo conta
histórias, vivenciados diariamente com os pequenos, intensificando o contato com a
literatura, ampliando sua capacidade de imaginação, criação e apropriação de
conhecimentos.
“A i a inação
ais i portante que o conhecimento, pois o conhecimento
é limitado, enquanto a imaginação pode abranger tudo o que existe no
mundo, incentiva o progresso, é fonte de evolução e, no sentido estrito, é
ator real de in esti ação cientí ica ” EINSTEN apud LEITE, 2000, p 2 .

As práticas envolvidas nos planos de trabalhos foram as vivências com os
variados textos literários: histórias narradas por adultos (professores e famílias) e pelas
crianças; cantos (histórias cantadas); poesias; construção de textos, releituras e
recontos; vivência com livros de forma prazerosa; dramatização de histórias, mediação
de leitura animada, interpretação de textos por meio de jogos, utilização das artes
visuais na interpretação e contextualização de enredos trabalhados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deste modo vivenciamos situações de aprendizagem diversas, favorecendo a
imersão das crianças nas diferentes formas de linguagens, dando ênfase na produção
artística, ampliando a linguagem verbal, gráfica (desenho e escrita), artística
(descriminação visual, cores, figuras geométricas, linhas, musicalidade...), matemática
(seriação, comparação, classificação, reconhecimento dos números, contagem,
resolução de problemas) entre outras.
Ampliando as vivências dos pequenos no mundo da leitura/escrita em suas
diversas manifestações, convidando-as a serem desafiadoras; inventoras e criadoras nas
suas produções.
A caminhada empreendida trouxe experiência e uma bagagem de aprendizado
que só se alcança na busca, com tenacidade e determinação para colocar em prática os
conceitos e saberes que o aprendizado teórico nos proporciona.
Por meio das proposições foi possível observar como é rico o universo infantil
que é constituído de espontaneidade, ludicidade, conflitos, enfim, das múltiplas
linguagens, através das quais as crianças se manifestam. A criança explica e conhece o
mundo através da brincadeira, do jogo, da fantasia, e nesse aspecto a literatura dirigida
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às crianças se torna essencial, nutre as aspirações sobre si, sobre o outro e o mundo. As
atividades realizadas coletivamente com o grupo de crianças, garantindo uma interação
entre elas, proporcionaram momentos significativos para o aprendizado, pois viajaram
no mundo da fantasia com muita naturalidade, entregando-se de tal maneira, que nem
parecia que estavam dentro de uma sala, mas sim nos cenários das histórias ouvidas,
cantadas, lidas e dramatizadas. A alegria, a curiosidade e a imaginação, pairaram no ar,
sendo visível nos olhos arregalados e brilhantes, no contato com a literatura infantil.

Compreendendo a importância de abordar as diversas formas que a literatura
infantil nos apresenta, durante o processo deste trabalho, pensou-se em espaços que
oportunizassem a vivência com as diversas linguagens que a literatura infantil aborda.
Foi possível perceber o encantamento que a literatura infantil exerceu no grupo.
Olhares atentos surgiram em cada mudança de páginas de um livro, contribuições orais
foram lançadas, proporcionando trocas de idéias, opiniões e vivências.
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A cada dia sorrisos, conversas, trocas de idéias, conhecimentos e novos
interesses foram surgindo de forma espontânea, substituindo a insegurança por vínculos
afetivos, que foram gradativamente construídos pelo grupo.
Durante todo o processo de realização deste trabalho construiu-se um caminho
seguro que transformou muitos momentos em uma oficina de pensamentos, de
imaginação e de criação, estruturando a aprendizagem, buscando promover momentos
significativos e prazerosos no contato com o mundo da literatura infantil.
As vivências contribuíram para sistematizar e inovar a prática pedagógica,
promovendo uma reflexão maior sobre a necessidade de se pensar formas lúdicas e
prazerosas para trabalhar a literatura infantil, que possui uma rica fonte cultural,
histórica e social de conhecimentos.
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5. O SÍTIO DO SEU MONTEIRO LOBATO
MÔNICA RITA GUERREIRO GOMES DA SILVA
INTRODUÇÃO
O universo infantil tem
uma

linguagem

criativa

que

simbólica
precisa

e
ser

desenvolvida. Assim sendo, o
contato da criança com o mundo
do faz-de-conta é essencial.
Diante disso a literatura se
enquadra nesse perfil, pois além de
oportunizar a criança o contato

Hora da brincadeira: acerte a bola na boca da Cuca.

com o simbólico permite um bom desenvolvimento cognitivo e emocional.
Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em
conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a
um grupo social. (BRASIL, 2018, p. 40).

Ao ouvir uma história, a criança é remetida a um mundo imaginário, e através
deste poderá extravasar suas emoções mais íntimas, como tristeza, alegria, irritação,
medo, e tantas outras que a narrativa gerar por intermédio dos personagens e sua
vivência, sua personificação pelo ouvinte.
Oportunizar para as crianças a literatura com diferentes recursos e linguagens
com momentos marcantes, simbólicos e imaginários, que dão espaço a brincadeira e ao
faz-de-conta, visa promovê-las. Nesse contexto uma das possíveis formas de brincar é
no encantamento do ouvir, do imaginar, do dramatizar livremente, do se transportar
para dentro da história, do imitar os personagens, do viver onde a história e a vida real
se misturam em uma só realidade.
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As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador,
mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o
desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da
ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com
histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, etc, propicia a familiaridade
com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre
ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas
corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos,
as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam,
inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo
letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas
da compreensão da escrita como sistema de representação da língua.
(BRASIL, 2018, p.40).

Nesse contexto, as obras de Monteiro Lobato vêm despertar o interesse da
criança pelo imaginário enriquecido pelo folclore brasileiro e pela relação com a
natureza. Seus personagens refletem o nacionalismo na linguagem e nas relações com o
ambiente.
Suas obras também envolvem fatos políticos, econômicos e sociais de maneira
lúdica e personagens que unem o mundo fictício ao real. Em suas fábulas há riqueza de
seres fantásticos num universo ficcional, de contos e fadas, e tantas outras criaturas
folclóricas que fazem parte da cultura brasileira, criando e recriando o mundo a partir
do cotidiano.
Esse mundo fantástico propiciado pelas
fábulas, lendas, contos e mitos se apresenta com
uma linguagem que se comunica naturalmente com
o pensamento simbólico das crianças, e nesse
contexto as palavras têm o poder de envolver e
transportar as crianças para um mundo onde se
misturam a fantasia e o imaginário.
Nessa premissa foi objetivo maior deste
projeto resgatar contos, histórias e personagens
das obras literárias de Monteiro Lobato e do Sítio
do Pica-Pau Amarelo, proporcionando às crianças a
vivência de experiências significativas de interação
e momentos prazerosos de contação de histórias que

Criança da turma brincando com
os bonecos Emília e Visconde.

retratam a simplicidade da vida do homem no campo,
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o contato salutar com a natureza e os valores morais.
Mais especificamente, trabalhar conjuntamente a linguagem, as relações sociais,
culturais e com a natureza de forma interdisciplinar, lúdica e construtiva por meio do
contato com o mundo letrado das histórias, e ainda, contribuir para o desenvolvimento
da criatividade, raciocínio, percepção e atenção das crianças, através do resgate da
cultura, o reconte dos fatos narrados, as vivências e experiências dos diálogos contidos
nas histórias contadas.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
projeto ‘’O Sítio do Seu Monteiro Lobato’’ foi desenvolvido na sala do Grupo V
do Centro de Educação Infantil APAM no ano de 2016, em uma turma composta por 20
crianças matriculadas em período integral com idade entre 4 e 5 anos.
Ao idealizar a literatura infantil que seria proposta no projeto de sala para o
grupo de crianças, fatos de uma infância feliz vieram à minha mente, fazendo relembrar
das coleções literárias que a avó presenteava os netos e netas. E, dentre essas coleções,
a mente foi repleta por lembranças fiéis das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo e de
como gostava de ouvi-las. Assim, surgiu a ideia de levar às crianças personagens da
literatura brasileira, apresentando-as ao grande escritor Monteiro Lobato.
Para iniciar o desenvolvimento do tema realizei um estudo do livro original
“Reinações de Nari inho”, e a inando cada detalhe da obra e as possibilidades de
práticas atrativas e lúdicas, percebendo com isso que as narrativas e diálogos contidos
nas histórias do Sítio possibilitariam às
crianças o contato com uma oralidade
diversificada

e

rica,

além

de

um

vocabulário muito interessante e pouco
conhecido,

instigando

à

pesquisa.

Também foi necessário saber mais sobre
Monteiro Lobato, sua história de vida, o
porquê da obra Sítio do Pica-Pau
Amarelo, então realizei com o auxílio de
pesquisa por sites, muita leitura e síntese

Conhecendo as sementes: momento do
cultivo da horta móvel.

das informações para que pudessem ser
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transmitidas às crianças conforme sua faixa etária, possibilitando maior entendimento e
interesse.
Outro ponto primordial foi o resgate dos livros originais da obra de Monteiro
Lobato, com suas primeiras e poucas imagens dos personagens, para dar consistência ao
trabalho, levando as crianças informações mais precisas. Com a coleção em mãos,
Coleção Monteiro Lobato – Obras Completas, Série A, pela Editora Brasiliense no ano de
1972, foi possível verificar a viabilidade de compartilhar o material com as crianças para
visualização e interações com a obra do Sítio do Pica Pau Amarelo.
Antes de iniciar o trabalho em sala li e reli as histórias em casa, sintetizei-as
cautelosamente para que durante a contação não houvesse perda de nenhuma
informação relevante ou falta de entendimento das crianças sobre os fatos ocorridos.
Dessa forma, planejei para contá-las cotidianamente, visando estimular a curiosidade
sobre os “pr i os capítulos”
Todo o projeto de sala foi idealizado e realizado em conjunto com as
experiências estéticas das crianças, na perspectiva de que identificariam os personagens
de Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo e, de fato os personagens do Sítio do
Pica-Pau Amarelo apresentados instigaram-nas a saber mais sobre suas histórias.
De acordo co

Stela Barbieri 20 2, p

“todos n s te os e peri ncias

estéticas desde que nascemos, porque elas se relacionam com a estrutura que vai se
criando, tanto em nosso pensamento como em nossa percepção. Fazem parte da
e peri ncia est tica: cheiros, ostos, sons, te peraturas, te turas, i a ens”
Os livros da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo foram apresentados às crianças
e, apesar de serem bem antigos e estarem precisando de uma restauração, as raras
imagens são nítidas e ainda causaram encantamento, aguçando a curiosidade.
Após o contato com os livros, o passo seguinte foi a contação das histórias.
Diariamente era realizada uma roda de contação, onde todas ouviam atentamente e, ao
sessar a contação do dia, indagavam sobre situações que não haviam entendido ou
detalhes da obra, palavras novas ou objetos incomuns.
Quando a criança chega à escola, por menor que seja, já traz consigo
um universo de experiências. E isso vai fazendo com que sua
linguagem tenha singularidade, ou seja, as palavras que ela já
experimentou vão construindo seu discurso. As cores que conhece, os
movimentos que já fez, os cheiros que sentiu, os sons que ouviu. Nosso
compromisso, como educadores, é justamente criar possibilidades
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para que as experiências estéticas sejam ricas e não se transformem
em uma equação pronta que empobreça o universo da criança.
(BARBIERI, 2012, p.39).

Durante a primeira semana de introdução do projeto, pude observar que a turma
gostava e pedia para ouvir histórias e tinha a necessidade de transformar os
personagens das imagens em personagens reais. Eles queriam algo que pudessem tocar,
sentir, usar, criar e assim, iniciamos os trabalhos artísticos com a participação de todas
as crianças, levando sempre em consideração o contexto e o significado, corroborando
com Barbieri (2012):
“Te os de estar conectados co o que a e os e co o que interessa
às crianças naquele momento. Aprofundar nos assuntos e aspectos nos
quais as crianças estão interessadas, em vez de propor apenas
atividades recreativas. As crianças brincam o tempo todo e com tudo. É
preciso tomar cuidado para não banalizar o brincar, e não deixar de
o erecer no as propostas insti antes”

Hora da brincadeira: personagens em
tubos viram brinquedo compartilhado.

Lobatão confeccionado com
as crianças utilizando caixas
de papelão.

As atividades propostas tiveram a arte como aliada, recriando personagens com
a utilização de material reciclável e trabalhando a questão da sustentabilidade do
planeta Co o a ir a Barbieri 20 2 “ s

ateriais de artes pode

ser os

ais

variados, podemos utilizar desde objetos do cotidiano até materiais específicos. O que
não pode altar a atenção do pro essor para perceber essa di ersidade”
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Com materiais em mãos, a imaginação e a criatividade entraram em cena e
propusemos as crianças variadas confecções: Lobatão (Personagem de Monteiro Lobato
em tamanho de 0,70cm); personagens Emília, Narizinho, Pedrinho, Cuca, Visconde,
Marquês de Rabicó, Dona Benta, Tia Nastácia, Saci e Monteiro Lobato confeccionados
em tubos de batata frita; confecção dos bonecos, em tecido, Emília e Visconde para
visitação às famílias das crianças do grupo, nos finais de semana.
Além da oralidade, é essencial propor às crianças momentos de reflexão das
relações cotidianas e culturais do homem com a natureza e o espaço em que vive. Nessa
ideia foram propostas algumas atividades que envolveram o contato das crianças com
plantas e espaços verdes.
Uma das atividade foi a criação de uma horta móvel, onde as crianças foram
convidadas a plantarem sementes de legumes, verduras e hortaliças em pequenos potes
plásticos. Depois os potes foram colocados numa fruteira de vime vertical, pintada em
tons coloridos, que podia ser levada para onde estava o sol ou a chuva, conforme a
necessidade. Após germinação e crescimento das plantinhas, foram doadas à famílias e
profissionais.

Horta móvel após semanas do
cultivo.

Visita a Floricultura do bairro.

Outra atividade foi durante a primavera, quando as crianças foram levadas a
visitação de uma floricultura que se localiza nas mediações da instituição. Cada criança
escolheu uma pequena muda de flor, comprada por um valor simbólico enviado pelas
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famílias. As crianças foram convidadas a pintar pequenos copos plásticos (de requeijão)
para depois replantarem suas mudas de flores e, assim, iniciarem um jardim em suas
casas, tal qual o jardim da Dona Benta, personagem da história do Sitio.
Outro exemplo de atividade realizada foi um divertido pique nique no espaço
arborizado de uma instituição de ensino localizada há alguns quilômetros da nossa
unidade de educação infantil. A chegada ao local foi às 8h da manhã com a partilha de
um lanche com bolo, suco e sanduiches. Depois do lanche as crianças foram explorar o
espaço verde. Houve planejamento com o grupo de professoras que durante o passeio
haveria a caça ao Saci. A brincadeira foi simulada, levando as crianças a acreditarem
fielmente na nobre caçada.
Todo esse momento foi minuciosamente planejado, desde a preparação do
aterial at o

o ento e ato de “pe ar o Saci” Foi u a e peri ncia

al u as crianças a ir a a

ica e

que

“ er o Saci” dentro da arra a

Crianças explorando espaço a procura de um Saci: caça com peneira.

Sabendo da importância dos jogos e das regras nessa faixa etária,
confeccionamos dois jogos com as crianças: um dominó ilustrado com os personagens
do sítio, utilizando tampas de garrafa pet e figuras impressas e um jogo de mira,
cha ado “acerte a bola na boca da Cuca”, con eccionado co

u a rande i a e

da

Cuca, 0,85cm aproximadamente, em caixas de papelão.
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Após a conclusão do primeiro livro da obra
“Reinações de Nari inho”, oi dada continuidade com as
obras “As caçadas de

edrinho e

Saci” A bas

seguiram no mesmo ritmo da primeira obra, com a
contação da história diariamente, provocando nas
crianças curiosidade. O trabalho foi realizado durante o
decorrer do ano letivo de 2016.
A produção final da contação das histórias de
Monteiro

Lobato

foi

um

portfólio

realizado

gradativamente durante o ano letivo, seguindo a ordem
das histórias. Resumos das histórias contadas foram
digitados e as imagens produzidas pelas crianças, sempre

Dominó do Sítio
confeccionado com material
reciclável.

utilizando de técnicas diferentes; pintura com lápis de
cor, pintura com giz de cera, pintura com cola colorida, pintura com guache, mosaico,
tangran, dobradura, recorte e colagem, dentre outras técnicas, permitindo variações e
formas diversas de imagem.
Sabemos que o acesso às várias linguagens artísticas na escola é essencial, pois
propicia a expressão singular de cada um, da mesma forma que exercita a participação
coletiva. Barbieri (2012) afirma que essa é uma
experiência próxima à do cidadão que, guardando
sua singularidade, participa ativamente da vida da
comunidade a que pertence.
O material do portfólio foi colecionado e
fixado em tecido pintado pelas crianças, que
escolheram as cores da Emília ou do Visconde de
Sabugosa, em formato de uma pasta de papéis,
sendo considerado como um livro individual das
Exposição dos feitos com imagem das
crianças vestidas de personagens.

histórias contadas em sala para cada criança do
grupo.

Durante todo o projeto, as artes plásticas foram grandes aliadas. A visualização e
confecção de materiais artísticos possibilitaram às crianças o desenvolvimento da
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sensibilidade, da coordenação motora, da experiência estética, da percepção do belo e
do necessário, da vontade de saber fazer; o conhecimento do novo contextualizado com
histórias por elas já conhecidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da avaliação do projeto foi possível perceber que os objetivos traçados no
início do projeto foram alcançados com êxito. A empolgada participação das crianças e o
envolvimento das famílias foram pontos muito positivos, levando à reflexão de novas
ideias para que todos participassem dos feitos. Todos os objetivos intrinsicamente
ligados ao processo foram contemplados.
O projeto pôde garantir às crianças o acesso a diferentes narrativas linguísticas,
renovando e articulando os conhecimentos prévios, traduzindo suas emoções em feitos
e “obras de artes” sob di erentes lin ua ens artísticas e liter rias,

neros e e pressões,

possibilitando as crianças o conhecimento de si e do mundo, ampliando a curiosidade e
a exploração de suas experiências nas relações com a natureza e a sociedade.
O planejamento das interações das crianças com as linguagens orais, escritas,
musicais, plásticas e gráficas ganhou formas e significados marcantes no cotidiano das
crianças por meio dos fazeres propostos de uma maneira na qual elas nunca haviam
sido instigadas.
O resultado final do projeto acordou com a proposta nacional da educação
infantil, que afirma que a criança é sujeito histórico que produz cultura, proporcionando
cotidianamente o brincar, o fazer, o experienciar, o criar, respeitando os conhecimentos
prévios das crianças e o momento dedicado a infância (BRASIL, 2018).
Contudo, verificar o processo de desenvolvimento da criança e seus feitos nessa
etapa da educação básica exigiu de um olhar afetivo, sensibilizado, no coletivo e no
individual de cada criança, na perspectiva das brincadeiras e criatividade surgidas
durante o processo de aplicação do projeto.
Os registros foram realizador em forma de fotos, relatos das crianças, do
portfólio e principalmente pelo caderno de registros da autora onde foram anotadas
situações, feitos, diálogos e todas as interações do grupo V durante o ano letivo,
permitindo verificar os interesses do grupo, as dificuldades das crianças e quais crianças
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contribuíam com mais informações para o processo, fazendo-me perceber que tipo de
continuidade teria que engajar em determinados momentos.
A aprendizagem das crianças foi marcada por suas narrativas diárias e pelo
grande entusiasmo. As crianças foram conduzidas a muitas vivências que promoveram
a ampliação de seus sentidos e a visão de mundo. O imaginário infantil foi aguçado,
fazendo-as desenvolver com mais vigor a criatividade, a expressividade, dando mais
lugar a brincadeira e ao faz-de-conta.
Foi uma forma de brincar no encantamento do ouvir, do imaginar, do dramatizar
livremente, do se transportar para dentro da história, do imitar os personagens, do viver
onde a história e a vida real se misturavam em uma só realidade. Toda essa interação
deu espaço ao pleno desenvolvimento emocional e afetivo, e a uma vivência de troca e
mediação que possibilitaram a aprendizagem diversificada, portanto, proposta na
educação infantil.
Crianças são crianças em qualquer lugar do mundo. Oportunizá-las novas
experiências é o fato essencial para que se desenvolvam cognitiva, emocional, cultural e
socialmente. Para esperar da criança uma aprendizagem significativa, é preciso colocar
em prática um processo de ensino também significativo e contextualizado com as
vivências do grupo envolvido no projeto.
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6. BRINCANDO E APRENDENDO COM OS JOGOS
SALETE DE OLIVEIRA TRUPPEL FERREIRA
INTRODUÇÃO
Pensar em um projeto de jogos e brincadeiras na recepção diária de uma turma é
pensar em estratégias para que os conhecimentos adquiridos tanto pelas crianças como
pelo adulto sejam experienciados por ambos, assim nos baseamos nos documentos que
norteiam a nossa prática educativa tais como: a Proposta Curricular do Município de São
José, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB, lei nº 9394/96, Parâmetros
Curriculares Nacional para a Educação Infantil (1998) e nas Diretrizes Curriculares para a
Educação Infantil (2009), considerando que o foco central da Proposta Curricular do
município de São José – SC (2000,2008) são as interações e brincadeiras.
Assim, sabemos que as crianças nas suas interações com outras crianças e
adultos aprendem de forma lúdica. Segundo Levy S. Vigotsky o ser humano cresce em
um ambiente social e a interação com outras pessoas é fundamental para o seu
desenvolvimento.
Dentro do espaço da educação infantil temos o educar e cuidar como
indissociáveis nesta fase educativa, dessa forma, a proposta de trabalho está pautada na
criança e de que maneira esta pode aprender de forma lúdica e prazerosa, em um lugar
que se sinta acolhida e segura.
“ ser hu ano cresce e u a biente social e a interação co outras
pessoas unda ental para o seu desen ol i ento” Le y S Vi otscky

Dentro da proposta do brincar trabalhamos com três conteúdos significativos:
conceitos, procedimentos e atitudes. Os conteúdos conceituais referem-se à construção
ativa da capacidade de operar com símbolos, ideias, imagens e representações que
permitem atribuir sentido a realidade. Conteúdos procedimentais referem-se ao saber
fazer, como fazer e de que forma fazer. Conteúdo atitudinais trata-se de valores,
normas e das atitudes. Conceber valores, normas e atitudes implica em compreendê-los
como passíveis de serem aprendidos e planejados.
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No trabalho com as crianças sabemos que temos que ir e vir nos conteúdos ao
longo do ano para que estes se internalizem e que elas vivenciem experiências que
possam enriquecer seu desenvolvimento. Dessa forma, a organização dos conteúdos foi
feita por eixos: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e
sociedade e matemática, utilizando-me do Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI, 1998) que afirma que:
“A criança co o todo ser humano é um sujeito social, histórico e faz
parte de uma organização familiar que será inserida em uma
sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado
momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em
que se desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família
biológica ou não um ponto de referência fundamental, apesar da
multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras
instituições sociais”

O espaço educativo favorece essas relações de convivência com as brincadeiras e
interações que se formam no interior da instituição. O projeto também se baseou nas
Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Infantil (DCNEI, 2010) com relação à
importância do brincar, bem como a Proposta Curricular do Município (2000), que diz:
“A interação de di erentes tipos de conheci entos, sua elaboração
pelas crianças em termos de conceitos nas distintas sociedades e,
especialmente, nas instituições de caráter educativo, que se abrem
novas possibilidades de desenvolvimentos e aprendizagem individuais
e sociais, de transformação e superação dos níveis destes
conhecimentos. A elaboração de conceitos pela criança ira depender
da diversidade não só quantitativa, mas, especialmente, qualitativa das
experiências interacionais que vivenciará nos espaços institucionais
nos quais se encontrar”

Portanto o espaço educativo deve favorecer essas interações criança / criança;
professor/ criança e criança/meio na instituição para que todos possam estar inseridos e
se sentirem pertencentes a esta instituição.
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O papel das instituições educacionais junto à infância é fundamental para
possibilitar espaços de brincadeiras, conversas, argumentações, negociações, expressão
de sentimentos, ideias e sensações. Segundo Vigotsky apud OLIVEIRA (199 , p

“

impossível pensar o ser humano privado do contato com um grupo cultural, [...] o
desen ol i ento das ati idades psicol icas

ediadas,

tipica ente hu ana” Nesta

concepção a construção do ser humano se dá através do aprendizado.

É de extrema importância observar as diferenças individuais contidas nos
sujeitos, seja ela de ordem social, étnicas, de gênero ou culturais. Cada um desses
aspectos é fundamental na caracterização dos componentes sociais de cada criança.
Segundo Wajskop (2007) a criança desenvolve-se pela experiência social, nas
interações que estabelece, desde cedo, com a experiência sócia histórica dos adultos e
do mundo por eles criado. A brincadeira é uma atividade humana na qual as crianças
são introduzidas constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a experiência sócio
cultural dos adultos.
Dessa forma não podemos ter um olhar que unifique a infância, mas um
elemento multifacetado que reflete as mais variadas nuances da cultura humana. Assim,
nas interações que ocorrem no meio sócio cultural, onde estão inseridas, vão se
construindo as mais diferentes infâncias.
Wajskop (2007) nos traz que a forma como se apresenta a brincadeira infantil,
hoje, confirma a tese, como bem demostrou o professor Brougère (1989, p. 32), de que
não existe na criança um jogo natural. E continua dizendo que, a brincadeira é resultado
de relações, interindividuais, portanto, de cultura. A brincadeira pressupõe uma
aprendizagem social. Aprende-se a brincar. Sendo este um resultado da variação das
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condições sociais, nos mais diferentes tempos e espaços presentes em sua vida. Essas
vivências e convivências culturais e sociais dependem do tempo histórico em que cada
criança está inserida e mudam de cultura para cultura. Para Vigotsky:
“[ ] o ho e transforma-se de biológico em sócio histórico, num
processo em que a cultura é parte essencial da constituição da
natureza humana. Não podemos pensar o desenvolvimento
psicológico como um processo abstrato, descontextualizado, universal:
o funcionamento psicológico superiores, tipicamente humana, está
baseado fortemente nos modos culturalmente construídos do ordenar
o real” apud LIVEIRA,
, p 24

Como um ser sócio histórico, o homem
constrói sua cultura, seu entendimento, através das
interações com o meio em que está inserido.
Portanto, seu desenvolvimento psicológico está
fortemente ligado à sua realidade e contexto
histórico.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Pensar na construção de jogos para a recepção diária das crianças é concordar
que o jogo é uma atividade que utiliza regras implícitas e explicitas entre um ou mais
participantes. Pode ter caráter pedagógico, recreativo ou estar repleto de simbologias.
Enquanto a criança joga se familiariza consigo mesma e com o mundo a sua volta.
Kishimoto (2008) aponta que a existência de regras em todos os jogos é uma
característica marcante. Há regras explícitas, como no xadrez ou amarelinhas, regras
implícitas como na brincadeira de faz de conta, em que a menina se faz passar pela mãe
que cuida de sua filha. São regras internas, ocultas, que ordenam e conduzem a
brincadeira.
Num processo de jogo, são traçadas diferentes estratégias, objetivando-se
resultados específicos onde o educador pode trabalhar interação, coordenação motora,
lateralidade, respeito às regras, limites, etc.
Qualquer jogo empregado pela escola aparece sempre como recurso para a
realização das finalidades educativas e, ao mesmo tempo, um elemento indispensável
ao desenvolvimento infantil. Se a criança age livremente no jogo de faz de conta dentro
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de uma sala de educação infantil, expressando relações que observa no seu cotidiano, a
função pedagógica será garantida pela organização do espaço, pela disponibilidade de
materiais e muitas vezes pela própria parceria do professor nas brincadeiras.
Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos
simbólicos

dispostos

intencionalmente,

a

função

pedagógica

subsidia

o

desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, qualquer jogo empregado pela
instituição, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta o caráter educativo e
pode receber também a denominação geral de jogo educativo (KISHIMOTO, 2008, p.22).
O CEI deve utilizar todo tipo de jogo que considerar conveniente, adequando seu espaço
ambiente, e disponibilizar os materiais necessários para a realização dos mesmos. Os
mais variados jogos podem ser utilizados desde que possuam uma intencionalidade
educativa.
Proporcionar momentos de interações e brincadeiras utilizando jogos nas
recepções das crianças, envolvendo situações prazerosas, buscando a socialização e
aprendizagem das crianças envolvidas, foi meu objetivo geral.

Como objetivo específico pontuo: Desenvolver a coordenação motora ampla e fina;
Estimular a imaginação e a criatividade; Proporcionar momentos de socialização e
integração entre crianças, professores; Oportunizar momentos que estimulem a
amizade, a partilha e o companheirismo; Desafiar o intelecto com os jogos.
VIVÊNCIAS
Diariamente organizamos o espaço da sala para receber nossas crianças com
jogos que já foram explicados em nossa roda de conversa. Acreditamos ser de suma
importância que todos entendam as regras, joguem e depois formem seus conceitos.
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Trabalhamos a recepção dessa maneira quatro dias na semana e
sexta-feira, como combinado, elas escolhem as brincadeiras e
jogos, algumas trazem seus brinquedos de casa ou escolhem os
da sala.
CONCLUSÃO
O trabalho que realizo junto às crianças, com os jogos e
brincadeiras na recepção, só veio concordar com os autores nos
quais minha prática pedagógica está apoiada. Os autores apontam sobre a importância
da intencionalidade nos planejamentos, nas mediações, registros e ações junto aos
pequenos.
Em minhas atividades diárias percebi o quanto as leituras que fiz e faço puderam
me orientar no meu fazer pedagógico. Nos registros lidos e relidos, notei como as
crianças se relacionam com as outras, suas pequenas descobertas, seus saberes e como
elas utilizam a imaginação em um mundo próprio, onde o faz de conta tem uma real
vivência para elas. Nos registros sobre a interação das crianças percebi o avanço da
turma com relação ao despertar para as suas habilidades cognitiva e motora. Fica
evidente que o trabalho por meio de jogos e brincadeiras contribui de forma favorável a
aprendizagem e autonomia dos pequenos.
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7. JOGOS PSICOMOTORES – AÇÃO DO PENSAR E AGIR
LETÍCIA MARTINS

INTRODUÇÃO
Dentro

da

trama

para

compreensão

em

reconhecer

a
as

particularidades, desconstruir dogmas
e dicotomias de criar um espaço para a
infância, conceitos e concepções na
perspectiva da complexidade desse
fenômeno devem ser revistados, pois estão de certo modo enraizados em práticas
educativas empobrecidas de ação do próprio sujeito criança. Precisamos pensar a área
específica para a infância institucionalizada.
Para que isso ocorra precisamos adequar, construir e dialogar com propostas
que desenvolvam a consciência corporal ao pensar na perspectiva da ação. Para tal,
devemos aproximar situações de autoconhecimento das necessidades socioafetivas,
motoras e linguísticas, participar do processo de compreensão das próprias tensões,
inibições corporais e do prazer de partilhar o contato com seus pares.

Tal cultura historicamente elaborada é formada a partir de um repertório de
produções culturais como jogos, brincadeiras, músicas, histórias que expressam a
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especificidade do olhar infantil, olhar construído através do processo histórico de
diferenciação do adulto (GOUVEA, 2002). Na emergência de algumas discussões, e
também ao narrar histórias a partir da própria trajetória, ocorre que os campos
disciplinares ganham espaço nos tensionamentos sobre e na infância. Lugares que
necessitam ser repensados e ponderados a partir da própria história, infâncias 14
narradas pelo lugar vivido, a instituição educativa infantil.

Para isso, a psicomotricidade (o jogo, as relações interpessoais, o pensar e a
ação), constituem na relação desse lugar, uma valiosa contribuição na conjugação que
faz entre movimento, oralidade, pensar... já que cogitam de maneira indissociável o
corpo e o inconsciente. A maturação psicomota refletirá na formação de personalidade
íntegra, compensando um equilíbrio afetivo que é necessário desde a primeira infância.
A organização espacial psicomotora promoverá progressivamente a resolução dos seus
conflitos, ultrapassando limites e desafios como o conflito socioemocional. As falas
emergentes no momento de e ecução pode

ser “re eladoras dos olhares e

concepções da criança pequena sobre seu contexto social, histórico e cultural,
pensados, i idos, desejados” G BBI, 200

Assim, para propiciar o desenvolvimento

14

A opção nessa escrita por utilizar a palavra infância no plural, indica um entendimento de que as crianças
vivenciam/experienciam sua infância de diferentes formas, considerando assim uma pluralidade que a habita.
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infantil,

devemos

considerar

os

conhecimentos e valores socioculturais
que

as

crianças

já

têm

e

progressivamente garantir a ampliação
dos conhecimentos com possibilidades
à

construção

da

autonomia,

cooperação, criticidade, criatividade,
responsabilidade e a formação do autoconceito positivo, contribuindo para a formação
da cidadania.
Saliento que os jogos brincantes e psicomotores são molas propulsoras do
desenvolvimento infantil, na medida em que contribuem na busca de significação e
compreensão do contexto real formador, na construção da identidade, na constituição
do pensamento e na construção de conhecimentos sociais.
A brincadeira psicomotora, nas práticas educativas, enriquece a apropriação da
criança em criar situações de negociações internas e externas (com os pares), a pensar,
comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, amar, experimentar, criar, absorver... Quando
brincam, ao mesmo tempo em que desenvolvem a imaginação, as crianças podem
construir relações reais entre elas e elaborar regras de organização e convivência,
abandonando sua procura funcional para conquistar sua autonomia e identidade.
Nesse peregrinar acerca da compreensão da criança nos processos de
subjetivação, percebidas nas situações de desenvolvimento e práticas educativas na
instituição das infâncias, abarca construir deslocamentos, pensar outros lugares
atribuindo significações e acariciando as curiosidades empíricas que circundam o
movimento de encontros da alteridade
infantil.

Questionar

o

que

habitualmente está a nos esquivar,
desestabiliza e cria dúvidas constantes.
As dúvidas que abarcam os sujeitos, as
crianças, serão abrandadas, suavizadas
pela sensibilidade em ouvir, escutar os
trilhares delas e suas infâncias.
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Acredito

em

lugares

de

escuta, pois possibilitam a criança
construir

diálogos

acontecimentos

e,

de
ao

fatos

e

mesmo

tempo, o professor nesse diálogo
busca elementos que perpassam a
própria rotina em si. Ouvir essa
criança, para que esse lugar não se
torne um momento rotineiro, mas
momentos de narrativas, que sinalizam e assentam experiências, e norteiam caminhos
proporcionando ensaios nas/pelas culturas heterogêneas em um mesmo espaço
negociadas e apreciadas em determinado contexto (MARTINS, 2018).

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
O desafio na complexidade das práticas educativas com e para crianças está em
perceber de que modo esse grupo estabelece relações com outros agrupamentos
populacionais, quais são os espaços que ocupam na sociedade, as diferentes formas de
representação coletiva e individual, concebida pelos gêneros, classes sociais, etnias,
remodelando e reconstruindo os espaços, os saberes e os tempos sociais. De acordo
com Horn (2004):
É no espaço físico que a criança consegue estabelecer
relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o
em um pano de fundo no qual se inserem emoções [...]
nessa dimensão o espaço é entendido como algo
conjugado ao ambiente e vice-versa.

As explicações generalizantes são substituídas por
caminhos metodológicos que evidenciam pluralidade,
heterogeneidade, diversidade teórico-metodológica e
tendem a confirmar a existência de várias infâncias. De
um espaço a outro, as marcas são próprias e percebidas
pela singularidade que habita cada sujeito que contempla
o mundo das sensações.
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As experienciações das
crianças acontecem em um
determinado
diferenciado
atravessado

tempo,
do
de

adulto,
múltiplas

relações, com muitos outros
sujeitos

que

(re)significam

decifram

ou

narrativas,

olhares. É preciso pensar em
espaços das/para as diferenças.
A criança que eu fui não viu a paisagem tal como o adulto
em que se tornou seria capaz de imaginá-la desde a sua
altura de homem. A criança durante o tempo que foi,
estava simplesmente na paisagem, fazia parte dela, não a
interroga, não dizia, nem pensava, por estas e outras
pala ras: “que bela paisa e , que a ní ico panora a,
que deslu brante ponto de ista!” SARAMAG , 2006

A regularidade das observações possibilitou-me acessar os códigos de
convivência, relações, negociações e muitas possibilidades de interação do grupo em
que estava atuando. Os caminhos percorridos precisaram ser anotados, percebidos,
demarcados pela sensibilidade educativa das infâncias. Foram registros, análises e
escritas que possibilitaram materializar a prática educativa com os jogos psicomotores
nas diversas faixas-etárias inseridas no contexto institucional.
Saliento que houve a preocupação e consonância em promover situações
proximais e potenciais diante da gradativa apropriação das crianças que foram
apresentadas nas fotos (Grupo III, Grupo IV e Grupo V).
Quanto maior a capacidade de olhar,
de compreender o que tenho construído
sobre/com as crianças, maior será a potência
em observar os modos como se relacionam,
habitam o lugar, experiências com os outros
modos de sentir, um lugar social que acessa a
mobilidade, relação com a cidade, lugar
social de vida localizado diante dos inscritos a
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partir das culturas. Pensar os caminhos e espaços de ir ao encontro em vislumbrar
pelas/nas práticas pedagógicas um agir voltado para a constituição da autonomia e da
criança poder preferir entre o que quer e o que não quer, em existir na infância sem
perder-se num mundo adultocêntrico, numa rotina esmagadora da criatividade e
imaginação (MARTINS, 2018).
A habilidade de concretizar escolhas alarga-se na medida do acréscimo com
recursos individuais/coletivos, materiais e situações de prática pedagógica aceitada com
as decisões infantis, entre o brincar, agir e pensar. Representa ótima oportunidade de
integrar ações e pensamentos rompendo com Práticas Educativas de silenciamento e
docilização dos corpos infantis.
O Caderno Pedagógico de São José (2008) aponta que:
Este partilhar constitui-se no que é realmente o coletivo, que traduz o
saber pensar tanto em suas próprias possibilidades de
desenvolvimento, quanto nas do outro. É saber ouvir e ser ouvido,
respeitar e ser respeitado, ver e ser visto, sentir e ser sentido, tocar
profundamente na essência humana do outro, buscando conhecê-lo e
também se autoconhecer para significar o aprender a ser e a conviver
em sociedade.

Cabe salientar que a busca da descoberta é assegurada nas ações cotidianas, nas
práticas educativas (individuais e coletivas), nos entrecruzamentos dos olhares, toques,
interações, conflitos, risos e diálogos. A instituição é lugar de socialização, cuidado,
educação, experiência para construção da identidade, estreitando laços de respeito,
alteridade e afeto entre os pares. Assim, cotidianamente a circulação das diferentes
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formas de habitar esse lugar é enriquecido/fortalecido pelas experienciações que
ampliam a imaginação e (re)conhecimento dos trajetos percorridos compondo as
práticas criadoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorrendo alguns caminhos tortuosos com perspectivas/necessidade de
assegurar e reconhecer as infâncias como uma etapa de significações, as orientações
curriculares para a Rede de Educação de São José (2000, 2008, 2017), propõem reiterar
o reconhecimento das crianças como atores sociais rumo à condição de sujeitos-criança
de direitos.
Diante da premissa, emerge o aprimoramento para uma prática pedagógica no
que tan e ao planeja ento, as relações entre a iliares e CEI’s, ações or ati as
contínua e permanente dos profissionais que atuam nessa área da educação.
Apesar de todo esse arrolo conceitual e pelas práticas psicomotoras,
investigações acerca dos percursos/trilhares da Educação Infantil e discussões teóricas,
ainda há persistência pelas imprecisões atitudinais cotidianas.
A possibilidade de repensar esse lugar da infância conjetura ressignificar os
tempos/espaços sob o viés dos direitos das crianças em agir (pensar por si), expressar,
narrar experiências e expectativas, compreender os sentimentos intrínsecos que se
encontram com os sentimentos dos outros, alteridade, ou seja, relação de
reciprocidade, complementaridade na necessidade de um preparo do tempo/espaço
concomitante com a lógica do tempo/espaço da vida humana nas diversas dimensões
estruturais, sentimentais e expressivo-corporal.
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8. “VEM CÁ, MEU BOI, VEM CÁ” – PROPORCIONANDO VISIBILIDADE DAS
PRÁTICAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC
KARINA GREYCE CONRAT

INTRODUÇÃO
Ao pensarmos no trabalho com
crianças pequenas, de dois a três anos,
do Centro de Educação Infantil São José
no ano de 2015, nos deparamos com a
dificuldade de como ampliar o olhar das
crianças

sobre

proporcionando
promovam

seu

o
espaços

mundo,
que

desenvolvimento

integral sem deixar de atender às
especificidades da faixa etária.

Visita à Olaria

A partir de ponderações sobre a brincadeira e a exploração de materiais,
partimos do pressuposto de que elas nos indicariam como e qual caminho trilhar. O
olhar atento e os registros são de suma importância para a construção de um projeto.
Como afirma Gandini e Goldhaber (2002):
Toda essa documentação acaba tornando-se uma fonte indispensável de
ateriais de que nos utili a os diaria ente a i de poder ‘ler’ e re letir
criticamente, de forma individual e coletiva, sobre a experiência que
estamos vivendo e os projetos que estamos explorando.

Levando em consideração a importância da observação e do registro, iniciamos a
construção do projeto, pois as crianças nos indicaram o que gostavam. Assim,
conseguimos organizar e proporcionar momentos que ampliassem suas possibilidades
de ver e se desenvolver sobre o mundo que as cercam.
Na sala de Educação Física (a criança) A. encontrou um chocalho dentro
de uma caixa e iniciou movimentos que proporcionaram a escuta de um
som, D. R. foi até a mesma caixa e encontrou um pandeiro. Os dois
começaram a tocar os instrumentos juntos! Próximo a casinha havia um
pedaço de pano de “chita” que e le brar da tradição cultural açoriana
do município, comecei a cantar a música do boi de mamão passando o
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pano por cima das crianças que riam e se movimentavam com a
brincadeira. D. R. além de tocar o pandeiro cantava repetindo as últimas
palavras da estrofe! M. E. gargalhava e se escondia na casinha quando
passava com o pano próximo a elas (Registro da Professora Karina,
24/02/15).

Iniciamos então a ação de ampliar o
repertório cultural das crianças, a fim de resgatar a
cultura local, dando visibilidade às práticas
desenvolvidas pelo grupo, compartilhando-as com
as crianças, as famílias e a instituição.
Nesse ano recebemos o Programa de

Brincando com a Bernunça

Iniciação a Docência (PIBID), o qual se configurou
numa oportunidade de ampliar tais reflexões acerca da infância, com algumas
licenciandas de pedagogia, que auxiliaram nesse projeto tão rico.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Foi necessário refletirmos sobre a exploração dos materiais a serem utilizados na
construção dos folguedos e dos instrumentos musicais. Utilizamos o texto de Rosinara
li eira 20 2 “E plorar e Criar Co
In antil” Concorda os co

Materiais:

r ticas E pressi as na Educação

a roposta Curricular do Município de São José (2000) ao

considerar que,
[...] a criança precisa considerar o espaço da instituição como seu. Este
precisa ser usado por ela de forma participativa e autônoma,
possibilitando-lhe realizar o exercício da escolha, da decisão, da
proposição, da solidariedade, da cooperação, da tolerância, da diferença,
(de idade, gênero, raça, etnia, cultura, credos, entre outras).

Exploramos todo o material a ser utilizado para a confecção dos instrumentos
para cantar e tocar as músicas do boi de mamão. Os materiais como tecido, caixas,
linhas, fitas, grãos de diversos tipos, garrafas, latas, entre outros, ficaram disponíveis
para que as crianças manuseassem quando sentissem vontade de brincar. A liberdade
de escolha proporcionou às crianças a exploração e a resolução de problemas, tais
como: o tecido a ser utilizado e os variados tamanhos necessários para cobrir os objetos
e o próprio corpo, explorando os materiais disponíveis.
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Papietando a Bernunça
O enriquecimento das brincadeiras através dos objetos ofertados, tal como os
diversos tamanhos de caixa de papelão foi essencial para as descobertas individuais e
coletivas. Os grãos, as latas e as garrafas os levaram diretamente para o caminho da
musicalização e às diferentes possibilidades de explorar/sentir a música.
Para a confecção dos personagens e dos instrumentos utilizamos a técnica da
papietagem, que consiste em deixar superfícies mais duras utilizando camadas de cola e
papel. Construímos o Boi de mamão, Bernunça, Cavalinho, Maricota, Urubu, Macaco,
Urso, pandeiros, chocalhos, tambores e uma parede musical utilizada para exploração e
contação de histórias.
Na saída de campo à Olaria Beiramar, localizada no município, as crianças
tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura local. Ao se depararem
com personagens do folguedo produzidos com argila, as crianças ficaram eufóricas,
cantando as músicas e chamando a professora para mostrar cada personagem que
avistavam. Após a visitação à Olaria, fomos até a beira-mar aproveitar o que a natureza
pode nos proporcionar, a brisa, a paisagem e o canto dos pássaros!
No
brincaram

CEI
e

as

crianças

cantaram

as

músicas do folguedo desfilando
orgulhosos da sua atuação.
Desta

maneira

concordamos

com a Proposta Curricular do
Município de São José (2000),
ao citar que:

Passeando na Beira mar de São José.
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“[ ] a a aliação ta b
u instru ento de re le ão, por eio do
qual o professor não só pensa sobre o seu trabalho, mas se inclui como
membro do grupo que está sujeito também a avaliação por parte das
crianças, trazendo elementos no sentido de redimensionar o seu fazer
co elas”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das observações consecutivas e das propostas vivenciadas com as
crianças, pudemos evidenciar o desenvolvimento e a evolução da oralidade, da
expressão corporal, assim como o entendimento das crianças com relação à exploração
dos materiais e à construção das aprendizagens. Proporcionar momentos de interação
com diálogos é fazer com que as crianças percebam a importância da comunicação.
Construir os personagens do folguedo e instrumentos musicais com as crianças,
efetivou-se a riqueza do processo, do tempo, pois foram protagonistas de suas histórias.
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9. LINGUAGEM E LUDICIDADE - INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS
JERUZA DE JESUS BARBOSA
INTRODUÇÃO
Ao lermos a Proposta Curricular
de São José (2000) constatamos que ela
está pautada numa visão de criança como
ativa na construção de cultura, que
conhece e desconhece, que ensina e
aprende, um ser humano inserido numa
cultura de adultos, que ao mesmo tempo

Banho de mangueira

em que a reproduz também a transforma.
Levando isso em consideração, Bolfer (2008) em sua tese de doutorado, aponta
caminhos para uma melhor docência. A autora aponta que o professor precisa refletir
constantemente sobre suas ações para ser o facilitador nos processos de aprendizagem
e desenvolvimento da autonomia e emancipação das crianças.
É necessário que se tenha uma prática pedagógica que reconheça e utilize os
saberes e as histórias de vida das próprias crianças, o que elas trazem, o que sabem, o
que produzem culturalmente. É necessário ter uma prática que potencialize suas
reflexões críticas e suas inserções sociais, que proporcione vivências capazes de aguçar a
capacidade investigativa e o compromisso com a educação e que, acima de tudo,
respeite sua trajetória, sua cultura, vida social, as diferenças existentes entre eles na sua
totalidade (ALVES, 2010)
Para isso é preciso pensar um planejamento a partir da criança e não a partir do
adulto (SÃO JOSÉ, 2000, 2008). Planejar um cotidiano que comporte a diversidade, onde
a criança seja percebida como sujeito de múltiplas dimensões.
A partir da reflexão é que podem surgir os processos de significação visando
ampliar sua compreensão e atuação frente ao ato complexo da docência (BOLFER,
2008). A autora continua afirmando que existe algo que antecede a ação docente, há
algo que acontece durante a ação docente e há algo que acontece quando se reflete
sobre a ação docente já realizada. Com isso, temos a possibilidade de ampliar nosso
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entendimento sobre a ação docente realizada e planejarmos nossos projetos e ações
futuras.

Teatro das professoras: Flor do Mamulengo

Discutir o conceito de criança e infância nos levou a avaliar que a forma como
vemos as crianças tem influência direta na forma de organizarmos o espaço, as
proposições e as relações estabelecidas no CEI.
Se a vemos como um ser puro, perfeito, que tudo sabe, então precisamos
preservar sua pureza e a ação dos adultos passa a ser mínima, pois as crianças precisam
de total liberdade para manifestar-se. Quando as vemos como seres que nada sabem
que precisam aprender para ser no futuro, então, são os adultos ao seu redor que
passam a tudo determinar, sua rotina, tempo de brincadeira, a forma de realizar
atividades (SÃO JOSÉ, 2008).
Numa concepção sociocultural,
o brincar “de ine-se por uma maneira
que as crianças têm para interpretar e
assimilar o mundo, os objetos, a cultura,
as relações e os a etos das pessoas”,
sendo um espaço característico da
infância (WAJSKOP, 1995, p. 66). Por
meio da brincadeira, a criança pode
“to ar decisões, e pressar senti entos e

Rua de lazer
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valores, conhecer a si, aos outros e o

undo” KISHIM T , 20 0, p 0

A brincadeira ,

portanto, uma importante ferramenta para a criança se apropriar de códigos culturais,
para se desenvolver e se expressar.
Pensando no trabalho pedagógico com intencionalidade e qualidade, se fez
necessário dialogar e trocar as experiências que pontuem, positivamente, as interações
dentro do espaço/tempo no Centro de Educação Infantil, em especial no CEI Flor de
Nápolis no ano de 2016 com os profissionais, crianças e famílias desta instituição.
Neste contexto, de busca e troca, refletimos sobre o nosso trabalho pedagógico
e com base nas experiências vividas anteriormente, realizadas entre os diferentes
grupos do CEI, observamos que poderíamos resgatar e ressignificar esses momentos.
A interação com outras crianças ―

edida que o rupo de crianças intera e,

são construídas as culturas infantis. As crianças aprendem coisas que lhes são muito
significativas na interação com os seus companheiros de infância. O brincar com outras
crianças, portanto, “ arante a produção, conservação e recriação do repertório lúdico
in antil” KISHIM T , 20 0, p 0

Brinquedo cantado: O Pano encantado

É importante oportunizar momentos de interações entre os diferentes grupos
etários, entendendo que o agrupamento por idades é artificial e só acontece na escola.
É importante, ainda, intercalar momentos em que a criança possa brincar sozinha e em
grupo.

148

Destaca-se que é importante haver um equilíbrio na utilização dos espaços nas
instituições de educação infantil, permitindo que a criança possa se deslocar e realizar
movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de referência dos grupos e
envolver-se em explorações e brincadeiras com objetos e materiais diversificados que
contemplem as particularidades etárias, sociais, culturais, étnico-raciais e linguísticas
das crianças e suas famílias.
Para que isso aconteça de forma tranquila para todos os envolvidos, é
necessário planejar as ações, refletir sobre o uso dos espaços e de materiais
diversificados, para assim, oportunizar diferentes possibilidades de aprendizagens por
meio das múltiplas linguagens da criança.
docu ent rio “ territ rio do brincar”, aponta que a in ncia não pode icar
esperando pelas crianças no lado de fora da escola, afirmando que o brincar é uma ação
natural da criança, é a sua forma de descobrir o mundo que a cerca, apropriar-se de sua
cultura, bem como produzir a sua própria cultura. Nas brincadeiras, as crianças além de
socializarem, criam e recriam conceitos, bem como experimentam e testam novas
possibilidades.
Sabemos que cada criança é única e apresenta uma maneira singular de se
expressar, relacionar-se com os outros, manifestar seus desejos e preferências.
Portanto, conhecer a criança é condição para o planejamento das atividades de modo
mais favorável aos propósitos infantis e às aprendizagens coletivamente trabalhadas.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL,
1988), refere-se ao papel do professor sobre o brincar, apontando que ele deve
estruturar o campo das brincadeiras na vida das
crianças, disponibilizando objetos, fantasias,
brinquedos ou jogos e possibilitando espaço e
tempo para brincar. Silva (2017) contribui com
nosso pensar, afirmando que o valor educativo
do brincar é de domínio público e que o brincar
é indispensável para a aprendizagem da criança.
Os professores podem e devem inserir a
brincadeira e os jogos educativos no CEI,
reconhecendo-a

como

uma

via

para

Cabaninhas com lençóis no parque

se
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aproximar da criança, com o objetivo de ensinar brincando, possibilitando diversas
formas de interação, o que serve para reforçar a importância para o desenvolvimento
da criança. Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, faz
referência aos estudos de Vigotski, afirma que a interação social é:
...um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos
com modos histórica e culturalmente determinados de
agir, pensar e sentir, sendo inviável dissociar as dimensões
cognitivas e afetivas dessas interações e os planos
psíquico e fisiológico do desenvolvimento decorrente. [...]
a interação social torna-se o espaço de constituição e
desenvolvimento da consciência do ser humano desde
que nasce. (VYGOTSKY apud BRASIL, 2006a, p. 14, grifo
nosso.)

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
O Centro de Educação Infantil Flor de Nápolis, por representar o cenário no
qual ocorreu a prática docente, foi objeto de ação desta temática/Projeto. Ação docente
que representa o trabalho coletivo. A ideia é a de que a preparação para o exercício da
docência precisa considerar as especificidades no âmbito da instituição da educação
Infantil, proporcionando prévias reflexões aos docentes sobre a construção de
propostas curriculares diferenciadas, que venham ao encontro das necessidades das
crianças no seu processo de construção do conhecimento.
A figura do professor poderia simbolicamente ser
comparada com a de um maestro criativo que exigiria dos
componentes da orquestra: organização, iniciativa
própria, envolvimento, dedicação e, principalmente, ações
coletivas desencadeadas por processos participativos.
Sendo criativo, articulador, mediador e desafiador, o
professor apostaria em todos os meios e recursos
existentes para consolidar a construção do conhecimento
(BEHRENS, 1996, p. 64).

O Desenvolvimento do projeto aconteceu no Centro de Educação Infantil Flor
de Nápolis, no município de São José, que atende crianças na faixa etária de 02 a 06
anos, nos turnos matutino, vespertino e integral.
O planejamento das atividades propostas na instituição é realizado
semanalmente. O trabalho está pautado no PPP da instituição, que tem por objetivo
mediar a criança na sua trajetória de mundo, sendo sujeito co-construtor, que através
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das transformações do meio e das suas próprias modificações, utiliza suas capacidades e
seus potenciais para desenvolver e apropriar-se do conhecimento.
O projeto das interações e brincadeiras surgiu a partir de uma inquietação, de
observações á cerca do cotidiano da instituição, neste contexto, de exploração e troca,
refletimos sobre o nosso trabalho pedagógico e com base nas experiências vividas
anteriormente, realizadas entre os diferentes grupos do CEI, observamos que
poderíamos resgatar e ressignificar esses momentos.
Desta forma partimos para o olhar sensível/observador, buscando os interesses
e as necessidades das crianças, com a finalidade de tentar construir novos tempos e
espaços que garantissem os direitos da criança enquanto ser histórico-social.
Ter como princípio norteador a concepção de criança sendo construtora implica
compreendê-la na relação com os outros sujeitos, também protagonistas na relação
educativa formando um tripé: crianças, profissionais e famílias, atuando juntas na
organização da rotina na instituição de forma ativa. Entendemos como participação
ativa toda forma de manifestação por meio das múltiplas linguagens que a criança
utiliza para comunicar-se.
Por

meio

de

documentos

pedagógicos

(PPP,

Planejamentos

e

registros) e das manifestações infantis,
pôde-se perceber como as crianças vinham
organizando-se nos diferentes espaços da
instituição, bem como elas se envolviam
com seus pares e crianças de outros grupos,
que por sua vez era um encontro entre
irmãos, entre vizinhos, ou somente entre os
pares com as diferentes profissionais o que
demarca a ideia da coletividade possível na
Cama de gato com elástico

educação.
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Oficina de pintura no parque

Desta maneira, as profissionais iniciaram discussões nos grupos de estudo e nas
reuniões pedagógicas, acerca da transformação de alguns espaços externos, da maneira
como estávamos significando espaços como: o parque, o refeitório e o pátio interno;
Visando contemplar a vivência da infância diversificando os tempos e proporcionando
interações e brincadeiras que contemplem o múltiplo convívio entre os pares das
diferentes faixas etárias, onde o lúdico, a representação, a investigação e a ampliação
do conhecimento aliados ao exercício da autonomia se fizessem presente em todos
estes momentos.
As relações dentro deste espaço
estão

calcadas

na

ética,

respeito

e

cidadania, de fato e de direito, refletindo e
aparecendo em nossas atitudes. Pra tal,
observamos,

planejamos,

observamos,

registramos, analisamos e concluímos que
as crianças nos indicavam, nos seus modos
de ser e agir, que desejam momentos que
envolvam desafios e novas descobertas que
possam extravasar sua energia através das
múltiplas linguagens. Planejamos diversas
Brincadeira com água

ações, como a organização das interações e
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brincadeiras nos espaços coletivos, parque e pátio interno aconteciam semanalmente,
duas vezes na semana. No período matutino, nas terças-feiras, e no período vespertino
nas quartas-feiras, onde havia uma escala, que cada turma planejava uma ação no dia
correspondente.
As ações de interações e brincadeiras aconteciam em forma de oficinas,
brinquedos cantados, festas temáticas, desfiles de fantasias, teatro das professoras,
ressignificando os espaços com materiais diversificados, banhos de mangueira, cabanas
no parque, bolinha de sabão etc.
A

participação das famílias foi outro fator

muito

importante

no

desenvolvimento deste projeto. Mensalmente colocávamos nas agendas das crianças o
calendário das ações para que as famílias pudessem se inteirar da rotina, colaborar e
participar conosco.
A interação entre a instituição de Educação Infantil e as famílias das crianças é
crucial para o desenvolvimento social e afetivo da criança. Do ponto de vista das
brincadeiras, essa interação pode contribuir para ampliar o repertório de todos e
possibilita a aprendizagem do respeito às diferentes formas de vida dos vários grupos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As

questões

referem

às

brincadeiras

que

se

interações

e

devem

levar

em

consideração os diversos campos
de

conhecimento,

atitudes

dialéticas

para
a

gerar

fim

de

acompanhar o ritmo acelerado
das

mudanças

que

ocorrem

na

Oficina de desenho e dobradura

sociedade. Deve ainda, criar métodos
de transformação da realidade social, bem como aprender a superar as limitações
pessoais e as frustrações que possam vir a ocorrer no processo. Acreditamos que a
educação do futuro requer uma postura de totalidade, que leve em consideração
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aspectos político, econômico, cultural, com a finalidade de promover transformações na
realidade social.
A criança no espaço escolar convive com a diversidade e poderá aprender com ela.
Singularidades presentes nas características de cultura, de etnias, de regiões, de famílias, são
de fato percebidas com mais clareza quando colocadas junto a outras. A percepção de cada
um, individualmente, elabora-se com maior precisão graças ao outro, que a coloca como
limite e possibilidade (BRASIL, 1998)

O Cotidiano no Centro de educação Infantil Flor de Nápolis é um grande
desafio, pois exige dos profissionais abrir-se para o novo, o imprevisível, a descoberta, o
prazer, a ludicidade e ao movimento dialético de desconstruir e construir novos saberes
frente à infância.
Para tanto, o professor deve sempre observar e registrar o comportamento de
cada criança e do grupo de crianças. Estar atento aos diferentes movimentos de
brincadeiras e interações travadas no cotidiano, são condições necessárias para
compreender como a criança se apropria de modos de agir, sentir e pensar
culturalmente constituídos.
Para isso é preciso pensar um planejamento a partir da criança e não a partir do
adulto. Planejar um cotidiano que comporte a diversidade, onde a criança seja
percebida como sujeito de múltiplas dimensões (SÃO JOSÉ, 2000).

Teatro das professoras: Tumbalacatumba
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10. A DESCOBERTA DO NOME DAS COISAS, UM MERGULHO NO MUNDO
DAS LETRAS
FRANCIELY VIEIRA LIVRAMENTO MARTINS E SAIONARA SANTOS DE SOUZA
CESCONETTO

INTRODUÇÃO
Como todo início de ano, nós
professores
expectativas,

nos

vemos

possibilidades

cercadas
e

de

incertezas

relacionadas às múltiplas possibilidades que
um ano letivo nos reserva – ainda mais
quando o grupo em questão é um GVI.
Nesse sentido, antes de idealizar/planejar um projeto, buscamos primeiramente
olhar atentamente para conhecer as crianças, nos aproximar, perceber como se
constituíam suas relações, do que brincavam e o que buscavam, pois só assim pensamos
entender o que necessitam e esperam encontrar neste espaço institucional.
Com a convivência e observação das crianças do GVI percebemos que elas eram
muito curiosas para saber/descobrir o que estava escrito nos lugares, nos livros e
revistas que manuseavam, nos cartazes que viam, além disso, demostravam muito
prazer ao brincar.
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Respeitando seus indicativos, optamos por trabalhar a escrita relacionada aos
aspectos de identidade, tendo como objetivo dar condições para contribuir com o
desenvolvimento integral das crianças nos seus processos de aprendizagem e
desenvolvimento.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
É necessário iniciar trazendo a concepção de criança contida nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2010), onde consta que ela é:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura.

Frente a isso, iniciamos reflexões sobre possíveis proposições que considerassem
as crianças como sujeitos de direitos, criadores de cultura, que estão constantemente
sendo influencias pelo meio social em que vivem.
Dessa forma, organizamos nossas propostas através das interações e
brincadeiras, eixos do desenvolvimento apontados nas DCNEI (2010) e na Proposta
Curricular do Município de São José (2000), bem como consideramos os eixos presentes
no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI, 1998).

Demos vida a esses eixos por meio do conhecimento da origem do nome de
cada criança, reconhecendo e identificando-o em diversas situações; por meio das
157

brincadeiras conhecemos o alfabeto; oportunizamos o manuseio e o contato com
diferentes gêneros textuais; valorizamos suas produções e descobertas;

o

desenvolvimento da autoestima; brincamos com histórias; com brincadeiras cantadas;
Buscamos a ampliação da comunicação e expressão; ampliação do conhecimento do
mundo e da cultura; desenvolver o diálogo e a afetividade com os colegas e com as
professoras; compreender que as letras formam outras palavras além do seu nome,
incentivamos a produção de textos orais de forma coletiva; identificar os números;
conhecimento e valorização da sua cultura; entre outros.
Desde a idealização do projeto, tínhamos como objetivo envolver não somente
as crianças do grupo, mas também suas famílias. Para que elas percebessem a
importância da relação família e Centro de Educação Infantil e do papel de cada grupo
nessa relação, Krammer (2002) nos ajuda a refletir:
“Final ente, sabe os que o trabalho conjunto escola-famílias é um
dos maiores desafios de uma proposta pedagógica, na medida em que
reflete uma problemática social mais ampla. De um lado, a população
não sente como seu um espaço público, mas muito ao contrário,
considera que a rua, a praça, a praia, o telefone ou a escola pública
não são de ninguém. De outro lado, as pessoas não se sentem
responsáveis pelas instituições particulares como uma escola, que
assi , “de e ser cuidado pelo seu dono especí ico” Nesse sentido,
preciso compreender os fatores sociais e políticos que estão em jogo
na relação escola-famílias, não acusando o simultaneamente,
buscando as formas de aproxima-los da nossa proposta e de
aproximarmo-nos de seus interesses KRAMER, 2002, p
”

Tínhamos claro o desafio que poderíamos
enfrentar ao tentar envolver as famílias no
cotidiano escolar e nas atribuições relacionadas
a ele, no entanto, as famílias do GVI de 2017, nos
reservaram uma grata surpresa. No decorrer do
ano, sempre se faziam presentes, preocupadas,
atentas e dispostas a ajudar em todos os
aspectos

pedagógico,

comportamental,

financeiro, entre outros.
A maioria de nossas famílias estava
preocupada com o desenvolvimento de seu filho,
elas

tinham

clareza

de

que

precisavam
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incentivar, cobrar, aproveitar todas as possibilidades que eram apresentadas. Por
consequência, viam as professoras como facilitadoras e instigadoras de todo o potencial
que eles sabiam que os seus filhos possuíam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do ano e do projeto, passamos por muitos desafios, tanto estruturais
como pedagógicos, porém com as parcerias firmadas com outros profissionais e com as
famílias, conseguimos encerrar nosso projeto de forma satisfatória, significante e muito
felizes. Alcançamos a grande maioria dos nossos objetivos, sendo um deles que todos
soubessem reconhecer e escrever seus nomes.
Foi um ano gratificante e prazeroso, vimos que as crianças aprenderam
brincando, e algumas nos surpreenderam de forma muito positiva, melhorando seus
desenhos, pintura. Algumas foram além e superaram expectativas, pois sairam lendo e
escrevendo algumas palavras.
O ano de 2017 foi de muito aprendizado, porque juntos aprendemos a
importância do diálogo e de dar voz às crianças, de buscar trazer sempre as famílias para
participarem do cotidiano do seu filho e entenderem suas dificuldades, suas
potencialidades e, por consequência, o seu dia a dia na instituição.
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11. PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ROSA MARIA DE JESUS DA SILVEIRA E ROSELEI REGINA TITON ROGALSKI

INTRODUÇÃO
“At que os leões tenha suas hist rias, os contos de caça
glorificarão se pre o caçador ”
Provérbio Africano.

Em 2016, os docentes do Centro de Educação Infantil Maria Ferreira, reuniramse para a (re)organização da escrita do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição,
documento democrático, que define a identidade educacional e também indica
caminhos para uma educação de qualidade, que garante conhecimentos de diferentes
linguagens.
Dentre vários temas, abordamos as relações étnico-raciais, configurando-se
como temática que implica em desafios para a compreensão sobre sua importância para
uma educação emancipatória e inclusiva. As relações que nos constituem enquanto
sujeitos culturais e sociais são: étnico racial, diversidade e gênero. A ação pedagógica
deve pontuar, em seu fazer pedagógico, constantes reflexões acerca das palavras que
cercam o universo infantil e são carregadas de sentido e significado, pois muitas vezes
são estereotipados.
Quanto as questões de direito
e

respeito,

cotidiano,

cabe

a

nós,

contribuirmos

nesse

para

a

compreensão desses conceitos, na
vida e na construção da identidade
das crianças, bem como, de que
maneira podemos intencionalmente
desenvolvê-los no nosso cotidiano.
Cabe

ressaltar

que

uma

instituição de educação infantil não é
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composta por crianças e adultos com características somente biológicas, mas por
sujeitos sociais, constituídos e pertencentes a uma etnia, geração e cultura distintas. Isto
é, negros, brancos, origens rurais ou urbanos, católicos, evangélicos, ricos e pobres,
sujeitos sócio-históricos que expressam ao mesmo tempo a unicidade, bem como a
pluralidade cultural que deve ser respeitada.
Nesse sentido, a ação pedagógica deve compreender a criança como sujeito
múltiplo e diverso, sem desconsiderar seus direitos frente a igualdade de acesso aos
bens produzidos pela humanidade. Afinal, como cita Francesco Tonucci 200
criança te

u

corpo e u a hist ria”, por

“a

ais que a criança seja única, a di erença se

apresenta vinda de diversos contextos.
Intencionalidade pedagógica requer que eduquemos integralmente, significa
pensar a aprendizagem por inteiro. A intencionalidade político-pedagógica firma o olhar,
o rumo, o caminho e os resultados que se quer imprimir na educação de crianças. É com
essa intencionalidade que se mobiliza e costura a oferta de experiências capazes de
desenvolver habilidades cognitivas e intelectuais, afetivas, físicas, éticas e sociais. O
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) considera que é:
(...) propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de
ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito
e confiança, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural (p.23).

Sendo assim, sentimos a necessidade de vislumbrar como estava sendo feito
esse trabalho Étnico-Racial no CEI, as perspectivas legais da Lei Federal 10.639/03 e a
Educação das Relações Étnico-Raciais, sua aplicabilidade na ação pedagógica, não na
perspectiva de eventos pré-fixados a partir do mês de novembro com eventos festivos.
Intencionávamos garantí-los em nosso PPP como elementos norteadores de toda ação
pedagógica na unidade, que deve ser pensado com intencionalidade, proposições e
garantias no cotidiano pedagógico.
Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo
pri eiro, te os que: “Todos os seres hu anos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e de consciência e devem conviver uns com os outros em
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espírito de raternidade

48, p 4 ” A escrita

isa a dialo ar sobre as pr ticas

pedagógicas da educação das relações étnico-raciais na educação infantil municipal.

Se pensarmos que no Brasil, a Constituição Federal de 1988 predisse em seu artigo
5º:
“Todos são i uais perante a lei, se distinção de qualquer nature a,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
propriedade […]”

Desta forma, ainda em tempos atuais precisamos democratizar a educação,
reconhecer e respeitar os povos que fazem parte da nossa história, que compõem as
etnias brasileiras. E os centros de educação infantis com suas propostas pedagógicas
devem ser espaços privilegiados que favoreçam a busca pelo conhecimento e
concomitantemente um espaço de desconstrução do silêncio a respeito da educação
étnico-racial como bem explicitado por Mendonça,
(...) na importância da escolha de estratégica pedagógica que favoreça
a afetividade do discurso praticamente presente em todas as
propostas pedagógicas de que queremos formar pessoas capazes de
colaborar com a transformação social, situando-as como sujeitos de
direitos. No entanto, esse discurso, em grande parte das situações, não
se concretiza porque as estratégias adotadas para alcança-lo
permanecem centradas em exposições verbais, sem o estabelecimento
de espaços para diálogos. (MENDONÇA 2013. p.260)

Também carece de políticas públicas eficazes a fim de promoverem uma igualdade
racial, bem como citam os documentos acima. Ressaltando Santos, em sua fala sobre:
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Uma política emancipatória dos Direitos Humanos deve saber
distinguir entre a luta pela igualdade e a luta pelo reconhecimento
igualitário das diferenças, a fim de poder travar ambas as lutas
e ica ente […] te os o direito a ser i uais quando a di erença nos
inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos
descaracteriza. (SANTOS, 2009, p. 15; 18)

O espaço da Instituição deve ser um espaço coletivo de educação para o respeito e
a valorização da diversidade e que nossas crianças precisam ter contato com uma gama
de possibilidades para conhecerem diferentes culturas e, nesse sentido, o baú
multicultural foi uma dessas.
Assim, nosso principal objetivo foi e sempre será auxiliar na construção de seres
humanos que respeitem as histórias de vida e experiências de todos, porque fazem
parte da riqueza humana.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
A presente escrita originou-se em 2016
a partir das inquietudes de professores
atuantes

neste

período,

por

algumas

problemáticas em sala sobre as questões
relacionadas à temática étnico-racial, e
questões

que

emergiam

do

contexto

pedagógico. Percebemos que havia diversas
questões latentes co

u

rupo de crianças de pele “branca”, outras pelo seus cabelos

e cor de pele As crianças de pele “branca” “e cluía ” as de pele ne ra, dessa or a, a
equipe, atenta a isso, fez várias intervenções pedagógicas, porém o silêncio das crianças
envolvidas inquietava/ incomodava as professoras. A alternativa era debruçar-se em
pesquisas para auxiliar as crianças entendendo que criança:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12)

E assim, criamos várias estratégias para solucionar, intervindo pedagogicamente,
contribuindo nessa questão, partindo para a formação contínua dos profissionais,
debruçando nas teorias e documentos legais, dialogando nos grupos de estudo com
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profissionais sobre como o CEI iria atuar sobre essas problemáticas que emergiam do
nosso contexto.
Participação dos profissionais em
seminários, solicitação para o setor de
ERER/ SME da visita do Baú multicultural
na unidade, instrumento pedagógico
mobilizado de propostas pedagógicas,
contendo um cabedal de materiais
fomentadores a respeito da temática,
foram algumas estratégias.
O Baú multicultural tem como seu maior tesouro a diversidade cultural brasileira,
em especial de duas grandes matrizes culturais: a africana e a indígena. Conforme
exigência da LDB, advindas da das leis 10.639/03 e da 11.645/08, na época ele passava
pelas unidades educativas de São José.
Os contos e as histórias povoam o universo infantil. Principalmente com relação
aos contos, ao longo da história se enfatiza aqueles de tradição europeia. Faz-se
necessário ampliar o repertório das nossa crianças, propondo outros referencias,
apresentando as diferentes culturas.
Refletindo sobre intervenções pedagógicas positivas, a partir da solicitação do
envio do baú literário à nossa unidade e seu riquíssimo acervo, com o aporte para
diversas contações de histórias oferecidas, conseguimos realizar diversas intervenções.
U a das hist rias contidas no baú cha ou bastante a atenção das crianças: “
Mundo no Black ower de Tai ” A re erida obra conta a história de uma menina negra
que tem orgulho do cabelo crespo
com

penteados

blackpower,

enfeitando-o de diferentes formas.
A

partir

daquele

momento

começou-se a enfeitar cabelos de
meninas
Percebendo

e

meninos
que

a

do

CEI.

proposta

pedagógica estava em rumo assertivo,
todos os professores se envolveram e,
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por meio de propostas coletivas de trabalho, engajaram- se para organizar materiais,
espaços e tempos.
Con or e asse ura as Diretri es 20 0, de e os propor “

reconheci ento, a

valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas,
afro-brasileiras, be

co o o co bate ao racis o e

discri inação” BRASIL, 20 0,p

21). Outra ação que se originou desse processo formativo foi a compra de bonecas
negras para o CEI, visando ampliar o acervo da unidade, já que não tínhamos essa raça
representadas nos brinquedos.
Notamos que conseguimos oferecer para todas as crianças daquela unidade
educativa condições de sociabilidade, recursos de brincar e desfrutar de seus direitos,
tanto civis como humanos e sociais, exercendo e respeitando os princípios da educação
infantil: Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao
bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem
democrática; Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p. 16 )
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Nosso CEI vem implementando, ao longo de sua trajetória, a desmistificação da
cultura do “E- ento”, para desen ol er te

ticas a repeito da di ersidade tico-racial

em seu cotidiano. Amparados na lei 10.639/03 ( que versa sobre a implementação das
temáticas História e Cultura Afro-brasileira nos currículos escolares, bem como
estabelece a inclusão do dia 20 de no e bro co o “Dia Nacional da Consci ncia Ne ra
nos calendários escolares)

e em outros marcos legais e teóricos, temos como

metodologia de ação desenvolver estas questões integrados nos projetos de trabalho,
de forma processual, dialógica e contextualizada. Consiste, portanto, em uma estratégia
de valorização e respeito à diversidade por uma contra-cultura da invisibilidade.
Nesta perspectiva, realizamos ao logo
do ano de 2015 e de 2016, grupos de
estudos

que

abordaram

temáticas

intencionalmente pensadas, para serem
desenvolvidas junto as crianças, de forma
lúdica e significativa, usando como aporte o
“Baú Cultural”, por e e plo
E assim, com orgulho e alegria, a
nossa ação pedagógica, o trabalho que
realizamos no CEI, culminou com o convite
para a participação no “ ri eiro Encontro
Estadual de Educação das Relações ÉtnicoRaciais EducaERER ” reali ado no Centro
Integrado de Cultura (CIC) no dia 13 de
junho de 2016. Durante a socialização dos trabalhos, a coordenadora pedagógica Rosa
Maria de Jesus da Silveira do Centro de Educação Infantil Maria Ferreira, apresentou
Práticas da Diversidade na Educação Infantil e o Projeto Baú Multicultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente escrita versa sobre práticas da educação étnico-racial na educação
infantil, mostrando que ao longo dos anos travou-se grandes lutas em prol de uma
educação igualitária (como ou tornando-se) construção histórico-cultural. Nesse
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processo apontou-se a educação como grande precursora para a construção de uma
sociedade mais justa, emancipatória e inclusiva.
Observou-se que a educação não é uma simples transmissora de conhecimentos,
mas que ela consegue mudar/transformar conceitos formados equivocadamente
durante anos, combatendo o preconceito na qual as diferenças devem ser respeitadas;
Que é necessário agir localmente para atingir globalmente; Que a ação pedagógica deve
ser planejada e replanejada, refletida sempre na perspectiva do respeito, do direito, da
alteridade, e como ponto de pauta deve constar cotidianamente nas ações, para que
nossas crianças cresçam com esse conhecimento, com essa propriedade, com o
aprendizado necessário e fundamental, com pertencimento étnico.
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12. CONVIVENDO E APRENDENDO COM AS DIFERENÇAS POR MEIO DA
HISTÓRIA: “O CABELO DE LELÊ”
VANDA IVANDIR DOS SANTOS
Participação essencial dos auxiliares de sala: Tatiane Sewald, Fernanda Amaral da Silva,
Ieda Demétrio da Silva Vieira, Stives Lennon dos Santos, e com as Auxiliar de Ensino da
Educação Especial: Marilene Eli Ramos, Fabrícia Maria de Souza e Patricia Lourenço
Thums.

INTRODUÇÃO
O projeto surgiu da necessidade observada de oportunizar a ascensão da
autoestima das crianças.

Teve início no ano de 2015, com uma mascote que

acompanhava o caderno de registro e visitava as famílias. Neste mesmo ano uma
criança negra fazia parte do nosso grupo de referência, e em anos anteriores no CEI a
criança apresentava um comportamento de inquietação, então, percebendo essa
situação, procuramos compreender o porquê dela reagir assim.

Lelê (professora Scheila) recebendo a cartinha do grupo.
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Realizamos um trabalho com toda a turma por meio da literatura, da mascote e
do caderno de registro. A mascote, acompanhada do caderno e do livro, visitou a casa
das crianças, com objetivo de que todas as famílias do grupo pudessem refletir e se
inteirar sobre o trabalho realizado na Instituição.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica:
“ As propostas peda icas das instituições de Educação In antil
deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a
organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: O
reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças
com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o
combate ao racismo e à discriminação; A dignidade da criança como
pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência –
física ou simbólica – e negligência no interior da instituição ou
praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações
para inst ncias co petentes”

METODOLOGIA E DISCUSSÃO

O referido projeto foi desenvolvido através do método lúdico, tendo como ponto
de partida a literatura de Val ria Bel

“ cabelo de Lel ” e a boneca co o

ascote

Nos anos de 2015, 2016 e 2017 o
referido projeto foi desenvolvido no CEI
Professor Antônio Joaquim de Souza,
localizado na avenida Lisboa, no bairro
Forquilhas em São José e em 2018 foi
realizado no C.E.I Erica Schmidt de Souza,
localizado na Rua Alceu Amoroso Lima,
Bairro Real Parque, São José-SC.
Esse projeto foi desenvolvido nos
grupos V, VA e VI, e envolveu toda a
comunidade escolar, ou seja, as famílias, o
grupo e profissionais, respeitando o
interesse das crianças, nesse contexto de
planejamento e ação.
No ano de 2016, no período de inserção, no momento em que as crianças
estavam brincando co

as bonecas barbies a pro essora e a se uinte ala: “Essas
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barbies são todas iguais, bem que poderiam ser diferentes, uma poderia ter cabelo
preto, outra liso, outra enrolado e de várias cores como: preto, castanho, lilás e loiro.
Elas são todas loiras e lisas!” U a criança que
cabelo encaracolado disse: “eu não osto do

ne ra concordou, outra que te

eu cabelo assi

o

enrolado” Veri ica-se a

necessidade de ofertar momentos em que se trabalhe a valorização da autoestima,
incentivando a criança a gostar de si mesma como ela é e também a respeitar o
próximo.
Ao desenvolver atividades com arte e literatura, podemos auxiliar no processo
de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das crianças, contribuindo na construção
significativa do ser realmente humanizado, pois ganhando dimensão dentro do trabalho
pedagógico, trazendo experiências da diversidade, elas são capazes de resolver seus
conflitos e respeitar seus semelhantes. Sendo assim, percebemos a necessidade de
trazer elementos que mostrem outros pontos de vista, outras culturas.
Quanto ao trabalho com a pluralidade cultural, o Referencial Curricular Nacional
da Educação aponta que: “A pluralidade cultural, isto , a di ersidade de etnias, crenças,
costumes, valores etc, que caracterizam a população brasileira marca, também, as
instituições de educação in antil”
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Representatividade: Professora
Michela representando a Lele
(Ano 2018)

Representatividade: professora
Scheila representando a Lele
(Ano 2016)

O trabalho com a diversidade e o convívio com a diferença possibilitam a
ampliação de horizontes tanto para o professor quanto para a criança. Isto porque
permite a conscientização de que a realidade de cada um é apenas parte de um
universo maior que oferecem múltiplas escolhas.
Assim, visando proporcionar a valorização da autoestima das crianças,
procuramos cultivar a valorização do ser humano, auxiliando nas reflexões quanto à
semelhança e diferenças étnicas e sociais, relações familiares, apropriação de valores
como o respeito a si próprio e ao outro. E ainda, buscamos levar a criança a perceber e
valorizar suas heranças genéticas, bem como conscientizar adultos e crianças sobre as
diferenças étnico-raciais, e por fim, incentivar o ser humano a se valorizar, gostando de
si mesmo do jeitinho que é.

Visita ao centro histórico (beco da carioca)
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Pintando o mapa da África

Assim, mandamos algumas questões para as famílias responderem no caderno
de registro, como por exemplo: Qual a reflexão que a família faz em relação a história?
(Esse espaço fica aberto para relatar alguma vivência em relação ao pré-conceito. Caso
não sinta-se a vontade ou não tenha relatos deixe em branco).
Compartilho alguns relatos do caderno de vivências:
“Nossa reflexão é bem simples, pois usamos nossa família como exemplo: eu, a
mãe, sou branca, o pai é pardo e a Julia nasceu com essa pele linda, morena, com
bronzeado natural. O melhor de tudo é que quando existe o amor de qualquer forma, o
tom da pele não faz a menor diferença. Como sempre digo para a Julia, feias não são as
pessoas, mas sim as atitudes de cada um de nós”.
“Meu relato não é em relação ao tom de pele, mas sobre a região de onde
nascemos. Meu marido é nordestino, desde que o conheci percebi o quanto os
nordestinos são discriminados. Ainda não achei um motivo para tanto pré-conceito. A
única coisa que eu sei é que nunca vi um povo tão animado, generoso e receptivo. O
conhecendo só aprendi que todo preconceito termina quando estamos dispostos a
conhecer uns aos outros e nos deixamos livres pra aproveitar tudo que Deus nos dá”.
“O que aprendemos com a história é que não devemos ter preconceitos com os
mais velhos, e nem mais novos, e nem criança. A cor da pele não diferencia se a pessoa é
melhor que a outra, nós somos todos iguais perante a lei de Deus!”.
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“Eu tive preconceito em vários lugares, mas o que me marcou foi na escola,
quando uma professora não gostava de mim por causa da minha cor e me deixava de
castigo sem precisar”.
“A história é muita linda, interessante, agradeço de todo meu coração às
professoras que ajudam a incentivar os nossos pequeninos a não serem preconceituosos.
Esses são valores que irão levar para sempre... O meu muito obrigado e parabéns!”
“Gostaria de relatar uma indignação. É incrível como o jovem que não tem
respeito algum pelos idosos, além de não ceder lugar para um idoso ainda se atrever a
dizer que o idoso deveria ficar em casa, não dá! É o fim da picada isso! Como se um dia
não fosse ficar velho”.
“Achamos bem criativo em relação da nossa dependência e falar sobre o cabelo.
Gostei porque também apareceram figuras de crianças de cabelos ruivos e loiros, onde
deu também para falarmos que todos somos iguais. A Maria Luiza pediu para escrever
que ama todas as professoras que todas elas são lindas!”.
“Bom, temos várias vivências, quando se trata principalmente de negros, da raça
negra, não tem como não ter. A minha filha mais velha, a E., desde pequena já sofria o
preconceito. Chamaram ela de macaca e, é claro, que tive que conversar bastante com
ela. O meu filho também. Mas, quando chegamos aqui em Santa Catarina foi bem pior.
Foi na escola, na rua em que moramos, foi difícil, mas estamos prontos para lidar com
essa situação. Eu amei esse tema porque há um tempo atrás a minha filha falava muito
em alisar o cabelo, passar chapinha, chegou até a cortar o cabelo, mas nós familiares
sempre falamos com ela sobre valores. É muito importante nós pais falarmos sobre esses
assuntos, independente de sermos ricos ou pobres, negros e pardos de tudo há um préconceito. Acho que nós que somos pais temos que passar algo positivo para nossos
filhos, até eles crescerem e passar pros filhos deles e assim sucessivamente acabar com
tudo isso.”
“Eu, como mãe, sofri muito preconceito pelo meu cabelo que é parecido com o da
Lelê. Já o pai sofreu com o preconceito por ser mais cheinho quando criança. Mas,
graças a Deus, superamos essas fases. Por isso, trabalhamos muito a respeito dessas
coisas na nossa família porque nós todos somos especiais, não podemos aceitar esse tipo
de injustiça. E o mais importante: devemos nos amar como somos”.
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Os relatos das famílias foram de alegria,
admiração e agradecimento por abordamos esse
tema em sala de aula. Quando pensamos no caderno
de vivências e os personagens para visitar as famílias,
não imaginávamos um retorno tão positivo. Foi muito
gratificante essa parceria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar um tema como esse nos trouxe grande satisfação, pois percebemos no
cotidiano o envolvimento e interesse das crianças e das famílias, de maneira que
podemos observar as mudanças no comportamento e nas interações na sala de
referência.
Ao percebermos o envolvimento e alegria das crianças, e ao lermos o relato das
famílias, compreendemos quão abrangente e significativo foi abordar esse tema. Nossos
objetivos foram alcançados, quebrando paradigmas e conceitos pré-estabelecidos pela
sociedade. Gratidão!
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13. A MALA VIAJANTE
EDINALVA DE SOUSA MIRANDA
INTRODUÇÃO

A prática pedagógica do Centro de
Educação Infantil José Nitro, é pautada de
acordo com as Propostas Curriculares do
Município de São José (2000,2008), com
as Diretrizes Curriculares para a educação
Infantil, com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação infantil e leva
em consideração todos os documentos que asseguram os direitos legais para as
crianças.
Sendo assim, com respaldo nestes documentos, refletindo sobre a possibilidade
da pedagogia dos projetos que a educação infantil de São José nos oferece,
considerando as crianças como protagonistas nesse processo, buscamos contribuir para
a ampliação do repertório, das características cognitivas, culturais, sociais e emocionais
delas, por meio do fantástico mundo da mala viajante e suas histórias. Com o
planejamento das diferentes experiências do projeto proporcionamos situações em que
as crianças puderam se apropriar das diversas linguagens, sem deixar lado a imaginação,
a brincadeira, a socialização, a tomada de decisões e concomitantemente a apropriação
de regras, construídas pelo próprio grupo ou que já existiam.
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Sendo assim, pontuamos que na Educação Infantil é através do brincar que as
crianças aprendem, se desenvolvem e ampliam suas experiências e potencialidades,
especialmente na primeira infância. O aprendizado requer pensamento ativo, crítico,
experiências, a maior gama de vivências possíveis, aprendizagens através do concreto
para descobrir como funciona o abstrato, o contexto que está inserida, bem como o
meio em que vive.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
O projeto Mala Viajante surgiu no período de adaptação das crianças do CEI
José Nitro no ano de 2015. Elas demonstravam grande interesse pelo mundo da
fantasia, da literatura, das histórias infantis, evidenciando nas brincadeiras e conversas,
no momento das atividades, nas interações com o grupo e com as professoras.
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Dessa forma, com as observações e registros realizados, fomos construindo com
e para as crianças o projeto, pois estavam com a curiosidade aguçada pela Mala. Foi
muito prazeroso desenvolver o projeto visando ampliar o mundo imaginário das
crianças, onde com diferentes histórias, personagens, objetos, contribuímos através do
lúdico para os processos de aprendizagem e de desenvolvimento delas.
Segundo Cunha (2005):
A literatura Infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte:
fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida,
através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o
real, os ideais e sua possível/impossível realização (CUNHA, 2005, p.
27).

Diante dessas transformações, o projeto Mala Viajante, possibilitou para as
crianças um novo mundo, uma nova leitura de mundo através das imagens, das
histórias, ampliando a capacidade simbólica de fantasiar, de abstrair, de criar e recriar
com as histórias vinculadas ao projeto.
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Tudo isso se deu graças a possibilidade de aprender brincando, sonhando e
imaginando através do mundo colorido das histórias infantis, da música, do teatro, do
imaginário, do mágico. As crianças elaboram um mundo de fantasias que passa a fazer
parte do enredo, se apropriam desse contexto, trazem para si os personagens, os fatos,
refletindo no seu modo de pensar e agir. Priorizando as princesas e os príncipes, as
fadas e bruxas, sendo os heróis os preferidos, partindo do mundo concreto do livro para
o imaginário, para o abstrato.
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Segundo Abramovich:
Ler histórias para crianças, sempre, sempre.... É poder sorrir, rir,
gargalhar com as situações vividas pelas personagens, com a idéia do
conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então ser um pouco
cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, de divertimento...
(ABRAMOVICH, 1997, p.17)

Assim, a infância é um mundo colorido, repleto de sonhos, de curiosidades,
imagens, descobertas e a Literatura dentro da Mala Viajante veio ampliar esse mundo,
por meio dos livros, de objetos, de personagens e passeios onde os mesmos vão
descobrindo, crescendo, experienciando outras formas, cheiros, sensações, emoções,
compreendendo, formando leitores com o discernimento de ler e compreender o que se
está lendo, pois nesse mundo é permitido sonhar.

A Mala Viajante leva a criança a sonhar, brincar, ler, compreender e sonhar com
diferentes imagens. E a literatura de histórias é um momento em que a criança passa a
conhecer a forma de viver, agir, pensar. A boa leitura ou encenação de uma história
através da hora do conto possibilita que a criança amplie seu meio cultural que alimenta
a imaginação e desperta o prazer pela leitura. Diante do exposto, Abramovich destaca:
É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos
impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos, dum jeito
ou de outro, através dos problemas que vão sendo defrontados,
enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada
hist ria cada u a a seu odo … É cada e ir se identi icando co
outra personagem (cada qual no momento que corresponde àquele
que está sendo vivido pela criança) ... e assim, esclarecer melhor as
próprias dificuldades ou encontrar um caminho pela resolução delas...
(ABRAMOVICHI, 2005, p.17).
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Com isso, no momentos de contar
a história, através da hora do conto,
quem representa os personagens deve
passar para a criança segurança e
intimidade

com

o

que

vai

ser

representado, contribuindo de forma
efetiva para que as crianças ao assistirem
a

encenação

consigam

levar

seu

imaginário para dentro da história,
criando e recriando, através do lúdico,
possibilitando que a criança sinta a
história, assuma papéis, desenvolvendo
sua autonomia.
Diante disso citamos Abramovich (1993, p. 16)
Ah. Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir
muitas histórias ... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um
leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de
descoberta e de compreensão do mundo...
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Portanto, ao ouvir as histórias os fatos ficam gravados no inconsciente da
criança, onde o resgate dessa arte milenar pelos professores no cotidiano da sala de
aula reflete de forma positiva no processo de aprendizagem e desenvolvimento.
Englobar a Literatura Infantil nos planejamento através da mágica de ouvir
histórias, lidas ou contadas e, acima de tudo, possibilitar que as crianças vivam a
infância com a fantasia, o faz-de-conta, permeados pelo lúdico é uma grande
possibilidade nas mãos dos docentes. Diante disso, Abramovich (2005, p. 22), destaca “E
assim acabou a história, entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte
outra”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do rojeto “Mala Viajante” oi possí el eri icar o interesse dos
pequenos pela literatura infantil, juntamente com a contação de histórias, que
proporcionam o desenvolvimento intelectual da criança, dentro do contexto da
Educação Infantil, despertando nela o prazer pela leitura. Ao contar história é
evidenciado o som da voz, os gestos, o olhar de quem conta, sendo ferramentas
essenciais utilizadas para o despertar das sensações, do prazer de ouvir, da criatividade
e emoções de quem escuta.
Cabe ressaltar que, ouvindo história, a criança terá sua criatividade aguçada e
assim organizará melhor o seu pensamento para o exercício da literatura, manifestando
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o desejo da ler e saber mais, descobrindo outros mundos pela leitura de histórias,
levando diferentes personagens e contextos, possibilitando uma aprendizagem
significativa partindo do lúdico como fonte inspiradora na contação da história,
retirando esse mundo rico de informações dos objetos encontrados dentro da mala.
Portanto, o projeto Mala Viajante transforma um objeto em uma fonte
inspiradora de magia, de colorido, onde possibilita para a criança uma aprendizagem
carregada de signos, partindo do concreto, levando para o mundo da fantasia e dos
sonhos, contemplando diferentes contextos vivenciados pelo cotidiano da criança
contribuindo na formação crítica buscando integrar a prática com a teoria através das
múltiplas aprendizagens no cotidiano do CEI.
MALA VIAJANTE
DA IMAGINAÇÃO DAS CRIANÇAS
DE BRINCAR, DE VIAJAR
DESCOBRIMOS UMA MALA
QUE GOSTA DE PASSEAR
ELA É TODA ENFEITADA
COM FITAS DE TODA COR
E POR ONDE ELA PASSA
FAZ FLORESCER O AMOR
EM TODAS AS SUAS CHEGADAS
SEMPRE TRAZ ANIMAÇÃO
EUFORIA E SORRISOS QUE NOS CAUSAM ADMIRAÇÃO
DENTRO DELA TEM HISTÓRIAS,
FANTASIAS E ADEREÇOS,
MUITAS MÚSICAS, PERSONAGENS
QUE ALGUNS EU NEM CONHEÇO
AH MALA VIAJANTE VOCÊ ME FEZ VIAJAR
ME LEVOU A LUGARES QUE NEM PODIA IMAGINAR
COM VOCÊ APRENDEMOS A DAR ASAS À IMAGINAÇÃO
E MANTER SEMPRE VIVA A ESPERANÇA EM NOSSOS CORAÇÕES.
REFERÊNCIAS
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14. CANTIGAS DE RODA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
GREICY CONCEIÇÃO ROSA
INTRODUÇÃO
As cantigas de roda fizeram parte da infância da maioria dos profissionais da
Rede Municipal de Ensino de São José, mas com os avanços tecnológicos e a expansão
do mercado musical infantil, houve o esquecimento das cantigas de roda por parte da
maioria dos profissionais na Educação Infantil no cotidiano da sala referência e também
por parte das famílias.
As cantigas de Roda são canções populares com repertório riquíssimo. Sua
prática é comum em todo o Brasil e faz parte do folclore brasileiro. De modo geral,
consiste em um grupo dar as mãos e cantar uma música, com características próprias,
de uma cultura local, letras com rimas para facilitar a memorização e, geralmente,
contam com gestos e expressões corporais. Há algumas características que elas têm em
comum, como por exemplo, a letra. Além de ser uma letra simples de memorizar, é
recheada de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da música uma brincadeira.
Diante dessa realidade, a temática buscou promover um resgate das cantigas de
roda que trazem um repertório riquíssimo e contribuem de maneira ímpar para a
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, de forma lúdica, nos espaços
educacionais. Ela é uma grande expressão folclórica e acredita-se que pode ter origem
em músicas modificadas de um autor popular ou nascidas anonimamente na população
(OLIVEIRA, 2013).
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Se undo o RCNEI

8 , “co

a utili ação da

úsica no trabalho com crianças o

objetivo é desenvolver certas capacidades como: ouvir, perceber, e discriminar eventos
sonoros di ersos, ontes sonoras e produções

usicais” e ainda aponta a

úsica co o

uma linguagem que reflete sensações, sentimentos, organização quanto a questão do
som e/ou silêncio, etc.
Sabemos que as crianças amam música, movimento, expressões, e as cantigas
tem uma contribuição importante na formação das crianças no processo
desenvolvimento, pois elas ampliam a imaginação e a criatividade, a integração, a
linguagem, a socialização, a concentração e memória.
Esta prática, hoje em dia caiu no esquecimento da população brasileira.
Atualmente, com os rápidos avanços tecnológicos, as brincadeiras de roda, as cantigas,
até mesmo as brincadeiras na rua estão se tornando algo raro, o que é lamentável, pois
é deixado de lado um mundo rico em culturas e informações geracionais com
possibilidades para as crianças. Oliveira (2013) traz que:
Os avanços tecnológicos que vivenciamos são de suma importância,
mas surgem também os problemas acarretados por esses avanços, que
limitam muito as crianças, pois perdem parte da sua infância que seria
utilizada brincando, pulando, correndo e, em vez disso, estas, apenas
se permitem ficar o dia todo em frente à televisão, ou a um
computador.

As cantigas de roda podem auxiliar de diferentes maneiras nos processos de
aprendizagem e desenvolvimento, pois ampliam a imaginação e a criatividade. Dessa
forma, no momento de elaborar os projetos no decorrer do ano o professor deve
considerar os gostos e interesses das crianças, e grande parte delas adora música e
movimento, o que é uma ótima oportunidade para introduzir a temática. Essa é uma
ótima estratégia pedagógica, pois partindo do interesse das crianças, podemos
entrelaçar as cantigas com outras temáticas, ou se for do interesse das crianças,
explorá-las de diversas maneiras.
Outro fator a ser considerado na formação das crianças é a interação e
socialização que as cantigas de roda propiciam ao grupo, tendo em vista que a principal
característica delas é serem trabalhadas em roda, bem como a ampliação do
vocabulário, pois além dos versos rimados, simples e curtos, são mensagens com
palavras novas e muitas vezes desconhecidas pelas crianças, sendo um grande auxilio
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para trabalhar questões como a oralidade e grafia, além da apresentação de novos
repertórios musicais e culturais.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Mostrar um pouco da minha prática pedagógica experiência de trabalho que
ocorre desde ano de 2015 nos CEI por onde atuo é apresentar que é possível trabalhar
com a temática.
Segundo Vygotsky (1998), para entendermos o desenvolvimento da criança, é
necessário levar em conta as necessidades dela e os incentivos que são eficazes para
coloca-las em ação.
É de extrema importância a inserção das cantigas de roda nos projetos de
trabalho, vislumbrando estratégias para inseri-las no cotidiano das crianças,
despertando emoções e sentimentos de acordo com a capacidade perceptiva de cada
uma. Por isso quando desenvolvemos propostas que consideram as cantigas de roda
como ferramentas pedagógicas, estamos trabalhando com todas essas possibilidades
Nos momentos em que propiciamos o trabalho com as cantigas conseguimos
aproximar as crianças do campo da imaginação, uma roda com música rimadas traduz
muito do que as crianças podem pensar e ser.
Buscar propor em nossas vivências e projetos essas interações é papel do
docente. Por isso, o planejamento deve conter momentos que resgatam a cultura das
cantigas, ampliando o repertório musical e cultural das crianças e promovendo, assim, o
seu desenvolvimento integral.
Para Martins (2012, p. 19), a
cultura

“o jeito de as pessoas

conviverem se expressarem, é o
modo como às crianças brincam,
como os adultos vivem, trabalham,
ae

arte” A autora entende que

nas cantigas, mesmo

sem um

brinquedo, a criança está brincando e
envolvendo a cultura em sua brincadeira.

185

Torre

8

nos di que: “os conteúdos dos te tos po ticos das canti as de roda

englobam conceitos, ideias, maneiras de pensar, agir, valores e criação abstrata, como
idioma, literatura, ciências, filosofia, lei, reli ião, arte” T RRE apud MARTINS, 20 2, p
21): Nesse aspecto a cultura das cantigas de roda é uma brincadeira que cruza
diferentes tempos e lugares, passado, presente e o objetivo do projeto em estudo é
garantir que essa cultura permaneça viva na memória e que as crianças sejam
propagadoras dessa cultura no tempo futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto da educação Infantil, nos deparamos com muitas nuances, e é
necessário considerar no cotidiano as brincadeiras e interações, juntamente com as
linguagens, conforme diversos documentos orientadores nos falam (BRASIL, 2010; SÃO
JOSÉ 2000,2008).

Devemos, enquanto docentes, propor vivências com essas interações. Por isso, o
planejamento deve conter momentos que resgatam a cultura das cantigas, ampliando o
repertório musical, social, corporal e atitudinal das crianças, bem como a socialização,
promovendo o seu desenvolvimento integral. Por isso, ao desenvolvermos propostas
que consideram as cantigas de roda como ferramentas pedagógicas, conseguimos
trabalhar com elementos essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento das
crianças visando uma educação de qualidade.
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Crianças são sujeitos singulares, que vivem e experimentam a infância de
maneiras diferentes, dessa forma, proporcionar linguagens significativas e inovadoras
para eles, faz parte da realidade educacional. Quando o professor se coloca como
sujeito na ação, realiza uma aproximação da relação criança/criança e criança/professor.
Permita-se interagir e se tornar mais um personagem naquela cantiga!
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15. O PAPEL DO PROFESSOR NA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS
ALDA LUCIA DA SILVA E TATIANE HEINZ
INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste em apresentar o projeto pedagógico de duas professoras e
de seu grupo de 23 crianças de 4 e 5 anos em 2017 no CEI São Francisco de Assis. Esse
grupo se constituiu por crianças que, na maioria, frequentavam a instituição no ano
anterior e algumas que eram novas.
Todo início de ano é bem desafiador, período de inserção, momento de integrar,
explorar conversas, brincar, conhecer e observar. Sabemos que o professor precisa estar
atento aos movimentos do grupo, suas falas, desejos e necessidades para entender e
conseguir mediar junto a eles uma proposta de projeto pedagógico.

Escrevendo uma carta

Foi dentro deste cenário que percebemos, durante as brincadeiras, muitas falas e
conflitos sobre a questão de pertencimento ao papel e funções de menino e menina,
co o por e e plo: ‘’ enina não diri e ca inhão’’, “ enino não a co ida”, “não
se ura bolsa”, e assi

por diante

A partir dessas observações refletimos que seria interessante elaborarmos um
projeto sobre questões de gênero. Ele aconteceria através de um baú que traria várias
literaturas sobre príncipes e princesas, mas sem enfoque nos papéis estereotipados ou
clássicos da literatura. Queríamos histórias diferentes para dar conta desse assunto.
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Assim, começamos a escrever o projeto de trabalho e confeccionar o baú. Baú
pronto, fomos para as rodas de encontro e, cada vez que mostrávamos o baú e as
histórias, nossos pequenos traziam a conversa sobre um teatro do ano anterior do Peter
Pan. As conversas eram animadas, o foco era o pirata (Capitão Gancho) e o baú era do
tesouro do pirata. Enfim, tentamos muitas estratégias com príncipes e princesas,
histórias diversas, mas não tivemos êxito. O Pirata sempre aparecia. E agora? Nós,
professoras, é que estávamos sem direção.
E foi momento de reflexão, rever qual papel do professor na construção do
projeto. Era preciso buscar fundamentos, pois nós tínhamos um projeto desenhado,
pensado por nós, porém ele foi descontruído pelas crianças. Era preciso ouvi-las,
respeitar seus desejos e curiosidades, já que são elas as protagonistas de todo processo
educativo.
Baseamos nossos estudos, discussões e reflexões nos livros: Projetos
Pedagógicos Na Educação Infantil (2008), das autoras Maria Carmen Silveira Barbosa e
Maria Graça Souza Horn, e Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, da autora
Luciana Ostetto (2002). Essas bibliografias foram fundamentais para que repensássemos
nossos olhares acerca do papel que tínhamos na elaboração e construção de um
trabalho junto com as crianças.

Confeccionando o baú (todo feito pelas crianças)

Concordando co

Machado 2000 , que a ir a que “projetar

u

dos traços

mais característicos da espécie humana, pois a vida é um projeto em permanente
atuali ação”, nos lança os neste desa io de encontrar u a pirata e abraçar u

projeto
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que seria de autoria e direcionamento das crianças, apenas seriamos mediadoras. E o
mais preocupante: como planejar, saber qual próximo assunto, qual direção esse navio
pirata navegaria?

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Partimos para escrita de um novo projeto, baseado na curiosidade e ludicidade,
com o objetivo de instigar as crianças a fazerem perguntas sobre os conhecimentos
acumulados pela humanidade, bem como suas inquietações e desejos, ampliando suas
vivências, aprofundando seus saberes e a elaboração de pensamentos mais complexos
para promover seu desenvolvimento integral, através de pesquisas, fantasia, interação e
brincadeiras.
A pedagogia de projetos possibilita ao professor se reinventar, sair da queixa,
focar numa escuta perspicaz, atenta, tratar o trabalho docente como uma atividade
din

ica e não repetiti a Con or e Rinaldi

4, p

“o pro essor passa a ocupar o

papel de cocriador de saber e de cultura, aceitando com plena consciência a
‘ ulnerabilidade’ do pr prio papel, junto dú ida, ao erro, ao estupor e curiosidade”
E para se reinventar, é preciso planejar, pesquisar... Assim, surge a Pirata Anne,
que envia cartas lá do alto mar. Um ser mágico, que empresta sua linda roupa de pirata
para professora Alda. Quando o baú estava no centro da roda, era sinal que ela
apareceria e a festa estava armada, eles entravam na fantasia e se deliciavam. A pirata
Anne apareceu e iniciou sua aventura com uma carta que falava de valores, sentimentos
para favorecer a construção do grupo, regras de convivências para mediar conflitos.
Criara , então, o “Na io dos iratas do Be ”
Foi uma vivência bastante positiva e vimos o quanto a personagem da pirata
estava conquistando espaço com as crianças. A construção do grupo estava trabalhada.
E agora? Qual direção continuar navegando? Essa estava sendo uma experiência muito
diferente, esse grupo de crianças estava no leme desse navio e as professoras tinham
que estar atentas para perceber qual seria a direção desejada, anunciada por eles.
Vamos adiante...
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Chegada da Pirata Anne pela primeira vez

Com o aparecimento da pirata Anne, as crianças trouxeram a questão do lixo nas
praias, vivências delas com suas famílias. Nossa escuta atenta foi acompanhando o
movimento, pesquisando e planejando, mediando os assuntos que eram trazidos pelo
grupo. Foi dessa forma, enquanto eles demonstravam interesse... e, lá fomos nós, pois
de acordo com Barbosa e Horn (2008, p. 86):

“Ao pro essor cabe prioritaria ente, criar u ambiente propício em que a
curiosidade, as teorias, as dúvidas e as hipóteses das crianças tenham lugar,
sejam realmente escutadas, legitimadas e operacionalizadas para que se
construa a aprendizagem. Pode-se complementar essa ideia com o conceito
de comunidade de investigação, que é um espaço onde há descoberta e
invenção por toda parte, estimulando assim, o pensamento renovado em
todas as áreas. É preciso que a sala de aula e a escola em sua totalidade
tornem-se uma comunidade de investigação, na qual as crianças possam
aprender umas com as outras e dialogar não só com os professores, mas
também com os textos, os materiais, as atividades, criando conhecimentos e
si ni icados co solidariedade social”
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Anne abrindo o Bau para saber o que havia dentro dele

Depois de pesquisarmos a questão do lixo nas praias, na natureza, partimos para
um passeio na Beiramar de São José, junto com a pirata Anne, todos devidamente
vestidos de Piratas do Bem, para uma ação em defesa das praias limpas. Catamos lixos
que estavam na areia. Foi uma experiência incrível para nossos pequenos e para nós,
professoras.

Passeio feito na Beira Mar de São José para catar os lixos da praia
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A partir daí, aquele nosso sentimento de insegurança em relação ao desejo pelo
projeto eleito pelas crianças, já não existia mais. Estávamos encantadas com a nova
proposta de projeto, com a pirata e, principalmente, com as crianças. Nosso olhar sobre
as crianças naquele momento mudou, os vimos interessados, competentes, pensantes,
buscavam soluções para nossos questionamentos, opinavam, queriam compreender
melhor o mundo à sua volta e participar dele, com um imenso potencial, promovendo
mudanças. Eram os protagonistas do projeto e nós, coautoras.

Momento de receber uma visita especial: A pirata Anne

A demanda de curiosidades só aumentava, pois partindo do pirata e da coleta do
lixo começaram a demonstrar interessar pelos seres que habitavam o mar. E aqui, mais
uma vez, buscamos subsídios na teoria, baseadas na fala de Barbosa e Horn (2008), que
dizem:
“co os pequenos, pode-se partir do conhecimento empírico por meio de
visitas, observações, experimentos, dramatizações, formulação de texto
coletivo e descrição de eventos imaginários, deslocando-os para um contexto
de generalização, de abstração. Passar do concreto ao simbólico e ao teórico
e, através da linguagem, não apenas expressa, mas também circunscreve os
modos em que se deve interpretar a experiência. Múltiplas linguagens podem
ser utilizadas, como a visual, verbal, escrita, matemática, musical, corporal,
que são continuamente ampliadas pelo uso de novas tecnologias da
informação e da comunicação. Ao acompanhar o processo de
desenvolvimento dos projetos as crianças vão construindo formas pessoais de
registro e documentação, uma singularidade para aprender a estudar,
descrever, criar uma memória e uma versão, materializar para poder
contribuir mostrando a sua obra. A experiência de aprendizagem dos
conhecimentos por meio da vida coletiva alarga o conhecimento, enriquece o
espirito e o erece si ni icação ais pro unda a ida”

193

Levando

isso

em

consideração,

voltamos nosso olhar à curiosidade das
crianças e passamos para a pesquisa sobre
os animais do fundo do mar que eles
elegeram querer descobrir. Esta estratégia
foi através da pesquisa conjunta, e para isso
contamos com a parceria das famílias como
responsáveis. Este foi e sempre será mais
um importante fator para um bom trabalho
com projetos: a participação das famílias.

Apresentando pesquisa feita em casa por
eles em conjunto com as famílias

Esse requisito para nós, professoras deste grupo, é imprescindível, pois devemos
pensar a relação creche e família como uma parceria fundamental, visto que a forma
como olhamos, nos relacionamos com as crianças, produz nas famílias um novo modo
de sentir, de olhar, de dialogar tudo o que se refere a este universo de pertencimento
de ambos.
Eles elaboravam as pesquisas, desenhos ou colagem dos animais previamente
escolhidos e traziam na data marcada para apresentar ao grupo e professoras. E
gostaríamos de registrar que, com empenho coletivo, todas as crianças e famílias
trouxeram todas às vezes solicitadas (foram várias), tornando essa parceria muito
valiosa e forte.
É preciso sair do discurso que as famílias não participam, e partir para uma
reflexão mais sensível sobre como posso, enquanto educador, trazer a família para o
espaço que lhe é de direito participar, estar presente, opinar, trabalhar junto?
Muitas foram as participações das famílias com materiais reciclados, recursos
financeiro como, por exemplo, para passeio no mercado público de Florianópolis, onde
compramos peixes, camarão, carne de siri, temperos, e voltamos para a creche para
a er u a janta e

u

restaurante de rutos do

ar e co idas de “ ane inho”, co o

pirão de nylon pirão d’ ua , ancho as assadas, en i , u a e peri ncia deliciosa
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Passeio no mercado público de Florianópolis

Outra participação especial das famílias foi com a visita da boneca Anne nas
casas para realizarem o desafio de executar diferentes atividades em família junto com a
boneca. Eles se entregaram a fantasia junto com as crianças e a boneca foi ao shopping,
ao culto, parque, lojas, praça, aniversários e festas de família; fez bolo, dormiu de
roupão, visitou galinheiro e vários outros desafios inventados, que estreitaram laços
entre as famílias, o projeto e a creche.
Nessa viagem com a pirata
Anne muitas foram as propostas de
trabalhos e atividades que, às vezes,
partiram das crianças e outras
vezes, partiram do nosso olhar
atento mediador. Essa mediação foi
se estruturando por meio das falas
das crianças, mas acima de tudo,
pautada

na

documentação

pedagógica como os planejamentos,
registros, avaliação e pesquisas das
profissionais.

Caça ao tesouro, na qual eles se olhavam no espelho e
viam que o maior tesouro de todos eram eles e no fim
ganharam moedas de chocolate.
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Na
situações,

medida

em

motivações

decisões
emergiam,

e

que

do

as

grupo,

encaminhamentos
fomos

buscando

materiais, ideias, recursos e novas
possibilidades se abriam.
Vygotsky (1987) afirmava que
o único ensino bom é aquele que está
diante do desenvolvimento e que o
puxa para frente. A ideia concebida

Festa do fundo do mar - Encerramento com as famílias

através dos projetos, e que ficou
bem clara para nós nessa experiência, é que a interação, a troca, o assunto trabalhado
precede e estimula o desenvolvimento mental das crianças, que ele cria uma série de
processos que de outra forma não seria possível.
Encerramos o projeto com uma confraterni ação cha ada “Festa no Mar”, na
qual preparamos o espaço com uma exposição de nossas produções para receber
nossos convidados especiais: as famílias. As crianças apresentaram todo conteúdo
desenvolvido no projeto e a comoção foi geral, concluímos o quão significativa havia
sido essa viagem para eles e para nós, juntamente com as famílias.
CONCLUSÃO
Uma das questões extremamente importante na construção do projeto é a
parceria entre as professoras do grupo (professora e professora auxiliar). Durante todo
o processo fomos também nos construindo, fortalecendo esta relação de respeito,
trabalho e companheirismo, pois sabemos que ninguém faz nada sozinho, é preciso dar
voz e vez ao papel do professor auxiliar na sala junto às crianças e ao trabalho a ser
realizado.
A fundamentação teórica, as discussões, as escutas das crianças, os
planejamentos, tudo foi feito a dois – e às vezes a três, com a terceira professora da
Isaclara Martins. Quanto a nós, Alda e Tatiana, estabelecemos uma relação de
responsabilidade profissional e comprometimento com a ação e fazer pedagógico junto
às crianças e suas famílias.
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Assumimos o trabalho, nos permitimos estar abertas ao diálogo franco,
navegando no mesmo navio sem fronteiras, planejamos e pesquisamos juntas cada
coordenada para trabalhar com as crianças, vivenciando cada sensação de alegria,
conquista, frustração, aprendizado, de muito trabalho e, com certeza, muito
crescimento pessoal e profissional nesta relação de educadoras.
Por fim, é importante ressaltar que cabe ao professor articular as necessidades,
desejos, curiosidades das crianças aos objetivos propostos no projeto. O planejamento
precisa “sair” do caderno e ser co partilhado co

os adultos e crianças, tornando-se

realidade, concreto e socializado, para autoria e efetivação de todos.
Nesse projeto em especial, o planejamento e os registros tornaram-se diários de
bordo de construção e desconstrução, crescimento e aprendizagem, descobertas e
conhecimentos, saídos de um baú que ganhou os mares num navio em uma viagem
inesquecível na companhia de uma pirata, sua companheira e fiel escudeira dos incríveis
“ iratinhas do Be ”
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16. DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: PORTFÓLIO
JOSIANA CLEIA NASCIMENTO E ROBERTINA SIMONE POLI
INTRODUÇÃO
CEI São Lui , desde o ano de 20
estuda nos

o entos de hora ati idade

reuniões peda
reuniões co
de u

,

icas,

rupos de estudos e

as a ílias sobre a possibilidade

no o olhar quanto ao processo de

docu entação

peda

ica,

buscando

u

re istro peda

ico indi idual port lio que

conte ple as escolhas e as di erentes or as de
aprender e er o

undo, tão especí icas de cada criança

s enca inha entos ora
sobre o recurso peda
eda

ico

Crianças escolhendo os trabalhos para
compor o portfólio

pensados coleti a ente, por

eio de u

ico “port lio”, sendo este inserido no

projeto

rojeto

olítico

da Instituição educati a, respeitando os objeti os e princípios da

educação in antil

Busca os di erentes leituras sobre o
assunto, trabalhando a relação teoria
pr tica,

reali a os

discussões

si ni icati as

constante ente

Inicial ente, destaca os co o u a
das

etas

analisar

os

re istros

descriti os indi iduais das crianças,
pois percebe os que precis a os
Estudos sobre registro individual dos
processos de aprendizagem e
desenvolvimento que compõe o portfólio

a ançar nesse sentido, j que di ersos
re istros apresenta a

o

para crianças di erentes Então, co o

considerar as particularidades e indi idualidades de cada criança e
contínuo co

es o te to

o olhar atento quanto aprendi a e

u

processo

e desen ol i ento?
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Neste conte to, icou e idente que
pr tica peda
peda

i prescindí el repensar constante ente a

ica dos pro essores, na perspecti a da construção de u

re istro

ico a aliação/port lio que respeite os direitos da criança, sobre as di erentes

or as de i enciar e construir seu conheci ento no espaço de educação in antil
Consta nas Diretri es Curriculares Nacionais para a Educação In antil 20

,p

que:
[...] a avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, deve ter a
finalidade de acompanhar e repensar o trabalho realizado. Todos os
esforços da equipe devem convergir para a estruturação de condições
que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da
criança sem desligá-la de seus grupos de amizade.

A proposta de rea aliar a or a e istente de docu entação peda
processos de aprendi a e

ica sobre os

e desen ol i ento da criança no CEI acarretou

re le ão, estudo e desa ios sobre a construção de u

port lio

Entende os co o port lio a docu entação peda

ica da e sobre a criança, na

qual o pro essor a considera co o ponto de partida para planejar seu a er peda
dando isibilidade s

uita

ico,

rias or as de co preender a criança, sua in ncia, alas,

particularidades, pre er ncias, necessidades, neste processo de te po e espaço na
educação in antil
ara enca inhar as ações co

qualidade na

elaboração do port lio precisa os considerar as
pr ticas constantes, tão característica da doc ncia,
co o o ato de obser ar, re istrar, planejar,
oto ra ar, ter u a escuta atenda quanto s alas
das crianças e suas e pressões durante suas
produções ou não
Sendo assi , o port lio para a equipe
peda

ica

u

instru ento de rande alor,

pois ele per ite aco panhar o processo de
aprendi a e

e desen ol i ento da criança, seu

transitar entre as proposições dos projetos,
asse urando
desen ol a

que
da

todas

elhor

aprenda

e

se

Sistematizando e organizando o
Portfólio

aneira possí el
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port lio

u a pr tica que oportuni a ao/ pro essor a obser ar, re istrar,

ediar e e idenciar situações, das quais enha
percorridos pelas crianças, e
e idente nas DCNEI 20

conte plar os di erentes ca inhos

di erentes etapas do desen ol i ento

que ica

, quando nos tra que:

a observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada
criança, de grupos de crianças, das brincadeiras e interações entre as crianças
no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e
crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do
período em diversificados momentos, são condições necessárias para
compreender como a criança se apropria de modos de agir, sentir e pensar
culturalmente constituídos.

Desse
ati idades,

odo, o port lio não pode ser
as si

co o u

processo a plo, co

isto apenas co o u a pasta de
u a isão inte ral e contínua, que

busca conte plar os conheci entos trabalhados nas di erentes reas do currículo da
educação in antil
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trabalho reali ado desta
siste ati ar o que

o port lio, te

proposto s crianças, reali ado co

por elas, cabendo ao pro essor
criare

or a, co

uita qualidade e dedicação

oti -las e esti ul -las a desen ol ere

seus conceitos acerca do

co o objeti o

sua opinião, a

undo e outras possibilidades co o sujeitos autores

de direitos e de eres, nu a perspecti a s cio-hist rica, de trans or ação social
ro o er o trabalho reali ado na instituição, dando isibilidade a todos os
en ol idos no processo educacional, be
elaborações que aranta

co o e peri entar o i ido, as

u a educação in antil co

escute e co preenda a criança co o u
pleno desen ol i ento, ora

e

rias e

qualidade, direitos, que respeite,

ser ati o, ator e autor do processo de seu

os ideais e objeti os propostos nesta or ação

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Para o desenvolvimento dessa temática no CEI e para a formação deste ano,
realizamos uma revisão bibliográfica quantitativa e qualitativa, construída por meio de
artigos científicos disponíveis online, livros relacionados à área da Educação e
sistematização do portfólio, fotos, estudos sobre a Proposta Curricular de São José
(2000,2008), Leis e outros documentos norteadores do trabalho para a Educação
Infantil. Quanto à parte prática, realizamos dinâmicas de organização e estudos,
planejadas pela direção e equipe pedagógica, que culminaram na sistematização das
ações com os profissionais, juntamente com as crianças.
É

importante

documento

sobre

ressaltar
a

que

este

documentação

pedagógica – portfólio – busca demonstrar as
qualificações das ações dos professores junto
às crianças. É um desafio diário e constante a
organização sistemática, com ressignificações
necessárias, para que se alcance maior
qualidade e especificidade no trabalho com
crianças na Educação Infantil.
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Ao iniciarmos efetivamente a
prática da construção do portfólio em
2012, procuramos estabelecer ações
para o trabalho coletivo, tendo como
finalidade que todos os servidores
compreendessem o passo a passo
para a sistematização, unificação e a
melhor forma de se trabalhar com
esse

formato

de

documentação

pedagógica.
A siste ati ação deste

aterial – portfólio –

u

trabalho que e i e dedicação,

criati idade, atenção e conscienti ação sobre o trabalho reali ado para e co

as

crianças, sobre as potencialidades e objeti os das propostas, sobre as ações
peda

icas co

di erentes

intencionalidade Representa u

processo contínuo,

inucioso, e tra

o i entos junto s crianças para sua or ani ação

ara Hernandes o ort lio de e conter,
[...] seleção e ordenação de amostras que reflitam sobre a trajetória da
aprendizagem de cada estudante [criança], de maneira que além de
evidenciar seu percurso e refletir sobre ele, possam constatá-lo com as
finalidades de seu processo e as intenções educativas e formativas dos
docentes (1998, p.99).

O trabalho com o portfólio permite avançar nos processos de aprendizagem e
desenvolvimento de cada criança, observando seus pontos positivos, bem como as
dificuldades momentâneas que precisam de um novo olhar com reflexão sobre o
proposto, culminando nos (re)planejamentos para alcançar verdadeiramente nossas
intenções educativas na educação infantil. Para Ostetto (2000),
Planejar na educação infantil é planejar um contexto educativo, envolvendo
atividades e situações desafiadoras e significativas que favoreçam a
exploração, a descoberta e a apropriação de conhecimento sobre o mundo
físico e social (p.193).

Neste sentido, é preciso documentar, refletir e planejar para o coletivo,
proporcionando diferentes recursos para o sucesso das ações almejadas. Observar e
registrar sobre o coletivo e as individualidades das crianças é um processo que requer
reflexão e aprendizagem sobre elas. Assim, quanto mais soubermos sobre as crianças,
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maior será o acerto sobre um planejamento significativo e atrativo, bem como, melhor
será a escrita do registro individual.
O portfólio da criança apresentará em suas páginas, a sua trajetória e suas
escolhas (atividades), tornando-a ativa do processo de aprendizagem na sistematização
do seu portfólio. A Proposta Curricular de São José (2000, p. 161 - 162) nos aponta o
processo de avaliação como sendo,
Um instrumento de reflexão, por meio do qual o professor não só pensa sobre
o seu trabalho, mas, se inclui como um membro do grupo que está sujeito
também a avaliação por parte das crianças, trazendo elementos no sentido de
redimensionar o seu fazer com elas. Um fazer que não pode ser entendido
somente pela ótica do adulto, do fazer para as crianças, mas, principalmente
pela ótica do coletivo, do fazer com as crianças, num processo de inclusão e
compartilhamento, gerando negociação entre criança-criança, professor(a)
criança, criança-família.

Nesse conte to, os pro essores as precisa

a er u a alta a aliação sobre a sua

unção social no espaço da educação in antil, incluindo-se co o parte de u
de

udança constante e ati a Nesse sentido, por

eio do planeja ento si ni icati o o

pro essor de e oportuni ar que as crianças i a , construa
hist rias e in ncias, be
projeto, do

e din

co o que as a ílias participe

e e peri ente

a cultura,

ati a ente do proposto pelo

ica da instituição, i enciando e peri ncias ricas e di ersi icadas

Escolhendo sua obra preferida

A criança aprende e se desen ol e por
o erecidas a ela, assi

processo

sendo, os pro essores precisa

Desenho livre

eio das di erentes oportunidades
co preender a realidade de cada
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criança por

eio de suas pr prias relações co

o

undo, co

os pares, co

a hist ria e

cultura, e diante disso, o erecer nas suas proposições do projeto, di ersas possibilidades,
potenciali ando o desen ol i ento
Se undo a roposta Curricular de São Jos

2000 p.155 ,

[...] a criança é vista como ser social, cultural e histórico, e se constitui como
tal nas relações que estabelece com o mundo, desde que nasce. É um ser que
aprende e, porque aprende, se desenvolve. É um ser que deseja e, porque
deseja, age relacionando-se com a realidade na busca de compreendê-la.
Nesse processo, crianças e adultos vão se apropriando e produzindo cultura,
tecendo histórias, significando e resignificando o mundo no qual estão
inseridos.

Desta
contribue

aneira, co

intencionalidade nas propostas e ações, os pro essores as

direta ente para a educação de u

sujeito trans or ador da sociedade,

que sabe quais são seus direitos e de eres, que produ cultura
trabalho peda

ico desen ol ido co

bser a-se que todo

as crianças, de e ser entendido co o

erra enta que incenti e a participação, autono ia, a sua identidade criati idade,
produção de cultura e no os saberes
É unda ental ressaltar que a docu entação da criança, o port lio, não
est tico, não indica u

echa ento, u a a aliação ou re istro inal, não

e ou seleção de propostas que estão arqui adas para

e

rias

os projetos, os objeti os,

etodolo ias, recursos e/ou

u a coleção

port lio de e ser

co preendido co o a base que sustenta as quali icações das ações peda
consta

al o

icas Nele

ateriais utili ados, ou

seja, as conte tuali ações das propostas, acrescidas de i a ens, re istros, alas e
e pressões das crianças
port lio

u

processo contínuo, or ani ado co

que ser e para le iti ar o trabalho do pro essor,

todos

ateriais reunidos,

ostrar o que oi i ido e proposto, o

que oi obser ado pelos pro essores as e a or a co o aconteceu o processo de
aprendi a e

e desen ol i ento das crianças
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Estudo sobre o portfólio e a construção do registro individual de educação física.

Esta docu entação peda

ica conta

criança, das a ílias, do pr prio CEI,

uitas hist rias, repert rio cultural da

i ncias que acontece

dentro e ora da

Instituição
Nesse conte to, de e os pensar na relação da a ília co
autora Carla Rinaldi 20 2, p

a instituição, e a

nos ajuda a re letir, pois obser a que:

A documentação proporciona aos pais uma extraordinária oportunidade, pois
lhe dá a possibilidade de saber não só o que seu filho está fazendo, mas
também como e por quê (...). É um ensejo para que os pais vejam aspectos
desconhecidos de seu ilho, eja , e certo sentido, a criança “in isí el” que
raramente conseguem enxergar.

A docu entação real ente oportuni a s a ílias u
da criança na instituição, be
co partilhada entre instituição

co o, acredita os que

aco panha ento da ida
u a responsabilidade

a ília o processo de educar e cuidar, entendidos

nesta etapa co o indissoci eis
osterior ente a toda a or ani ação da docu entação peda
reali a os na instituição a sociali ação co
precisa

desse

ica port lio ,

as a ílias Fica e idente que as a ílias

o ento para se apro i are

e entendere

u

pouco

ais sobre a

educação in antil, sobre seu/sua pr prio a ilho a e sobre o trabalho que reali a os
nas instituições
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Socialização com as famílias.

ara o sucesso da sociali ação h que se le ar e
trabalho de toda a equipe en ol ida Nesse
i port ncia do trabalho peda

consideração a alori ação do

o ento, ressalta os e percebe os a

ico, do projeto, da construção do port lio indi idual,

do re istro indi idual de cada criança, do processo de produção e escolha das
propostas, onde cada criança dei a a sua

arca na hist ria, co

suas escolhas e jeitos

Assi , ica e idente a sua i port ncia
A equipe peda

ica e direção elaborara , ap s

uito estudo, discussões e

di lo os, al uns enca inha entos norteadores para o processo de siste ati ação e
construção deste trabalho coleti o port lio , que co partilha os neste docu ento
Sendo assi , apresenta os e elenca os al uns passos essenciais para a concreti ação
desta proposta nos CEIS:
Primeiro semestre: Capa; No o port lio ; Docu ento: Re istro de u a lon a
ca inhada de hist rias e i ncias no CEI São Lui ; Relação do rupo de crianças e
pro essores; C pia do projeto de sala por rupo/ período; Re istro peda

ico coleti o

do pri eiro se estre sobre o “projeto de sala”

oto r ico :

escrito e

Adaptação/inserção/ações desen ol idas e objeti os alcançados; Re istro coleti o dos
rupos e

relação s aulas de educação ísica escrito e oto r ico ; Conte tuali ação

do desenho li re;

rodução da criança; Conte tuali ação da proposta peda

ica;
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rodução da criança; Outra conte tuali ação da proposta peda

ica; Produção da

criança;
Segundo semestre: Relação do rupo de crianças e pro essores caso tenha
alterado no pri eiro se estre ; C pia do projeto de sala por rupo/período caso tenha
alterado o pri eiro se estre ; Re istro peda

ico coleti o do se undo se estre;

Conte tuali ação do desenho li re; rodução da criança; Conte tuali ação da proposta
peda

ica;

rodução da criança; Outra conte tuali ação da proposta peda

Produção da criança; Re istro indi idual da criança e

relação aos projetos

aprendi a e /desen ol i ento ; Re istro indi idual da criança e
Educação Física Falar u

ica;

relação s aulas de

pouco de cada criança e seu processo de desen ol i ento e

aprendi a e , considerando os objeti os elencados no projeto de sala

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que temos uma longa caminhada de estudos, diálogos e reflexões,
pois discorrer acerca da documentação pedagógica (portfólio) visando os processos de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças é uma tarefa complexa, que requer
cuidado, carinho e muita dedicação.
Sabemos que não existe uma receita pronta, determinada, ideal e/ou finalizada.
É uma longa caminhada de teoria, prática, reflexão, registros, observações, ações,
reflexões novamente, olhar atento sobre as diferentes expressões e manifestações,
sobre relações entre as crianças e os adultos, crianças e crianças, sempre em busca de
uma educação infantil de qualidade para todas as crianças.
Deseja os, co
possa

a or ação e co

este docu ento, que os pro essores as

re letir sobre suas intenções ao planejar, sobre o seu saber- a er peda

considerando e obser ando o coleti o de crianças, trabalhando junto, co
co preendendo as relações sociais e buscando a

ico,

e para elas,

elhor or a de relacionar-se co

todos os en ol idos na educação
Para compreender um pouco do lugar que estamos falando e como interagimos
sobre a escrita e prática de socialização sobre o portfólio, documento considerado
como avaliação processual e contínua dos trabalhos dos professores e dos processo de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, considerando-as participantes ativas e
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principais da construção do portfólio, apresentamos a sua essência e base, sendo a
criança o ponto de partida.
Buscamos mostrar a importância do papel do professor na educação infantil
neste contexto de documentação pedagógica, pois documentando, arquivando dados e
informações das crianças, conhecendo as mesmas, e podendo intencionar com
qualidade suas ações pedagógicas com as crianças é que legitimamos nosso fazer
pedagógico, nosso papel na educação infantil.
O trabalho com o portfólio contribui no ato de repensar a prática pedagógica
desenvolvida, reavaliar a forma de acompanhar os processos de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças, considerando todo o contexto social e cultural no qual
está inserida.
Para finalizar, documentar sobre a criança é conhecer a sua essência, é
possibilitar aprendizagens em um mundo com tantas diferenças e, ao mesmo tempo,
possibilidades, é trabalhar o exercício da alteridade, é planejar para e com as crianças,
registrar sobre as ações e refletir sobre o processo de aprendizagem e
desenvolvimento, sobre as suas relações, com propriedade de conhecê-las em suas
diferentes linguagens.
Enfim, ainda há muito a se dizer sobre os processos de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças, do nosso fazer pedagógico, do cotidiano. Assim, com
carinho, deixamos o convite para visitarem a nossa Instituição e conhecerem nossos
documentos, movimentos e a sistematização da documentação pedagógica – portfólio,
no CEI São Luiz.
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17. ESPAÇO PRA QUE TE QUERO: OS REFLEXOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
GLAUCYA SANTOS ROSA BOURDOT
INTRODUÇÃO
Ao longo da formação acadêmica,
muitas foram as indagações que instigaram e
motivaram meu fazer profissional. Em certo
momento da graduação, na disciplina de
Pesquisa

e

Prática

Pedagógica,

fomos

convidadas a ir a campo e pesquisar sobre
uma problemática que estivesse presente
naquele contexto educacional. A instituição
observada era pública, tendo como público

Crianças brincando dentro da casa da bruxa.

crianças da Educação Infantil.
Nesse contexto, direcionamos nosso olhar à qualidade dos espaços (hall,
biblioteca, parque etc) e refletimos que as possibilidades educativas dos espaços
poderiam ser ampliadas, na medida em que houvesse maior reflexão sobre a
intencionalidade pedagógica no uso, apropriação e (re)criação destes.
Considerando que a temática é de extrema relevância para o campo pedagógico,
sur iu nosso projeto de pesquisa co
na pr tica peda

o título “Espaços: ra que te quero? s re le os

ica” Neste trabalho reali a os re le ões re erentes

nossa i ncia

no campo de estágio. O texto construído
teve como título “a diferença entre o
ambiente e o espaço e suas implicações
para o trabalho pedagógico na educação
infantil”. Para além desta pesquisa de
campo, observei que meu fazer pedagógico
era preciso refletir sobre as relações
pedagógicas presentes nos espaços físicos
Surpresa enviada pela bruxa - construção
de escultura no refeitório.

das instituições e suas implicações. Alguns
questionamentos sobre o quanto os espaços
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se tornavam ambientes de autonomia,
liberdade,

criatividade

começaram

a

perpassar o cotidiano com as crianças.
Percebendo

a

importância

da

reflexão e organização dos espaços para
nosso campo de atuação, contemplei em
Piquenique no parque da unidade

meu planejamento diversas possibilidades de
explorar os ambientes construídos dentro e

fora da sala de referência.
O texto abaixo resgata quais ações planejadas foram efetivadas ao longo do ano
de 2018 para potencializar o espaço. Para embasar teoricamente a pesquisa, apoiamos
em estudos e autores como: Horn (2004), Abramowicz e Wajskop (1999), Barbosa
(2006) e documentos legais, tais como: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (2010), Proposta Curricular do Município de São José (2000 e 2008),
entre outros.

Releitura do objeto no parque.

Esta formação continuada, possibilitada na Casa do Educador, para e com os
servidores das Instituições da Rede Municipal de Ensino de São José, no âmbito da
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Educação Infantil, enfatizou sobre o espaço e suas possibilidades, sobre as minhas
vivências e experiências na graduação e na carreira docente, juntamente com as
observações da prática profissional e ações realizadas como professora no ano de 2018
na Rede Municipal de Ensino de São José.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO

Este trabalho não tem sua base em apenas um local, ele aconteceu em um
primeiro momento resultante de um trabalho de campo (2013/2014), juntamente com
as observações e vivências decorridas da carreira profissional. Em relação às variáveis
pesquisadas, contemplou-se uma abordagem de pesquisa qualitativa. Segundo Minayo
a pesquisa qualitativa,
[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis (1998, p. 21).

Cotidianamente olhando as possibilidades de arranjo espacial, me perguntava,
“

quanto n s educadores percebe os o espaço co o u

a biente de trocas?”

Buscando respostas, procurei refletir sobre minha própria prática. Sendo que o ato de
reflexão faz parte do nosso fazer, promovi para as crianças um espaço de alegria,
autonomia, liberdade, imaginação e fantasia. Percebi que ao trazer elementos novos,
seus olhares e desejos ficavam mais evidentes e seu desenvolvimento era mais
próspero. Nesse sentido percebemos que,
[...]o espaço físico isolado do ambiente só existe na cabeça dos adultos para
medi-lo, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a criança existe o espaço-alegria,
o espaço medo, o espaço proteção, o espaço mistério, o espaço descoberta,
enfim, os espaços de liberdade ou opressão LIMA (1989, p.30) apud BARBOSA
(2006, p. 119-120).

As vivências que serão expostas no discorrer deste texto refletem a minha
prática pedagógica, no sentido de ampliar os espaços das crianças para além da sala de
referência. Portanto, é um conjunto de ações planejadas no ano de 2018, com o grupo
IV-D do Centro de Educação Infantil Érica Schmidt de Souza.
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Após passado o período de inserção, buscamos elaborar o projeto de trabalho,
que surgiu a partir do interesse e envolvimento das crianças, manifestado
cotidianamente. Percebemos que os personagens do imaginário causavam a elas grande
euforia e potencializavam a imaginação.
De os início ao projeto intitulado “Mas, o lobo
personagens do ima in rio por

bon inho, n ? er eando os

eio das lin ua ens” Nesse conte to de i a inação,

faz-de-conta, alegria e encantamento, a Bruxa surgiu como um personagem em
destaque. Por isso, construímos com cano PVC uma casa para ela, com elementos que
foram explorados por todas as crianças dentro e fora da sala de referência. No
momento em que criamos um ambiente novo, como a casa da bruxa, as crianças
criaram, reproduziram e recriaram diversas brincadeiras e histórias.

Aquário construído coletivamente.

Casa da bruxa, construída
coletivamente com as crianças.

Crianças brincando na casa da bruxa.
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Neste contexto, Horn (2004,
p 28 a ir a que “ no espaço
físico que a criança consegue
estabelecer relações entre o mundo
e as pessoas, transformando-o em
um pano de fundo no qual se
inserem emoções. Essa qualificação
do espaço físico é que o transforma
e

u

a biente”
Com o intuito de irmos além

das

paredes

de

nossa

sala,

exploramos, a partir do interesse
das

crianças,

diversas

possibilidades, como por exemplo,
mais um personagem que surgiu: o
pirata;

Construímos um

barco;

Utilizamos da estrutura da casa da

Caça ao tesouro pelos espaços do CEI... tesouro
encontrado.

bruxa para criamos um aquário; Realizamos a brincadeira de caça ao tesouro, que
aconteceu por todo o CEI, onde por meio de pistas navegamos no hall de entrada da
unidade, com barcos de rolha de cortiça em bacias e piscinas.
Com isso, buscamos nos espaços presentes na instituição possibilitar propostas
que explorassem e permitissem o movimento das crianças. Objetivamos que as crianças
transcorressem pelos ambientes de forma a modificá-los e recriá-los, pois “todo espaço
físico é um território cultural: a ser ocupado, construído, bagunçado, organizado,
arcado por e peri ncias, senti entos e ações das pessoas” ABRAM

ICZ,

AJSK

,

1999 p. 30).
As histórias estiveram presentes em todos os personagens explorados por nós.
Buscamos realizar piqueniques e contações de histórias fora da sala, em espaços como o
hall e o parque. Possibilitamos a criação de diferentes ambientes, permeados pela
literatura infantil, com a visita de alguns personagens apresentados às crianças, como a
sereia, a bruxa e a princesa Laura. Mexemos e mergulhamos no imaginário das crianças,
trazendo e entregando a elas surpresas enviadas pelos personagens.
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Para

além

das

ações

citadas acima, propomos outras
relacionadas a restruturação do
espaço da sala, criando cantos,
promovemos
liberdade

a
as

manuseamento

autonomia
crianças
do

e
no

material

coletivo e individual. Para Barbosa
(2006, p. 124), quanto mais o
Elemento utilizado nas brincadeiras no parque.

espaço

estiver

organizado,

estruturado em arranjos, mais ele
será desafiador e auxiliará na autonomia das crianças.
Ao longo do trabalho envolvemos as crianças em situações que ressignificassem
o ambiente, modificassem a realidade, explorassem sua autonomia, libertassem seus
desejos, e fizessem com que se sentissem livres em conhecer e circular pelos espaços
que são construídos e reconstruídos com e para eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluo que este trabalho é
fruto de experiências acadêmicas em
concomitância com as vivências e
experiências que o campo de trabalho
com

a

Educação

Infantil

nos

possibilita. Discorrer sobre esse tema
é para mim, falar de um fazer
pedagógico por vezes esquecido em
meio às instituições. Por vezes, os
espaços se fazem e acontecem da
mesma maneira, sem uma reflexão e
um

planejamento

sobre

a

Apresentação do li ro “Bruxa, bruxa venha à minha
esta” de Arden Druce - no hall de entrada da unidade.

sua

importância no desenvolvimento das crianças.
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Por isso, promover uma interlocução neste sentido me instigou muito, pois é
falar de um tema que não tem apenas uma variante. Quando falamos de espaços,
estamos falando primeiramente de relações. Relações de fazeres, relações de poder,
relações pedagógicas, relações teóricas e, principalmente, humanas. É nas trocas que os
seres humanos se relacionam e se desenvolvem.
Aos poucos fomos observando que nos diferentes ambientes e espaços as
crianças se comportavam e manifestavam de diversas maneiras. Quando realizávamos
uma contação de história, por exemplo, o comportamento era diferente dependendo do
cenário.
Desse modo, buscamos propostas que sobressaíssem ao que se repetia todos os
dias, estas se tornaram foco do nosso trabalho. A cada proposta que saíamos da sala,
viajávamos para um novo ambiente, com os novos elementos construídos e com as
ressignificações da nossa sala, mais as crianças se mostravam autônomas, livres e
criativas.

Crianças navegando em alto mar, com barcos feitos de rolha de cortiça.
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Devemos compreender o quanto a imaginação e a criatividade de uma criança
pode transformar elementos simples em grandes mecanismo de desenvolvimento, que
os espaços são elementos constitutivos de nosso planejamento, em conformidade com
as necessidades e anseios do grupo de trabalho.
Devemos buscar tornar a Educação Infantil um espaço de alegria e não de
opressão, permitindo que as crianças se sintam e sejam pertencentes a este espaço,
sendo elas as criadoras de muitos ambientes.
Portanto o espaço e o ambiente são carregados de significados, simbologias e
concepções que permeiam as instituições infantis de maneira rotineira. As crianças
passam muito tempo nos espaços das creches e pré-escolas, dessa forma, podemos
fazer diversos combinados sobre o horário e até regras de convivência, que se fazem
necessárias nestes espaços.
As crianças têm a oportunidade de brincar, de ir a biblioteca, de ir ao refeitório,
de transitar pelos espaços e devemos atentar ao fato de que por vezes os espaços se
tornam invisíveis, pois estão sempre iguais, estáticos, tanto em sua estrutura como
organização. Fica evidente que o espaço, muito mais que um simples local, é um
ambiente que deve interagir com a criança que o explora, por isso deve ser pensado,
planejado e ressignificado para e com elas.
A relação existente entre o espaço e o ambiente é de dependência, na qual um
precisa do outro. Se o espaço não existir o ambiente não se cria e, se o ambiente não for
criado, o espaço não tem sentido. Portanto, é essencial encharcar de intencionalidade
pedagógica os ambientes que permeiam as instituições na Educação Infantil.
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18. ESPAÇO EXTERNO E MEIO AMBIENTE: UMA TRANSFORMAÇÃO
COLETIVA
MARIA ALVES DO VALE OLIVEIRA E JAQUELINE ALICE PEREIRA

INTRODUÇÃO
A or a co o o ho e
co

o

se relaciona

eio a biente est direta ente li ada

qualidade de ida, ao que ele al eja para
si, enquanto pra eroso e saud el e
relações co
que

u a

educati as

o lu ar e
das

unção

suas

que i e Sabe os
das

instituições

e plorar questões sobre o te a

atra s de ações re le i as, pr ticas ou te ricas, para que as crianças possa
con i er e respeitar todas as or as de ida, incorporando dessa
tenra idade, a responsabilidade e respeito para co
A proble

tica deste projeto est

aprender a

aneira, desde a

ais

a nature a

inculada ao ato da co ple idade de co o

trabalhar a questão a biental a partir da re itali ação/or ani ação dos espaços e ternos
co

crianças de quatro

cuidados para co

eses a cinco anos, a orecendo a conscienti ação acerca dos

o a biente
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Nesse conte to, oi apresentado para os educadores na For ação Continuada da
Rede Municipal de Ensino de São Jos
desen ol i ento de u

o percurso, i ido e re letido, a partir do

projeto que te e co o oco a re itali ação/or ani ação do

espaço e terno do CEI ro essora Re ina Tere inha Bastos, isando u a apro i ação
aior das crianças co

a nature a e o

eio a biente Tal projeto te e co o objeti o a

construção de u a consci ncia a biental nas crianças, le ando-as a co preender que
suas ações era
do

u

i pacto nesse

eio e reconhecer que todos são parte inte rante

eio a biente, por isso a i port ncia do contato e, consequente ente, do cuidado
A escolha do te a e

dessa te

ao encontro da necessidade de proposições e

tica, que al o tão presente e unda ental para

oi pensada a partir de u
plantio de

anutenção da ida A ação

desejo de trans or ar o espaço educacional por

r ores, lores e horta, assi

co o a sua

torno

eio do

anutenção, arbori ando e

apro eitando todo espaço aos arredores da instituição que, at então, não esta a sendo
utili ado e

sua totalidade, en ol endo todos, desde as crianças e pro issionais, at as

a ílias
Toda a ação te e co o intuito proporcionar s crianças i ncias enriquecedoras,
a partir da

ediação das pro essoras que as orienta

de or a siste

tica a obser ar,

e peri entar, pesquisar, co parar, relacionar, or ular e relatar, en i , construir
conheci entos si ni icati os insti ando o sentido de cuidar para não altar interesse por
ações que preser e
A Lei

/

or a articulada, e

o

4 estabelece que a Educação A biental de e estar presente, de
todos os ní eis e

as Diretri es Nacionais
a aborda e

eio a biente

odalidades do processo educati o, respeitando

princípio citado no arti o 4º, inciso VII da Lei

/

, alori a

articulada das questões a bientais locais, re ionais e nacionais, e o arti o

8º, incisos IV e V incenti a

a busca de alternati as curriculares e

etodol icas na

capacitação da rea a biental e as iniciati as e e peri ncias locais e re ionais, incluindo
a produção de

aterial educati o BRASIL,

A Lei ainda identi ica a Educação A biental co o u

processo, ou seja, u a e

iniciado prosse ue inde inida ente por toda a ida, apri orando-se e incorporando
no os si ni icados sociais e cientí icos De ido ao pr prio dina is o da sociedade, o
despertar para a questão a biental no processo educati o de e co eçar desde a
in ncia A deter inação para que a educação a biental seja inte rada, contínua e
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per anente i plica o início do seu desen ol i ento na Educação In antil se

utura

interrupção
Na Educação In antil, pri eira etapa da Educação B sica BRASIL,

6, a

questão a biental aparece nos docu entos o iciais, entre eles, as Diretri es
Curriculares Nacionais para Educação In antil
e peri ncias que [ ] Incenti e

BRASIL, 20 0

onde

arante

a curiosidade, a e ploração, o encanta ento, o

questiona ento, a inda ação e o conheci ento das crianças e
e social, ao te po e nature a e que pro o a

relação ao

undo ísico

a interação, o cuidado, a preser ação e

o conheci ento da biodi ersidade e da sustentabilidade da ida na Terra, assi

co o o

não desperdício dos recursos naturais

Re erencial Curricular Nacional para Educação In antil RCNEI ressalta e
objeti os erais que a criança precisa: “[ ] obser ar e e plorar o a biente co
de curiosidade, percebendo-se cada e
trans or ador do

atitude

ais co o inte rante, dependente e a ente

eio a biente e alori ando atitudes que contribua

conser ação” BRASIL,

seus

para sua

8

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
or

eio de obser ações e das con ersas in or ais co

coordenação e direção, nu

as crianças, os docentes,

processo de idas e indas, o projeto “ ara encantar o
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espaço do CEI ro essora Re ina Tere inha Bastos” oi elaborado Ap s a elaboração, o
es o oi apresentado s a ílias Nesse
e plicado e u
parceria co

o ento todo o procedi ento do projeto oi

cordial con ite de participação oi eito s a ílias Entende-se que a
a a ília

necess ria, j que a Educação In antil de e co ple entar a

ação da a ília e da co unidade BRASIL,

6 , portanto,

estendida para o

bito

a iliar, para que ocorra continuidade do aprendi ado
espaço e terno de e ser per eado por u a di ersidade de ele entos que
possa

au iliar as crianças na e ploração do uni erso Nesse sentido, co preende-se

que a presença de plantas, incluindo as rutí eras, ta b
e peri ncias de cuid -las e desen ol ere

possibilita

s crianças

consci ncia de preser ação, aprendendo,

desde cedo, a alori ar os ali entos e a nature a É unda ental en ol er as crianças
nessas questões, co

criati idade e sensibilidade, para que se perceba

co o

ele ento i portante de trans or ação
ara tanto, buscou-se a leitura de autores que se dedicara
te

a pesquisar sobre a

tica e, dentre eles, estão: Tiriba 200 e 20 0 , que relata acerca da educação

a biental e de co o proporcion -la dentro dos espaços educati os; Horn 2004 , ocada
na or ani ação dos espaços de Educação In antil, e Barbosa 2006 que ta b
sobre o espaço ísico e suas or as de or ani ação Con ere-se ta b

relata

neste projeto,

pesquisa baseada nas Diretri es Curriculares Nacionais para Educação In antil
Tiriba 200

a ir a que:
Considerando que i e os u a situação de e er ncia planet ria, ser
necess rio pensar os objeti os da Educação e
unção de escolhas que
en ol e no as or as de pensar a e ist ncia hu ana sobre a Terra; que
en ol e , portanto, alores distintos daqueles que de ine o atual conte to
socioa biental, deter inado por u a hist ria de do inação e controle que
e i e u distancia ento da nature a Isto requer a superação de u a isão
de educação enquanto processo entreparedes, pois os hu anos necessita
intera ir co ele entos do undo natural, sua onte de ener ias

Ter contato co
co preender o

a nature a

a pliar as possibilidades de aprender e de

undo, sendo de e tre a i port ncia nos espaços das instituições de

Educação In antil essa relação co

o

eio natural, pois co o

essa alori ação se estende na relação co

a nature a e co

ostra as DCNEI 20 0 ,
os espaços públicos, o

respeito a todas as or as de ida, o cuidado dos seres i os e a preser ação dos
recursos naturais
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Lo o, Tiriba 20 0 a ir a que:
Cu prir o princípio de respeito tico ao eio a biente [ ], i plica
co preender que os seres hu anos são parte desta rede, cujo equilíbrio
depende de cooperação entre esp cies que se associa que coe olue h
ilhões de anos Quanto aior a rede de relações, quanto aior a
di ersidade de esp cies, aior a possibilidade de preser ação da Terra

Na

isão de Horn 2004 o conceito de espaço est

li ado

s relações

estabelecidas entre a criança e o a biente
É no espaço ísico que a criança conse ue estabelecer relações entre o
undo e as pessoas, trans or ando-o e u pano de undo no qual se
insere e oções [ ] nessa di ensão o espaço
entendido co o al o
conju ado ao a biente e ice- ersa Toda ia i portante esclarecer que
essa relação não se constitui de or a linear Assi sendo, e u
es o
espaço pode os ter a bientes di erentes, pois a se elhança entre eles não
si ni ica que seja i uais Eles se de ine co a relação que as pessoas
constroe entre elas e o espaço or ani ado H RN, 2004

Co ple entando as ideias aci a citadas, e a endo u a e planação
sucinta, Barbosa 2006 a ir a que u
de ine nas relações co

a biente

espaço construído, onde se

os seres hu anos por ser or ani ado si bolica ente por todos

os respons eis pelo seu unciona ento e ta b
espaço co o sendo u

u

pelos seus usu rios E aponta o

lu ar de desen ol i ento, de

últiplas habilidades e sensações,

que a partir da sua rique a e di ersidade desa ia per anente ente que

o ocupa

Esse desa io constr i-se pelos sí bolos e pelas lin ua ens que o trans or a
o recria

ais

continua ente

e

ortanto, os espaços não são neutros, ao contr rio, eles

re ela

o

odo de i er, as hist rias e os relaciona entos co

re ela

o que os adultos pensa

o

undo Ta b

sobre as crianças

Entende-se que o espaço ísico destinado

s

crianças da Educação In antil de e ser planejado de
acordo co

a ai a et ria delas, criando possibilidades

para que elas possa

usu ruir dele de u a

aneira

lúdica e pra erosa, e são nestas relações que os espaços
anha

ida, quali icando o a biente

ortanto, não

e iste espaço desprendido do a biente e ne
desli ado de u

a biente

espaço
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Re itali ar e or ani ar os espaços e ternos da
instituição onde o projeto reali ou-se oi rati icante,
pois possibilitou o en ol i ento da co unidade
escolar nu a proposta de rande rele ncia
Todos que participara
en ol era

co

entrelaçados nos

rande

desta proposta se
entusias o,

ora

es os objeti os que tínha os

co o base: criar na instituição u

a biente e terno

acolhedor, alori ando o erde na jardina e , no parque, ressi ni icando esses espaços;
roporcionar s crianças a oportunidade de i enciar e peri ncias de plantio e seus
cuidados; Co preender acerca do i pacto de suas ações co

o

eio a biente, na qual

estas poderão ser positi as ou ne ati as; E, sobretudo, que os seres hu anos a e
parte inte rante do

A parceria co
co ple ento para o
aprendi a e

eio a biente

a a ília

que a Educação In antil de e ser

bito a iliar, para que ocorra continuidade dos processos de

e desen ol i ento

Assi , as a ílias ora
período

necess ria j

con idadas, co

atutino, para co parecere

os seus ilhos, e

instituição e participare

Fa iliares, crianças e pro essores trabalhara

uito, co

u

s bado, no

das propostas

dedicação, carinho e

uita

ontade de contribuir para u a
educação

e

u

lu ar

de

loricultura

do

qualidade
U a

bairro proporcionou parceria
co

orientações para que neste

dia

tudo

ocorresse

correta ente

s rupos ora

di ididos

desta

e,

or a,

iniciara -se as tare as
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Os pneus usados para o plantio foram pintados pelos professores na semana
anterior ao feito. Alguns foram preparar a terra para o plantio, enquanto outros foram
separar as flores e plantas que seriam usadas naquele dia.
Nesse pri eiro
construída co

o ento o resultado oi u a rande loreira e

or ato de lor,

os pneus pintados, onde crianças e a iliares plantara

udas de

lores
Nas laterais da entrada da instituição foram plantadas mudas de flores kalanchoe
e em frente à janela da secretaria plantamos mudas de pingo de ouro. No espaço verde
do estacionamento, mudas de árvores maiores foram plantadas, utilizando pneus
coloridos como floreiras. Enquanto isso, outro grupo de familiares e professores se
dirigiu para o lado direito da instituição, onde plantaram flores, fazendo um lindo jardim
suspenso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escolha do te a e er iu a partir do
desejo do

rupo de encantar esse espaço

educacional

A ação pensada

instituição u

lu ar

oi tornar a

ais acolhedor e pra eroso

para todos que ali estão inseridos a partir de u a
proposta reali ada no coleti o, que te e co o ato
a e eti ação do plantio de r ores rutí eras, e outras, no intuito de prosperar so bras e
lores, orna entando o espaço e a horta, apro eitando todo espaço aos arredores da
instituição, que at então não esta a

sendo utili ados

ara que esse trabalho osse desen ol ido co

pra er e consci ncia de sua

i port ncia, oi en ol ida toda a co unidade educati a, crianças, pro issionais, e as
a ílias, pois o rupo entende que a educação de e ser estendida at o
Foi pretensão ir al
ta b

bito a iliar

dos espaços internos, a inal, o espaço e terno s salas

necessita de cuidados especí icos no seu planeja ento, pois, al

possibilitar uso e

altern ncia co

o espaço interno, oportuni a di erentes

or as de brincar, se relacionar co
Certa ente este espaço

outras crianças, co

adultos e co

unda ental para se proporcionar u

apro i ação entre ser hu ano e a nature a E

rande aprendi ado para todos os que esti era

pra eroso er todos trabalhando co

o

a nature a
processo de

ais i orosas

lantar lores, r ores e a er u a horta, certa ente ora
u

o entos e

a partir daí que se desencadeia

e peri ncias e i ncias que o entarão consci ncias

trou era

de

es o objeti o que

propostas que
en ol idos Foi

a re itali ação e a

or ani ação dos espaços e ternos desta instituição, nu a construção coleti a
que trou e os co o constatação
educação in antil
co

a lin ua e
A in ncia

bastante din

que a realidade de u a instituição de

ica, sendo assi , u

nature a, j que a curiosidade u a característica do público in antil
a ase das buscas e das sensações onde

processo de reli ação entre ser hu ano e nature a
lin ua e

espaço propício para o trabalho

possí el proporcionar u

ortanto, o trabalho co

nature a na Educação In antil le ar a criança a crescer en ol ida e

a
u a

tica, do respeito e da preser ação da biodi ersidade, de or a que alori e e cuide de
todas as or as de ida
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19. PLANETA À VISTA! CONHECENDO OS BONS HÁBITOS E CRIANDO
NOVAS RELAÇÕES COM O MEIO EM QUE VIVEMOS
Me. ANDREZZA MEYER

INTRODUÇÃO
Considerando os questionamentos diários da compreensão das crianças e suas
especificidades, no início do ano de 2018 com grupo V-B, vespertino, do Centro de
Educação Infantil Erica Schmidt de Souza, localizado no bairro Real Parque, do Município
de São José, percebemos a necessidade de trabalhar com elementos que remetessem
ao meio ambiente.
A curiosidade e o interesse das crianças por animais, por um aquário e pelos
elementos que compõem o parque como, por exemplo, as árvores e os insetos que lá
habitam, foram o ponto de partida para que, com as nossas observações e registros,
iniciássemos o projeto.
Alguns questionamentos surgiram, então direcionamos nosso olhar buscando
abranger essa temática de acordo com Batista (2008), que aponta para uma pedagogia
emancipadora e considera a criança como ser de direitos sociais que produz cultura.
Partindo desse princípio, iniciamos o desenvolvimento do projeto que foi
no eado “Planeta à vista! Conhecendo os bons hábitos e criando novas relações com o
eio e

que i e os”
O projeto contemplou os

aspectos exigidos para um melhor
desenvolvimento e resguardo dos
direitos da infância, que segundo
as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (BRASIL,
2010, p. 18) e a Proposta Curricular
do

Município

de

São

José

(2000,2008) são:
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Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos:
da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.

Arroyo (1994) aponta que a proposta da Educação infantil deve propiciar
condições para que as crianças vivam como sujeitos de direitos e, por isso, deve permitir
que todas as suas dimensões, ações, informações, construções e vivências sejam
respeitadas.
Nesse sentido, o tempo e os espaços compõem a proposta, devendo ser
organizados para a promoção do conhecimento, pois esses elementos interferem no
processo de desenvolvimento e aprendizagem.
Desse modo, o ambiente deve ser atrativo, organizado e preparado para e com
as crianças, com possibilidade de ressignificação por elas mesmas, onde, por meio da
observação e mediação do professor, fique evidente sua marca, assim:
O espaço jamais é neutro. A sua estruturação, os elementos que o
formam, comunicam ao indivíduo uma mensagem que pode ser
coerente ou contraditória com o que o educador(a) que fazer a chegar
a criança. O educador não pode conforma-se com o meio tal como lhe
é oferecido, deve comprometer-se com ele, deve incidir, transformar,
personalizar o espaço onde desenvolve a sua tarefa, torná-lo seu,
projetar-se, fazendo desse espaço um lugar onde a criança encontre o
ambiente necessário para desenvolver-se. (POL; MORALES,1982 p.5)

Conforme as concepções de Educação Infantil da atualidade, percebemos que há
necessidade de um espaço que propicie o desenvolvimento, com a organização do
tempo que potencialize o uso das diversas linguagens, pois a criança está em constante
transformação, e deve ser compreendida como:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 14)

As propostas pedagógicas devem respeitar as especificidades das crianças,
respeitando os diretos, estabelecendo para elas um espaço na Educação Infantil de
criação e ressignificação, por isso é importante salientar que:
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação,
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renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à
convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010, p.18).

Então, na busca diária para a oferta do que há de melhor para o
desenvolvimento integral da criança na sua infância, é necessário o respeito a essa fase
do desenvolvimento, e para isso, o trabalho pedagógico deve levar em consideração
que:
[...] as crianças são sujeitos de múltiplas dimensões, ou seja, suas
práticas, seus jeitos de vivenciar a cultura, a vida, as coisa do mundo,
são constituídas por uma simultaneidade de ações em que a
participação corporal, gestual, cognitiva, emocional, motora, afetiva e
individual se dão de forma indissociáveis (SÃO JOSÉ, 2000, p. 153).

Cantinho da Leitura

Dessa forma, devemos considerar a infância como uma etapa da vida da criança
onde ela produz, ressignifica, constrói e reconstrói o meio em que está. As práticas
pedagógicas devem ser refletidas, pensadas e repensadas, com mediação e
planejamento, para que todos os aspectos sejam desenvolvidos e respeitados. Para isso,
são necessárias observações e registros, reflexões e planejamentos, para que as
especificidades de cada grupo sejam atendidas e transformadas em projetos e ações,
que garantam o direito da criança à todas as múltiplas linguagens e representações da
infância.
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METODOLOGIA E DISCUSSÃO:
As práticas educativas na infância são complexas, por isso, são necessárias
metodologias que respeitem as múltiplas linguagens, as relações estabelecidas entre as
crianças, bem como a continuidade do uso da criatividade e ludicidade.
Nos momentos em que estamos com as crianças devemos ofertar a maior gama
de vivências e experiências, visando propiciar o desenvolvimento das múltiplas
linguagens, da autonomia, e não resumir-se em acumular horas:
Amontoar as horas para construir a jornada e repetir as semanas
idênticas para organizar o ano escolar não são procedimentos
adequados para criar esse todo novo, essas entidades específicas,
desde o ponto de vista pedagógico, biológico, psicológico e social que a
jornada e o ano escolar deveriam ser (BARBOSA, 2000,p.174 apud
HUSTI, 1992, p. 277).

Precisamos refletir sobre a ressignificação do tempo nos espaços da Educação
Infantil. Ele pode e deve ser utilizado como ferramenta para o planejamento e
organização do professor. Quando é utilizado de forma adequada garante um melhor
aproveitamento dos momentos com as crianças, sem que se estabeleça uma lógica
engessada, mas de forma a oportunizar momentos diversos e prazerosos no período em
que as crianças estão na instituição. Como afirma Barbosa (2000, p.174)):
A possibilidade de sair do tempo da ordem para o da desordem, de
passar de uma organização estática para uma dinâmica, rompendo
com a organização puramente burocrática, com o mito da
imutabilidade e quebrando com a planilha horária uniforme e
repetitiva que se instalou nas práticas e nas mentalidades [...]

Esse rompimento com o tempo estático é necessário no ambiente da Educação
Infantil. As crianças têm o seu tempo de reali ar as ati idades, brincar de “ a -de-conta”,
de significar e ressignificar suas brincadeiras ou objetos. É necessário desmistificar o
tempo em caráter de ordem ou imposição. Ele deve ser utilizado para contribuir com o
desenvolvimento das crianças.
Nesse sentido, com as observações e reflexões realizadas sobre o grupo V- B,
realizamos análises e estudos sobre documentos legais e autores que pudessem
subsidiar as práticas desenvolvidas com o grupo e na instituição, relacionando-as com a
faixa etária dos 5 anos.
Os recursos utilizados para a elaboração do projeto partiram da participação
coletiva e individual, respeitando as especificidades das crianças, além de materiais
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pedagógicos e práticas que corresponderam com as propostas infantis, do brincar,
imaginar, criar e recriar.

Momento de reflexão

Contudo, buscou-se através de ferramentas como livros, materiais pedagógicos,
vídeos e rodas de conversa que as crianças tivessem um local de referência para
ressignificar suas ações e potencializá-las para o exercício da cidadania e do seu
desenvolvimento integral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Com o encantamento que o grupo V-B demonstrou pelos animais é que
desenvolvemos o projeto, que teve como objetivo estimular o respeito à vida, aos
animais e a preservação do meio ambiente indispensável para a nossa sobrevivência no
planeta e para o exercício da cidadania bem como o desenvolvimento integral das
crianças, respeitando os aspectos éticos, estéticos e políticos dos nossos pequenos.
O reconhecimento da infância como fase da vida de inúmeras experimentações,
sentimentos e de direitos foi base para realizar esse projeto. Conseguimos despertar nas
crianças o desenvolvimento da autonomia, respeito ao outro, ao mundo e ao bem
comum, bem como estabelecemos a parceria com as famílias, integrando-as ao projeto
e ao ambiente do CEI.
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20. PROJETO COLETIVO:
“A ROTINA PELO AVESSO: DIA DO AVESSO”
ALINE JOHELLEN DA SILVA FREITAS, MARIANA ROCHA, SOLANGE ROSA E TEREZINHA
ROSIMÉRE BACCA

INTRODUÇÃO
Projeto coletivo apresentado
visando quebrar paradigmas sobre a
rotina e seu modo de ser, buscando
mudar o olhar sobre a rotina,
criando estratégias para dinamizála, mesmo que se tenha que virá-la
pelo avesso.

A institucionalização da infância moderna requer a quebra de paradigmas em
prol de uma visão da sociologia da infância, sabendo que atualmente as crianças em sua
grande maioria, frequentam uma instituição de educação infantil, concebendo esse
como uma estrutura social e adulta dotada de propriedades duais, sendo de suma
importância o respeito à realidade de cada sujeito e às suas diferenças.
Falar sobre a rotina nos traz alguns tensionamentos, pois ao mesmo tempo que
há espaços para a liberdade há também para a repressão, e devemos, como docentes,
refletir constantemente sobre o espaço da educação infantil e suas possibilidades,
considerando as limitações, para torná-lo melhor a cada dia.
Nos encontramos, por diversas oportunidades, presos a um engessamento na
estrutura organizacional, como os horários fixos para parque, refeitório, limpeza das
salas, e diversas outras. Precisamos (re)pensar a estrutura imposta, estudando e
buscando outras formas do saber-fazer cotidiano, com a colaboração de todos, com o
envolvimento de todos os segmentos, pois somente dessa forma estaremos
qualificando o tempo e espaço da educação infantil, quebrando a rotina, tornando-a
flexível.
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Mas, essa proposta, além de proporcionar conquistas diante dos desafios, cria
um ambiente pensado com e para as crianças, uma alternativa à ordem social adulta,
referenciável a valores e regras infantis, e para tanto, sua organização e rotina devem
ser pensadas de uma forma em que as crianças sejam protagonistas sociais, onde
individualmente, em pares ou em grupos, possam tomar decisões, gerando uma
identidade própria da cultura infantil, sem, contudo, ignorar o adulto — educador
representando a relação estrutural entre gerações no contexto institucional.

Nos encontros do grupo de estudo do turno Matutino, no ano de 2009, no CEI
José Nitro, lemos o texto intitulado Do "Avesso do Brincar ou... as Relações Entre Pares,
as Rotinas da Cultura lnfantil e a Construção da(s) Ordem (ens) Social (ais) Instituinte (s)
das Crianças do Jardim de Infância", de autoria de Manuela Ferreira, extraído do livro
“Crianças e Miúdos: erspecti as Sociopeda

icas da In anda e Educação”

A partir disto, considerando o impacto que a leitura deste texto proporcionou ao
grupo, houve a necessidade de criar "o dia do avesso" que com a colaboração de toda a
equipe do CEI e a integração dos grupos, para tal buscou-se efetivar um dia diferente,
priorizando virar a "rotina do avesso".
Em 2010, na Reunião pedagógica de abril, também esse texto foi retomado,
pensando no interesse dos pro issionais e

instituir o “Dia do A esso” co o u

projeto

236

do CEI, construindo a ideia de mistura de culturas, de interações, de linguagens, de
regras, de jogos e dos sujeitos: as crianças no meio social.
Assim organizamos planejamentos para o “Dia do Avesso” que seria realizado a
cada duas semanas, uma vez no período matutino outra no vespertino, com sugestões
de atividades como: uso de fantasia pelas professoras, teatros, bailes à fantasia, baile de
máscaras, dia do pijama, oficinas, culinárias, piquenique, salão de beleza, convidado
para tocar/cantar, gincanas, capoeiras, passeios, etc... Procurando mudar a rotina do CEI
José Nitro.
Tivemos em mente diversos objetivos, como discutir e valorizar a constituição da
infância moderna; Promover a estruturação do espaço-tempo: Constantemente
constituídos, explicitado, mantido, contestado e transformado; Explicitar a localização
das crianças e a visibilidade social das mesmas ; Discutir a estrutura social imposta por
adultos; Organizar as rotinas e qualitativamente melhorá-las; Valorizar a emergência e
afirmação da ordem infantil; Repensar os processos de negociação, desenvolvimento
manutenção/reciprocidade positiva e cooperação com as crianças, educadores e
famílias; Compreender a indissociabilidade entre a cultura de pares, a organização
grupo de crianças e a construção de sua ordem social, para olhar do ponto vista das
crianças e assim participar no processo de reconstrução da infância na sociedade;
Interpretar a linguagens das crianças e suas ações, aceitar outras ideias, negociar nas
interações sociais, construir ações comuns, dar corpo aos interesses das crianças e
proteger

os

seus

direitos;

Atentar

diversidade

para

de

desempenhados
pertinência

próprios
a

papéis
e

(constranger

na
ou

potencializar ações); Estudar o
modo como às crianças lidam
com a Instituição e com dos
modos no se apropriam sóciocognitiva-afetivamente;
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METODOLOGIA E DISCUSSÃO
No CEI José Nitro, as crianças interagindo uma com as outras ao brincar, tendo
suporte educacional e a possibilidade de crescerem e se desenvolverem socialmente,
construindo a ordem social infantil, lhe são garantidos pressupostos básicos acerca do
brincar como o envolvimento mútuo, as interações verbais, as articulações da dinâmica
das interações, as vivências e experiências, exploração de diferentes linguagens, etc.
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Novas perspectivas de transformar a
quebra da rotina em momentos prazerosos
para as crianças, para o Dia do Avesso,
podem ser organizadas quinzenalmente,
alternando os turnos entre o matutino e o
vespertino. Deve-se ter um dia estabelecido
no calendário da instituição, por exemplo,
nas quartas e/ou quintas-feiras (ou de acordo com as organizações do cotidiano).
Nesse dia se buscará estratégias para mudar a rotina, que são previamente
planejadas, e aqui deixamos algumas sugestões, como por exemplo:


Organizar a acolhida e diferentes momentos;



Construir as fantasias;



Programar e encenar teatros;



Festas: à fantasia ou com temas;



Bailes: máscaras ou opcionais;



Oficinas: Construção de fantoches, máscaras, personagens folclóricos, pipa,
papietagem, culinárias, etc.



Organizar piqueniques: comidas, dinâmicas, brincadeiras;



Hora do conto com contador profissional;



Programação de música, com músicos profissionais;



Gincanas: Corrida do saco, do ovo, com balões, pula corda, etc;



Atividades culturais: Roda de capoeira, oficinas;



Passeios na comunidade e relevantes às organizações de cada grupo;
As vivências ocorridas no Projeto propõem diferentes alternativas e estratégias

para ampliar o imaginário das crianças, construindo um vasto repertório de vivências e
experiências que ficarão para sempre com elas, pois para muitas são possibilidades de
conhecer mundos diferentes da realidade que estão inseridas.
Consideramos como marco fundamental para a educação infantil as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que trazem à luz a criança como
produtora de cultura. Marcamos aqui a Proposta Curricular de São José, que já no ano
2000 demarcava os direitos das crianças. Nosso Projeto busca justamente preservar a
infância, tomar a criança como protagonista, possibilitar novas experiências para as que
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estão conosco nesse lugar, ampliar seus olhares, seu repertório cultural, para que
tenham a possibilidade de construir por si mesmas seus sonhos, sua própria cultura.

Mas, para que isso aconteça, precisamos que haja uma intencionalidade
pedagógica no trabalho do docente. Por isso, estamos sempre revistando nosso projeto,
estudando sobre a melhor forma de apoiar as crianças na busca dos saberes,
entendendo que nós, profissionais da Educação Infantil, somos responsáveis por marcar
positivamente ou não a vida de cada uma delas. Desse modo, precisamos refletir sobre
o nosso papel, constantemente, para que possibilitemos às crianças uma infância plena,
com garantia de seus direitos.
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Vigotski aponta que a criança passa por diversas fases, entretanto, em cada uma
delas, a criança aprende e só assim se desenvolve. Com isso, fica evidente o papel
fundamental que nós, educadores, temos. Devemos propor a maior gama de momentos
diferenciados para que a criança compreenda esse espaço como prazeroso, pois assim
os processos de aprendizagem e desenvolvimento acontecerão de forma qualificada.

CONCLUSÃO
Este projeto tem contribuído
A esso”

uito para nossa instituição

ro o er “ dia do

u a satis ação tanto para nós educadores, como para as crianças que são

coautoras. Os resultados têm sido positivos e o retorno que as crianças nos revelam com
seus olhinhos brilhantes não tem preço.
Quebrar a rotina, extravasar, interagir, criar, imaginar, possibilitar, sonhar fazem
parte do C E I Jos Nitro

rojeto “A Rotina pelo A esso”, passou por

rias etapas

para sua efetivação no CEI, desde os estudos e leituras até a inserção no Projeto Político
Pedagógico, e faz parte da nossa história há quase dez anos.
Poder apresentar na formação docente do ano de 2018 um dos Projetos
Coletivos da nossa Instituição foi muito prazeroso; Foi uma satisfação enorme. Ficamos
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muito felizes e gratas pela oportunidade de mostrar um pouquinho do que acontece em
nosso CEI, do que foi elaborado por educadoras que por aqui passaram, do que foi
pensado, preparado, planejado e construído a muitas mãos, considerando quem chega
e dá continuidade até os dias atuais. Compartilhar nosso projeto, nossas ideias, e ainda
de saber que muitas instituições propõem projetos parecidos com o nosso foi
engrandecedor.
Desde quando iniciamos o projeto, em 2009, cada grupo de educador
temporário que passa anualmente pela nossa instituição, juntamente com os efetivos,
agregam ideias, dando cada vez mais movimento ao nosso projeto, sem perder a sua
verdadeira essência, que é propor um dia diferente, quebrar a rotina (muitas vezes
estamos tão no automático que nem nos damos conta) e ter como ponto central de
todo o processo o protagonismo, o direito, as crianças. A cada semana que passa fica o
“ ostinho de quero

ais”, e de no as inspirações para os pr i os dias do “ rojeto

A esso”
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21. PROJETOS COLETIVOS:
HORA DO CONTO, FAZENDO ARTE E PROJETO REFEITÓRIO
MARGARETH DE OLIVEIRA, OSNILDA KUNH HASKEL, EMILIANE BARROS DE LIMA,
ELIETE PEREIRA DE SOUZA E ROSANA CECILIA RODRIGUES BATISTA

INTRODUÇÃO

Onde tudo começou...
“A palavra mágica
Vou procurá-la a vida inteira no mundo todo.
Se eu tardar encontro,
se não a encontro,
não desanimo, procuro sempre.
Procuro sempre, e a minha procura ficará sendo a minha palavra”.
(Carlos Drummond de Andrade)

O CEI Antônio de Quadros está situado na comunidade do José Nitro em
Serraria, São José, e atende atualmente duzentas e dez crianças de quatro meses a
cinco anos, constituído por dez grupos, destes, quatro são multietários. Conta
atualmente com 38 profissionais formadas em Pedagogia, algumas com Especialização
em Educação Infantil.
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Centrar a ação participativa de todos os envolvidos, ou seja, funcionários,
professores, pais e crianças, através de encontros, reuniões e programas conjuntos de
estudo e reflexão é o nosso princípio norteador. Sempre procuramos envolver as
famílias em todas as atividades realizadas, considerando o diálogo de fundamental
importância para os resultados pretendidos, tomando a realidade da criança como
ponto de partida, reconhecendo suas diversidades e suas particularidades.
Nossas ações partem da observação das crianças, de suas ações, interações,
sempre propiciando a oportunidade de produção e construção de sua documentação
pedagógica, participando do processo aprendizagem e desenvolvimento de suas
potencialidades, propondo atividades desafiadoras, significativas e prazerosas,
incentivando sempre a criatividade da criança e sua expressão e valorizando a
capacidade imaginativa, a capacidade de vivenciar os sonhos, a fantasia, o faz de conta,
a brincadeira, o jogo, atividades próprias das crianças, conhecendo, apreciando e
fazendo cultura.
Orientando e encorajando as ações para a criação de hábitos relacionados ao
desenvolvimento da autoestima, da criatividade, da autonomia e da cooperação
resgatando a importância dos valores, como fórmula fundamental na construção diária
do ser humano, da família e da sociedade.
Assim, nós, profissionais do CEI Antônio de Quadros, devemos ser conscientes do
nosso papel de pesquisadores comprometidos com a prática pedagógica que complete a
singularidade dos sujeitos envolvidos nas ações educativas e pedagógicas. Acreditamos
que somos um grupo, onde todos são responsáveis pelo trabalho de qualidade e
relações de harmonia que são estabelecidas no CEI.
Pensando em ampliar os momentos coletivos significativos para nossas crianças,
o grupo de profissionais, norteados pelas observações e registros cotidianos do grupo
de crianças, pensou, refletiu, planejou e construiu ações que envolvessem projetos
coletivos, visando uma maior interação, autonomia, socialização, independência entre
todo o grupo de crianças e adultos na Instituição.
Desta forma, as diferentes vivências a serem proporcionadas no cotidiano da
instituição tem como fundamento as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil nos Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do
Respeito ao Bem Comum; nos Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania,
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do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; nos Princípios Estéticos
da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da Diversidade de Manifestações
Artísticas e Culturais; nos Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (2006)
além da Proposta Curricular do Município de São José (2000 e 2008) e o Projeto Político
Pedagógico do CEI.
“As crianças pequenas e suas a ílias de e

encontrar nos centros de

educação infantil, um ambiente físico e humano, através de estruturas e
funcionamento adequados,

que propiciem experiências e situações

planejadas intencionalmente, de modo a democratizar o acesso de todos, aos
bens culturais e educacionais, que proporcionam uma qualidade de vida mais
justa, equânime e feliz." (Diretrizes Curriculares Nacionais)

Diante dessa perspectiva, durante todo o ano letivo, desde o ano de 2014, três
Projetos Coletivos contemplam o fazer pedagógico neste CEI, inseridos no Projeto
Político Pedagógico da Instituição: Projeto Hora do Conto, Projeto Fazendo Arte e
Projeto Refeitório. E, com grande satisfação, apresentamos a vocês neste documento.

1.

PROJETO COLETIVO HORA DO CONTO
Ao refletirmos sobre as múltiplas linguagens que compõe o universo infantil,

nossas ações se voltaram a pensar um espaço que possibilitasse às nossas crianças o
encantamento com a literatura e suas nuances no imaginário infantil.
Sendo assim, acreditamos que seja necessário aproveitar tal espaço com
projetos que propiciem esses encantos, com o objetivo de estimular o gosto pelas
histórias e narrativas literárias, instigando a formação de leitores e admiradores da arte
de ler e se encantar com as histórias ouvidas e contadas.
O Projeto Hora do Conto teve início em 2014 e atualmente acontece
bimestralmente. Planejado nas Hora Atividades Coletivas pelas profissionais, de acordo
com os projetos trabalhados nas salas de vivências.
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Bruxa, Bruxa vem na minha festa!

D. Baratinha

Este projeto acontece bimestralmente com a participação coletiva do grupo de
professores, crianças e convidados, que se organizam para proporcionar ao grupo,
momentos de vivências e experiências que enriqueçam os diálogos, os encontros e as
interações por meio da leitura de histórias, narrativas de contos, teatros, dramatizações,
apresentações e musicais.
Várias atividades são planejadas e construídas partindo de histórias que são
dramatizadas pelos adultos e internalizadas pelos pequenos.

Teatro: Os três porquinhos
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Contar histórias é uma experiência de interação. Constitui um relacionamento
cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem. A interação que se
estabelece aproxima os sujeitos envolvidos. Os contos enriquecem nosso
espírito, iluminam nosso interior, e, ao mesmo tempo, nos tornam mais
protagonistas na resolução dos problemas e mais flexíveis para aceitar
diferenças ( ELISANGELA CARBONI, 2012).

Mais que uma linguagem prazerosa e educativa, a ação de contar e ouvir
histórias possibilita o resgate da memória cultural e afetiva. Contar histórias é a mais
antiga das artes. Temos como objetivo com este projeto propiciar experiências criando
situações, vivências e brincadeiras, que articulem, por meio da literatura infantil, as
diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento integral da
criança.
Neste caminho de estímulos, vivendo as histórias, convivendo com os
personagens, suas aventuras e seus sentimentos, as crianças são convidadas a um
aprendizado prazeroso e significativo, através do Projeto Hora do Conto.

A fada
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2. PROJETO COLETIVO FAZENDO ARTE
Caminhante, não existe caminho.
Faz-se o caminho caminhando.
(ANTÔNIO MACHADO)

O Projeto Fazendo Arte (antigo Rir) teve início em 2014, após o Projeto Hora do
Conto. Proporcionava um trabalho com temas específicos iniciando com a Copa do Mundo
em 2014, tema planejado e apresentado pelas Auxiliares de Ensino. Em 2015 passou a ser
coletivo, acontecendo mensalmente. Atualmente, foi reelaborado e intitulado Fazendo
Arte. Acontece bimestralmente e é planejado nas Hora Atividades Coletivas pelas
profissionais. É sempre organizado, bem como o Projeto Hora do Conto, de acordo com os
projetos trabalhados nas salas de referência.
O objetivo principal deste projeto é oportunizar as crianças, famílias, profissionais e
comunidade, o acesso à riqueza da produção artístico-cultural, promovendo a aproximação
de códigos estéticos e a ampliação de repertórios vivenciais e culturais, um desafio
necessário que envolve a experimentação de diferentes elementos ainda não apropriados,
integrando o fazer pedagógico e buscando envolvimento com o campo do afeto, da
fantasia, da sensibilidade, do riso, da alegria.

Do livro infantil: As
Panquecas de Mama Panya

A feijoada
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Sabemos que cada criança traz de
casa

costumes,

hábitos,

realidades

diversas que envolvem suas tradições e
suas origens. Considerando esse contexto,
o Projeto Fazendo Arte, em 2015, focou
na temática da cultura étnico racial,
afrodescendente, inserindo através da
literatura infantil diferentes atividades
coletivas que oportunizaram um universo

Confecção de Turbantes e Desfile de Modas
Valorizando a cultura Afrodescendente

de experiências compartilhadas por todos.

Participação de familiares na oficina de Turbantes.

Partindo das ideias iniciais das professoras
Janaina e Juliana do Grupo IV, o projeto de sala sobre a temática ganhou o CEI e todos se
envolveram. Então, diversas atividades foram realizadas, como, por exemplo: culinárias
(como as Panquecas de Mama Panya) e feijoada, oficinas de turbantes,

brinquedos

africanos e vestimentas.
E, pensando na parceria CEI /Família, iniciamos o Projeto Fazendo Arte em 2016
proporcionando diferentes brincadeiras com os familiares em forma de oficinas, esta
também foi uma forma de socializarmos com as famílias um pouquinho do cotidiano no
CEI, assim como oportunizar uma reflexão conscientizadora de que brincando se aprende.

Jogo de encaixe e cores

Culinária chinesa
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Linda Rosa Juvenil - 2018

Apresentação Musical Dança das Caveiras - 2017
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3. PROJETO COLETIVO REFEITÓRIO
Pensando em criar condições para que as crianças do CEI possam interagir com
os colegas de todos os grupos, garantindo seus direitos nos momentos de refeição,
elaboramos o Projeto Refeitório. Junto à ideia de interação entre todos os grupos, há
também a questão relacionada ao espaço do refeitório, que é pequeno e mal planejado,
considerando a quantidade total de crianças que frequentam a Instituição. Acreditamos
que com reflexão e ações pedagógicas, os desafios vêm sendo superados a cada
experiência diária.
Buscamos uma constante reflexão, pois entendemos que o Projeto Refeitório é
“ i o” e não de e ser est tico ou icar parado no te po Desta or a, respaldado pelas
experiências dos anos anteriores, construímos coletivamente o presente projeto,
ajustando-o a cada novo desafio, e buscando sempre qualificar os momentos de
refeições, já que entendemos que a hora da alimentação é um momento de celebração,
de vivências, afetos e partilhas.
Os momentos de alimentação e higiene na dinâmica da Educação Infantil
necessitam de atenção especial por parte dos profissionais envolvidos, e tais momentos
devem estar contemplados nos planejamentos de vivências.
É importante destacar que cuidar e educar são ações indissociáveis, sendo assim,
ao auxiliar as crianças neste processo, durante os momentos de higiene, alimentação ou
sono, por exemplo, é possível perceber a importância destas como espaços-tempos
significativos para se estabelecer com elas uma relação ética de cuidado de si e de
cuidado com o outro.
Guimarães (2011) destaca aspectos importantes do cuidado com as crianças, que
deve ser entendido pelos profissionais da educação infantil como algo que vai muito
além de atos mecânicos descolados da proposta pedagógica:
Pode-se entender que cuidar não envolve só uma habilidade técnica, mas
atenção, reflexão, contato, e levando-se em conta o componente emocional,
cuidar envolve carinho, atenção ao outro. Trata-se de algo da ordem do
corpo, da emoção e da mente, de modo integrado. Ao mesmo tempo, apesar
de cuidado se relacionar com reflexão não se restringe ao campo da
introspecção, implica também atitudes para com o outro, podendo se dirigir a
coisas ou pessoas; portanto, voltado para si e para o mundo. (p.40)

Neste projeto, buscamos também o desenvolvimento da autonomia e da
autoconfiança das crianças, já que elas se servem sozinhas, escolhem sozinhas em que
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mesa e do lado de quem sentar, vão para a sala, retornam para o banheiro e fazem a
higiene bucal sozinhas. É evidente que sempre, em todas as etapas, as crianças estão
sob o olhar atento das professoras, que buscam o equilíbrio na tentativa de ajudar e
orientar, sem invadir o espaço da criança.
A criança se relaciona com o outro tal qual se relacionam com ela, ou seja, se ela
é cuidada com carinho e atenção, ela fará o mesmo com o outro, o que nos remete ao
conceito de alteridade, em que o sujeito se constitui na relação com o outro.
Neste sentido, é essencial pensar em um refeitório que seja um ambiente
prazeroso e convidativo, que educa enquanto cuida, onde as crianças sintam-se
acolhidas e consigam se reconhecer naquele lugar.
Partimos do pressuposto de que a criança é sujeito de direitos e vontades, e que
cada uma traz consigo sua própria cultura com seus costumes, inclusive o que construiu
em seu lar referente à alimentação e que, por vezes, em alguns aspectos não é
semelhante aos costumes vivenciados no CEI. Desta forma, buscamos respeitar a cada
criança na sua individualidade e, ao mesmo tempo, contribuir na ampliação de
repertórios delas.
Temos como objetivo promover e defender os direitos das crianças, garantindo as
interações entre diferentes faixas etárias, bem como das crianças com todos os
profissionais da instituição, nos momentos de alimentação, estimulando-as a
experimentarem novos sabores, aromas e texturas;
“Entre as ce lin ua ens, não pode os esquecer as lin ua ens da co ida
Todos os seres humanos, e em particular as crianças que estão em contínuo
crescimento, têm uma relação vital com a comida. Porém, a comida não é
somente alimento; é também uma linguagem, um verdadeiro alfabeto com o
qual construímos a nossa relação com os outros e com o mundo. Como escola
pública, devemos promover uma educação alimentar saudável e equilibrada
que, ao mesmo tempo, seja capaz de reduzir o desperdício e seja
sustent el ” CAVALLINI, 2015, P.03,

A metodologia empregada para o desenvolvimento do projeto é organizada pela
divisão prévia das funções, de modo que os momentos de café da manhã, almoço e
jantar que acontecem diariamente, sejam acompanhados.
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Os adultos trabalharão em sistema de
rodízio,

onde

haverá

uma

(1)

educadora

responsável pela busca, passando de sala em sala
para encaminhar as crianças ao refeitório (em
média cinco (5) crianças de cada sala). O buffet
contará com uma (1) educadora para auxiliar as
crianças a servirem-se. A ideia é proporcionar
maior tranquilidade e agilidade no buffet. A
educadora que estiver responsável pelo buffet
deverá

mediar

procurando

as

escolhas

incentivá-las

a

das

crianças
A Busca: Indo para o refeitório

experimentarem

legumes e verduras. É importante que esta educadora incentive também a autonomia
das crianças até que elas se sintam seguras para servirem-se totalmente sozinhas.
Também é necessário três (3) educadoras para orientar as crianças nas mesas.
Contaremos com uma (1) educadora para acompanhar as crianças no banheiro
da frente. O propósito desta educadora é auxiliar as crianças dos grupos pré- escola.
Também temos uma (1) outra educadora para o banheiro de trás (que fica dentro do
refeitório). Neste banheiro é realizada a higiene das crianças dos grupos de creche (03
anos). Para auxiliar a higiene das crianças menores que compreendem os grupos com a
faixa etária de 04 meses a 02 anos e 11 meses, haverá uma (1) educadora que atuará no
banheiro das salas do G1 e G2.
Temos cinco (5) profissionais da cozinha e da
limpeza

que

são

desenvolvimento

igualmente
do

projeto.

importantes
Dessa

no

forma,

contaremos com as merendeiras para auxiliar na
reposição dos alimentos, louças e talheres e das
profissionais de serviços gerais para trabalhar na
limpeza das mesas e buffet. A participação dessas
profissionais também ocorre na interação e auxílio
das crianças em todo o decorrer das refeições.

Café no Buffet
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Para organizarmos o refeitório no horário do
café da manhã são necessárias algumas modificações,
dessa forma as funções ficarão assim distribuídas:
- Duas (2) educadoras ficarão responsáveis pela busca
das crianças. Uma (1) atuando nos grupos da frente e
outra nos grupos de trás. Trabalhando no mesmo
esquema de encaminhar cinco (5) crianças de cada
sala ao refeitório. Outras duas (2) educadoras estarão
disponíveis no buffet para auxiliar as crianças. As
demais educadoras, uma (1) de cada grupo, ficarão
auxiliando as crianças nas mesas e, se necessário,
devem acompanhá-las no retorno às salas. A
Com o olhar atento da docente.

professora de Educação Especial também auxiliará
as crianças nas mesas exercendo a função de

volante.
Será confeccionado um mural sobre as especificidades de alimentação das
crianças contendo nome, foto, grupo e as informações sobre as particularidades que as
mesmas apresentam para se alimentar. Outro mural disponibilizará o cardápio do dia
com figuras ilustrativas dos alimentos que estarão sendo servidos, em consonância com
o cardápio da empresa terceirizada. Esses murais serão
expostos no refeitório.
A auxiliar de ensino fica responsável por anotar
as refeições e repetições, bem como a responsabilidade
pela exposição do cardápio. A atualização dos murais
será de toda a equipe de educadoras do CEI.
Sabendo da importância da higiene, todas as
profissionais que estiverem no refeitório deverão
utilizar toucas. Além disso, por vezes as toucas são de
tecido e com estampas coloridas que atraem a atenção
das crianças tornando o momento mais divertido.
Escolhendo onde sentar
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Realizando a higiene

As profissionais que estiverem escaladas para o refeitório deverão se
organizar para registrar os momentos das refeições, esta ação será de suma importância
para nortear propostas complementares, modificar o que for necessário e também para
a avaliação do projeto, que acontecerá na Hora Atividade Coletiva.
Todo o espaço do refeitório é decorado com as crianças na sala de referência
tornando o ambiente prazeroso, acolhedor e bonito.
A partir dos objetivos propostos, a avaliação será feita por meio de registros
fotográficos, escritos e vídeos. Com base no material coletado os educadores da
instituição irão se reunir periodicamente para refletir acerca do desenvolvimento do
projeto e sua influência na autonomia e alimentação saudável das crianças envolvidas.
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade em função da promessa que cada
projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo
pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As
promessas tornam-se visíveis os campos de ação possível, comprometendo
seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p..579).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências apontam para a importância no olhar de escuta e de observação
dos adultos para a vivência infantil neste espaço/ tempo CEI, favorecendo as múltiplas
linguagens, pois o CEI é um campo de produção de conhecimentos sobre a infância,
sobre a cultura, sobre a nossa história, enfim sobre o mundo.
Planejar, nos leva pensar em ações que devem contemplar em linhas gerais
melhores contextos, maiores definições, maior aprendizagem, onde o projeto de
trabalho articule o universo cultural, social e histórico da criança.
Durante as Horas Atividades realizadas no CEI discutimos a cerca dos Projetos
coletivos e a importância de se documentar as experiências das crianças e refletir sobre
elas, não só as experienciadas nos projetos, mas as vivenciadas no cotidiano. São
ações que planejadas com intencionalidade pedagógica devem ser compartilhadas por
educadores e pais para possibilitar que as pessoas se encontrem, se relacionem e
coloquem em prática a educação como processo de transformação.
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22. O PROCESSO DE INSERÇÃO DAS CRIANÇAS NOS CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
BÁRBARA LUIZA LUDVIG RODRIGUES E MARIANA ROCHA

INTRODUÇÃO
Refletir sobre as possibilidades desta temática faz com que nós, professoras da
educação infantil, ponderemos sobre as legislações vigentes, e linearmente
compreendamos os percursos da educação no Brasil até os dias atuais, para que dessa
forma possamos entender esse campo histórico, de políticas públicas, que nos é tão
caro e que nos possibilita dialogar sobre a inserção, no sentido de legitimar os direitos
das crianças.
Para os diálogos referentes a esta temática, buscamos subsídios nas nossas
práticas docentes e nos documentos Orientadores da Rede de Ensino, visando elucidar
alguns questionamentos que ainda surgem sobre o processo de inserção.
Faremos aqui um breve panorama histórico sobre a educação infantil,
pontuando inicialmente nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, que aponta
no Art. 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e que
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Apresentar a Constituição marca a sua importância na
afirmação da educação das crianças de 0 a 5 anos como um direito do cidadão e um
dever do estado, distanciando-se da forma assistencialista como esta educação foi, por
inúmeras oportunidades, concebida.
Pontuamos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996)
que evidenciou a importância da Educação Infantil, passando a considerá-la, em seu
artigo 29, como primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Ainda julgamos importante marcarmos a existência do Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, que através de seus três cadernos (introdução,
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formação pessoal e social, e conhecimento de mundo), lançados em 1998, passou a
orientar e direcionar os diálogos referentes a educação infantil naquele momento
histórico, buscando servir de auxílio para realização do trabalho educativo diário junto
às crianças pequenas, pretendendo apontar metas de qualidade, a fim de contribuir
com o desenvolvimento integral das crianças e de suas identidades, possibilitando
dessa forma, as mesmas crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são
reconhecidos.
Na sequência dialogamos sobre a Proposta Curricular de São José, que ano
2000, oi lançada co o “u a pri eira síntese”,

as per aneceu norteando o

trabalho neste município ao longo dos últimos 18 anos. Dessa forma, apontamos, no
que se refere à escrita sobre a educação infantil, que o texto da Proposta vai se
perspectivando na qualificação e no olhar atento que a educação infantil começou a
necessitar, indo ao encontro do movimento nacional de defesa da educação infantil
como dever do estado, direito da criança e primeira etapa da educação básica.
Não deixamos de abrir uma breve discussão sobre a existência da Política
Nacional da Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 à Educação, publicada
em 2006, contendo diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área. Neste
documento percebemos que o atendimento em instituições de Educação Infantil ainda
estava transitando no campo opcional para a família. Hoje, sabemos que, além de
dever do Estado e direito da criança, a matrícula na educação infantil (pré-escola) é
dever da família também.
No ano de 2008, São José mais uma vez lança uma proposta para nortear os
trabalhos docentes: Os Cadernos Pedagógicos – Educação Infantil. Entendemos este
documento como uma forma de legitimar e, ao mesmo tempo, enaltecer o que a Rede
vinha construindo no cotidiano. Eles demonstram a valorização deste espaço da
educação infantil e as práticas existentes, considerando as especificidades que a
educação infantil requer. Neste documento, diversas práticas pedagógicas são
abordadas, no que tange ao planejamento, às relações entre família e CEI's, aos
processos de inserção das crianças e das famílias na Rede, ao cuidado com as práticas
de alimentação das crianças, à organização dos espaços e dos tempos das unidades
educativas e o reconhecimento da diversidade cultural que compõe essa rede no
município de São José (SÃO JOSÉ, 2008)
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Ainda dialogamos sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, lançada através da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, tendo por
objetivo estabelecer diretrizes a serem observadas na organização de propostas
pedagógicas na educação infantil. Neste documento, brincadeiras e interações
aparecem como os eixos norteadores das práticas pedagógicas e das propostas
pedagógicas de Educação Infantil, devendo respeitar os seguintes princípios: éticos (da
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades), políticos (dos
direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática) e
estéticos (da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão
nas diferentes manifestações artísticas e culturais).
Não podemos deixar de considerar que no ano de 2017 o Ministério da
Educação lançou a Base Nacional Comum Curricular, tendo como intuito indicar
objetivos de aprendizagens para as crianças em todas as idades, desde sua chegada à
instituição. Este documento considera a criança sujeito de direitos e produtora de
cultura, bem como seu protagonismo nos contextos que se insere, e ainda considera
como eixo as interações e brincadeiras, apontamentos que as DCNEI já indicavam. No
entanto, aponta campos de experiência sobre as diversas áreas de conhecimento e as
diferentes linguagens, sendo: Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços,
sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaço, tempo,
quantidades, relações e transformações. Dentro dos campos estão os objetivos de
aprendizagem que consideram três grupos etários (bebês, crianças bem pequenas e
crianças pequenas).
Dessa forma, considerando todo esse aporte, foi que o trabalho pedagógico
com a criança de 0 a 5 anos adquiriu reconhecimento e ganhou uma dimensão mais
ampla no sistema educacional, visando o desenvolvimento integral das crianças, para
atender às especificidades de cada uma.
Também no ano de 2017, a Rede de Ensino de São José, lançou as Orientações
Curriculares para a Educação Infantil do Município de São José, já considerando as
discussões que aconteciam em contexto nacional e municipal sobre a BNCC, sobre o
direito das crianças, e sobre a perspectiva da nossa Rede nas mais diversas temáticas.
Considerando que a Rede de Ensino de São José tem um longo e significativo processo
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de formação e trabalho, diversas servidoras construíram este documento, junto às
consultoras, onde foram abordados os campos de experiência para a ação docente,
apontando possibilidades para o trabalho para e com as crianças, onde seus direitos e
tempos sejam respeitados, sem que haja um currículo estanque ou a ideia de atingir
ou não determinado limiar, mas respeitando as individualidades e potencialidades de
cada um. As Orientações Curriculares de São José (2017) tem como centralidade o
desafio do saber-fazer a promoção, defesa e garantia dos direitos nas práticas
pedagógicas com as crianças, constituindo como ponto de partida para essa
caminhada a reflexão permanente sobre a docência na Educação Infantil.
Todo aporte teórico elucidado até o momento neste texto, serviu de base para
colocarmos o grupo da formação diante das políticas públicas e do campo histórico da
educação/educação infantil no Brasil, desde a Constituição Federal. Esta retrospectiva
nos evidencia as conquistas de uma etapa de educação básica e é resultado de
inúmeros diálogos e movimentos sociais ao longo da história, para garantir os direitos
das crianças a uma educação de qualidade. Buscando aproximar e legitimar de fato os
direitos e a qualidade na educação infantil foi que trouxemos o tema central da
formação: a inserção.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Entendendo a importância de cada profissional que nos chega nesta formação e
para a ampliação do nosso diálogo e estabelecimento de vínculos fizemos uma
reflexão com as servidoras ali presentes, sobre como cada uma se via no papel de
professora, pois entendemos que a inserção considera cada sujeito em suas
especificidades, e não poderíamos, numa formação sobre o tema, deixar de lado o que
nos compõe enquanto humanos. Foi surpreendente. Buscamos aproximá-las do nosso
diálogo, pois assim como nós, elas também são professoras, e desejávamos com isso
dar início ao processo de inserção, primeiramente, neste lugar de formação que
estávamos propondo. Refletimos sobre quais compromissos assumimos ao escolher
este trabalho, sobre as possibilidades da inserção e as formas como ela pode ser
realizada nas instituições.
Então, passamos a apresentar o que a nossa Rede de Ensino vem pensando
sobre esta temática e cada uma das participantes deu a sua contribuição para o
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momento. Ficou evidente que para que a inserção das crianças aconteça da melhor
forma, devemos considerar algumas questões essenciais, como por exemplo, o
planejamento. Machado (2000) nos ajuda a refletir, pois afirma que projetar é um dos
traços mais característicos da espécie humana, pois a vida é um projeto em
permanente atualização.
São José avança nesse sentido, pois com a pedagogia de projetos nos CEIS, o
professor tem a oportunidade de se reinventar, sair da queixa, focar numa escuta
perspicaz, atenta, tratar o trabalho docente como uma atividade dinâmica e não
repetitiva, sendo o processo de inserção uma grande possibilidade para se pensar e
projetar coletivamente.
O docente tem em suas mãos o papel de ser cocriador de saberes e de cultura
e, nesse ir e vir, com plena consciência, aceita as possíveis vulnerabilidade do próprio
papel, junto à dúvida, ao erro, ao estupor e à curiosidade (RINALDI, 1994),
reinventando, após reflexão, a prática para e com as crianças.
No caderno Pedagógico de São José (2008) dois CEIS da nossa Rede trataram
sobre a inserção, o CEI APAM e o CEI Flor de Nápolis. Em ambos há discussão sobre
qual seria a melhor forma de nomear este processo, se deveriam chamar inserção,
adaptação ou acolhida intensiva, na oportunidade deste material cada CEI escolheu
chamar de uma forma para tratar do mesmo processo.
Entendemos, corroborando com o Caderno pedagógico, que a inserção deve
ser compreendida como um processo singular de construção de vínculos entre a
instituição, a criança e a família (SÃO JOSÉ, 2008), processo amplo, que acontece no
decorrer do ano todo. A acolhida por sua vez deve acontecer todos os dias nas
instituições. A adaptação nos remete a ideia de ajuste de uma coisa a outra, e não
queremos na educação infantil ajustar as crianças a uma lógica adulcêntrica.
Queremos que elas sejam livres, e estejam inseridas e felizes nesse lugar.
Para refletirmos sobre a inserção, demarcamos alguns pontos essenciais para
esse processo que ocorre cotidianamente nas instituições de educação do nosso
município. Elencamos algumas possibilidades para a melhor organização do processo
de inserção, como: Reunião com as famílias, entrevista com a família da criança,
planejamento (organização do projeto, demarcação do tempo e do número de
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crianças para atendimento), participação das famílias durante o processo e o
respeito a cada criança (em todas as etapas do processo).
A inserção em um espaço coletivo de educação e cuidado precisa ser planejada
desde o início, com todos os envolvidos no processo, visando favorecer, a partir de
experiências ricas e diversificadas, novos relacionamentos e o início da construção de
um mundo social mais amplo por parte destas crianças.
Segundo Martins (2010) quando a criança é inserida na educação infantil, passa
por um processo extremamente delicado, pois é um período em que se depara com
outra organização de tempos e espaços, diferente daquela familiar onde estava
inserida até então.
Fazer com que as famílias entendam esse processo e sua especificidade é um
dos pontos principais nesse espaço de reunião. As reuniões devem acontecer não
apenas com as famílias novas na instituição, todas devem passar por este
procedimento, tendo em vista as diversas mudanças que ocorrem de um ano para
outro, como por exemplo, o grupo, o turno, a sala, as professoras, as crianças, as
famílias. Quando a família entende o que acontece e o porquê de cada ação, passa a
confiar ainda mais no trabalho realizado, sendo uma parceira em todos os momentos,
especialmente no início do ano, onde o processo pode ser mais delicado.
O CEI deve preparar a reunião com as famílias e nesse momento explanar
sobre o processo de inserção, os tempos e espaços destinados para a ação, a
importância deste processo para a criança se sentir bem e segura na instituição e
conseguir se desenvolver de forma integral, respeitando seu direito a esse processo de
inserção, não apenas no início do ano, como também no decorrer dele. Organizar
também uma reunião com famílias ingressantes, após o momento das matrículas, a
fim de proporcioná-las o auxílio na organização familiar. Deixar as famílias de
sobreaviso neste período inicial, caso seja necessário entrar em contato.
Após a reunião marca-se a entrevista com a famílias, momento pontual e
decisivo para conhecer cada uma das crianças que frequentarão a instituição naquele
ano letivo suas preferências, suas características, seus jeitos de ser passamos a
conhecê-la inicialmente com base no que a família aponta e depois com o que a
criança nos traz. A entrevista é fundamental para conhecer a realidade de cada
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família, pois em respeito à situação específica de cada família e criança conseguiremos
definir horários e formas diferenciados de acolhê-las durante esse processo.
Assim, para oportunizar vivências significativas e um atendimento de qualidade
às crianças, devemos planejar as ações e, para isso, podemos organizar coletivamente
ou não, projetos de inserção com e para as crianças. Ações coletivas tornam esse
momento mais agradável para as todas as crianças que ali se inserem. Para atender da
melhor forma as crianças podemos convidar algum adulto referência para estar junto
na sala neste período, especialmente nos grupos das crianças bem pequenas, e ainda
devemos possibilitar que as crianças tragam alguns elementos de casa, como um
objeto de transição. Para Bove (2002, p. 135), embora esse privilégio de ficar na sala
com a criança não dure para sempre, ele oferece às crianças um sentimento inicial de
familiaridade e de segurança emocional que certamente durará mesmo quando os pais
não estiverem presentes.
Em todos os grupos podemos organizar rodízio entre as crianças e os horários,
não atendendo menos de duas horas e meia cada grupo de crianças (exceto quando
necessário), alternando os grupos no mesmo dia, durante dois dias.
A maioria das crianças precisou apenas de dois dias para se sentir acolhida.
Alguns casos isolados demonstraram necessidade de mais tempo. Mesmo
que algumas famílias questionassem os procedimentos da acolhida
consideramos que para as crianças foi um ganho, pois elas demonstraram
estar bem no espaço institucional. (São José, 2008, P. 106).

Uma característica comum nesse processo inicial, por vezes, é a manifestação
das crianças por meio do choro. Eltink (2000) nos aponta que o choro é uma das
primeiras linguagens da criança e, deste modo, pode representar vários sentimentos,
como por exemplo: dor, cansaço, irritação, fome, desconforto, estranhamento, desejo
de aproximação de algum adulto, e tantas outras necessidades.
Após os dias planejados na organização do CEI, as crianças que não
manifestarem reações adversas (choro, irritação, desconforto, etc), passam a ter
atendimento em horário normal. As crianças que apresentarem algum tipo de
manifestação terão o tempo de permanência na unidade ampliado gradativamente, e
é aí que entra, mais uma vez, a parceria com a família.
É necessário um olhar atento do profissional neste processo, percebendo os
avanços e as possibilidades para a permanência da criança, em diálogo constante com
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a família. Planejar o processo de inserção de crianças requer sensibilidade e
compromisso, respeito e responsabilidade, comprometimento e dedicação para
considerar as singularidades de cada criança durante o processo de inserção.
Para iniciarmos o atendimento no CEI é importante considerar a segurança, o
aconchego, o conforto, permitir movimentos novos, o encontro entre parceiros, o
compartilhamento, a diversidade de propostas das crianças, devemos ouvir o que as
crianças estão nos dizendo. Planejar, pensar, refletir, (re) pensar as ações e organizar o
espaço para a inserção é um dos papéis fundamentais para que o processo aconteça
de forma tranquila, tanto para as crianças que ali chegam, como para os docentes que
ali estão.
O envolvimento de todos e a reflexão contínua sobre o cotidiano são
essenciais, pois a inserção é um processo e não acontece apenas nos primeiros dias da
criança no CEI, é um processo que se mantém durante todo o ano. Por isso, as ações
devem ser documentadas e socializadas, com vistas a marcar esse processo no PPP da
instituição, com frequentes diálogos nas Reuniões pedagógicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que este processo das crianças nas unidade denominado inserção,
assim como todos os demais momentos vividos em uma unidade educativa e com o
grupo de crianças, precisam ser vistos sob a ótica da sensibilidade, do acolhimento e
do respeito. A inserção é um momento importante tanto para crianças que já fazem
parte da unidade, quanto daquelas que estão chegando ao espaço pela primeira vez.
Nesta perspectiva, pensar algumas propostas para este momento é necessário para
que o grupo possa estabelecer relações com seus pares e com os espaços da unidade.
Ações como: discussão destes documentos norteadores sobre o processo de
inserção com o grupo de profissionais na primeira reunião pedagógica do ano; reunião
de pais trazendo como ponto de pauta diálogos, formação e informação para as
famílias sobre a importância desta ação inicial; e entendimento dos caminhos
indicados nas orientações, certamente são primordiais para tornarem este processo
mais tranquilo e prazeroso para todos.
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Sabemos que muitos familiares desconhecem a importância desse processo de
inserção da criança na instituição, talvez porque desconheçam as recentes discussões
da área de educação infantil e seus avanços, dessa forma, cabe a nós, profissionais da
área, legitimar (com reuniões, explanações, explicações) esse espaço e tempo que aqui
apontamos como uma das especificidades da educação infantil e direito da criança: o
processo de inserção e o saber-fazer a promoção e garantia dos direitos das crianças.
Buscamos com essa formação pontuar a importância desse momento para a
integralidade da criança, na condição de ser e estar pertencente a um ambiente novo,
rico e diversificado, planejado e pensado para ela com intencionalidade e carinho,
garantindo seu direito de ser criança por inteiro.
Apontar algum caminho, como sonhadoras que somos, mesmo sabendo que
ainda há muito a se dizer, e que já existe em nossas Redes de Ensino Orientações para
esse momento, foi o nosso objetivo, não como uma fórmula ou receita pronta e
acabada, mas sim com a esperança de conseguir contribuir para uma discussão de
reflexão – ação sobre a inserção das crianças nos Centros de Educação Infantil do
nosso município.
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23. ORALIDADES, GRAFIAS E BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR)
ME. LETÍCIA MARTINS E MARINALVA SCHUTZ

INTRODUÇÃO
O que são linguagens?
Diferente dos dicionários, considero as distintas formas de interação com o
meio que promovam compreensão, diálogo, argumentação, negociação e respeito
entre os sujeitos com os objetos de curiosidade. O desafio consiste em ponderar a
infância como categoria de compreensão representativa em conexão consigo e nas
relações exteriores, descobrindo pela estrutura corporal com/pelos símbolos e sentires
pela complexidade de manifestações construídas socialmente nos lugares em que
transitam.
Linguagens estabelecidas por traços: verbal, corporal, musical e visual. São as
linguagens que constituem a subjetividade do ser humano. Construção da identidade
na educação infantil. Tecer e constituir não apenas uma manifestação de linguagem
simbólica, mas as múltiplas possibilidades que se apresentam no cenário diário de
inserção das crianças.
Valorizar e utilizar os conhecimentos construídos nos meios de comunicação
expressiva socialmente e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos narrados pelas escritas, desenhos, grafias, rabiscos, expressões e
mostrados pelas linguagens aproximadas ao convívio das crianças produzindo
sentidos. Exercitar o diálogo pela capacidade de compreensão e interpretação
comprobatórios ao respeito entre os sujeitos e valorizar a flexibilidade no contexto
vivido de inserção.
Quando se desvaloriza a história por ela se ocupar do que já passou,
o risco está na ilusão de se inventar a roda novamente, ou seja, um
discurso já feito, construído. Descartar a história significa isolar-se
dos percursos sociais em busca de aperfeiçoamento, assim
produzindo ideias vazias, pois desconhece os percalços de uma
história dinâmica com ampla investigação e análise para poder
inovar-se priorizando o encontro do fazer e o ser da educação.
(KUHLMANN, 2007, p. 48).
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Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do
mundo possibilitando sentido em fazer escolhas alinhadas com a autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.

Assi , o te a “Oralidades, Grafias e BNCC” contribui co

orientações e

perceber os contextos essenciais sobre a concepção do conhecimento curricular
contextualizado pela realidade local, social e individual ampliando a aproximação com
os códigos de escrita/leitura/interpretação na educação infantil. Respeitar e resgatar
as várias manifestações dos códigos escritos, símbolos na pequena infância.
Nesse peregrinar acerca da compreensão sobre a escrita espontânea e
oralidade das crianças na Educação Infantil desloco pensar encontros de alteridade e
outras significações empíricas. Questionar o que habitualmente está a nos esquivar,
desestabiliza e cria dúvidas constantes. As dúvidas que abarcam os sujeitos, as
crianças, serão abrandadas, suavizadas pela sensibilidade em ouvir, escutar os trilhares
delas e suas infâncias.
Promover situações de encontros com o sensível e curioso às infâncias,
compartilhado e experienciado pelo democrático coletivamente. Recorrer a
abordagem prática exercendo o protagonismo das linguagens artísticas, literárias e
expressivas.
Ouvir a leitura de textos pelo professor é uma das possibilidades mais
ricas de desenvolvimento da oralidade, pelo incentivo à escuta
atenta, pela formulação de perguntas e respostas, de
questionamentos, pelo convívio com novas palavras e novas
estruturas sintáticas, além de se constituir em alternativa para
introduzir a criança no universo da escrita (BNCC-2018).
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O mediador entre os textos e as crianças, propicia a familiaridade com livros,
com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a
aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Os
eixos estruturantes das práticas pedagógicas permanecem intermediadas pelas
interações e brincadeiras, experiências pelas quais as crianças podem constituir e
apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e
com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
De acordo com Ferreiro (2008), a escrita da criança não resulta de simples cópia
de um modelo externo, mas é um processo de construção pessoal. Construção pela
interação durante o brincar caracterizado no cotidiano da infância, trazendo consigo
muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento das crianças. Assim, como
primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do
processo educacional.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução
CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como:
Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura. (BRASIL, 2009)

A

Base

Nacional

Comum

Curricular (BNCC) é referência para a
formulação

e

implementação

de

currículos para a Educação Básica e
para

a

formulação

Pedagógicos

das

dos

Projetos

instituições

de

educação. Define direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento
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aos quais toda/todo cidadão brasileiro deve ter acesso ao longo de seu processo
educacional.
São assegurados, na Educação Infantil, condições para que as crianças
aprendam em situações diversas, múltiplas e plurais onde possam desempenhar
protagonismo de ações e reações em ambientes que a convidam a vivenciar desafios e
a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre
si, os outros e o mundo social e natural.

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei
nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das
Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas
públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo
o Brasil.
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das
crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre
instituição de Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição
precisa conhecer e trabalhar com os Direitos de aprendizagem e Desenvolvimento e os
Campos de Experiência.
Direitos que asseguram ativamente diversas formas e diferentes espaços e
tempos utilizando diferentes linguagens ampliando o conhecimento de si e do outro, o
respeito em relação a cultura e às diferenças entre as pessoas.
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição de experiências que
permitam às crianças conhecer a si e ao outro, e compreender as relações com a
natureza. Reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que
garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças.
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(BNCC, 2018)
CAMPO DE EXPERIÊNCIA

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando
identificar palavras conhecidas.
Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.
Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como
escriba.
Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com
função social significativa.
Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e de leitura.
Identificar gêneros textuais mais frequentes, recorrendo a estratégias de configuração
gráfica do portador e do texto e ilustrações nas páginas.
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e
textos, por meio de escrita espontânea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Direito a comunicação, ampliar os modos como se
comunicam com o mundo.
 Direito a grafar, desenhar, pintar, modelar.
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 Direito a curiosidade e as diferentes formas textuais,
grafias e sonoridades.
 Direito a manter relação lúdica com gibis, livros,
cartazes, entre outros artefatos literários.
(Orientações Curriculares São José, 2018).
As Orientações Curriculares para a educação das crianças pequenas tem como
centralidade o desafio do saber-fazer a promoção, defesa e garantia dos direitos nas
práticas pedagógicas com crianças, constituindo como ponto de partida para essa
caminhada, a reflexão permanente sobre a docência na Educação Infantil (SÃO JOSÉ,
2018).
Remete investir significativamente na relação com o outro no decorrer de toda
a vida, num agir e pensar por si só, fazendo suas próprias escolhas e experienciar os
contextos de investigação do sujeito-criança “É ida! É

o i ento! É in ncia que

vivida e experienciada pelo fazer, pelo movimento com o corpo para criar outras
possibilidades arantindo seu poder de escolha” MARTINS, 20 8
Crianças que brincam, abraçam, choram, questionam, inventam, crescem e
carecem de posturas que não atropelem seu tempo e espaço. E por essa aproximação
atenta às percepções e manifestações infantis, delineia-se a necessidade de realizar
movimentos coletivos garantindo a propriedade em agenciar práticas pedagógicas
ostentadas pelas próprias melodias, ritmos e magias que brincam naturalmente com
as infâncias, escritas, desenhos, rabiscos e leituras de mundo. Essa busca constante de
criar outros entornos, mediações e significações com as chamadas oficinas, tendas
com manifestações artísticas, aparece e desponta a escolha das crianças, viverem a
infância com encantamento ao encontro de seus interesses e necessidades (SÃO JOSÉ,
2008).
A instituição é lugar de socialização, cuidado, educação, experiência para
construção da identidade, estreitando laços de respeito, alteridade e afeto entre os
pares. Assim, cotidianamente, a circulação das diferentes formas de habitar esse lugar
é enriquecido/fortalecido pelas experienciações que ampliam a imaginação e
(re)conhecimento dos trajetos percorridos compondo as práticas criadoras.
Apesar

de

todo

esse

arrolo

conceitual,

investigações

acerca

dos

percursos/trilhares da Educação Infantil e discussões teóricas, são sempre necessárias,
considerando que ainda há persistência pelas imprecisões atitudinais cotidianas.
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Atitude fragmentada, distanciada e distorcida pelas ações pedagógicas que desalinham
a essência em obter garantia e promoção às experienciações que a criança necessita
para contemplar os espaços, lugares e tempos com especificidade característica das
infâncias, demarcados pelos campos de experiência com a leitura e escrita espontânea
na Educação Infantil.
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24. EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇO DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO À
VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA
ANA BRASIL DE OLIVEIRA E ELEIDE ELI BRITO
INTRODUÇÃO:
A infância, no Brasil, tem sua proteção garantida pela Constituição, em seu
Artigo 277 (BRASIL, 1988), ao assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, os direitos básicos, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Além disso, na
Lei 8.069/1990, também conhecida como Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL,
1990), não somente reconhece as crianças como sujeitos de direitos, como também,
contempla como dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação desses
direitos, prevendo a obrigatoriedade de comunicação de casos de suspeita ou
confirmação de maus-tratos e, ainda, responsabilizando os profissionais da educação
especificamente nesta questão (Artigos 70, 13 e 245). Ainda, o Artigo 70 (B) determina
que entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que se refere o Art. 71
(informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços),
devem contar com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar
suspeitas ou casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes, em seu
quadro.
A violência é um fenômeno presente em nossa sociedade e se manifesta
independentemente de camada social ou idade. Especificamente, a violência contra
crianças e adolescentes, independente da or a co o se

ani este, “ u a relação

de poder na qual estão presentes e se confrontam atores/forças com pesos/poderes
desiguais, de conhecimento, força, autoridade, experiência, maturidade, estratégias e
recursos” FALEIR S e FALEIR S, 200 , p
Pesquisas nacionais e internacionais sinalizam que os maiores autores de
violência contra crianças e adolescentes se encontram no seio familiar. Em se tratando
das crianças de menor idade, que são o público da Educação Infantil, essa situação se
torna ainda mais agravada, uma vez que a comunicação, sobretudo oral, por parte das
crianças não é tão facilitada quanto nas crianças mais velhas, assim como a
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socialização nos espaços públicos também pode se tornar mais restrita, uma vez que a
escolaridade não é obrigatória até os quatro anos de idade. A atenção sobre os
indícios que se apresentam sob formas mais sutis (comportamentais, por exemplo),
nessas situações, torna-se ainda mais importante. Considerando o tempo de
permanência das crianças nas instituições de educação infantil, temos este espaço
como possível contexto de manifestação de indícios de violência pelas mesmas.
Retomando o documento Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus
artigos 13, 56 e 245 é estabelecido que profissionais e dirigentes das áreas de
educação e de saúde são obrigados a comunicar oficialmente aos órgãos competentes
todos os casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos contra crianças e
adolescentes. Isso pressupõe a identificação/reconhecimento mínimo do que possa
caracterizar indícios de violência contra crianças, independente da forma de violência
(negligência, abandono, violência física, violência psicológica, violência sexual, etc.), e
mesmo nas situações em que as violências se sobrepõem. Moré e Krenkel (2015) ainda
complementam, ao enfatizar que as repercussões da violência nem sempre ocorrem
quando a criança é a vítima direta, mas mesmo quando se encontra exposta à violência
entre os pais ou cuidadores, podendo também, nesses casos, manifestar indicadores
de violência, especialmente os de ordem psicológica.
Cientes deste cenário ressalta-se a importância do educador se reconhecer
como parte integrante de uma rede de proteção à infância, sobretudo ao identificar
indícios de vivência de violência. Neste sentido, é necessário o reconhecimento de seu
território e das outras esferas de proteção que o integram. Oliveira, Delziovo e
Lacerda 20

,p

j atenta

para a necessidade de “reconhecer as relações j

existentes entre os serviços, como também promover o reconhecimento dos diversos
atores e serviços existentes no território e suas competências, limites, potencialidades
al

do papel que pode

dese penhar na rede de atenção”

Além disso, a atenção multidisciplinar e multisetorial dos profissionais de áreas
distintas permite potencializar ações e saberes.
Cada um detém um tipo específico de conhecimento advindo de sua
formação, experiência de trabalho e setor que representa. (...) O trabalho
conjunto entre diversas áreas que apresentam funções e competências
específicas aumenta a capacidade efetiva de enfrentamento dos problemas
relativos à violação dos direitos, por meio da mobilização desses recursos
em prol de um objetivo comum (ASSIS et al, 2009, p. 241).
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Entende-se o trabalho em rede como um mecanismo eficaz para a interrupção
da violência, favorecendo, assim, uma visão mais ampliada das situações, permitindo o
planejamento de ações integradas e compartilhando responsabilidades (FERREIRA,
2010). Nesta proposta, apresentar uma formação que se debruce sobre a atenção à
Educação Infantil como espaço de prevenção e atenção à violência contra a criança é
pensá-la e desenvolvê-la em rede.
METODOLOGIA E DISCUSSÃO:
Visando atender a essas questões apresentamos, a proposta de formação
continuada deno inada “Educação In antil: Espaço de pre enção e atenção

iol ncia

contra a criança”, para o ano letivo de 2018, por meio do EMFRENTE – Enfrentamento
e manejo das violências infanto juvenis na Rede Municipal de Ensino de São José/SC,
grupo que já trata desta temática junto à Rede Municipal de Ensino desde o ano de
2010. Tal proposta visa propiciar subsídios aos educadores que, ao se depararem com
manifestações decorrentes das violências sofridas e/ou presenciadas pelas crianças e
que vinham se desdobrando no espaço escolar (em suas falas e/ou comportamentos
apresentados), nem sempre conhecem as possibilidades e necessidade de manejo e
encaminhamento.
A

partir

daí,

pretende-se

nesta

formação

apresentar

o

mapeamento/identificação dos serviços e profissionais disponíveis na Rede Municipal
que atendem ao público infantil, em especial, que oferecem suporte ao trabalho com
crianças vítimas de violência.
A proposta de atuação se dará junto a dois CEIs da rede, a saber, APAM e Erica
Schmidt de Souza, nos turnos matutino e vespertino (conforme hora-atividade coletiva
dos educadores), visando atender a toda equipe, com seis encontros distribuídos nos
meses de Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro e Outubro de 2018, na Casa do
Educador. Além disso, se procederá com a proposta de uma intervenção preventiva
alusiva à campanha Faça Bonito, visando à prevenção da violência sexual contra
crianças e adolescentes, no mês de Maio.
Os encontros, por coordenação e articulação do EMFRENTE, preveem a
participação de profissionais da Rede de Proteção às Pessoas em Situação de Violência
- tendo como palestrantes, geralmente, os próprios profissionais que atuam na
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prefeitura (técnicos especializados das Secretarias de Saúde, Assistência Social,
Segurança e Educação), Conselho Tutelar, Delegacia de Proteção à Criança,
Adolescente, Mulher e Idoso, dentre outros parceiros que se voluntariaram. Os temas
debatidos na formação tratam, sobretudo, de informações gerais sobre os serviços da
Rede de Proteção, principalmente os disponíveis no município, suas potencialidades,
limitações, formas de acesso/encaminhamento/manejo, além de orientações para a
identificação de possíveis indícios de violência, dentre outras questões relacionadas ao
tema, visando um maior conhecimento e integração entre os profissionais que atuam
nos referidos CEIs e instituições parceiras.
Buscamos intercalar momentos de palestra com oficinas, ou mesmo temas
mais densos, com outros de caráter mais informativo, a fim de equilibrar a proposta
apresentada nos encontros, de forma a torná-la mais atrativa aos participantes. Desta
forma, apresenta-se a seguinte proposta/cronograma:

DATA

TEMAS

16/04/18 “
EMFRENTE no
anejo
s
situações suspeitas de violência
contra crianças na Rede Municipal
de Ensino de São Jos ”
“A Educação In antil co o espaço de
prevenção e atenção à violência
contra a criança”
21/05/18 “ anora a da
iol ncia contra
crianças e São Jos ”
“
ser iço de atendi ento a
crianças e adolescentes em situação
de iol ncia se ual”
“ ipo e Fi i – Relato de intervenção
preventiva contra violência na
Educação In antil”
25/06/18 “Contação
de
hist ria
co o
ferramenta para prevenção à
iol ncia”
“ Conselho Tutelar na proteção
in ncia”
20/08/18 “ i pacto da iol ncia do stica
no desen ol i ento in antil”
“A política de Assist ncia Social no

PARCEIROS

- Ana Brasil de Oliveira (Psicóloga
SME/PMSJ)
- Eleide Eli Brito (Professora
SME/PMSJ)

- Thaíse de Paula Pinheiro
(Assistente Social- VIEP/SMS/PMSJ)
- Vivian Da Cas Engelke (Pediatra –
CAVS/SMS/PMSJ)
- Dayane Araújo Rocha (Psicóloga –
CAVS/SMS/PMSJ)
- Vanda Ivandir dos Santos
(Professora SME/PMSJ)
- Ligia Barreto, Patrícia dos Santos,
Vera Lúcia Sabino (Hora do Conto
Itinerante SME/PMSJ)
- Conselhos Tutelares de Barreiros e
Sede
- Fernanda Cristina Segatto
(Psicóloga Clínica)
- Juliana Belli Vieira (Psicóloga
278

Atendi ento Criança”

19/09/18 “Sete bro A arelo e a i port ncia
da promoção à saúde mental das
crianças”
“E pressarte
–
Oficina
de
Criatividade e Ar ila”
“ r ticas Corporais de Liberação de
Canais Ener ticos”
29/10/18 “A contribuição da D CAMI na
contribuição à infância e a função da
psicolo ia nesta dele acia”
“Justiça Restaurati a : U a cultura
da pa ”

Coordenadora
do
PAEFI/SMAS/PJMSJ)
- Cleide Libardi Tiengo Pontes
(Assistente
Social
PAEFI/SMAS/PMSJ)
- Gelson Panisson (Psicólogo
PAEFI/SMAS/PJMSJ)
- Bárbara Saviato (Psiquiatra da
Associação
Catarinense
de
Psiquiatria)
- Aline de Fátima Banhara
(Psicóloga NASF/SMS/PMSJ)
- Luize Zanete (Artista Plástica)
- Andreia Nunes (Terapeuta de
Transformação Energética)
- Juliana Oss Dallagnoll Menezes
(Delegada DPCAMI/São José)
- Clarissa Enderle (Psicóloga
DPCAMI/São José)
- Andrea Irany Pacheco (Secretária
Municipal de Segurança)
- Elisiani Cristianide Freitas Noronha
(Pedagoga)

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Entende-se que se o espaço da instituição de ensino é onde se manifestam,
também, os indícios de violência contra crianças, os educadores podem, e devem, se
caracterizar público e promotores de ações preventivas contra a violência e promoção
de bem-estar e cultura de promoção de paz. Iniciativas como essa caracterizam uma
prática essencial na esfera da educação, em especial da Educação Infantil, uma vez que
tais questões nem sempre são contempladas na formação de base dos educadores.
Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação de São José visa melhor
instrumentalizar seus profissionais, permitindo aos mesmos ampliar seu olhar acerca
da infância, bem como permitir seu papel fundamental na rede de proteção.
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25. A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS REPRESENTAÇÕES DE CORPO, GÊNERO E
SEXUALIDADE
THAÍS RODRIGUES DE ALMEIDA

INTRODUÇÃO

Esta formação teve como foco o corpo, gênero e sexualidade das crianças e dos
próprios docentes, considerando as problemáticas que emergem do contexto escolar
da educação infantil. Tais questões provém da análise crítico reflexiva de situações
vivenciadas cotidianamente nos processos educativos, e refletem a preocupação em
articular teorizações advindas das epistemologias feministas na busca por fomentar
propostas e efetivas práticas pedagógicas numa visão transformadora acerca dessas
temáticas.
Refletir sobre a formação de professores denota adentrar num campo imerso
em relações de poder, em tempos onde se discute a escola sem partido, a escola sem
discussões de gênero, onde os silêncios e a negação de temáticas como as que trago
envolvendo gênero e sexualidade, tem muito a dizer, inclusive enquanto lugar de
disputas epistemológicas. Muitas vezes estas questões sugerem quem está autorizado
a falar sobre determinadas temáticas, conforme Louro (1997),
currículo “ ala” de al uns sujeitos e i nora outros: conta hist rias e
saberes que, embora parciais, se pretendem universais, as ciências,
as artes e as teorias trazem a voz daqueles que se auto-atribuíram a
capacidade de eleger as perguntas e construir as respostas que
supostamente, são de interesse de toda a sociedade. Qual é, no
entanto, a história da produção dessa ciência, que é escrita em letras
maiúsculas? Por que alguns saberes não podem integrar o currículo?
Em que condições foram produzidas as teorias que sustentam o
pensamento pedagógico? Que sujeito universal é esse de que falam
as teorias psicológicas e de aprendizagem? Que condições provocam
transformações na linguagem e nas suas regras? Quem tem
legitimidade para conhecer? Quem pode afirmar que algo se
constitui em problema a ser estudado? São inúmeros os processos
implicados na constituição diferenciada dos sujeitos. (p.88)

Seguindo esta linha de produção de saberes, trago o entendimento da
valorização da epistemologia da prática de Tardif (2000), para o qual os conhecimentos
necessários para a concepção dos projetos pedagógicos devem valorizar os saberes
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historicamente acumulados pelas práticas docentes, valorizando o patrimônio cultural
das escolas.
Ao observar as nuances da organização escolar, seus prédios, currículos,
docentes, regulamentos, avaliações, vigilâncias, as constituições e discursos ali
presentes, é necessário ponderar sobre o quanto tudo isso afeta a produção das
diferenças entre os sujeitos. As crianças e profissionais que não se reconhecem neste
espaço e são considerados diferentes, acabam tornando-se identidades marcadas, seja
por distinções de gênero, raça, orientação sexual ou qualquer outra classificação que
fuja à norma (LOURO, 1997).
As manifestações das questões relacionadas ao gênero estão presentes nas
práticas cotidianas de professores/as e alunos/as, homens e mulheres, os quais estão a
todo tempo constituindo e instituindo formas de ser, estar, agir e falar, isto é, estão
instituindo-se segundo os gêneros que assumem.
Nesse sentido, busca-se voltar o olhar para os discursos envolvendo gênero e
sexualidade, os quais instituem relações de poder capazes de produzir hierarquias e
efeitos de verdade no meio escolar. Na escola, os sujeitos desviantes das normas de
gênero e sexualidade são marcados como diferentes, transgressores, sendo instituída
uma ideia de marginalidade e exclusão ante aqueles/as normatizados na
representação naturalizada e, portanto, invisível da masculinidade15 e feminilidade
heterossexual.
Nesta proposta formativa, buscou-se como objetivos a sensibilização das
professoras atuantes nesta etapa de ensino, a apresentação dialogada de conceitos, a
reflexão a partir de exemplos das suas práticas cotidianas e o fomento de um olhar
transformador das mesmas, em uma relação inclusiva, democrática e afetiva das
diferenças e diversidade.
METODOLOGIA E DISCUSSÃO
A formação foi constituída por encontros mensais com diferentes Centros de
Educação Infantil, nos encontros que ocupavam o turno matutino da hora atividade
15

Tomando a condição masculina como uma construção cultural produzida e reproduzida socialmente e

que não pode ser definida fora das condições históricas, culturais, econômicas e políticas em que esse
sujeito constitui sua masculinidade (KIMEL, 1998).
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das servidoras, a metodologia adotada era de exposição dialogada de conceitos
envolvendo educação infantil e as representações de corpo, gênero e sexualidade, a
produção das diferenças, o trabalho com a diversidade no contexto escolar, e a
valorização das experiências cotidianas trazidas e relatadas pelas educadoras
presentes. Ao final dos encontros eram compartilhados materiais, assim como
realizávamos a avaliação e articulação de propostas para o desenvolvimento das
temáticas abordadas na comunidade escolar.
O estímulo inicial, para a realização da formação, ocorria através da percepção
do quanto os discursos e manifestações das questões relacionadas a gênero e
sexualidade estavam presentes nas práticas cotidianas do ambiente educativo, onde
certas atividades, brincadeiras e/ou brinquedos, eram rotulados pelas próprias
crianças como exclusivas para meninos ou meninas.
Percebemos que semelhantes situações ocorriam em diferentes turmas e CEIs,
e isso estimulou diversos questionamentos sobre: quais discursos relacionados às
produções de feminilidades e masculinidades envolvendo as práticas educativas eram
vigentes e norteadores para os determinados contextos das turmas analisadas?
Aqueles/as que insistiam em não compartilhar das mesmas atividades dos(as) colegas,
escapando às normas, acabavam por possuir identidades marcadas? Como as
educadoras deveriam agir perante essas demandas? Questões estas, fomentaram a
necessidade de refletir e agir sobre a desnaturalização de representações de corpo,
feminilidades e masculinidades, as quais eram expressadas em suas relações no espaço
da Instituição de educação Infantil.
Quando tratamos de representações de masculinidades e feminilidades tal
conceito envolve as práticas de significação e os sistemas simbólicos através do quais
estes significados são construídos.
Silva (2000) considera que a cultura é concebida como um campo de luta entre
os diferentes grupos sociais em torno da significação. Meyer (2002) continua, dizendo
que a representação envolve, pois, as práticas de construção e compartilhamento de
sentidos na cultura, pela operação de diferentes e variados signos e sistemas de
classificação .
Buscamos abordar nesta proposta de formação um afastamento de ideias que
pressupõem papéis e funções estritamente femininas ou masculinas. Louro (1997) nos
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traz que essa relação seria reducionista, pois não estariam sendo priorizadas as
múltiplas formas pelas quais os sujeitos constituem-se

asculinos e e ininos, “[ ]

como também as complexas redes de poder que constituem hierarquias entre os
neros p 24 ”
Todas as considerações teóricas realizadas acima permitiram tecer um diálogo
de articulações entre gênero, cultura e representações, sendo possibilidades
produtivas de teorizar como o social é culturalmente constituído no contexto
específico analisado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ponderar e refletir sobre questões e discursos que envolvem gênero e
sexualidade significa adentrar num campo imerso em relações de poder, onde os
silêncios e a negação destas temáticas, na base das propostas curriculares, têm muito
a nos dizer enquanto lugar de disputas por representações.
Muitas vezes, os diálogos e embates que surgem trazem a questão sobre quem
está autorizado a falar sobre determinados conteúdos, questionando até que ponto
distinções de gênero, orientação sexual e suas classificações/hierarquizações afetam a
produção das diferenças entre os sujeitos.
As crianças estão a todo tempo constituindo-se, desenvolvendo formas de ser,
agir, socializar, ser e falar, ou seja, estão vivenciando processos formativos segundo os
gêneros que assumem como meninos e meninas e suas múltiplas possibilidades.
Nesse sentido, busca-se voltar o olhar para os discursos envolvendo gênero e
sexualidade, os quais instituem relações de poder produzindo hierarquias e efeitos de
verdade no meio escolar, e o compromisso enquanto educadoras, para problematizar
e ressignificar tais conceitos um processo que requer um olhar sensibilizado,
amparado por conceitos de um campo de saber complexo que são os estudos de
gênero e educação e abarca a necessidade do fazer educativo plural, integral, e de
respeito à diversidade e diferenças no meio educacional.

284

REFERÊNCIAS
KIMELL, M. A produção simultânea de masculinidades hegemônicas e subalternas.
Horizontes antropológicos, v. 4, n. 9, p. 103-117, 1998.
LOURO, G. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós estruturalista. Rio
de Janeiro: Vozes, 1997.
MEYER, D Das i possibilidades de se er co o Anjo In: Nil a LinoGo es;
Petronilha.
Beatriz Gonçalves e Silva. (Org.). Experiências Étnico Culturais para a Formação de
Professores. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica, v.01, p. 5170, 2002.
SILVA, T. O Currículo como Fetiche: a poética e a política no texto cultural. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

285

26. OFICINA DE MULTIPLICADORES E CONTADORES DE HISTÓRIA
MÁRCIA CRISTINA FIGUEIREDO RIZZARO, LIGIA BARRETO DA SILVA,
PATRÍCIA PEREIRA E VERA LÚCIA SABINO
INTRODUÇÃO

“Quem anda no trilho é trem de ferro, sou água que
corre entre pedras: liberdade caça jeito”.
Manoel de Barros

“No mundo do faz de conta tudo conta!”

A arte de contar histórias é uma prática milenar que teve seu início desde os
primórdios da humanidade, por meio da tradição oral. Essa arte do contar e recontar
história amplia o universo literário, desperta o interesse pela leitura e estimula a
imaginação através da construção de imagens interiores.
A contação de história representa um caminhar para a descoberta, um convite
à imaginação, desenvolve a linguagem, encanta, desencanta, faz rir, faz chorar, pular,
pintar, cantar, dançar, sonhar, encontrar com as estrelas, voar com as borboletas,
adentrar em mundos nunca vistos e imaginados. Lembra-nos Celso Sisto, que contar
oralmente uma história está relacionado ao reunir, ao criar intimidade, ao ato de
entrega coletiva. É um ato agregador de pessoas, é o exercício do encontro – consigo,
com os outros, com o universo imaginário e com a realidade, por extensão! Por isso,
esse costume milenar é também socializante.
O ato de contar e ouvir histórias surge como uma possibilidade libertária de
aprendizagem e como uma atividade de suma importância na construção do
conhecimento e do desenvolvimento ético e significativo das crianças enquanto ser
humano. Acredita-se que as histórias podem assumir uma proposta educativa, porém,
muito mais do que esse sentido do educar para o conhecimento, traz a oportunidade
de estar com o outro, ouvi-lo, ver e rever, experimentar, refletir, participar e silenciar.
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É um momento pelo qual as crianças podem, em convivência com o outro,
aprender sobre si ampliando o prazer através da vivencia e da apreciação destas
relações.

É através de uma história que se podem descobrir outros
lugares, outros tempos jeitos de agir e de ser, outra ética,
outra ótica... É ficar sabendo História, Geografia, Filosofia,
Política, Sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e
muito menos achar que tem cara de aula. (Abramovich, 1995).

Nesse sentido, desenvolver um projeto nessa dimensão pode possibilitar às
crianças o contato com mundos distintos, revisitar sua própria cultura, focando-a de
diferentes pontos de vista, redimensionar seus pensamentos e idéias sobre as coisas
do mundo, construir, reconstruir diferentes linguagens e sentimentos. Nesta
perspectiva o posicionamento das crianças frente ao processo educativo tende a
enriquecer e ampliar.
... Tudo Conta...

.

Autoria: Eleana Costa - 2018

O Setor Pedagógico da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação
de São José criou o Projeto da Hora Conto Itinerante em 2013, com base na solicitação,
da então Secretária de Educação, Méri Terezinha de Mello Hang, que idealizou um
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formato inovador de contar histórias que motivasse as crianças à leitura. No sentido
de construir diferentes estratégias para ampliar a qualidade dos momentos vividos nas
instituições, considerando a relevância que esse espaço tem na construção cultural dos
sujeitos, em especial com relação à Literatura. Deste modo, o projeto Hora do Conto
Itinerante, teve como destino os CEMs e CEIs, para um encontro com as crianças,
profissionais e famílias, além daqueles que por amor a Literatura, a curiosidade ou
simplesmente por desejar embarcar nesta viagem...
... Movimento Itinerante ...

E foi assim que o projeto adquiriu um carro Van, que passou a ser chamado
carinhosa ente pelas crianças co o “carro

ico bola de sabão” que isita todas as

unidades participantes do projeto, levando as contadoras de história acompanhadas
de muita magia por onde passa. O projeto teve início em 2014, tendo como slogan:
“No

undo do a -de-conta tudo conta ”

... Uma boa ideia leva a outra...

OFICINA DE MULTIPLICADORES E CONTADORES DE HISTÓRIAS

Com a intenção de multiplicar e motivar os profissionais da Educação Infantil e
dos Anos Iniciais da Rede de Ensino oi então elaborado e

20

o projeto “ icina de
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ultiplicadores e contadores de hist rias”, isando a pliar essas re er ncias nas
Instituições.
Nos quatro anos de projeto realizamos oficinas itinerantes, com oito encontros
anuais, todos desenvolvidos em espaços diferenciados, como: Biblioteca Pública
Albertina Ramos Araujo, Casa do Educador, Casa da Cultura, Escola de Oleiros , Colônia
de Pescadores (Beira Mar de São José), CATI , Escola do Mar e no Jardim Botânico. A
ideia é de oportunizar para além das fantasias, que geralmente se encontram nas
histórias, ou seja, oportunizar o conhecimento da história real do nosso município.
Que esse contato venha a ampliar conhecimentos possibilitando um enriquecimento
do repertório cultural de cada participante. Até o final do ano de 2018 serão
certificados aproximadamente 200 profissionais referências que serão multiplicadores
de contadores de histórias.
... Conhecimento Itinerante...

Casa do Educador

Colônia de Pescadores –
Beira Mar de São José

Jardim Botânico

Casa da cultura
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C.E.M Ambiental Escola do Mar

Escola de Oleiros

Praça de São José

... Novas possibilidades ...

A contação de histórias é um enlaçar de memórias, lugares e tempos, que
acordam imagens esquecidas, onde a imaginação e o faz-de-conta vestem nossos
preciosos sonhos. Mergulhar fundo na imaginação, fantasia e criatividade,
transformando-os em imagens alimentadas pela contação de histórias foram alguns
dos objetivos desta formação.
Em 2018, além das oficinas que aconteceram de modo itinerante, o projeto
também foi tema de formação na Casa do Educador, que reuniu os profissionais da
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Rede Municipal de Ensino, em Hora Atividade
Coletiva, possibilitando o contato maior com
a Rede, promovendo movimento de educação
e arte.
Sabemos que cada ser humano e cada
cultura desenvolvem um jeito diferente de
contar suas histórias, sejam elas de viagens

Casa do Educador

por lugares exóticos, recheados de personagens
instigantes que povoam nosso imaginário e nos dão asas para voar pelo mundo, como
também sobre as grandes epopéias gregas, as trovas dos bardos na Península Ibérica,
as histórias milenares que exercem grande influência na Literatura Africana moderna e
as fábulas alemãs, francesas e chinesas, e das diversas etnias. Segundo as DCNEI
(2013):
Na formação de pequenos cidadãos compromissada com uma visão
plural de mundo, é necessário criar condições para o
estabelecimento de uma relação positiva e uma apropriação das
contribuições
histórico-culturais
dos
povos
indígenas,
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América,
reconhecendo, valorizando, respeitando e possibilitando o contato
das crianças com as histórias e as culturas desses povos.

Palavras falam
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Nesse ir e vir de significações, o contador de histórias é aquele que nos leva aos
lugares mais distantes, instigando a curiosidade, trazendo à tona os medos e
libertando os sonhos. Ler ou contar histórias é poder transitar entre as mais diversas
emoções, com as situações vividas pelos personagens, é suscitar o imaginário, é ter
curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, é encontrar ideias para
solucionar questões. É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso de conflitos,
dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos.

Fazendo história

Criando Personagem

Criando Histórias

Contar histórias é adentrar no meio de uma paisagem e não ter medo de ir até
o undo da ‘ loresta’, isitando todas as r ores, percebendo todas as paisa ens,
janelas e portais. É conhecer e não ter medo de ouvir este chamado que envolve
inúmeras aventuras e uma profunda preparação. Para Regina Machado (2004, p.41)
contar histórias é uma imersão na experiência de apreciação estética. Para a autora o
contador de histórias
(...) recebe o aventuroso convite do conto para passear pela sua paisagem.
Por meio desse passeio, também se transforma. Deixando-se conduzir pelas
imagens do conto e pela disposição amorosa de encontro com o
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desconhecido, percorre ao mesmo tempo a paisagem de suas imagens
internas.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Com esse convite ao imaginário, a formação na Casa do Educador foi ofertada
para os Centros de Educação Infantil, sendo este uma síntese dos oito encontros das
Oficinas de Multiplicadores de contadores de história em um só.
Buscamos realizar a formação de forma bastante dinâmica/prática, com
suporte teórico, frisando alguns aspectos relevantes da literatura referente à área da
contação de histórias. Nesse sentido, oferecemos possibilidades em diversas áreas,
com muitas dinâmicas que trabalharam a sensibilidade humana.
Abordamos diversas temáticas como: “Visitando o te po na hist ria hu ana”,
“Mapeando e e pressando a i a inação co

o corpo”, “Abrindo as portas da

imaginação através da Literatura Infantil”, “ laneja ento, re istro e a aliação
te

ha er co

que

a contação?”, “Cultura açoriana: A hist ria da laria - A descoberta do

barro”, “Conhecendo a i port ncia do pescador artesanal no Município de São Jos ”,
“Contos tradicionais e conte por neos de São Jos ”, “Autores da sua pr pria
hist ria”
Tivemos como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, as Propostas Curriculares do Município (2000,2008) e as linguagens
pertinentes à educação infantil. O brincar e o imaginar, que são peculiares no mundo
infantil, são elementos que tecem uma rede que tem por objetivo garantir os direitos
das crianças.
Celso Sisto (2001) nos diz que para contar bem uma história devemos saber
evitar o didatismo e a lição de moral, os estereótipos da palavra e dos gestos, o
maniqueísmo e os preconceitos, o óbvio, o modismo e lugar comum. Entende-se
então, que quando a história é contada bem em função de instaurar um espaço lúdico,
ela pode gerar um outro tipo de expectativa: não mais da cobrança, mas a do
encantamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas oficinas que realizamos ao longo desses últimos quatro anos, bem como na
formação na Casa do Educador, percebemos que conseguimos contribuir para a
compreensão da diferenciação entre teatro e contação de histórias, tendo em vista
que a oralidade é o maior instrumento de trabalho do contador de histórias, como
também fazer uma reflexão sobre a importância da arte de contar história.
Cabe fazer uma ressalva sobre a apropriação e criação dos papéis imaginários
que a contação proporciona, onde com sua imaginação potente, as crianças têm o
poder de internalizar imagens (imaginação) e histórias que se revelarão com as
possibilidades de intervenção posterior, como por exemplo, os processos de
aprendizagem e desenvolvimento da leitura e escrita.
Constatamos

ainda,

considerando

os

relatos

dos

participantes,

o

agradecimento pelo trabalho de resgate da humanização, da afetividade, do olhar no
olhar, do ouvir o outro, características tão necessárias que a contação de história vem
resgatando nesse momento da história contemporânea, na qual a tecnologia e a
internet acabaram distanciando as pessoas do contato humano. Muitos professores
relataram significativo crescimento pessoal, de auto conhecimento ao longo dos
encontros.
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Outro ponto importante a ser considerado é que as oficinas de contação
acontecem de forma itinerante e isso trouxe um brilho especial. As profissionais
tiveram a oportunidade de conhecer a história e a nossa cultura, se apropriar de novos
conhecimentos através de relatos e imagens, para que além das histórias do município
pudessem convidar as crianças a fazerem essa viagem...
Os profissionais ficaram motivados a conhecer melhor o projeto e
demonstraram interesse em participar das Oficinas em 2019. Podemos dizer que a
formação trouxe, além do aprendizado técnico, prático e teórico da contação de
histórias, um resgate dos valores humanos e aprimoramento no autoconhecimento de
muitos professores que ali estiveram.
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27. MULTIPLICADORA DA OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A
LIBRAS
MAIRLA PEREIRA PIRES COSTA
INTRODUÇÃO
A contação de histórias sempre esteve presente nas vivências humanas e é uma
das atividades mais antigas, principalmente quando nos constituímos como grupos
sociais. Nos primórdios da nossa história enquanto civilizações antigas, a partir de
oralidade, contavam histórias com o intuito de partilhar acontecimentos, era um
momento de expressão das experiências por meio das narrativas.
Assim, o contar esteve presente em toda nossa construção individual e social,
sendo realizada em vários espaços: no contexto familiar, enquanto crianças durante as
brincadeiras e também nas escolas. Frequentemente utilizada como ferramenta
pedagógica na Educação infantil, a contação é uma prática que estimula a criatividade
e o imaginário das crianças, que propicia um espaço de interação entre educadores e
educandos, que faz as línguas circularem na sala de aula estimulando a comunicação e
aquisição de linguagem infantil.
Ao contar histórias em salas inclusivas com a presença de crianças e jovens
surdos sinalizantes16, deve-se levar em consideração a presença da Língua Brasileira de
Sinais – Libras e a figura de um profissional que faça a mediação linguística entre os
surdos e ouvintes. Nesse cenário, a professora intérprete educacional17, não rara às
vezes, é a única pessoa que se comunica em Libras e que auxilia na interação entre
alunos surdos e os ouvintes que estão neste contexto escolar.
Dessa forma, as práticas pedagógicas que se dão em
salas inclusivas demandam a combinação de estratégias
educacionais

em

parceria

com

o

professor

regente,

alinhamento com os planos pedagógicos da escola e
principalmente a sensibilidade de todos quanto a efetiva
oferta de uma educação de qualidade para alunos(as)
surdos(as).
16

Surdo sinalizantes são aqueles que se comunicam em Libras.
Apesar da Rede Municipal de São José denominar esse profissional de Auxiliar de ensino – Libras (em
2017) optei por utilizar a nomenclatura de Intérprete educacional.
17
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No

tocante

especificamente

ao

professor

intérprete educacional quando da realização da contação
de histórias, faz-se necessário um trabalho que vá além da
transposição

linguística

de narrativas escritas em

português para a Libras. A tradução e/ou interpretação18
que envolvem línguas orais e línguas de sinais requerem
do tradutor/intérprete, um olhar sensível ao público para
o qual se destina o produto produzido.
E

ter os de aquisição de lin ua e , “

% [das

crianças surdas] são filhas de pais ouvintes, os quais, em
geral, desconhecem ou rejeitam a língua de sinais”
(SKLIAR, 1997, p. 132). Desse modo, o ambiente escolar tem papel fundamental no
incentivo à aquisição e ao uso da Libras, tanto para a criança e jovem quanto para
informar à família em relação a essas questões.
Para realização da contação de histórias em salas inclusivas é imprescindível
uma relação de bidocência19, em que se unem conhecimentos e esforços para que a
mediação escolar ocorra de maneira colaborativa, em que favorece os processos de
aprendizagem, melhorando assim a prática pedagógica. Por sua vez,
[...] a aprendizagem, sendo mediada por alguém, requer
conhecimento e parceria no uso do código linguístico. E é o
intérprete que cotidianamente vai construindo um saber sobre o
aluno, media conhecimento, e interpreta sim a fala/ensino do
professor regente [...] e sim, precisa estabelecer parceria com os
docentes – não dá para ser um trabalho isolado (MARTINS, 2016, p.
149).

Por isso, para efetivar-se uma educação que promova a real inclusão de alunos
surdos, um dos pontos iniciais é a concreta parceria entre esses profissionais, no qual o
planejamento das aulas vislumbre a diversidade que está atualmente posta nas salas
de aulas.
18

Neste relato utiliza-se a tradução e interpretação como atividades que acontecem no cotidiano do
intérprete educacional, entendendo que os conceitos se diferem nos seguintes aspectos: a tradução
envolve a transposição de/para a língua escrita e a interpretação é uma operação que acontece na
língua falada. Essa diferenciação é processual e determinada pelo fator de simultaneidade e/ou
imediaticidade.
19 A bidocência ocorre quando o professor responsável tem a parceria de um colega com conhecimento
específico na área das necessidades especiais (BEYER, 2005 apud PINHEIRO; LOUBACK; VITORINO, 2014).

297

Para execução de tradução/interpretação de literatura infanto juvenil, devemos
ter e

ente que “o conto para crianças envolve um universo de fantasia com

narrador, personagens, ponto de vista e enredo. No processo de tradução é preciso
que os tradutores desenvolvam sua leitura e construam sentidos sobre o texto
re letindo sobre os

odos de enunciar esse te to” S BRAL, 2008 apud ALBRES;

COSTA; ADAMS, 2018, p. 89-90).
Por isso, para que sejam realizadas, a tradução e interpretação de narrativas
para Libras deve-se considerar tanto o gênero textual, quanto o público-alvo para o
qual se destina Nesse sentido, “entende-se que, no ato tradutório estão envolvidos os
sujeitos (interlocutores) e que a enunciação do tradutor dirige-se a estes sujeitos,
assume-se então que a intersubjetividade está presente na relação entre tradutor e
interlocutor(es), cerceando a compreensão da enunciação de todos os en ol idos”
(BAKHTIN, 2010 apud ALBRES; COSTA; ADAMS, 2018, p. 93)20.
Outras questões precisam ser pensadas no que concerne a Educação de surdos
numa perspectiva inclusiva. Podemos citar, como exemplo, as políticas públicas
educacionais (leis e documentos norteadores) que direcionam os serviços educacionais
especiais (incluindo os profissionais que atuarão nas creches e escolas) bem como
fornecem indicações para tal.
Em pesquisa realizada por Lodi (2013), a autora problematiza os conceitos de
“inclusão” e “educação bilín ue”, no qual de onstra a disparidade de sentidos de dois
documentos, a saber: A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva
(BRASIL, 2008) e o Decreto nº 5626/2005 (BRASIL, 2005). Em sua análise, conclui que, a
concepção de “educação bilín ue” no Decreto co preende-se a relação entre Libras e
Língua portuguesa, compreendendo os aspectos culturais envolvidos em cada língua.
Já a Política Nacional posiciona as duas línguas dentro da escola não determinando a
posição que ocupam e, dessa forma, possibilita a manutenção da predominância do
portu u s

ortanto, “tal concepção li ita a trans or ação proposta para a educação

de surdos apenas ao plano discursivo e restringe a inclusão à escola, impossibilitando

20

Albres, Costa e Ada s e plica que na “perspecti a enunciati o-discursiva, estão presentes as
questões relacionadas ao sentido em diferenciação ao significado, proposto principalmente por Bakhtin,
como reflexão que transpassa a ato tradutório” (2018, p. 92).
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uma ampliação desse conceito a todas as esferas sociais, conforme defendido pelo
Decreto” (p. 49).
Por fim, ao analisar a contação de histórias em escolas inclusivas, há diversos
elementos a serem pensados, visto que estão imbricados na atuação do professor
intérprete educacional uma série de fatores, a destacar: políticas educacionais que
interferem na práxis educacional, a aquisição de linguagem/língua do aluno surdo, as
práticas de tradução e interpretação de literatura infantojuvenil e a relação de
bidocência entre os professores (professor regente e intérprete educacional). Há
outros pontos relevantes que poderiam ser mencionados, no entanto, me ative aos
pontos que considerei pertinentes a este relato.
A seguir, apresento a metodologia e a discussão sobre a experiência vivida em
2017 em uma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de São José.
METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Em 2017 atuei como Intérprete educacional21 em turma do 4º no Centro
Educacional Municipal Interativo, situado no bairro Floresta, no município de São José.
Na turma em questão havia uma aluna surda, usuária de Língua Brasileira de Sinais e
que estava em amplo processo de aquisição de Língua portuguesa (no formato
escrito).
Durante o ano letivo realizamos a
contação de histórias para o alunado, em que
além da professora regente, havia a presença
de estagiária de Pedagogia da Universidade
Estadual de Santa Catarina (UDESC). Em
diversos momentos, acontecia o incentivo à
leitura por meio da contação de histórias em
que em alguns horários de aula, os alunos
tinham

acesso

Semanalmente

a
a

obras

de

literatura.

estagiária

realizava

Contação de histórias para os
alunos do C.E.M. Interativo

21

Neste tópico do relato, utilizo a nomenclatura Intérprete educacional por considerar que não realizei
atividades específicas de docência. Colaborei com os professores regentes, apoiando na realização de
atividades voltadas à aluna surda e ocasionalmente adaptando-as como materiais bilíngues ou trilíngues
(quando se tratava da disciplina de Língua inglesa).
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intervenções nas aulas e ocasionalmente trazia
livros para contar.
Para a contação em Libras, eu tinha
acesso antecipado ao livro selecionado e
planejava como se daria a interpretação22 no
momento da aula. Para tal, eu fazia uma leitura
prévia da obra, estudava a narrativa e os sentidos

Participação na formação de
contadores de histórias

que estavam imbricados no texto.

Para levantamento dos dados aqui relatados, utilizei como recurso de registro o
di rio de ca po Se undo Sou a et al, “a narração i plica re le ão, pois, ao escre er,
possível distanciar-se e analisar as experiências relatadas a partir de outra perspectiva,
permitindo o diálogo consi o

es o” ZABALZA,

4 apud S UZA, 20 2, p 86

Além disto, trocava informações com a professora regente da turma, no intuito de
partilhar minhas percepções e tomar conhecimento das percepções dela, bem como
conversava semanalmente com a estagiária para delinear as estratégias para
realização da contação.
Em sala de aula, no momento da contação, alterava-se a disposição das
carteiras e orientava-se os alunos a sentarem-se e

“U”

ara

elhor isuali ação dos

alunos, professor regente (neste caso a estagiária) e intérprete educacional ficavam
lado

a

lado

e

concomitantemente

a

contação

em

Libras

ocorria
e

em

português. Por vezes, era utilizado outro
recurso visual, além do livro: imagens
ampliadas da narrativa para que todos,
surdos e ouvintes pudessem ver ilustrações
que tinham maior relevância na história. Era
bastante perceptível que essas estratégias
contribuíam

tanto

para

a

melhor

compreensão da aluna surda, quanto para os

Festa da família – apresentação
dos alunos da úsica “Não custa
nada” - em Libras

demais alunos (ouvintes).
22

Não considerei esse processo como uma tradução, pois não havia registro do produto em língua de
sinais, e a sinalização poderia mudar por interferências dos alunos, por exemplo.
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O acesso antecipado ao material e o planejamento da realização contação
tornou-se fundamental para uma interpretação mais adequada da história. Assim,
compreender a enunciação em português, para em seguida produzir a interpretação
em Libras é imprescindível para contribuir com a significação do leitor, seja ele surdo
ou ouvinte.
É necessário também que a interpretação leve em consideração as
características linguísticas da Libras, principalmente por ser uma língua de modalidade
gestual-visual e, ainda, que o tradutor/intérprete não se atenha apenas ao texto (em
português) para produção da tradução/interpretação, que sejam contemplados
também os elementos imagéticos que compõem a obra na expressão da narrativa em
língua de sinais.

Participação na formação de
contadores de histórias

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatei que a contação de histórias em salas inclusivas com a presença de
alunos surdos necessita prioritariamente de parceria satisfatória entre os profissionais
que atuam nestas turmas, que se dá por meio de efetiva coparticipação do intérprete
de Libras no planejamento das atividades escolares. Em segundo, é importante
conceber a tradução/interpretação de literatura infantojuvenil sob uma perspectiva
enunciativa discursiva, considerando o nível de aquisição de linguagem do público-
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alvo, especificamente o(s) aluno(s) surdo(s), para que o contar em Libras seja
oportunidade de inclusão e de valorização da língua de sinais no espaço escolar.
A prática de contação de histórias acontece comumente na Educação infantil,
porém faz-se necessário que seja realizada também no ensino Fundamental, como
forma de estimular o incentivo à leitura, oportunizando um momento lúdico e que
promova o multiletramento das crianças e jovens por meio das narrativas.
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28. LIBRAS? QUE LÍNGUA É ESSA? CRENÇAS E PRECONCEITOS EM TORNO
DA LÍNGUA DE SINAIS E DA REALIDADE SURDA.
KARIZY FERNANDES DA SILVA
INTRODUÇÃO
Diversos grupos de professores dos Centros de Educação infantil da Rede de
Ensino de São José, nos momentos de hora atividade, contra-turno de trabalho,
participaram desta formação realizada na Casa do Educador, onde abordamos a
temática da língua de sinais, utilizando como aporte teórico para esse momento o
te to “LIBRAS? Que lín ua essa? Crenças e preconceitos e

torno da lín ua de sinais

e da realidade surda”, do autor Audrei Gesser
De acordo com o texto, a língua é muito importante para o ser humano, pois é
um meio próprio, um sistema de comunicar ideias e sentimentos. Para o sujeito surdo
a língua é exposta por gestos e imagens, sendo um prestígio para eles. No entanto,
quem é surdo, na maioria das vezes, encontra dificuldades para aprender. Essas
dificuldades acontecem desde a infância e vão até a formação adulta, perpassando
pelo ambiente escolar, e em alguns casos no ambiente familiar também, devido aos
entraves gerados pela dificuldade na comunicação. Refletir sobre essa temática, sobre
suas possibilidades e dificuldades é destacar que para a inclusão acontecer precisamos
de profissionais envolvidos, que busquem qualificar as ações, que não apresentem
obstáculos para ensinar esse sujeito surdo.
Todavia, é evidente que as crianças surdas no início da escolarização apresentam
um atraso em comparação aos ouvintes, porque comumente os CEIs não estão
preparados para adaptar esse ambiente e os professores para esse sujeito, pois em sua
maioria não se sentem preparados para isso. O que acontece inúmeras vezes é que
esse sujeito surdo que tem que se adaptar. Apesar disso, porém, sabemos que quando
se tem um profissional qualificado para auxiliar as crianças, estas podem se
desenvolver com garantia dos direitos e até mesmo se destacar.
Durante o ano letivo as práticas pedagógicas foram trabalhadas juntamente com
as professoras do CEI São Luiz, permitindo assim o conhecimento, desenvolvimento e
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aprendizado da língua de sinais, não somente para criança surda como para todas as
demais crianças do CEI São Luiz.
METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Por nunca ter trabalhado com criança
surda

na

educação

infantil,

encontrei

algumas dificuldades para desenvolver o
trabalho, porém foi possível com o auxilio
das profissionais do CEI São Luiz, diretora,
professoras, auxiliares de ensino que me
ensinaram muito, apontando caminhos e
formas para se trabalhar com as crianças e
quais os processos pedagógicos para alcançar

Momento que apareceu uma lagarta em
sala e a criança quis mostrar às demais

os objetivos.
Diante de todas estas questões, as crianças surdas, em sua grande maioria,
esbarram na dificuldade de comunicação, pois não compartilham da mesma língua que
seus pares e seus professores. Isto os coloca em uma posição de desigualdade
linguística, sendo um entrave ao seu acesso aos conteúdos trabalhados dentro do
âmbito educacional. Este aspecto precisa ser superado e é de suma importância para
todas as crianças surdas, que por vezes, ficam aquém nas práticas inclusivas atuais.
O belo de que a educação inclusiva se opõe a segregação a que tais crianças
estavam expostas, não pode de forma alguma ser usado de forma utópica para
mascarar os

uitos proble as e dile as que esta

es a “educação inclusi a” era

A fragilidade das propostas de inclusão, neste sentido, residem
no fato de que, frequentemente, o discurso contradiz a realidade
educacional brasileira, caracterizada por classes superlotadas,
instalações físicas insuficientes, quadros docentes cuja a
formação deixa a desejar. Essas condições de existência do
sistema educacional põem em questão a própria ideia de
inclusão como política que, simplesmente, propõe a inserção dos
alunos nos contextos escolares presentes (LACERDA, 2006,
p.168).
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Refletir

sobre

a

inclusão

das

crianças surdas, compreende refletir
sobre questões complexas, como o
entrave linguístico envolvido no processo
de aprendizagem e desenvolvimento, a
presença do intérprete de LIBRAS no
ambiente da educação infantil, bem
como

metodologias

adequadas

para

atender a singularidade da criança surda.

Interpretação simultanea

O CEI São Luiz mostrou como se faz a verdadeira inclusão, oportunizando o
desenvolvimento da autonomia, interação, socialização, psicológico e do
cognitivo, desta forma tendo o imput para a língua brasileira de sinais LIBRAS,
garantindo assim o direito pleno da infância e da língua de sinais, não apenas da
criança surda, mas de todas as crianças da instituição.

Teatro “

o da ida”, sinal de C RUJA e C L CAR

Um dos momentos mais bonitos apresentados foi o trabalho coletivo das
professoras do CEI São Lui , o teatro bilín ue co

a hist ria “

o o da ida” do

projeto coletivo Compartilhando Valores. Foi a partir deste trabalho que a criança
surda despertou para o mundo da língua de sinais e dessa forma ocorreu o seu
início para aquisição da LIBRAS.
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Os CEIs se mostram abertos para receber essas crianças, mas a falta de
conhecimento sobre a surdez, assim como os procedimentos adequados para se
tratar a criança surda é frequente. Hoje São José possui o Centro de Referência em
Educação Especial, que garante a contratação de profissionais às criança que
possue

al u a necessidade A autora destaca que “a pr tica de

uitos anos de

acompanhamento de crianças surdas permite afirmar que, infelizmente, a maior
parte das inclusões escolares de surdos é pouco respons el” LACERDA 2006,
p.174).
A inclusão não se dá apenas em colocar a criança em sala, mas sim integrá-lo
ao meio em está inserido, sendo que integrar é motivar, procurando mostrar as
crianças os benefícios entre as diferenças e o respeito entre elas, atendendo-os de
forma global tendo em vista as especificidades das crianças surdas.
Para que sua contribuição seja realmente efetiva no processo de
desenvolvimento da criança surda, se faz necessário que os professores estejam
abertos para compartilharem e constituírem juntos, planejamentos e estratégias de
ensino adequado para particularidade da criança.

Sinal: arroz

Sinal: cachorro quente
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O CEI São Luiz, com um trabalho de grupo do projeto compartilhando valores,
uniu-se para que esta inclusão fosse concretizada com sucesso, incluindo todos neste
projeto encantador, que fez com que a criança despertasse ao mundo da língua de
sinais, visto que a mesma se comunicava apenas por sinais caseiros e classificadores. O
CEI conseguiu mostrar a importância que a educação infantil tem para a formação dos
princípios sociais do individuo.

Conversa sobre
como a
tartaruga nada

A criança surda
ensinado à outra o
sinal de “ERRADO”

Sinal da Cor ROSA

Na formação continuada foram apresentados quatro vídeos:


Seu nome é Jonas (trecho do filme onde mostra os problemas com o

diagnóstico errado e o pensamento dos familiares em torna da surdez);


Black (trecho do filme, que mostra o impacto da família ao receber o

diagnóstico da criança e a importância do professor o desenvolvimento da criança);


Patrick Speaks (documentário sobre um jovem surdo africano, o impacto feito

pela língua de sinais em sua vida e a importância do professor para aquisição da língua
de sinais.
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Desenho animado interpretado, You may feel that deaf people are missing out

on hearing the music. But you (Mostra a dificuldade encontrada para fazer a
interpretação e a riqueza da língua de sinais em expressão corporal e facial)
Trouxe diversos questionamento, tais como:


O que é Signwriting? Como funciona?



Quais a nomenclaturas corretas a serem utilizadas?



A língua de sinal é universal?



Existe uma gramatica para língua de sinais?



Referente à criança surda que tem no CEI, qual o grau de sua surdez?



E qual a aceitação dos pais referentes à deficiência da criança?



Qual o posicionamento dos pais referente a libras?
Todos estes questionamentos foram respondidos durante os estudos e feitos

comparativos com as vivências e experiências por mim obtidas. A cada encontro,
novos relatos, novas possibilidades de conversas sobre o dia-a-dia das crianças surdas
e do meu trabalho. Com alegria, vou buscando junto à equipe do CEI, estratégias para
um atendimento de qualidade, e consigo perceber que a criança surda mostra maior
interesse e desenvolvimento pela língua e cultura surda.

Contando uma história, sinal de “PASSARINHO”

Em resumo, posso afirmar que o CEI São Luiz faz um trabalho de inclusão com
excelência,

pois

respeita

todas

as

diferenças

que

as

crianças

possuem

independentemente se possui ou não algum tipo de deficiência, mostrando que é
possível fazer o que esta declarada na Constituição Federal:
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A igualdade - um dos fundamentos básicos inerentes à própria noção
de república (arte.,1º da CF) e portanto, do estado democrático de
Direito, pois não é possível falar em dignidade da pessoa humana
sem o respeito a igualdade e liberdade - tratada neste inciso, venha
ser a relação de paridade, ou uniformidade, a relação de igualdade
entre todas as pessoas para que possam usufruir as mesmas
condições de ensino (Machado e Cunha, 2016, p. 1082).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos aspectos mais relevantes foi poder perceber o desenvolvimento da
língua de sinais e da criança ao longo desde percurso que trilhamos juntos, pois
quando se tem o envolvimento e comprometimento de todos da instituição,

o

trabalho acontece de forma a garantir qualidade, os diretos e a inclusão de fato.
Trabalhando dessa forma, conseguimos contribuir para que a criança surda se
sentisse acolhida, respeitada e valorizada, permitindo um maior envolvimento com
todos, se relacionando e se comunicando de forma clara e harmoniosa,
proporcionando a maior segurança e tranquilidade nas interações e vivências neste
espaço democrático que é a educação.
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29. TRANSTORNOS, DISTÚRBIOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
MARILÉIA BACKES
INTRODUÇÃO
Atualmente, muito se discute acerca dos transtornos, distúrbios e dificuldades
de aprendizagem, porém os profissionais da educação necessitam de alguns
esclarecimentos sobre tais temas, pois o desconhecimento gera muita confusão e
permite que surjam, segundo Zorzi (2003, p. 120“pseudos-transtornos”, be

co o

era

2 , os “pseudos-distúrbios” e

alas equi ocadas entre pro essores e

famílias e podem provocar erros na prática docente e atrasar, por falta do laudo
adequado, o desenvolvimento criança.
Além disso, a lei que rege a educação especial (Lei 13.146/2015), bem como a
lei do autismo (Lei 12764/2012), são recentes, e muitos professores não tiveram a
oportunidade de estudá-las nos bancos universitários. Sendo assim, em cursos de
formação continuada, é de extrema importância esclarecer tais assuntos e dialogar a
respeito para sanar dúvidas e permitir uma prática pedagógica mais eficaz e segura.
A formação continuada teve como principal objetivo conhecer, entender e
diferenciar os transtornos, distúrbios e as principais dificuldades de aprendizagem. E
os objetivos específicos buscamos conceituar corretamente transtornos, distúrbios e
as principais dificuldades de aprendizagem; Entender como é o funcionamento do
cérebro de uma pessoa com transtorno e distúrbios de aprendizagem. Melhorar a
prática pedagógica, bem como a relação do professor com a criança; Conhecer as leis
que amparam a criança/aluno e a pessoa com necessidade especiais.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Os encontros foram realizados na Casa do Educador e contaram com o
acompanhamento e apoio das assessoras pedagógicas do setor da educação infantil da
SME. Em todos os dias de curso os conhecimentos teóricos foram abordados em
apresentação em Power Point, de modo expositivo e dialogado, e permitiu a
participação das professoras nas discussões. Também, objetivando uma reflexão
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aior, ora

utili ados ídeos e trechos de il es, co o e e plo, “Co o estrelas na

terra, toda criança especial”, diri ido por Aa ir Khan.
Vale ressaltar que trabalhar essa temática na formação continuada, na Casa do
Educador, proporcionou aos grupos de professoras dos Centros de Educação Infantil, a
oportunidade de refletir, debater, conhecer e esclarecer questões de estrema
importância à prática pedagógica. Refletimos sobre como diferenciar a dificuldade de
aprendizagem dos transtornos e distúrbios de aprendizagem, trocamos informações e
experiências vividas no CEI, dialogamos sobre a lei do autismo e a lei da inclusão.
Todas essas possibilidades provocaram o interesse de várias professoras para estudar
e aprofundar mais sobre o tema, tanto que muitas, posteriormente, entraram em
contato comigo solicitando nomes de livros, filmes e materiais de estudos.
Segundo Copetti (2008), dificuldade de aprendizagem é algo provocado por um
estímulo externo, pode ser a metodologia do professor, a mudança de escola, a falta
de alimentação, entre outros, já os transtornos e os distúrbios de aprendizagem são
problemas que independem do desejo que a criança/pessoa possa ter de realizar as
atividades e responder aos estímulos e comandos da maneira que a escola, a
sociedade e a família esperam, pois decorrem de disfunções na região frontal
(transtorno) e parietal (distúrbio) do cérebro.
Assim, é de fundamental importância que as professoras de Educação Infantil
saibam diferenciar tais assuntos para entender e procurar melhorar a prática
pedagógica com as crianças, além de poder orientar as famílias com mais segurança e
realizar possíveis encaminhamento ao Centro de Referência do Município.
Vale ressaltar que foi muito significativo aceitar o desafio e participar como
formadora, pois a troca de conhecimentos e experiências enriqueceram muito minha
prática pedagógica e ampliaram os meus conhecimentos. Agradeço à equipe da
Educação Infantil da ME por confiar em meu trabalho e não medir esforços para que
tudo ocorresse sempre conforme da melhor forma, seguindo o planejado. Enfim, foi
uma honra contribuir!
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente às diferenças existentes entre dificuldade de aprendizagem, distúrbios e
transtornos de aprendizagem, conclui-se que os objetivos do presente projeto foram
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indispensáveis, ao longo da formação de professores da educação infantil 2018, na
Casa do Educador, para que ficasse evidente a diferença entre tais esferas. Entretanto,
cabe ressaltar que tais temas são muito abrangentes e exigem muitas horas de estudos
e práticas para uma profunda reflexão, pois são condições que possuem diversas
causas e patologias.
Contudo, cursos como esse, oferecido pela SME de São José, permitem que
todos os profissionais conheçam as possíveis características para realizar uma prática
pedagógica consciente e responsável, sempre da melhor maneira possível.
Considerando a esfera da dificuldade de aprendizagem, o profissional deve
encontrar a melhor metodologia para trabalhar, possibilitando à criança o progresso
individual, visto que o cérebro dessas crianças funcionam de modo saudável, ou seja,
não há patologias, e as dificuldade de aprendizagem encontradas estão relacionadas
ao caráter pedagógico, ou a fatores externos.
Nas esferas de transtornos ou distúrbios de aprendizagem, o professor deve perceber
os indícios, seja por meio de conhecimento teórico e/ou experiência com esses casos e
precisa estar atento para ajudar a criança. Devemos, ao perceber qualquer indício,
primeiramente, comunicar à direção do CEI que juntamente com as professoras
agendará um horário para conversar com a família com vistas a encaminhar para uma
avaliação. Vale ressaltar que a Rede Municipal de Ensino de São José dispõe do Centro
de Referência para atender tais casos. Sabemos que quanto mais cedo a criança
obtiver o laudo e iniciar o acompanhamento adequado, mais significativa será sua
evolução, seja no âmbito escolar ou social.
Alguns profissionais que poderão auxiliar nesse processo são: psicólogos,
fonoaudiólogos, neurologista, neuropediatra, entre outros, cujas funções são
identificar as causas do problema. Após essa identificação, os especialistas elaboram
um laudo, que encaminham à família, e a mesma deve apresentar ao CEI.
Com os tratamentos as crianças podem aperfeiçoar diversos aspectos, desde os
fonológicos até as terapias para o sistema nervoso central, acompanhando, se for o
caso, medicamentos específicos (nesse caso, o neurologista ou neuropediatra será
responsável pela prescrição). O psicopedagogo que identificar crianças com
dificuldades de aprendizagem deve auxiliar, acompanhar, elaborar estratégias e
recursos pedagógicos para facilitar e melhor o desenvolvimento das crianças.
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30. FELICIDADE É UMA QUESTÃO DE ATITUDE! USE SUA MENTE AO SEU
FAVOR
CIBELE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA

Educação de qualidade é um tema em destaque, e o quão importante se faz a
qualificação dos docentes para tal. Se fala em educadores melhores preparados para
assumir o papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem, permitindo a
autonomia das crianças e ações pedagógicas que permitam a atuação dos pequenos
como o sujeito histórico e de direitos.
A criança é o personagem principal e de extrema importância, mas para
qualificar o professor se faz necessário pensar além da educação. Falar de pessoas que
lidam com pessoas, humanos que devem se perceber antes de atuar com o outro e
estarem cada vez mais aptos a dialogar, se comunicar melhor e com mente aberta,
para entender que até nos problemas existem possibilidades.
Para tal, é primordial fazermos uma reflexão, antes de tudo que circunda a
educação, de si, se uindo o desa io de ser “ ais iltro e

enos esponja” Isso significa

que as oportunidades estão presentes, até nas piores colocações, a diferença está em
reter, entendendo somente a pura crítica, assim estagnando e gerando uma sequência
de

confrontos

desgastantes

ou

separá-la

dos

pontos

que

contribuirão

verdadeiramente no processo de mudança da pessoa e profissional, sem medo das
avaliações que visam contribuir e participar de conflitos produtivos, que não encerram
no ceder, geram novos conceitos, por vezes, ainda não vislumbrados por nenhuma das
partes.
Um docente capaz de utilizar a mente ao seu favor contribui significativamente
para a própria saúde física e psíquica, consegue lidar melhor com frustrações e
dificuldades e compreende, através suas ações, que a mudança independe dos outros.
Cada vez que a pessoa muda, o que está ao redor dela apresenta uma roupagem
diferente.
A primeira atitude, se tratando de um mundo em transformação acelerada,
conforme comenta Murilo Gun, no vídeo Habilidades do Futuro, disponível na
plataforma TEDX, é sair da zona de conforto e mudar o Mindset (em uma tradução de
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fácil compreensão: configurações da mente). Todavia, nossa mente é capaz de
sabotagem, fazendo com que apenas 20% dos indivíduos atinjam seu melhor potencial
do quociente positivo, usando a mente mais ao favor próprio do que contra, como
corrobora o CEO Chamine, no livro Inteligência Positiva.

Com o intuito de investigar essa problemática surge a seguinte questão: Como
estimular uma postura diferente frente às situações consideradas difíceis pelos
profissionais da rede de educação infantil municipal de São José, na vida e na
profissão? Para responder essa questão lançou-se mão nos seguintes objetivos:
Objetivo Geral:
 Estimular uma conduta diferente frente às situações consideradas difíceis
pelos profissionais da rede de educação infantil municipal de São José, na vida
e na profissão.

Objetivos Específicos
 Apresentar conceitos que estimulem uma conduta diferente frente às
situações consideradas difíceis;
 Exemplificar situações do cotidiano que possibilitem o entendimento da
aplicação na rotina pessoal e profissional;
 Valorizar as contribuições dos participantes;
 Aplicar atividades de reconhecimento, gentileza e felicidade;
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 Propor situações que motivem os professores a refletir sobre a necessidade
de mudança.
Neste sentido, pretende-se contribuir com reflexões teóricas, com base em
autores que referenciem discussões sobre inteligência e psicologia positiva, práticas
que levem em consideração que o primeiro passo para qualificação é o estimulo ao
autoconhecimento e reconhecimento.

METODOLOGIA E DISCUSSÃO
A metodologia que norteará o presente artigo caracteriza-se como uma
formação dividia em dois momentos, sendo a primeira voltada para o entendimento
do funcionamento da mente e a segunda aos comportamentos que geram felicidade,
desenvolvendo, esclarecendo e modificando conceitos e ideias.
A formação iniciou no mês de maio de 2018, sendo o último encontro no mês
de outubro do mesmo ano, na Casa do Educador, contemplando em cada encontro
dois CEIs diferentes. Nos encontros o primeiro movimento é a apresentação da
consultora, sua caminhada e o que a faz explanar a respeito do assunto proposto.
Outro cuidado na recepção é dar importância e ouvir o sentimento das pessoas,
deixando claro que não se faz necessário enfeitá-lo, pois o propósito é entender como
cada um chega. Na atividade de apresentação é lançada a questão proble a: “ or que
as pessoas possue

deter inado no e?” U

questiona ento si ples, que insti a a

curiosidade, inclusive em todos os encontros, participantes fizeram as buscas através
do celular, não apenas deles, mas dos colegas também. A intencionalidade das ações
mencionadas anteriormente é elucidar que através da comunicação, levando em conta
as contribuições do outro, a convivência inicia naturalmente.
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Toda a proposta tem base na neurociência, que explica como o cérebro
aprende, seguindo os estudos do coaching Chamine (2012) a respeito da Inteligência
Positiva e o psicólogo PhD Seligman com a Psicologia da Felicidade.
As linhas escolhidas explicam que a mente pode ser a melhor amiga e
concomitantemente a pior inimiga, dependendo dos comportamentos adotados. Em
u a

elhor de inição, “[ ] a Inteli ncia ositi a

u a indicação do controle que

você tem sobre sua própria mente e o quão bem sua mente age em seu próprio
bene ício” Cha ine, 20 2; Locais do Kindle 26-129).
Um dos caminhos é aumentar o percentual de Quociente de Inteligência
Positiva (QP), ou seja, o tempo que o cérebro trabalha ao favor do indivíduo. A
evolução desse indicador está diretamente ligada a felicidade e, de acordo com
pesquisas atuais do campo de neurociência, ciência organizacional e psicologia
positiva, tem impacto na saúde e longevidade.
Pesquisas mostram que um QP mais alto resulta em um sistema imunológico
mais eficiente, níveis menores de hormônios relacionados ao estresse, menor pressão
arterial, menos dor, menos resfriados, sono melhor e uma probabilidade menor de ter
hipertensão, diabete e derrames (Chamine, 2012, Locais do Kindle 178-181).
As contribuições de Chamine, indicando os benefícios de um maior QP, atrai a
atenção de quem participa, pois como Freire defende na andragogia, o adulto tem
interesse e direciona atenção a conteúdos que agregarão na rotina de vida/profissão.
Para que a mente trabalhe mais a favor que contra, se faz necessário conhecer
e anular a atuação dos sabotadores que são os inimigos da

ente “[ ] u

conjunto de

padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e
suposições que trabalha

contra o que

elhor para oc ” Cha ine, Locais do

Kindle 288-290, 2012). O crítico é o principal sabotador, que sempre encontra defeitos
em si, nas situações e nos outros, além de ser o provocador de boa parte da raiva,
culpa e ansiedade, por exemplo, desencadeia os cúmplices.
Em um resumo os sabotadores cúmplices podem ser definidos da seguinte
forma: Insistente – obstinado pela perfeição, dentro que ele acredita, gera constante
frustração consigo e com os outros; Prestativo - a busca pela aceitação o faz ajudar,
com doação plena ao próximo, anulando as vontades e ideias próprias; Hiperrealizador – faz a pessoa se amarrar ao próprio desempenho, a afastando de vínculos
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emocionais, em prol do trabalho; Vítima – enfatiza o lado temperamental, emotivo e a
impressão de perseguição. Ele é o responsável por ludibriar que a figura de sofrimento
é a melhor maneira de proteção; Hiper-racional - tudo, incluindo relacionamentos,
deve ser racional, leva a prestar menos atenção nos demais e torna as relações frias e
distante, devido ao comportamento de arrogância intelectual; Hiper-vigilante – traz
constantes lembretes do que pode dar errado, resultando em uma grande quantidade
de estresses. Ele maximiza os perigos, forçando a vigilância ininterrupta que suga
energia; O inquieto - a expectativa que causa pela próxima atividade conduz para que
se tenha diversas atividades ao mesmo tempo, dando a impressão de que o excesso de
ocupação é que torna da vida intensa. Porém provoca a perda de foco e atenção ao
presente; O controlador: semelhante ao insistente só aceita o que ele acredita.
Gerador de impaciência e ansiedade, quando não é atendido. Faz acreditar que apenas
quando controla, extrai os melhores resultados. O Esquivo – leva a concentrar no
positivo e prazeroso para não ser inserido em conflitos. Ele engana ao levar a acreditar
que sempre na neutralidade evitará problemas.
Os sabotadores são tantos que parecem dominar a mente. Para enfraquecê-los
se faz necessário exercitar os cinco poderes do Sábio, a parte mais profunda e
inteligente da mente. Esses poderes estão alocados em partes diferentes, responsáveis
por nutrir os sabotadores, entenderemos melhor na citação abaixo:
“ s cinco randes poderes do seu S bio são: e plorar co
rande
curiosidade e mente aberta; 2. ter empatia consigo mesmo e com
outros e levar compaixão e compreensão a qualquer situação; 3.
inovar e criar perspectivas e soluções fora dos parâmetros
convencionais; 4. navegar e escolher um caminho que melhor se
encaixe em seus valores e missão mais profundos e básicos; e 5.
ativar e ter ações decisivas sem o tormento, a interferência e as
distrações dos Sabotadores (Chamine, 2012, Locais do Kindle 354358).

Todo o exposto, conforme proposto no objetivo geral, oportuniza o
entendimento de que é possível e importante mudar, passar a entender que os
problemas devem existir, mas como defende a psicologia positiva, a saga não é para
exterminá-los, mas para encontrar as possibilidades presentes nele, para ser mais feliz.
Quando se supera um problema, abre espaço para novos conhecimentos e
comportamentos. Com esse entendimento o segundo momento da formação propicia
com que os participantes se reconheçam, reconheça o próximo e receba uma injeção
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de autoestima com a atividade: “Espelho, espelho Meu” Nela
formam-se duplas, geralmente de pessoas que convivem. A
pessoa que pergunta ao espelho deve elencar sua principal
qualidade para questionar: “Espelho, espelho

eu, e iste

al u

assu e o

‘’ ais qualidade’’ do que eu?” Que

personagem do espelho afirma a colocação do parceiro e
complementa com mais agrados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abertura acima descrita dá embasamento para
avaliar que a felicidade é gerada por comportamentos.
Seligman (2003) destaca que se definida em uma fórmula,
a felicidade (F = G+C+A) é composta: 50% Genética, uma
carga imutável que nasce com o sujeito, 10% estão nas
Condições, fatores circunstâncias não previstos e 40% nas
Atitudes, essas sim intencionais que obedecem aos
comandos voluntários. Sendo a atitude uma fatia
si ni icati a, Behlau e

sua palestra: “

c rebro Feli no trabalho”, elenca os

seguintes comportamentos que geram felicidade: Adaptar-se a novas situações; Ser
competente no que faz; Valorizar o que possui; Ter riqueza de relacionamentos;
Socializar; Ser autoconfiante; Evitar remoer o que te faz mal – Falar!; Evitar maximizar
as falhas e defeitos; Ter objetivos de vida de acordo com sua realidade. A gratidão, que
é o reconhecimento agradável por quanto se recebeu, também é uma ação que
significativa para ser feliz. A ciência, afirma dentre outros fatores, que aprender três
coisas novas por dia melhoram o indicador felicidade.
A fala final, onde em círculo, símbolo de
continuidade,

cumplicidade

e

equilíbrio,

a

formadora volta a solicitar os sentimentos, ao
contrário do início, a maioria denotam realização,
resultado de que conhecimento significativo e
direcionado à pessoa motiva.
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Por todos esses aspectos faz-se necessário um olhar cuidadoso também ao
docente. Se o fim é uma educação de qualidade, os meios estão na atenção, gestão
para pessoas, preparo para condições educacionais, mas também equilíbrio
emocional. Através de uma formação que não objetiva mudar as pessoas, mas plantar
uma semente de reflexão sobre a necessidade de ter uma postura diferente, frente às
situações consideradas difíceis. Prepará-las para o conflito, evitando confrontos,
reforçando que ser feliz é uma questão de atitude.
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31. O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E AS RELAÇÕES HUMANAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
SANDRA MARIA RIBEIRO
INTRODUÇÃO
O presente trabalho de formação continuada dos profissionais da Educação
Infantil foi oportunizado na Casa do Educador em São José espaço onde são realizadas
ações e atividades, visando a formação dos profissionais da Educação da Rede
Municipal de Ensino de São José contou com a presença de dois Centros de Educação
Infantil por encontro realizado.
A formação continuada dos profissionais da Educação Infantil do Município de
São José tem como objetivo a busca contínua pela reflexão, análise e implementação
de ações educativas que possam atender as crianças e suas diferentes características,
histórias de vida e necessidades específicas conferindo assim mais qualidade ao
processo educativo, além da maior capacitação e desenvolvimento dos educadores
que terão acesso ao estudo e a reflexão de temas atuais e seus respectivos autores,
visando a atualização constante do profissional da Educação Infantil.
METODOLOGIA E DISCUSSÃO
Os encontros para formação continuada dos profissionais da Educação Infantil
da Prefeitura de São José ocorreram conforme cronograma da Secretaria Municipal de
Educação, buscando oportunizar aos educadores formações mensais em diversos
temas e com diferentes mediações.
Com relação aos encontros com a temática aqui apresentada, acerca do
“Desen ol i ento da Criança e as Relações Hu anas na Educação In antil”, estes
tiveram duração cada um de três horas e meia, sendo todos no período vespertino.
De modo a contextualizar a importância do trabalho de formação realizado é
necessário que se reafirme que a prática de aprofundar a discussão a respeito do
desenvolvimento da criança e as relações humanas na educação infantil se faz
relevante no dia a dia de trabalho dos profissionais da educação, visto que são estes os
sujeitos que acompanham ao longo do tempo a trajetória de vida e desenvolvimento
da criança, ao mesmo tempo que precisam construir com esta e sua família uma
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relação de parceria e afeto, para que o fazer pedagógico aconteça e nele se perpetue o
princípio básico da Educação Infantil qual seja o cuidar e educar de forma indissociável.
Para Bock, (2008), o desenvolvimento humano é um processo contínuo e
ininterrupto, em que os aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais se
interconectam, se influenciam reciprocamente, produzindo indivíduos com um modo
de pensar, sentir e estar no mundo absolutamente singulares e únicos.
Desta forma, estudar e refletir sobre o desenvolvimento humano, se faz
necessário dentro de uma perspectiva de formação dos profissionais da educação
infantil, visto que estes profissionais são parte importante do processo de
desenvolvimento da criança e, para tanto, é indispensável que estejam sempre em
busca de novos conhecimentos para enriquecer cada vez mais sua prática de trabalho.
Ainda sobre o desenvolvimento humano, Papalaia, Olds e Feldman (2008)
destacam que a partir do nascimento o desenvolvimento da personalidade estaria
interligado com os relacionamentos sociais significativos vivenciados pelas crianças,
sendo este outro importante conhecimento para compor a ação do educador, visto
que a criança apresenta, desde sua inserção na creche e pré-escola, sua forma de se
relacionar com o mundo e, portanto, aspectos integrantes de sua personalidade
entendida como o seu conjunto de características próprias que também refletirão no
seu comportamento e finalisticamente na formação do grupo que pertence.
Cabe salientar que os educadores munidos de novos conhecimentos sobre o
desenvolvimento da criança, seus diferentes modos de vida, contextos sociais e
familiares, terão condições de pautar suas práticas de trabalho de forma que a criança
em sua singularidade seja acolhida e atendida dentro de suas necessidades específicas,
conferindo assim a educação infantil um fazer pedagógico e relacional mais humano,
sensível, atendendo as crianças individualmente e como parte integrante do grupo ao
qual fazem parte.
Durante os encontros de formação, foram realizadas atividades práticas,
dialógicas e vivenciais, através de dinâmicas de grupo, interação entre formadora e os
profissionais ali presentes, leitura conjunta de texto para reflexão, análise do papel do
profissional da educação através de vídeo específico com o filósofo e educador
“Leandro Karnal”, be

co o apresentação de slides e

ower oint co

al uns
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tópicos relacionados à educação infantil, ao desenvolvimento humano, as relações
familiares, a importância dos limites na convivência humana, entre outros.
Outro ponto relevante, que aqui não deve ser esquecido, diz respeito a
importância da formação continuada de professores, apresentada segundo a
concepção de Gimenes e Longarezi (2011), na qual o professor se trata de um sujeito
histórico e social, contemplando em seu bojo questões relevantes oriundas da própria
problemática docente. Portanto acreditar e estimular a busca pela formação
continuada deste profissional diz respeito a potencializar o seu desenvolvimento e a
sua prática de trabalho.
Todos os temas trabalhados na formação aqui apresentada estão embasados
em teóricos como Helen Bee, Ana Bock, Papalia e Pedroza, todos teóricos e estudiosos
da área da Psicologia da Educação e do Desenvolvimento Humano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os encontros para formação dos profissionais da Educação Infantil da Rede
Municipal de Educação de São José no ano de 2018 foram muito relevantes, no que
tange ao trabalho de desenvolvimento humano, sendo este em grupo e/ou individual,
e a atualização dos profissionais acerca das modernas práticas educativas.
Por meio dos encontros realizados foi possível perceber a presença, na Rede
Municipal de Educação Infantil, de profissionais comprometidos (as) e motivados (as)
para com o trabalho que realizam, sempre com o desejo de renovar suas práticas e
assim melhor atender as crianças e suas famílias que tanto necessitam deste espaço de
acolhimento, cuidados e educação.
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32. PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO – UM CAMINHO COLABORATIVO
AUTOCONHECIMENTO, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E RECONEXÃO
COM O SER EDUCADOR/EDUCADORA
CRISTIANE DA SILVA DE OLIVEIRA
INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos, talvez nunca tenha se visto tanto falar de educação e de
seus grandes desafios em estabelecer um equilíbrio entre o tradicional e o
contemporâneo, entre o que é básico e o que é inovação, entre o analógico e o digital.
Enfim, certamente é mesmo um grande desafio encontrar caminhos para tantas
demandas nesses tempos atuais.
Mas algo, ou melhor, alguém está e sempre estará como facilitador desse
processo de aprendizagem: O Professor. E você, já parou para pensar que professores
estão sendo qualificados constantemente em suas competências e habilidades
pro issionais,

as tão pouco estão sendo “cuidados” co o Seres Hu anos?

Algumas pesquisas apontam que os professores adoecem ao exercerem sua
bela missão por falta de motivação, insatisfação e, principalmente, por não se darem
oportunidade de também Serem Humanos. Percebem-se portadores de talentos, dons,
habilidades, forças, mas também de limitações, fraquezas e dificuldades as quais, se
não forem observadas e compreendidas por si mesmo, acarretarão doenças como
depressão, pânico, agressividade, transtornos bipolares e/ou de ansiedade, entre
outras, tendo como consequência o afastamento do posto de trabalho nas unidades
escolares, readaptação e aposentadoria antecipada (MULLER, 2017; FERREIRA e SILVA,
2017).
“Si , os pro essores precisa de n s De eria ter o direito de
receber capacitação no que diz respeito a relacionamento
interpessoal, comunicação, liderança, trabalho em equipe, resolução
de conflitos, suporte para desenvolvimento de inteligência
emocional. Os professores que sabem da importância desses
recursos, investem nestes conhecimentos, adoecem menos, tem
mais êxito no exercício da profissão. As instituições, caso queiram
cuidar realmente dos professores, da saúde emocional e física dos
professores e alunos, investirão em capacitação. Não basta ser
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licenciado, mestre ou doutor. É preciso cuidar do ser! (Educadora
Olinda Guedes)

Preocupadas com os dados sobre o Ser Integral que é o educador, que
silenciosamente vem sinalizando pedidos de ajuda, é que surgiu a necessidade de
oferecer essa formação com um olhar sensível para o autoconhecimento,
desenvolvimento pessoal e cultura de cooperação.
A

or ação “ eda o ia da Cooperação – Um caminho colaborativo

autoconhecimento,

desenvolvimento

pessoal

e

Educador/Educadora” te e co o objeti o proporcionar u

reconexão

com

o

Ser

espaço de re le ão—ação,

apoio e acolhimento sobre o Ser que também é professor e professora. Estimulando o
autoconhecimento que se compõe no relacionamento consigo mesmo, com o outro e
com seu ambiente de trabalho. Cuidar daquele que cuida da educação.
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METODOLOGIA E DISCUSSÃO
“ orque não usar a orça trans or adora dos jo os
para ajudar a nos tornarmos o tipo de pessoa que
realmente ostaría os de ser?”
Terry Orlick

No ano letivo de 2018, durante a formação continuada dos servidores, foram
realizados encontros sobre o tema com diversos grupos de professores e professoras
dos C.E.Is. da Rede Municipal de Ensino de São José/SC.
Por acreditarmos que a força de uma organização, como o C.E.I., está na
qualidade das relações interpessoais e sociais das pessoas que compõe a equipe de
trabalho, essa formação foi desenvolvida voltada a elas. Buscamos, por meio de
dinâmicas, vivências, rodas de conversas, jogos cooperativos, danças circulares,
Pedagogia da Cooperação e demais metodologias colaborativas, proporcionar aos
professores e professoras a melhoria da sua autoestima, autoconfiança, motivação,
receptividade, empatia, não julgamento, conhecimento de si mesmo, propósito de
vida e missão, amorosidade e interiorização.
As metodologias colaborativas e essas vivências práticas oportunizam expandir
e ampliar nossa consciência para os novos aprendizados das relações inter e
intrapessoais. Segundo Brotto (2013), tanto no Jogo como na vida estamos
permanentemente sendo desafiados a solucionar problemas, harmonizar conflitos e a
realizar objetivos.
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Nesta formação, o aprendizado compartilhado trazido da experiência de vida
de cada um foi ingrediente importante para que pudéssemos nos reconhecer no
momento presente e nas escolhas que estávamos fazendo, tanto na vida pessoal
quanto na profissional.
Esta formação foi importante para nos questionarmos sobre o melhor que
temos feito para o momento presente, o agora; Sobre o outro que não é nosso
adversário nessa jornada da educação infantil, mas sim nosso parceiro de jogo.
Pensando dessa forma fica evidente que ambos temos muito a dar e receber, sempre
que estivermos com o coração e a alma abertos aos sinais que a vida dá a todo tempo.

Essas

etodolo ias colaborati as, co o jo os cooperati os, “nos propõe u

exercício de ampliação da visão sobre a realidade da vida refletida no Jogo.
Percebendo os diferentes estilos do Jogo-Vida é possível escolher com consciência o
estilo

ais adequado a cada

o ento” BR TT , 20

Os encontros, durante essa formação, contaram com vivências práticas e
reflexivas que, no processo de cada um e no ritmo de cada grupo, foram se abrindo à
possibilidade de trazer luz e clareza, para refletirmos sobre como temos jogado esse
Jogo-Vida com nossos pares, com nossos educandos e com toda nossa comunidade
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escolar. E assim, trouxe inspirações para inquietações e questionamentos, como por
exemplo: como temos vivido e sentido essas transformações das quais nosso mundo
interno e externo tem nos solicitado?
Durante os encontros, a cada vivência se instigava e provocava cada professor
(a) para que olhassem para dentro de seu próprio coração brilhante e, que ele mesmo,
pudesse relembrar que em algum momento de sua vida ele fez a escolha de estar na
educação, contribuindo para o que ela é hoje. Que somos o tempo todo
corresponsáveis por nossas escolhas, por quaisquer que sejam os motivos que nos
levaram a ela. E que a mudança, caso seja uma vontade individual ou coletiva, partirá
sempre de uma tomada de consciência e nova escolha.
Nossos sonhos e nossas histórias de vida nos trouxeram até aqui, pois
“aprendendo a jo ar dentro do estilo cooperati o des a e os a ilusão de ser os
separados e isolados uns dos outros e percebemos o quanto é bom e importante ser a
gente mesmo, respeitar a singularidade do outro e compartilhar caminhos para o bem
estar co u ” BR TT , 20

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredito que foi uma importante e inovadora experiência, onde cada um pode
dar u a “pausa” na correria do dia-a-dia e olhar para si como SER INTEGRAL.
Assim, mais conscientes de quem somos e da importância do nosso SER nesse
planeta, inspiramo-nos uns aos outros a brilhar e tornar a missão de professor (a) mais
brilhante e inspiradora para aqueles que estão ainda mais perto de nós.
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Afinal, para muitas de nossas crianças, você professor e professora é pura
inspiração e referência. Tem uns olhinhos e corações brilhantes sentindo você o tempo
todo.
Sigam atentos aos sinais da vida e sejamos felizes.
O MELHOR JÁ ESTÁ ACONTECENDO!
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
COMO PROFESSORA FORMADORA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ – SC
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APRENDENDO POR MEIO DOS SENTIDOS: UM OLHAR PARA

ÀS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS.
IZABEL CRISTINA QUINTINO, JOICE JORDELINA FERNANDES E PENÉLOPPE LETHIERE
MARCELINA DE FREITAS.
Aceitar o convite para apresentar nossos projetos de trabalho nos lançou um
grande desafio, tanto profissional como pessoal. Tivemos que vencer nossos anseios e
medos de nos colocarmos diante de uma plateia para socializar nossas ações
pedagógicas. Foi uma experiência profissional única, enriquecedora, que ficará
marcada em nossa trajetória.
Durante as formações, não somente apresentamos nossas práticas,
como também aprendemos com as trocas acerca dos relatos das vivências de outros
CEIs. Iniciamos com uma visão e hoje, ao finalizar este ciclo de formação, temos a
certeza de que não somos as mesmas desde a primeira socialização.

ENTRE FRALDINHAS, CANTOS, ENCANTAMENTOS, BRINCADEIRAS E AFETOS:
EXPERIENCIANDO, CRESCENDO E DESCOBRINDO O MUNDO.
ERIKA MARA CAETANO SOARES E JOSIANE A. FAGUNDES MELLO
Sobre ser partícipe do processo de formação Casa do Educador - 2018...
Enfrentar este lugar de responsabilidade, de tensão, mas também de aprendizado, de
partilha de propósitos... Não foi um exercício fácil de ser praticado.
As palavras de Cora Coralina nos ajudam a justificar esta disposição: “Saiu o
Semeador a semear; Semeou o dia todo e a noite o apanhou ainda com as mãos cheias
de sementes. Ele semeava tranquilo sem pensar na colheita porque muito tinha
colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador; Semeia com
oti is o; Se eia co

idealis o as se entes i as da a e da Justiça ”

Neste propósito, nos desafiamos a dialogar, pensar coletivamente e direcionar
olhares para a primeira infância, sempre guiadas pelas perspectivas gerais da
educação, provocando a troca dos diferentes saberes e socializando nossas ações.
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A SHANTALA E O TOQUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
DAIENNE GONÇALVES
Foi uma experiência fantástica e enriquecedora! Poder levar para a formação docente
reflexões importantes sobre nossas práticas pedagógicas, novas ideias e possibilidades
de le ar o te a “toque” para Educação In antil

CONTOS, CANTOS E ENCANTOS
CANDIDA EUGENIA DA SILVA
Primeiramente o convite, logo quase sem tempo de pensar, o aceite. Iniciouse a preocupação de rever o projeto, os objetivos, as vivências, para levar o melhor
que podia para esse momento na Casa do Educador.
O primeiro momento foi bastante tenso, pois a insegurança ainda mantinha
grande contato com meu ser. Vontade de desistir? Muita. Mas, a persistência não
deixou.
Logo, outros encontros foram me levando para maior entrega do meu
universo de encantamentos, pois quanto maior era a minha entrega para o momento,
para as pessoas, maior era a entrega delas a mim, num compartilhamento de ideias e
propostas.
Muitas trocas, diálogos, parcerias foram acontecendo entre o trabalho e os
grupos participantes. Aos poucos, histórias foram chamando a atenção da maioria, o
que me fez acreditar cada vez mais e ter maior entrega aos enredos.
Levar magia que encantasse a gente grande, foi um desafio, afinal, adultos
geralmente optam por um mundo desencantado e tecnológico.
Foram encontros gratificantes, significativos, onde evidenciou-se a velha frase:
“Nin u

sabe tanto que não tenha o que aprender, e nin u

sabe tão pouco, que

não tenha o que ensinar” anôni o
Arrisco-me a acreditar que os momentos foram enriquecedores para todos
nós e recheados de encantamentos e aprendizados.
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O SÍTIO DO SEU MONTEIRO LOBATO
MÔNICA RITA GUERREIRO GOMES DA SILVA
Parafraseando o educador espanhol Jorge Larossa Bondía, a experiência é
aquilo que nos acontece, nos toca, nos afeta e consequentemente nos forma e nos
transforma. Participar dos encontros de Formação na Casa do Educador possibilitoume a experiência de estar como formadora, o que me afetou, me tocou intimamente.
A princípio por

e a er saber capa de atuar “do outro lado” no espaço de

formação. Em seguida, pela oportunidade de desenvolver a empatia, momento tão
peculiar na vida relacional.
A oportunidade foi rica e prazerosa, coube a mim seguir com a coragem diante
da oportunidade vinda. Os primeiros encontros geraram um pouco de medo e
insegurança, fato comum diante de minha história de vida, mas nada que não fosse
superado pela persistência e vontade em procurar fazer o meu melhor.
As avaliações positivas dos profissionais dos grupos ouvintes me ofereceram
ânimo e perspectiva positiva em saber que contribui ao propor reflexões acerca de um
fazer pedagógico contextualizado e significativo para a criança.
Após todos os encontros vivenciados enquanto formadora, tenho a agradecer a
oportunidade de crescimento, de troca, de experiência significativa e engrandecedora,
que me preparou para tantos outros desafios que vida ainda me presenteará.
Gratidão e beijos de luz Divina, sempre!!!

BRINCANDO E APRENDENDO COM OS JOGOS
SALETE DE OLIVEIRA TRUPPEL FERREIRA
Esse ano de 2018 fui convidada pela equipe pedagógica da educação infantil de
São José, para ser formadora na Casa do Educador, compartilhar com as profissionais
da rede de educação, meu projeto: Jogos e brincadeiras na educação infantil, no qual
já faço desde 2014. O projeto consiste em oferecer jogos pedagógicos de materiais
recicláveis (na maioria das vezes), confeccionados por mim, para recepcioná-los na
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entrada dos pequenos até a hora do lanche, todos com objetivo e intencionalidade em
cada ação.
Na formação fui recebida pelos (as) professores (as) com muito carinho e
respeito, apresentei os jogos e brincamos com os mesmo, foi apresentada a teoria e a
prática de cada jogo e brincadeira e a forma que eu trabalho com as crianças e como
estas aprendem nesses momentos de interações. Passamos tardes agradáveis e com
muitas trocas de experiências, pois não estava ali só para transmitir algo, mas para
receber também.
Compartilhar saberes é muito importante em nossa profissão. Li algumas
avaliações da minha formação e fiquei muito feliz em saber que pude contemplar o
anseio de muitas profissionais que queriam muito essa teoria com a prática e algo que
pudessem trabalhar efetivamente com as crianças. Mais feliz ainda fiquei ao saber que
em muitos CEIs surtiu efeito a minha formação, e que muitas profissionais
confeccionaram alguns dos jogos apresentados.
O setor pedagógico pediu uma síntese de uma formação na casa do educador e
para minha surpresa alguns CEIs votaram na minha. Fiquei contente e orgulhosa por
terem gostado e que de alguma forma pude contribuir para que mais e mais
profissionais da educação pudessem mergulhar nesse mundo maravilhoso que são os
jogos e brincadeiras na educação infantil.
Só tenho que agradecer a oportunidade de compartilhar minhas experiências
com esses profissionais maravilhosos e agradecer a equipe pedagógica da educação
infantil de São José, por terem acreditado no meu trabalho. Obrigada.

JOGOS PSICOMOTORES – AÇÃO DO PENSAR E AGIR / ORALIDADES , GRAFIAS E
BNCC.
LETÍCIA MARTINS
Emerge o aprimoramento para uma prática pedagógica no que tange ao
planejamento, as relações entre familiares e CEIs, ações formativas contínuas e
permanentes dos profissionais que atuam nessa área da educação.
Promover situações que contemplem o espaço de convívio com as crianças e
permanente formação com os profissionais. Saliento sobre a complexidade de
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acompanhar as alterações histórico culturais de transformação constante no cenário
atual da vida cotidiana.
Experiência agregadora nas expectativas a mim apresentadas por transitar no
lu ar da or ação do Mestrado proposto pela linha de “Ensino e For ação de
Educadores” A pliou outros trilhares e

perceber a necessidade que abarca o rupo

de profissionais em compreender a área da educação infantil e as múltiplas e
heterogêneas trajetórias que incidem no espaço institucional. Possibilitou criar
estratégias de emergir a especificidade da Educação Infantil, os trilhares singulares, a
não escolarização, os processos de alteridade nos encontros com os pares infantis
brincantes.

“VEM CÁ, MEU BOI, VEM CÁ” – PROPORCIONANDO VISIBILIDADE DAS PRÁTICAS
CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.
KARINA GREYCE CONRAT
Ter a oportunidade de estar nesse lugar e conseguir passar e trocar saberes
com a Rede por meio de um projeto vivenciado é, com certeza, algo instigador. É a
práxis falando entrelinhas sobre o vivido, as possibilidades, e mostrando uma das
diversas maneiras de se trabalhar com crianças da faixa etária.
Mais do que partilhar o projeto, nesses momentos de formação, conseguimos
perceber, por meio de diversos relatos pessoais, sua importância no desenvolvimento
e envolvimento que cada professor tem com as crianças do nosso município.
Como fiquei feliz em saber que os professores da nossa rede, em sua maioria,
tem a necessidade da formação, de troca, de partilha de saberes, de entender que não
somos seres acabados e que estamos em constante evolução. Que não temos uma
receita pronta de como ser professor, mas que a didática é algo amplo, que necessita
de ajustes, da reflexão sobre a prática, da pesquisa, do movimento!
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LINGUAGEM E LUDICIDADE (INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS)
JERUZA DE JESUS BARBOSA
Falar sobre a formação continuada de professores é sempre um desafio.
Embora existam opiniões divergentes sobre como ela deva acontecer, uma coisa é
certa: precisamos de atualização constante ao longo da carreira, pois a formação inicial
não dá conta das demandas.
A experiência de formadora vivenciada por mim, neste ano, foi muito
gratificante pelos resultados que pude acompanhar através dos relatos dos
professores durante os encontros. A presença e o apoio das assessoras pedagógicas
presentes nos encontros foram muito importante, intervindo quando necessário,
colaborando e participando ativamente junto as demais professoras.
Durante as formações, além da aprendizagem, foi possível também fazer uma
reflexão sobre a minha prática pedagógica, pensei em tantas coisas que nunca havia
parado para pensar, inclusive em desistir. Esse conjunto de aprendizado e reflexão foi
um estímulo para que eu melhorasse a cada encontro e voltasse diferente ao meu
trabalho em sala com as crianças, me revigorava, e isso foi muito gratificante.
Esta formação me surpreendeu: sempre fiquei apreensiva, pois era algo que
nunca havia participado. Gostei muito. Aprendi com o medo e a superação. A
experiência vivida gerou grandes reflexões que nós precisamos, como professores,
cotidianamente fazer: pensar e repensar nossas ações!
Desta forma, estar como professora formadora desafiou minhas ações, e é
isto que nós devemos receber: apoio, incentivo para nosso crescimento pessoal e
profissional. Portanto, só tenho a agradecer pela oportunidade e a confiança
depositada no meu profissional.

A DESCOBERTA DO NOME DAS COISAS, UM MERGULHO NO MUNDO DAS LETRAS
FRANCIELY VIEIRA LIVRAMENTO MARTINS E SAIONARA SANTOS DE SOUZA
CESCONETTO
Após aceitarmos o convite para falar um pouco sobre nosso projeto com as
demais colegas na formação de 2018, na casa do educador, pensamos em como
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conseguiríamos sistematizar, de modo significativo e único, nossa proposta de
trabalho.
Para fazermos, nos propormos realmente a um diálogo, na qual contamos
como se sucedeu, do início ao fim, o projeto construído para e com as crianças, pois
estar, mesmo que momentaneamente no papel de formadora não é nada fácil.
Pensar novamente sobre nossa prática e reorganizá-la de forma sistemática
para a apresentação aos nossos pares foi algo desafiador, mas sempre recebemos
retornos calorosos sobre nossa disponibilidade de compartilhar o que vivemos e
propomos no GVI. Olhando para trás vemos que a experiência como formadoras foi
significativa e desafiadora, nos fez sair da nossa zona de conforto e colocar em
evidência um pouco do trabalho que dia após dia desempenhamos no CEI.

PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ROSA MARIA DE JESUS DA SILVEIRA E ROSELEI REGINA TITON ROGALSKI
Participar deste momento foi um grande desafio que, aos poucos, foi superado
com as contribuições dos CEIS participantes. Estar apresentando a ERER na educação
infantil é de fundamental importância, pois essa temática que deve ser explorada,
dialogada, para a construção de um entendimento coletivo de que o direito e a
aplicabilidade são relevantes, e que por meio do lúdico, de maneira sistemática e
processual, deve ser implantada nos espaços da infância.
Desde a tenra infância podemos, pelo viés da educação, lutar por uma cultura
de respeito a diversidade e reconhecer suas potencialidades, pois assim como Nelson
Mandela, acredita os que: “Nin u

nasce odiando outra pessoa pela cor de sua

pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam
aprender, e se pode

aprender a odiar, elas pode

ser ensinadas a a ar”

Pretendemos desenvolver esse processo de formação do profissional de forma
contínua e sistemática, entendendo que o caminho se constrói ao caminhar, e que
esse caminho está garantido por lei. Ele deve ser diluído na prática, se nós fizermos
nossa parte no interior de nossas Instituições. Apontar as literaturas, a
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representatividade, a ampliação de repertórios, o valor de autoestima, de
empoderamento e empatia, são fundamentais para esta ação.
Demarcamos, por fim, que é necessário, possível e imprescindível explorar essa
temática na educação infantil. Que a colcha de retalhos construída por nós, na
formação, seja um passo ao longo de um processo formativo de práticas éticas,
lúdicas, sistematizadas, com intencionalidade nas ações em nossas unidades, para
abranger toda a nossa rede.

CONVIVENDO E APRENDENDO COM AS DIFERENÇAS ATRAVÉS DO CABELO DE LELÊ
VANDA IVANDIR DOS SANTOS
A oportunidade de vivenciar essa experiência foi muito rica, momento de
divulgar iniciativas, projetos pedagógicos que deram certo na sala de referência, para
quem sabe, inspirar outros colegas para utilizarem o proposto, adaptando a seus
grupos e planejamentos, conforme o interesse das crianças.
Co o pro essora

or adora, pre iro trocar a pala ra ‘’ or adora’’ por

socializadora. Estou nesse espaço para aprender e, na oportunidade, poder estar
discutindo as temáticas com colegas de trabalho, pois é sempre rica toda e qualquer
forma de aprendizagem.
Na primeira experiência como professora socializadora com o projeto
‘’Con i endo e aprendendo co

as di erenças atra s do cabelo de Lel ’’, e

parte o

grupo expressou interesse, mas algumas colegas se mostraram resistentes ao tema.
Porém, na segunda experiência, a convite da psicóloga Ana Brasil, estive junto ao
Emfrente (Enfrentamento e Manejo das Violências Infanto-juvenis na Rede), com
grupos no matutino e no vespertino, e todas as servidoras evidenciaram interesse no
que estava sendo proposto.
Algumas diretoras, ao saberem dos temas abordados, solicitam uma palestra
em suas reuniões pedagógicas, na oportunidade, não conseguimos fechar os horários.
Sou grata à secretaria de educação, a minha diretora Scheila Martins e a todas
as colegas ouvintes e participantes, pela possibilidade e convite a mim oferecidos, para
estar nesse espaço da casa do educador como professora socializadora. Gratidão!
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A MALA VIAJANTE – UMA VIAGEM AO MUNDO DA IMAGINAÇÃO.
EDINALVA SOUZA
O projeto mala Viajante, trouxe a imaginação como ponto de partida.
Iniciamos contando a história do projeto e todo caminho que foi percorrido com ele .O
grupo, inicialmente desconfiado, foi ganhando interesse pelas diversas nuances
apresentada e principalmente pela emoção das histórias contadas.
Diversas profissionais contaram vários relatos riquíssimos de trabalhos
envolvendo a literatura e as histórias infantis e quais as ferramentas utilizadas para
estimular novos leitores e isso tornou a formação ainda mais gratificante.
A temática trouxe o imaginar como desafio para o grupo. Baseando-se
nas dificuldades que enfrentamos no nosso trabalho pedagógico, muitas vezes sem
materiais adequados para o bom desenvolvimento das nossas propostas dentro de
sala, estimulamos as participantes a imaginar, viajar e aprender através do lúdico.
O projeto trouxe a imaginação, a simplicidade e a expressividade como
elementos primordiais das nossas praticas diária junto aos pequenos. A ludicidade
desenvolvida durante o projeto trouxe o encanto a cada participante que percebeu
que com poucos elementos e muita imaginação podemos transformar as nossas
praticas diárias. Foi muito bom poder compartilhar meu fazer pedagógico com a Rede.
Gratidão!

CANTIGAS DE RODA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
GREICY CONCEIÇÃO ROSA
Trabalhar esta temática com diferentes grupos de profissionais existentes em
nossa rede foi uma experiência riquíssima de saberes. Foi muito gratificante perceber
envolvimento dos profissionais em cada atividade proposta, pois era nítido o interesse
dos grupos em querer saber um pouco mais sobre esta temática.
Embora a apresentação do tema já estivesse pronta, a cada formação, cada
grupo de trabalho era diferente, com isso uma nova forma de trabalhar, pois novos
assuntos entravam em questão agregando mais conhecimento conforme o perfil de
cada grupo.
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Tentei trabalhar esta temática da maneira mais lúdica possível o que percebi
que agradou ao público alvo. É neste momento de formação que percebemos a nossa
real responsabilidade, o nosso papel dentro da sociedade e da necessidade de
trabalhar com diferentes assuntos dentro de nossa sala de referência. Partindo do
princípio da proposta curricular existente em nossa rede, trabalhar com as cantigas foi
um resgate cultural com os profissionais que por ali passaram, pois além do teórico,
utilizaram os conhecimentos adquiridos por eles ao longo de sua vida.

O PAPEL DO PROFESSOR NA CONSTRUCAO DOS PROJETOS
ALDA LUCIA DA SILVA E TATIANE HEINZ
A experiência de participarmos como professoras formadoras na Casa do
Educador foi excelente e uma grata surpresa termos sido convidadas pela gerência de
Educação Infantil da Prefeitura Municipal de São José. É gratificante saber que nosso
trabalho está para além da sala de aula, ganhando espaço e reconhecimento.
Neste tempo de formação vivenciamos uma experiência de crescimento
pessoal e profissional enriquecedora no sentido da troca de conhecimentos, na
possibilidade de apresentar um pouco do nosso trabalho em sala, do nosso pensar, ser
e fazer pedagógico.
Essa oportunidade de nos sentirmos bem acolhidas, nos possibilitou
defendermos a política e pedagogia da infância e o fato de sermos professoras de
educação infantil por escolha e termos consciência da importância e da
responsabilidade do nosso trabalho perante a sociedade, agindo para além do
discurso, na reflexão do papel do professor na construção dos projetos e na sua ação
pedagógica cotidiana.
E expondo um pouco do nosso projeto, discutindo durante os encontros sobre
essas ações pedagógicas em relação a prática, aos desafios quanto ao nosso papel
junto as crianças e suas famílias, que nos deparamos com debates e falas de extrema
relevância, desabafos das dificuldades variadas no cotidiano das creche da rede,
exemplo de trabalhos belíssimos e outras situações que favoreceram e enalteceram os
debates.
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Nossas falas se pautaram na certeza de que para sermos professoras e
desenvolvermos nosso trabalho de acordo com a qualidade almejada, com as teorias e
concepções acerca da educação infantil, temos que ter posicionamento profissional,
sair da queixa e da reclamação terceirizada.
Foram momentos de muita conversa e escuta, que exigiram de nós,
enquanto formadoras, a experiência da sensibilidade, da ética, do cuidado e
principalmente, do respeito pelo olhar e entendimento do outro professor vive em sua
caminhada profissional.
A nossa intenção sempre foi despertar para as possibilidades de
repensar nosso papel, de olharmos para nós professores, como mediadores, ora
autores, ora coautores, protagonistas ou observadores e sujeitos ativos, participantes
de um processo de educação para a vida, aqueles capazes de fazer com
comprometimento, respeito e capacidade profissional.
Queremos agradecer à Secretaria Municipal de Educação e, em
especial, a cada professor que possibilitou-nos esta enriquecedora vivência e
experiência.
Aos professores de educação infantil que buscam com absoluta certeza
dar o seu melhor todos os dias, a nossa admiração e nosso mais profundo respeito.

DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: PORTFÓLIO
JOSIANA CLEIA NASCIMENTO
Acredito que toda teoria e pr tica co partilhadas t

co o objeti o

contribuir para or ação da ida pessoal e pro issional de cada pro essor a Assi ,
apresenta os u

odo di erente de olhar e pensar deter inada realidade – no caso a

docu entação peda

ica – e as possí eis possibilidades de apri ora ento e

relação apropriação do conheci ento
Dialo ar

co

pro essores

especi ica ente o port lio, oi u

as

sobre

a

docu entação

peda

pra er, pois conse ui os estabelecer conceitos,

aponta entos e re le ões quanto a realidade i enciada no nosso CEI e e
instituições, e sobre as di erentes
aprendi a e

ica,

al u as

aneiras de planejar e reali ar os processos de

e desen ol i ento, re istrando as relações entre as crianças neste
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espaço de brincadeiras, cultura,
in ncia e

o i entos, direitos e de eres, espaço de i er a

sua plenitude, na qual, produ conheci ento e tra a trajet ria de

aprendi a ens
enso que le ar o trabalho desen ol i ento no CEI São Lui , atra s da
or ação continuada da Rede Municipal de São Jos , oi u
rati icante, si ni icati o, a or el ao di lo o, co

o ento de

o i ento

siste ati ação, e u

processo

re le i o entre os participantes
Acrescento ainda que

elhora os o nosso olhar e o olhar do outro no e ercício

constante da alteridade, quanto s ações que quali ica

o a er peda

ico co

e para

as crianças da e na Educação In antil

ESPAÇOS PRA QUE TE QUERO: OS REFLEXOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
GLAUCYA SANTOS ROSA BOURDOT

A formação deste ano na Casa do Educador foi um momento muito
prazeroso e desafiador. Dialogar com pessoas que vem do mesmo chão em que você
está inserida é falar de professor para professor, uma honra. Se colocar como
formador é um desafio.
Essa partilha de saberes foi muito significativa, pois conheci outras realidades e
aprendi com elas. Discutir sobre temáticas que instigam e observar outras perspectivas
permite que juntos busquemos soluções, e ainda permite a ampliação dos nossos
conhecimentos.
Por vezes, nosso caminhar é solitário e, quando nos deparamos com
profissionais com as mesmas lutas e anseios, somos levadas a sentir a caminhada
partilhada e, consequentemente, mais leve.
Os grupos em que ministrei formação foram extremamente receptivos e
participativos, deixando nossas manhãs cheias de luz. Muito obrigada pela colaboração
de todos. Ensinar é relação de trocas...
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ESPAÇO EXTERNO E MEIO AMBIENTE: UMA TRANSFORMAÇÃO COLETIVA
MARIA ALVES DO VALE OLIVEIRA
Apresentar

inhas e peri ncias na Casa do Educador para outros pro essores

da Rede certa ente ora

o entos pra erosos

trabalho no qual oc est total ente en ol ida

ois, quando se apresenta u
rati icante, pois conheci ento

co partilhado conheci ento que não se perde
Na socialização ocorre um processo de troca de experiências, pois todos que ali estão
também tem algo para compartilhar e todo este processo se torna enriquecedor.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A PRÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE
Me. ANDREZZA MEYER.
Foi muito gratificante fazer parte do grupo de formadores do ano de 2018.
Acredito que seja de suma importância para a trajetória profissional dos professores as
formações continuadas durante o ano. A formação do professor é importante, pois
propicia fundamentos e metodologias que podem agregar no seu fazer pedagógico,
melhorando também a qualidade de ensino do município.
Durante as formações pude perceber que os professores se interessam pela
oportunidade de ingresso na pós-graduação, para um melhor aperfeiçoamento
profissional e desenvolvimento pessoal, e o quanto isso é importante e pode ser
refletido no desenvolvimento de projetos e metodologias condizentes com a realidade
da turma. Mas, sabemos que para que isso aconteça é necessário o incentivo através
de políticas públicas, para que os mesmos possam ingressar a outros meios de
qualificação profissional como a possibilidade de pós-graduação.
Também observei como é preciso o olhar para o professor, escutando-o ou até
mesmo dizendo palavras de incentivo, pois não é fácil a tarefa que desempenha na sua
instituição. Com a dinâmica realizada, isso pode ser visto, por meio dos atos de afeto e
carinho que cada um demonstrou.
Com relação ao projeto apresentado, referente as práticas pedagógicas, todos
os professores participaram questionando, se mostraram interessados no tema que
permeiam o meio ambiente, o direito da criança e as propostas desenvolvidas no GV-B
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apresentadas. Momentos como esse, de compartilhamento de saberes, são
indispensáveis para a formação e prática docente.

PROJETO COLETIVO: “A ROTINA PELO AVESSO: DIA DO AVESSO”
ALINE JOHELLEN DA SILVA FREITAS, MARIANA ROCHA, SOLANGE ROSA e TEREZINHA
ROSIMÉRE BACCA
Falar do nosso projeto foi um prazer indiscutível para todas nós. Levar
nossas vivências e experiências para a formação de professores foi um presente que
recebemos ao sermos convidadas para tal. Mostrar o que fazemos há quase dez anos
no CEI para levar uma educação de qualidade, ampliando o repertório das crianças,
considerando a criança como protagonista do processo de educação, foi realmente
muito especial para nós todas, docentes efetivas na instituição.
Essa possibilidade nos proporcionou múltiplas aprendizagens, pois no
decorrer das apresentações conseguimos fazer reflexões com todos os presentes sobre
a importância da quebra da rotina para a criança e seu desenvolvimento, por meio das
diversas possibilidades que o dia do avesso oferece.
Nosso projeto foi apresentado por nós quatro, mas inúmeras mãos
passaram por ele, desde sua construção até sua implementação anual. Queremos
deixar nossa gratidão a todos os profissionais que contribuíram para que o projeto
continuasse, que continuam acreditando na educação infantil, nas potencialidades das
crianças e nas mais diversas formas de sonhar e ser criança.
O contato com outros colegas professores de Educação Infantil que
também relatavam suas experiências dentro dos CEIS, com alguns projetos
semelhantes ao nosso, e suas contribuições, tornaram nossa formação leve, dinâmica,
melhorando o nosso olhar e nos mostrando que ainda há inúmeras possibilidades no
caminho que escolhemos trilhar. Foi uma experiência inesquecível.
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PROJETOS COLETIVOS DA INSTITUIÇÃO:
HORA DO CONTO, FAZENDO ARTE E PROJETO REFEITÓRIO
MARGARETH DE OLIVEIRA, OSNILDA KUNH HASKEL, EMILIANE BARROS DE LIMA,
ELIETE PEREIRA DE SOUZA e ROSANA CECILIA RODRIGUES BATISTA
Ter participado da Casa do Educador e socializar nossos Projetos
Coletivos, trouxe, a princípio, ansiedade e um pouco de apreensão, pois estaríamos
entre profissionais da Rede Municipal. Mas, falarmos de algo que gostamos de realizar,
que nos dá prazer, logo, a ansiedade se torna empoderamento. Poder dialogar sobre
os nossos projetos coletivos, que no cotidiano demandam dedicação de todo o grupo,
foi maravilhoso!
Sabemos que muitos projetos como o Refeitório, por exemplo, às vezes,
nos remete a limitações, dificuldades, a discussões, possibilidades, dúvidas e inúmeras
perguntas, mas demonstramos que é possível realizar, reafirmando a nossa posição de
educadores, onde cuidar e educar caminham juntos numa educação infantil que busca
a integralidade, contemplando com intencionalidade as múltiplas dimensões do ser
criança.

O PROCESSO DE INSERÇÃO DAS CRIANÇAS NOS CEIS
BÁRBARA LUIZA LUDVIG RODRIGUES E MARIANA ROCHA
Consideramos que foi uma experiência bastante rica e desafiadora, pois
nos propusemos a falar para a Rede de Ensino de São José sobre as possibilidades da
inserção das crianças, e isso não foi uma tarefa fácil. Sabemos que é um tema já
bastante discutido nos contextos educativos, mas mesmo assim, buscamos dialogar,
nos colocando no mesmo patamar, educadores que somos, vindo todos do chão das
salas de referência, estávamos ali para tentar contribuir para a prática pedagógica.
Foi surpreendente. Conseguimos, com o envolvimento dos servidores,
tornar o momento da formação bastante dinâmico, considerando o que elas nos
traziam e o que oferecíamos a elas com o aporte teórico e prático. A resposta do grupo
foi imediata. Questionamentos surgiram, algumas angústias, diversas contribuições e
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sugestões, todas consideradas por nós de grande valia. Foram momentos de diálogo
com inúmeros saberes diferentes para a construção coletiva das respostas necessárias.
Fica registrado o nosso agradecimento as servidoras que passaram por
nós na formação e à Secretaria de Educação do Município de São José, pelo convite
para a participação desse momento, onde apresentamos um pouquinho do que nos
encanta. Seguimos com esperança e ação, sempre desejando tornar a educação
infantil um espaço ainda melhor para todos, especialmente para as crianças, nossas
protagonistas.

EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇO DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO À
VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA
ANA BRASIL DE OLIVEIRA e ELEIDE ELI BRITO
“A contribuição junto

or ação continuada da Educação Infantil, tanto como

organizadora da proposta para estes dois pólos, como enquanto formadora, me
permitiu circular positivamente na busca e articulação de conteúdos e palestrantes
que vêm ao encontro das necessidades dos profissionais atuantes na Educação Infantil.
E bora “ iol ncia” não seja, de i ediato, u

te a co u ente relacionado

infância, fez parte do objetivo de nossa formação mostrar a infância em sua
multiplicidade, ainda que esta inclua a vivência ou mesmo observação de situações de
violência. Trazer estes conteúdos de forma atrativa, impactante, porém com a
delicadeza e cuidado que o tema requer no contexto da Educação Infantil, penso que
foi nosso maior desafio; creio que a disponibilidade dos profissionais parceiros, com
seus relatos de teoria e prática, nos permitiu materializar esse planejamento de forma
inte rada e proteti a ” Ana Brasil de li eira
“U a proposta di erenciada que de início nos proporciona u a certa
inquietude, preparar uma formação que pudesse atender esse público-alvo específico
da Educação Infantil com suas particularidades, de forma que fosse atrativo e os
permitisse manter a leveza do trabalho que lhes é peculiar ao trabalhar com essa faixa
etária. Tentamos em nossas conversas, eu e a Ana, adequar os temas e os parceiros de
formação, para que sempre ocorresse um equilíbrio e todos se saíssem dos encontros
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com conteúdos novos e necessários para suas práticas, olhares mais sensíveis,
entretanto, cuidadosos. Nos emocionamos com os grupos de professores desde o
início, pois dividimos nossas histórias de vida, e vocês foram presentes marcando essa
formação muito positivamente. A presença integral dos profissionais dos dois CEIs e a
presença das respectivas Diretoras contribuiu para o fortalecimento do grupo, do olhar
ais sensí el e de

uitas parcerias que estão por ir ” Eleide Eli Brito

A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS REPRESENTAÇÕES DE CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE.
Me. THAÍS RODRIGUES DE ALMEIDA
A possibilidade da formação continuada é um local privilegiado de
compartilhamento de saberes e práticas, oportunizado pela Secretaria de Educação do
Município de São José. No decorrer de 2018, tive a grata satisfação de dialogar com as
colegas da Educação Infantil, expondo a temática que venho investigando já há quinze
anos, com produções vinculadas à escola e às pedagogias culturais.
Neste sentido, mais do que a exposição de conceitos, a valorização dos saberes
advindos das educadoras envolvidas na formação, suas dúvidas, angústias, sucessos e
desassossegos, era a contrapartida necessária para contextualizar e qualificar as
propostas trabalhadas nos encontros.
Um campo instável e repleto de tensões, os estudos de gênero vêm adquirindo
terreno e importância na educação brasileira desde as normativas legais da LDB
(1996), porém os processos de formação inicial e continuada nem sempre contemplam
as temáticas articuladas com este campo do saber.
Desta forma, assumir este tema como relevante e incluí-lo na formação já é
uma valiosa contribuição para os desafios educativos desta Rede de Ensino. Enquanto
formadora, me considero amplamente satisfeita com a participação, diálogos e
retornos advindos das professoras com as quais conduzimos as formações. Um espaço
importante e necessário para que sejam agentes capazes de buscar a qualificação
efetiva nos modos de saber, planejar e de como pretendem atuar efetivamente com as
concepções de gênero e sexualidade em seus processos educativos. Objetivando um
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fazer educativo que contemple o respeito à diversidade, um projeto de educação
cidadã, comprometida e democrática.

OFICINA DE MULTIPLICADORES E CONTADORES E DE HISTÓRIA
MÁRCIA CRISTINA FIGUEIREDO RIZZARO, LIGIA BARRETO DA SILVA,
PATRÍCIA PEREIRA E VERA LÚCIA SABINO
Estar na Casa do Educador foi mais uma oportunidade de refletirmos e
ratificarmos a importância dessa oficina que promove a junção entre a teoria e a
prática, promovendo a arte de contar histórias e consequentemente a importância da
leitura.
A oficina contém elementos que buscam por meio da essência humana, refinar
as relações e oportunizar novos olhares, sensibilizando os participantes, propondo
uma viagem através das páginas dos livros com imaginação, primando pelo prazer da
leitura e da contação de histórias.
Toda experiência se transforma em aprendizado. Esses momentos de formação
nos oportunizaram maior visibilidade dos fazeres da rede, que através do
conhecimento busca qualificar seu trabalho, pois é nessa dialética que acreditamos.
Como versa Raul Seixas “Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho
que se junto, não é sonho, é realidade” E assi

se ui os

MULTIPLICADORA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A LIBRAS
MAIRLA PEREIRA PIRES COSTA
No contexto educacional, a prática dissociada dos estudos teóricos nos cerceia,
à medida que focamos no fazer e pouco destinamos esforços para o refletir. Com base
nesse preceito, a oportunidade de participar em 2018 da formação dos(as) colegas
educadores(as) que atuam nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de São
José, além de contribuir para a minha própria formação e reflexão do meu fazer
enquanto intérprete educacional, também possibilitou levar questionamentos a
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respeito da contação de histórias em sala inclusiva, para que debatêssemos, dentre
outros tópicos, as temáticas relacionadas à Educação para surdos.
Na ocasião, me ative a relatar brevemente a minha experiência como
participante na formação de Multiplicadores de Contadores de Histórias em 2017 e
ainda, compartilhar minha atuação como intérprete educacional no Centro
Educacional Municipal Interativo, unidade escolar da Rede de São José que tem
apresentado um número considerável de alunos matriculados com necessidades
educacionais especiais nos últimos anos.
Pretendi também, como professora formadora, suscitar uma breve discussão
sobre os aspectos que envolvem a interpretação de Libras/Português em sala de aula,
sobre as políticas públicas para educação de surdos, com ênfase nas atividades de
tradução/interpretação de literatura infantojuvenil voltadas à contação de histórias
em Língua Brasileira de sinais para crianças e jovens surdos.
Esse

o ento de interação, de or ação,

e deu “ ôle o” para repensar

minhas práticas e fomentou também novas reflexões enquanto pesquisadora da área.
Como profissional, me motivou a olhar além do óbvio, entendendo que, trabalhar na
Educação envolve, além de tantas outras coisas, uma constante interação e uma
contínua aprendizagem colaborativa.
Aproveito a oportunidade para agradecer a tantos que contribuíram para a
realização e conclusão deste trabalho, que realizei voluntariamente por considerar a
importância de partilhar informações e conhecimentos.
Agradeço à diretora do C.E.M. Interativo em 2017, Cláudia Márcia Muniz, que
sempre apoiou a inclusão na Unidade, possibilitando que trabalhos como este
pudessem ser realizados; e à equipe da escola: professores da turma 42 (Jucineide,
Bárbara, Silvana, Jô), professores de outras turmas (Clara, Gisele, Silvani, Cleonice,
Fernanda, Marivone Nunes e Marivone Sá), equipe gestora (Rosany, Karla, Vanessa,
Jussara, Georgia e Ana Paula) e equipe da Educação Especial (Francisca, Alexsandro,
Neusa, Elaine e Carol).
Agradeço também a Maria Laura, estagiária do PIBID e ao Prof. Lourival
(UDESC) pela parceria. Necessário registrar o agradecimento à equipe da Educação
Infantil, em especial à Márcia Rizzaro, pelo convite, e todas as assessoras que tão
gentilmente acompanharam a execução das formações.
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Um obrigada especial às Contadoras de Histórias da Prefeitura Municipal de
São José que fazem um trabalho tão belo e contagiante a todas as unidades
educacionais de São José, e que me contaminaram com sua energia e amor à
contação.
Obrigada também à minha orientadora Neiva de Aquino Albres, que me
incentivou em participar desse projeto. Por fim, e mais importante, agradeço a todos
os alunos, surdos e ouvintes, que eu tive contato no Interativo, e que não esqueçamos
que nosso trabalho só existe porque essas crianças e jovens estão presentes na escola.
Que nunca percamos de vista esses corações que anseiam por uma educação
humanizada e emancipadora!

KARIZY FERNANDES DA SILVA
LIBRAS. QUE LÍNGUA É ESSA?
Ter a oportunidade de compartilhar uma das experiências mais
gratificante que vivenciei foi esplêndido, pois ver uma criança que está em processo de
desenvolvimento de uma língua e poder fazer parte das pequenas conquistas diárias,
de muitas ainda que a criança ira ter, é deslumbrante.
Como minha experiência era apenas com surdos adolescentes que já se
comunicam em libras, diferentemente de iniciar na educação infantil com uma criança
surda de 4 anos, não oralizada, sem saber o português ou a Libras, foi um processo
com muitas barreiras, porém com o auxilio de profissionais tão dedicadas, como as
professoras do CEI São Luiz, foi possível realizar um trabalho coletivo com as crianças,
oportunizando a todas elas e aos profissionais o aprendizado da Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS.
Na Casa do Educador pude relatar como foi essa vivência, os erros e acertos
devido à falta de experiência, a cultura surda, os desafios que essa língua traz para os
processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança surda na educação infantil.
O que mais me impressionou foram os anseios dos professores que
participaram desta formação. Muitos abriram seus corações e falaram sobre as suas
experiências com as crianças com algum tipo de deficiência, sendo até mesmo seus
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familiares, mostrando certa

ra ilidade quando o te a en ol e “de ici ncia”,

independentemente qual seja.
TRANSTORNOS, DISTÚRBIOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
MARILÉIA BACKES
Quando a diretora do Centro de Educação Infantil São José, Ana Paula Maria de
Sousa, lançou ao corpo docente a proposta da SME para a formação do ano de 2018,
que perpassava pela valorização dos servidores da Rede de Ensino e uma ou mais
professoras do CEI, se desejassem, poderiam participar como formadoras da formação
continuada na Casa do Educador, despertou em mim um grande desejo de contribuir e
compartilhar um pouco de meus conhecimentos com as colegas, professoras da
educação infantil.
No entanto, não me prontifiquei de imediato, amadureci a ideia e,
posteriormente, fui procurá-la para manifestar o meu interesse. Assim, conversamos
acerca de alguns temas que poderiam ser abordados e propus a temática
“Transtornos, distúrbios e dificuldades de aprendizagem”, pois no dia a dia, no CEI,
percebia as dúvidas, angústias e dificuldades das professoras diante do assunto e da
prática pedagógica com as crianças com tais necessidades especiais.
Após a reunião com a equipe da Educação Infantil, na Secretaria Municipal de
Educação, fechamos o tema e, algumas semanas depois, foi realizada na Casa do
Educador uma reunião com todas as professoras formadoras, na qual fomos
apresentadas e apresentamos os temas ao grupo inteiro.
Algumas semanas depois, os cursos iniciaram e conheci o meu primeiro grupo
de trabalho. As professoras receberam bem a temática, prestaram muita atenção,
contribuíram com relatos de situações enfrentados no CEI, fizeram perguntas e
esclareceram suas dúvidas acerca de várias questões envolvendo o tema do curso. E
assim, seguiu com todos os grupos de trabalho. Percebemos o quanto é importante
que a SME ofereça mais cursos, palestras e estudos acerca destas temáticas.
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FELICIDADE É UMA QUESTÃO DE ATITUDE! USE SUA MENTE AO SEU FAVOR.
CIBELE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA
Desde a primeira formação tive uma grata surpresa com a reação dos
professores. Tanto o assunto como eu fomos extremamente bem aceitos,

por

motivar, pela temática estar diretamente relacionada às pessoas e aos profissionais,
por plantarmos uma semente de reflexão sobre a necessidade de mudança. Sem falar
no carinho, no momento do café, no momento que abraçamos, na exposição dos
sentimentos (parte 2), no círculo e na despedida.
Quando oc ou e de pessoas que ja ais te e contato: “Que bo
eio hoje!”; “Esta a precisando ou ir tudo isso!”; “Voc
acreditar e

i !”; “Mais pessoas precisa a

u a delícia!”; “Assi

que te i disse a

que oc

e deu mais vontade de

ou ir suas pala ras!”; “Seu bolo esta a

inha cole a: Ela te

u a cara de Felicidade!”;

“Essa palestra de eria ser reali ada no Multiuso, para toda a Rede!”; entre tantas
outras especiais, fez tudo valer a pena.
Foram vários encontros memoráveis, cada um único e extremamente
gratificante. Acredito que cada pessoa chega ao mundo com um propósito, uma
missão a cumprir, e depois dessa experiência, só reforço qual é a minha.
À diretora Aline Vieira, Márcia Rizzaro, nossas Assessoras Pedagógicas e todos
os servidores que tive a satisfação de conhecer, minha única palavra é Gratidão!
FELICIDADE É UMA QUESTÃO DE ATITUDE! USE SUA MENTE AO SEU FAVOR.

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E AS RELAÇÕES HUMANAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
SANDRA MARIA RIBEIRO
Como formadora na Casa do educador neste ano de 2018 tive a grata satisfação
de adentrar no mundo de trabalho e de vida dos profissionais da educação e, a partir
desta experiência, pude perceber na convivência com estes a presença de um grande
desejo de mudança nas relações humanas no contexto educativo, pensando e
repensando constantemente seu posicionamento, enquanto sujeitos e educadores,
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certos de que cada um na sua singularidade pode fazer grande diferença no mundo em
que se vive.
Percebi que os educadores ali presentes demonstraram profundo interesse por
temas relacionados à Psicologia e Educação, assim como os sujeitos e seus diferentes
comportamentos, o desenvolvimento da criança, as relações familiares e a importância
dos limites na convivência humana.
Desta forma, cabe aqui destacar a relevância de momentos constantes de
formação voltada para os profissionais educadores e a busca por um maior
aprimoramento, tanto de suas práticas de trabalho como de seu posicionamento
diante das relações estabelecidas no mundo em que se vive, neste processo de
formação humana e continuada.

PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO – UM CAMINHO COLABORATIVO
AUTOCONHECIMENTO, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E RECONEXÃO COM O SER
EDUCADOR/EDUCADORA.
CRISTIANE DA SILVA DE OLIVEIRA
Estar na formação continuada de parte dos grupos da Educação Infantil da
Rede Municipal de Ensino de São José/SC trazendo o tema de autoconhecimento,
desenvolvimento pessoal e cultura de cooperação foi para mim uma experiência muito
gratificante.
Compartilhar com meus colegas professores a possibilidade de olharem para
dentro de si e reencontrarem o brilho que há em cada coração, que algum dia decidiu
trilhar sua vida pessoal e profissional junto à educação; Relembrar esses professores e
professoras o quão são importantes e fontes de inspiração para essas crianças, suas
famílias, toda comunidade escolar e uns para com os outros, foram alguns dos
objetivos da minha proposta.
Sinto-me agradecida à Coordenação da Educação Infantil que acreditou na
importância da inclusão deste tema na formação deste ano letivo 2018. Foram
encontros brilhantes, inspiradores,

emocionantes

e de muito aprendizado

compartilhado.
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