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“O tipo de mudança que fará diferença nas escolas
não virá com melhores teorias ou melhores materiais,
ou mesmo com professores mais bem informados,
mas somente com cada um assumindo
uma atitude em direção à mudança”.

Frank Smith
12

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO............................................................................................................7

INTRODUÇÃO.................................................................................................................8

1. BRINCANDO ONTEM E HOJE................................................................................10

2. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL...........................................................................13

3. ESCRITOS SOBRE O BRINCAR..............................................................................18

4. O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL......................................21

5. BRINCANDO E APRENDENDO..............................................................................24

CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................................29

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA................................................................................30

ANEXO 1 - Apenas brincando........................................................................................31

ANEXO 2 – Projeto: “Televisão”...................................................................................33
ANEXO 3 – Conversando no parque..............................................................................36

13

APRESENTAÇÃO
Pretendo neste trabalho de conclusão do PROESF falar um pouco sobre algumas
mudanças pessoais e profissionais que ocorreram durante o curso, em especial com
relação à Educação Infantil, na qual eu trabalho atualmente e por ser uma idade que eu
gosto muito de lidar.
Acredito que o curso contribuiu profundamente nas mudanças de minha prática
pedagógica, pois com certeza sozinha não teria tido estímulo em aprender para melhorar
meu fazer.
Escolho então o tema “Brincando e Aprendendo na Educação Infantil”, pois
pretendo, a partir de experiências vividas até hoje como educadora desta etapa do ensino
há nove anos, estabelecer alguns pontos de reflexão com embasamento teórico
vivenciado em algumas disciplinas deste curso, enfatizando a importância e a
contribuição do lúdico, do brincar para o desenvolvimento e a aprendizagem das
crianças, principalmente as de quatro a seis anos, com as quais tenho maior contato.
Divido meu trabalho em cinco partes sendo que, na primeira falarei sobre as
brincadeiras e os brinquedos nos tempos passados até a infância de hoje.
Na segunda parte discorro sobre a importância da formação do professor para
que possa entender melhor as especificidades da educação infantil, principalmente no
que diz respeito ao lúdico para a aprendizagem das crianças e os acontecimentos que
foram marcantes no curso e que possibilitaram a mudança de olhar desta professora.
Na terceira parte abordarei alguns pontos onde teóricos como Vygotsky e Piaget
apontam a importância do lúdico para o desenvolvimento do indivíduo.
Na quarta parte relato qual o papel do professor diante das especificidades da
educação infantil, principalmente no eixo do brincar.
E por último, na quinta parte, apresento algumas atividades e/ou situações que
ocorrem ou ocorreram em minha sala de aula e que o professor deve estar atento para
que não furte, iniba a imaginação das crianças, já que a escola tem a função de
proporcionar momentos e espaço para que a ludicidade possa estar presente.
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INTRODUÇÃO
Brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo; Se é triste ver
meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados e enfileirados,
em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação
do homem.
Drummond

Seguindo este pensamento de Drummond pretendo neste trabalho discorrer sobre
a importância e o papel do lúdico, do brincar na aprendizagem das crianças nas escolas
de educação infantil.
Assim pretendo relatar as memórias e as ações anteriores ao curso, bem como as
contribuições que a formação do curso de Pedagogia deram à minha prática pedagógica
quanto ao assunto ao qual me disponho a escrever, por ser um ponto de muita relevância
no meu cotidiano escolar.
Sabendo que o brincar é um aspecto específico de crianças, e que criança é o
meu objeto de trabalho, buscarei aspectos teóricos e práticos que nortearão minha
escrita na busca de um melhor entendimento de que é possível brincar e aprender na
educação infantil.
A primeira coisa que chamou minha atenção para este tema foi um texto cujo
nome é: Apenas brincando, de Anita Wadley (Anexo 1) o qual relata uma criança em
várias situações e então chama a atenção do adulto para perceber que aquele momento
de imaginação e brincadeira daquela criança pode ser de início uma coisa passageira,
porém devemos nos atentar, pois possivelmente o destino de muitos professores
começou na infância, com um brincar de ser professor.
Desta forma, admito que também comecei meu sonho de ser professora ao oito
anos, onde recordo que eu e mais uma amiga levávamos para a escola cadernos velhos,
caneta vermelha e uma blusa de manga longa.
A explicação para estes três elementos é bem simples: o caderno velho e a caneta
eram para que nós imitássemos uma professora que corrige os cadernos colocando o
sinal de certo, meio certo ou de errado, e a blusa de manga longa era para colocá-la nos
ombros e ficar sentada de maneira correta imitando assim a professora.
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Isso exemplifica que uma brincadeira inicial foi se concretizando quando
prossegui meus estudos com muita dedicação até que cheguei ao ensino médio, onde no
segundo ano não tive dúvida em optar por seguir para o campo do magistério.
Quanto orgulho eu e minha família tínhamos em percorrer esses anos de estudo
até que concluí no ano de 1995. Minha família, parentes e amigos fizeram questão de
participarem da formatura, pois era a única mulher da família, até então, em concluir um
ensino profissionalizante. Agradeço eternamente o incentivo e a participação dos meus
pais para que eu pudesse concluir os estudos, pois eram eles que compravam meu
material, meus livros e até meu anel de formatura que guardo e uso com muito carinho.
E quando me formei já fazia dois meses que estava trabalhando como monitora
de uma creche da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, onde permaneci por três anos, até
que em 1999 fui admitida na prefeitura de Americana como professora de educação
infantil trabalhando com crianças de quatro a seis anos.
Neste percurso entrei no curso de pedagogia, o PROESF, que foi muito
importante para meu crescimento pessoal e profissional, pois as aulas eram muito
dinâmicas, cercadas por trocas de experiências e vivências muito ricas, e principalmente
por conteúdos e estudos que contribuíram muito para que, eu enquanto professora de
educação infantil, pudesse compreender melhor atitudes e ações vividas em sala de aula
e com certeza melhorar.
Dessa forma adentrei no tema Brincando e Aprendendo na Educação Infantil,
pelo fato de que muitas dinâmicas foram feitas durante as aulas em diversas disciplinas
e que foram significativas para assimilação dos conteúdos, levando meu pensamento até
minha sala de aula, fazendo que eu passasse a dar mais importância para estes
momentos de ludicidade durante as aulas, seja proporcionando o jogo simbólico,
brincadeiras, jogos e brinquedos.
Sendo assim, relato posteriormente as contribuições e o que o curso significou
para mim.
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1. BRINCANDO ONTEM E HOJE
(...) A identidade de uma pessoa ou de um povo começa nos rituais de
infância.
Erik Erikson.

Criança sapeca levada da breca... Quem é que nunca brincou neste mundo?
Apesar das mudanças nos brinquedos e brincadeiras, com o passar do tempo, com
certeza, todas as pessoas já brincaram e muito em suas vidas. Parando para pensar um
pouco sobre o percurso do brincar na história da humanidade é evidente que hoje o
estilo das brincadeiras mudou muito.
Antigamente a criança brincava de casinha cuidando dos irmãos mais velhos,
bonecas feitas de pano, pular corda, amarelinha no chão de terra, bolinha de gude no
quintal, pega-pega, subir em árvores, carrinhos improvisados com os mais diversos
materiais, e outras tantas que facilmente se conhece perguntando às pessoas mais
velhas, como meus pais, por exemplo.
Já no meu tempo de criança, recordo brincar de casinha com bonecas que
ganhava somente no Natal, pular corda, pular elástico, esconde-esconde dentro de casa,
queimada à noite com meus pais e os vizinhos sentados na calçada e dançar as músicas
da Xuxa, pois na minha casa tínhamos televisão. As mudanças do brincar já eram
visíveis se comparadas com a infância de meus pais.
Atualmente, a situação do brincar está mais complexa e muito mais
desenvolvida no campo tecnológico, pois a cada dia fica mais evidente a interferência
da mídia (em especial a televisão, por ser o aparelho economicamente mais acessível)
na vida das pessoas e principalmente na da criança desde a mais tenra idade, exercendo
um fascínio indiscutível pela infinidade de programas e propagandas presentes nela.
Com tantas atrações, a criança muitas vezes deixa de lado o mundo à sua volta para
estar por dentro das informações veiculadas pela mídia.
Isso é perceptível quando observamos as conversas e as brincadeiras das
crianças de hoje, tanto dos nossos filhos quanto dos nossos alunos. As brincadeiras
estão quase sempre ligadas a lutas que assistem em desenhos, e os brinquedos que
insistem em pedir são os mais modernos, os lançamentos.
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Comecei a refletir sobre esta interferência da mídia na disciplina de Educação e
Tecnologia, onde ao ler alguns textos e observar algumas imagens e filmes, parece que a
preocupação com este tema foi sendo mais constante. Como mãe de uma filha de seis
anos, comecei a me preocupar e a acompanhar mais o que ela estava assistindo,
buscando dialogar sobre acontecimentos apresentados pela mídia.
Hoje enquanto professora me proponho a tratar mais de perto este assunto com
as crianças, por exemplo, quando algumas crianças dizem que são tais personagens de
lutas, ou super-heróis, procuro problematizar estas situações.
Teve um ano em que trabalhei o projeto: Televisão (Anexo 2) onde explorei a
influência da mídia, principalmente com relação aos desenhos animados e seus
personagens, tentando mostrar para os alunos o fictício da televisão e tentando, acima
de tudo, dizer que ninguém precisa imitar ninguém para ser melhor ou mais importante,
enfim, que cada um deles era importante do seu jeito. Cheguei até a fazer filmagens
deles, para que entendessem que mesmo sendo crianças comuns eles também podiam
aparecer na televisão.
Outro ponto marcante da infância de hoje é pensar que as mudanças sociais em
geral, contribuem para o esquecimento das brincadeiras coletivas, da imaginação, da
criação, do brincar gerando, segundo alguns estudos, crianças mais individualistas e
contribuindo para o aumento de crianças obesas e sedentárias.
Minha preocupação maior quanto ao histórico do brincar na sociedade é no
sentido de que muita coisa sadia está cada vez mais sendo deixada de lado por pais,
educadores e escola e pela sociedade. Crianças brincando na rua quase não existe mais,
principalmente nos bairros de classe média para cima, onde devido à violência, ao
tráfico e outros fatores sociais este brincar na rua vem dando lugar pa outros espaços
como: academias e cursos por serem, segundo os familiares, mais seguros

e

importantes para o desenvolvimento das crianças.
A escola por sua vez, com a função de educar, ensinar, preparar para o ano
seguinte acaba por ter que acelerar os conteúdos, tendo muitas vezes que escolher e
optar pelas disciplinas mais importantes. Dessa forma novamente o lúdico sai perdendo,
pois ele é visto como um passatempo se der tempo no final da aula, ou seja muitos
professores ainda não conseguem enxergar as infinitas possibilidades do brincar.
Quando perguntamos aos nossos alunos o que fizeram nas férias, poucos são os
que passearam ou viajaram. A maioria ficou assistindo televisão, brincando com os
irmãos de videogame e com brinquedos que já possuem. Não afirmo aqui que seja
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opção deles, mas que ordens diversas de fatores econômicos ou familiares muitas
famílias conseguem sair de casa para viajar com seus filhos.
A sociedade então, diante de fatores de ordens diversas acaba por pouco poder
fazer quanto a isso, apesar de tentar, por meio de alguns projetos sociais, cumprir a parte
que lhe cabe, por exemplo: atividades perto do dia das crianças, cursos de férias em
parceria com empresas.
Porém quase sempre as crianças beneficiadas são aquelas da classe mais alta,
pois as crianças da classe baixa pouco conseguem ter acesso a esses tipos de atividade,
ora por seus pais não terem condições para se deslocarem aos lugares das atividades, ora
por seus pais não terem tempo disponível para acompanhá-los.
Como disse anteriormente, as crianças não brincam mais como eu e as pessoas
de mais idade do que eu brincávamos no passado. Acredito que apesar das mudanças
ocorridas quanto ao brincar, nós devemos nos adequar a essas novas tendências a fim de
continuar próximos à criança para que ela não perca sua infância muito cedo.
Penso também que não é o caso de privar as crianças das opções da televisão,
das tecnologias, mas discutir e refletir com elas em casa e na escola, para que possam no
futuro fazer as melhores escolhas para sua vida.
E sabendo que as experiências vividas na infância deixam profundas marcas em
nossa vida, os brinquedos e brincadeiras integram esse leque de experiências vividas.
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2. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice.
Colhe, pois, a sabedoria. Armazena suavidade para o amanhã.
Leonardo da Vinci

Muitas amigas de profissão sempre me diziam que continuar os estudos era
muito importante, que a faculdade era um caminho para que a pessoa enriquecesse seus
conhecimentos e até usavam o termo “a faculdade vai abrir sua cabeça”. Porém minha
atitude frente a esses comentários era de diversão onde eu sempre respondia que
preferia que minha cabeça fechasse então.
No ano de 1999 eu prestei o vestibular para o curso de Pedagogia

numa

instituição particular. Passei, comecei a freqüentar e quando fazia dois meses de aula
descobri que estava grávida e por recomendação médica precisei de repouso absoluto
tendo que me afastar do serviço e conseqüentemente da faculdade. Quando tive o bebê,
não quis mais voltar para os estudos, pois achava que o melhor era cuidar de minha
filha.
No ano de 2002 prestei o vestibular da primeira turma do PROESF e como ainda
não tinha muita vontade de voltar a estudar, não estudei e não passei. No ano seguinte
uma amiga especial e meus familiares me apoiaram (e até me empurraram) para que
fizesse o vestibular novamente. Participei de um grupo de estudos por alguns dias e fui
fazer a prova. Passei e comecei uma nova caminhada, com dias de muita tristeza por
deixar em casa minha filha e meu esposo. No início chorei muito, pensava em desistir,
mas as amizades e o experimentar de um sabor de querer conhecer mais me
impulsionava a cada dia.
As disciplinas do curso sempre vinham de encontro com nossas vivências,
nossas angústias e toda vez que o assunto nos levava a refletir sobre o nosso fazer eu me
lembrava das amigas que diziam que voltar a estudar era fundamental. Não nego que
muitas aulas passaram batidas, com conteúdos que nada acrescentaram no momento,
mas tenho certeza que algum dia poderá ser útil na minha vida pessoal e profissional.
Quando digo pessoal relaciono que diversas atividades e textos proporcionaram
um encontro pessoal, principalmente na disciplina de Multiculturalismo e Diversidade
Cultural que fez parte do primeiro semestre do curso. A assistente pedagógica era uma
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pessoa muito sensível, e a cada aula nos presenteava com poesias, ou mensagens, ou
músicas, nos fazendo relaxar depois de um dia de trabalho, ou melhor de uma semana
de trabalho, pois esta disciplina era nas aulas de sexta-feira.
Pouco a pouco o meu encanto em estudar foi aflorando, as amizades foram
nascendo e o hábito de freqüentar uma sala de aula como aluna novamente se
estabeleceu. E agora que terminou posso dizer que valeu a pena, pois a mudança em
minha vida foi muito grande e a prática de parar e refletir me deu condições para que
olhasse melhor as coisas que faço.
Digo isso devido ao fato que minha volta aos estudos possibilitou recordar
muita teoria que eu estudei no Magistério e esqueci, e aprender muitas outras que eu
não tinha conhecimento. Principalmente ao tema brincar e sua função e importância na
aprendizagem das crianças da educação infantil.
Um exemplo real e pessoal é o fato de que tenho a coleção dos Referenciais
Curriculares Nacionais desde 1999 e que antes da faculdade nunca tive a curiosidade de
abri-los, sequer para ter noção do que tratava tais livros. Ao ouvir os assistentes
pedagógicos citarem sua importância enquanto conteúdo sistemático e teórico, e à
medida que seu uso se fez necessário para complementar alguns trabalhos escritos, fui
me familiarizando com eles e me acostumando com o ato de pesquisar.
Para Paulo Freire:

O que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma
forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da
natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. (...)
Ninguém forma ninguém. Cada um forma-se a si próprio. (FREIRE,
1996).

É preciso que haja uma cultura de formação permanente, baseada na reflexão e
na análise compartilhada da prática educativa onde o educador esteja à frente do
processo construtivo do conhecimento pelas vias da pesquisa da elaboração própria, da
teorização das práticas.
O compromisso com a formação é o caminho para o desenvolvimento de
práticas pedagógicas coerentes e eficientes, pois ao teorizar minhas ações é possível
realizar reflexões que produzem em mim o desenvolvimento de um olhar pensante e
crítico, compreendendo a necessidade essencial do aprender contínuo.
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Pesquisar o que? Esta foi a pergunta que me fiz quando chegou a disciplina de
Pesquisa Educacional. Com o decorrer das aulas fui percebendo que nós, enquanto
professores, devemos criar o hábito de pesquisar pois, para que possamos sustentar
nossas idéias, devemos ter conhecimento científico e teórico a fim de não corrermos o
risco de permanecer num senso comum.
Isso aconteceu na disciplina de Psicologia, onde estudar sobre alguns teóricos
como Piaget e Vygotsky me fez querer saber mais sobre como eles compreendiam o
brincar e suas diversas dimensões dentro da escola. Na época escrevi um artigo baseado
nessas idéias, apesar de pouco tempo de reflexão sobre a minha prática para que
pudesse concluir mudanças no meu fazer.
Hoje para escrever o memorial com este assunto sinto mais segurança pelo fato
de que outras disciplinas complementaram meus pensamentos, para que pudesse refletir
de maneira mais sólida antes de aplicar qualquer mudança enquanto profissional. Que
pudesse fazer, refletir, avaliar e refazer minhas ações.
Outra característica importante do curso foi quanto à disciplina de Avaliação, na
qual tomei conhecimento sobre a origem da avaliação na sociedade, e mais, perceber
que a avaliação não é exclusivamente um aspecto escolar, pois ela ultrapassa seus muros
se expandindo ao social, ao político, ao econômico. Então ela torna-se pluri-referencial,
pois se relaciona com múltiplos enfoques sendo tratada como fenômeno social, cuja
idéia de fenômeno já indica complexidade de significados e efeitos, que vão do
político ao pedagógico.
Entendo agora que ela sempre existiu, e que nós nem percebemos por estar no
nosso dia-a-dia e, principalmente, arraigada nas escolas, na organização do sistema de
classes, de acordo com as capacidades individuais e idade, interferindo também na
definição dos currículos e das propostas pedagógicas.
Esta interferência acaba por legitimar saberes, profissões, e indivíduos, isto é,
hierarquia social, não podendo ser considerada como ingênua e neutra, passando da
estreita vinculação à psicologia, tornando-se mais ampla e relacionando-se com outras
disciplinas, como humanas, filosofias, ciências sociais e outras.
Sendo obrigatória nos programas sociais e educativos, ela se torna pluralista,
tanto nas concepções quanto nos métodos, nos enfoques, nos objetivos, interesses e
destinatários. Passa a ser qualitativa, informando, trabalhando com diferentes
representações, interpretando as causalidades e pensando em estratégias de superação,
22

recorrendo a negociações e nos espaços públicos, como em concursos e exames para
seleção, de acordo com as capacidades individuais.
Segundo Enguita (1989):

As funções da avaliação são potencialmente duas: o diagnóstico e a
classificação. Da primeira se supõe que permita ao professor e ao
aluno detectar os pontos fracos deste e extrair as conseqüências
pertinentes sobre onde colocar posteriormente a ênfase no ensino e na
aprendizagem. A segunda tem por efeito hierarquizar os alunos,
estimular a competição, distribuir desigualmente as oportunidades
escolares e sociais e assim sucessivamente. A escola prega em parte a
avaliação com base na primeira função, mas a emprega
fundamentalmente para a segunda.. (ENGUITA, 1989, p.206 apud
LÜDKE e MEDIANO, 1992, p. 122)

Seguindo o mesmo pensamento Luckesi (1986) afirma que:

A atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de
avaliar a classificação e não o diagnóstico, como deveria ser
constitutivamente. Ou seja, o julgamento de valor que teria a função
de possibilitar uma nova tomada de decisão sobre o objeto avaliado,
passa a ter a função estática de classificar um objeto ou um ser
humano histórico num padrão definitivamente determinado. Do ponto
de vista da aprendizagem escolar poderá ser definitivamente
classificado como inferior, médio ou superior. (LUCKESI, 1986, p.
28 apud LÜDKE e MEDIANO, 1992, p. 122)

Antes do curso eu tinha uma visão totalmente errada da avaliação, pois a cada
semestre fazemos uma Ficha de Observação do Aluno para ser lida para as famílias
numa entrevista particular, contendo as características da criança, seus avanços e suas
dificuldades. Esta avaliação servia apenas para avaliar meu aluno, mas com os estudos
percebi a importância da avaliação no sentido de nortear e redirecionar o trabalho do
professor.
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Faço referencia então que quando dou uma atividade, ou uma brincadeira e os
resultados, os objetivos não são alcançados devo parar e refletir sobre a atividade a fim
de avaliar não o aluno, mas a situação de aprendizagem que eu propus.
Sendo assim o curso foi de muita importância para minha vida onde a
convivência e o aprendizado me elevou enquanto ser humano e hoje apesar de estar um
pouco cansada e dizer que não quero mais estudar acredito que depois de ter
experimentado deste fruto (o estudo) vou sentir necessidade de voltar para a sala de aula
enquanto aluna.
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3. ESCRITOS SOBRE O BRINCAR
A teoria em si (...) não transforma o mundo. Pode contribuir para sua
transformação. Mas para isso tem que sair de si mesma, e, primeiro
lugar tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar com seus atos
reais e efetivos tal transformação.
Vazquez, 1968

Dentre as várias aprendizagens ocorridas durante o curso, tive a oportunidade de
conhecer um pouco sobre o que alguns teóricos dizem a respeito deste tema, e de sua
interferência na aprendizagem das crianças. Para ilustrar meu pensamento abordarei
algumas concepções que foram estudadas no curso como de Piaget, Vygotsky, do
Referencial Curricular

Nacional para a Educação Infantil e também a Proposta

Curricular da prefeitura de Americana.
Para Piaget, a brincadeira infantil é uma assimilação quase pura do real ao eu, ou
seja, na brincadeira ela transforma o real às suas necessidades tentando adaptar-se ao
mundo social dos adultos. É o que ele chama de jogo simbólico, onde a criança cria
símbolos lúdicos que podem funcionar como uma espécie de linguagem interior, que
permite a ela reviver e repensar acontecimentos, ampliando o campo de ação da
inteligência.
Um travesseiro, por exemplo, pode se transformar em uma boneca, uma caixa
em um carrinho, um pedaço de pau em um cavalo. Ou seja, a criança transforma o
significado de um objeto de acordo com seu desejo, sua necessidade naquele momento
em que está brincando sem a preocupação se parece ser real ou não.
Vygotsky também analisa a brincadeira nas relações sociais da criança com o
mundo adulto, possibilitando à criança agir como os adultos em uma situação
imaginária. Assim a situação imaginária da brincadeira decorre da ação da criança
sobre um objeto.
Segundo ele a criança seleciona os objetos que podem ser usados para substituir
outro objeto, usando de regras para fazer esta seleção. Por exemplo, ela só consegue
utilizar um cabo de vassoura para substituir um cavalo porque este lhe permite montar
ou cavalgar.
Consta no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil que o
brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da
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autonomia, pois na brincadeira elas podem experimentar outras formas de ser e pensar,
ampliando suas concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis
sociais ou personagens.

Educar, significa, portanto, propiciar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis
de relação inter-pessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude
básica de aceitação, respeito e confiança, e ao acesso, pelas crianças,
aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Nesse
processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades
corporais, afetivas, emocionais e éticas na perspectiva de contribuir
para formação de crianças felizes e saudáveis. (MEC, 1998:23)

Ao ter contato com este trecho pude ter fundamentação do que realmente
acontece com a criança que brinca de imitar, pois representando ela assume papéis que
ela tem de modelo.
Exemplo disto é quando observo que uma criança senta na minha cadeira e fica
dando as regras da brincadeira, tenta explicar uma atividade (que não está acontecendo),
faz a chamada, ou seja, fica imitando minhas ações.
A Proposta Curricular da Educação Infantil de Americana tem em sua estrutura
um item específico sobre o lúdico designado: Brincar pelo Brincar, cujo objetivo é
proporcionar à criança a oportunidade do livre brincar, rompendo com a concepção de
nossa sociedade capitalista baseada na produtividade, onde essa liberdade é,
pejorativamente, associada à ociosidade, à falta do que fazer, gerando a desintegração
cultural provocada pela perda de espaço para o brincar.
Quando nos foi apresentado esta proposta curricular houve um estudo de todos
os eixos, e eu percebi que era hora de dar um real valor a este momento, onde a criança
teria um horário reservado para que o brincar acontecesse. E realmente o fiz, e até hoje,
todas as sextas-feiras eu procuro fazer uma brincadeira e uma leitura e após estas
atividades eles tem o tempo livre para brincarem de livre escolha, bem como com os
brinquedos que trazem de casa neste dia.
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Outro escrito importante que vim a ter conhecimento foi a Declaração dos
Direitos da Criança, que

foi promulgada no dia 20 de novembro de 1959, por

aprovação imediata na Assembléia Geral das Nações Unidas. Ela constitui uma série de
direitos e deveres que assegura toda e qualquer criança, dividindo-se mais precisamente
em dez princípios, sendo que no princípio 7.º ela diz:

...A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se,
visando os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as
autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste
direito.

Nunca parei para procurar embasamento teórico sobre este tema e a
oportunidade de conhecer principalmente documentos oficiais foi muito significativo, e
apesar da dificuldade de encontrar tempo disponível para a leitura, no decorrer do curso
tive mais curiosidade em ler e saber mais e mais.
Com certeza há muitos livros, revistas e artigos escritos sobre este tema, porém
é necessário que o professor esteja sempre pesquisando, lendo para que possa estar
atualizado, pois a cada dia fatos novos são colocados para serem testados, colocados em
prática para se investigar se podem ou não dar certo.
Uma fundamentação teórica consistente dá o suporte necessário ao professor
para o entendimento dos porquês de seu trabalho. Trata-se de ir um pouco mais longe
ou, talvez melhor dizendo, um pouco mais fundo. Trata-se de formar novas atitudes, daí
a necessidade de que os professores estejam envolvidos com o processo de formação de
seus educandos. Isso não é tão fácil, pois, implica romper com um modelo, com um
padrão já instituído, já internalizado.
Volto a dizer que antes de iniciar o curso também tinha a idéia de que não
precisava mais estudar, me aprofundar no que eu fazia, e hoje posso dizer que com os
conhecimentos adquiridos consigo analisar mais intensamente meu fazer, preocupandome com as atividades que levo para meus alunos, tentando selecionar aquelas mais
significativas para eles.
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4. O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
...a tarefa de ensinante, que é também de aprendiz, sendo prazerosa é
igualmente exigente. Exigente de seriedade, de preparo científico, de
preparo físico, emocional, afetivo. É uma tarefa que requer de quem
com ela se compromete um gosto especial de querer bem não só aos
outros, mas ao próprio processo que ela implica. É impossível
ensinar sem essa coragem de querer bem, sem a valentia dos que
insistem mil vezes antes de uma desistência. É impossível ensinar sem
a capacidade forjada, inventada, bem cuidada de amar.”

Paulo Freire

O brincar hoje nas escolas, está ausente de uma proposta pedagógica que
incorpore o lúdico como eixo do trabalho infantil, e isto não é culpa do professor. A
escola esqueceu a brincadeira, e na sala de aula ou ela é utilizada com um papel
didático, ou é considerada uma perda de tempo. Quando falo do lúdico como eixo de
trabalho é que ele é fundamental para a criança nesta idade e que a escola não deve
separar radicalmente o estudo e a brincadeira.
Quero dar um exemplo desta minha fala: hoje sabendo da importância do
brincar, quando proponho algumas brincadeiras tradicionais com meus alunos, não
acabo meu conteúdo quando a brincadeira termina, pois posso aproveitar a brincadeira
para uma atividade de escrita, de desenho, ou de conversa. Assim, nem a parte didática
nem a diversão fica esquecida ou comprometida.
Em algumas instituições educacionais o brincar é controlado até no recreio, onde
a criança precisa conviver com um monte de proibições, como também ocorre nos
prédio, clubes, etc.
É preciso munir os profissionais de conhecimentos para que possam entender e
interpretar o brincar, o lúdico e como melhor utilizá-lo para que auxilie na construção
do aprendizado da criança. Para que isto aconteça é muito importante que o professor
esteja mais presente e participante nos momentos lúdicos, ou melhor, ter o lúdico como
parceiro do professor.
Devemos nos conscientizar de que o brincar não é coisa apenas de crianças
pequenas, pois em qualquer época da vida do ser humano, as brincadeiras devem estar
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presentes. Com certeza elas se modificam de acordo com a faixa etária, a classe social,
os momentos históricos e com a cultura de determinada sociedade, mas isso não
significa que elas não acontecem.
Um dos grandes erros das instituições escolares é dividir o mundo em dois lados
opostos: de um lado o jogo da brincadeira, do sonho, da fantasia e do outro: o mundo
sério do trabalho e do estudo.
Erra pelo fato de não perceber que independente do tipo de vida que se leve e da
sociedade em que vive, todos adultos, jovens e crianças precisam da brincadeira e de
alguma forma de jogo, sonho e fantasia para viver.
Ao chegar à escola a criança é impedida de assumir sua corporeidade, passando
a ser submissa através de horas que fica imobilizada na sala de aula, sendo que a
brincadeira e a aprendizagem não conseguem ocupar o mesmo espaço.
E é nesse momento que entra em ação o papel do professor, que deve ter a
responsabilidade de criar oportunidades para que o brincar aconteça sem atrapalhar as
aulas. É importante nesse sentido o tipo de formação pessoal e profissional que o
professor tem, pois o fato dele não ter vivido uma infância lúdica com brincadeiras e
momentos prazerosos e de ter tido uma formação profissional que não contempla
informações nem vivências a respeito do brincar, dificilmente ele conseguirá por em
prática um gosto especial por esta postura ou conseguirá colocá-la em prática.
Felizmente isto não aconteceu no curso, pois como as aulas estavam quase
sempre ligadas à reflexão da prática, e como os professores utilizavam diversas técnicas
e dinâmicas, fez com que o aprendizado fosse mais contextualizado, mais preciso e
coerente com nossas necessidades e ansiedades.
Digo que esteve tão presente que tenho a impressão que me contagiou, pois
sempre procuro em minhas aulas reservar momentos lúdicos, significativos, quer seja
com uma brincadeira, com uma dança, uma música, uma leitura prazerosa ou uma
dinâmica de grupo para reforçar os laços afetivos.
O melhor é perceber que ao desenvolver ações lúdicas os resultados são
imediatos e contínuos, pois sempre observo rastos daquilo que faço, como no caso de
uma história que contei certa vez, onde o menino por não gostar de nada fez com que o
mundo ficasse sem cor. Então comentei que as pessoas que não gostam dos outros, que
brigam muito, que fazem coisas más são tidas como pessoas de coração de pedra.
Sempre que alguma criança vivia alguma situação desagradável em casa, na escola
sempre me contava o ocorrido e dizia que “fulano” tinha um coração de pedra.
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O educador tem o papel fundamental na motivação da criança para que haja
aprendizagem. Ele deve desenvolver atividades que instigue na criança a curiosidade, a
vontade de apreender, a busca de informações e principalmente, que tenha significado
para ela.
Assim, o fato de o professor estar atento aos conteúdos, às atividades que
propõem em sala faz-se necessário, pois os reflexos podem ser positivos ou negativos.
Ele deve saber conciliar os objetivos pedagógicos com os momentos e situações de
ludicidade.
Por exemplo: ao tentar ensinar a seqüência numérica, o professor pode escolher
entre ensinar tradicionalmente contando com os alunos de forma sistemática, ou optar
por uma brincadeira como amarelinha, ou uma história ou uma música que contemple
este conteúdo. Pensando numa aprendizagem mais contextualizada e em conjunto com o
lúdico, pelo menos duas vezes por semana brinco com eles com o bingo de números.
Com certeza a assimilação será melhor para os alunos, pois estará incorporando um
conteúdo de forma significativa, prazerosa.
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5. BRINCANDO E APRENDENDO
Poeta, Palhaço, Louco, Juiz, Criancinhas somos nós.
Mário de Andrade

Quando falamos do brincar, estamos falando de um processo de construção que
é próprio e individual, onde a criança é quem resolve o que quer fazer ou o que vai
imitar, brincando elas transformam objetos reelaborando-os criativamente.
Um processo de construção próprio pelo fato de que o brincar é uma
característica da criança, e individual pelo fato de que ela tem vontades individuais,
como por exemplo: ela pode naquele momento querer brincar de médica apesar das
outras crianças estarem brincando de casinha.
Através do brinquedo, a criança adentra nas atividades do adulto procurando
assumir papéis coerentemente, fazendo com que o brincar não seja apenas diversão, pois
na hora da brincadeira ela age de forma autônoma e espontânea sem o domínio
direcionado do adulto e desenvolve-se fisicamente e intelectualmente, como indivíduo.
Na escola o papel da brincadeira é muito complexo, múltiplo, pois leva em conta
o princípio didático-pedagógico que vai associar o brincar e o aprender. É preciso que o
educador tenha um vasto olhar para essa situação, pois brincar é mais que aprender, é
experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontarse, negociar, transformar-se, ser; e não envolve somente a atividade cognitiva, mas a
criança toda, tornando-se uma prática social, de interação com o outro.
Porém se a brincadeira perder a dimensão lúdica, sufocada pelo uso didático de
forma técnica, a brincadeira esvazia-se, perde a ludicidade, o prazer, e a criança explora
rapidamente o material, e se dispersa.
Segundo Vygotsky, a situação imaginária da brincadeira decorre da ação da
criança. Ou seja, a criança não imagina uma situação para depois agir, brincar. Ao
contrário, para imaginar, ela precisa agir.
Vejo, então, que é preciso que o professor esteja buscando informações teóricas
que melhor iluminem seu caminho, a fim de saber lidar com tantos preconceitos.
Principalmente aqueles por parte da sociedade que infelizmente não sabe sobre tudo o
que é feito na escola de educação infantil e, muitas vezes, desconsidera seu trabalho
pedagógico, tendo-a muitas vezes como um lugar exclusivo para deixar a criança,
unicamente um lugar de cuidados e de brincadeiras.
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Podemos certificar isto quando vemos que os familiares pouco sabem o que
fazemos no dia-a-dia escolar, onde é comum ouvirmos comentários como: Hoje meu
filho não vai para a escola, mas também não vai perder nada, pois só vai lá pra
brincar. A impressão que isto passa é de que o brincar não tem importância para a vida
humana e que atividades como natação, ginástica, inglês e outras tem mais valor para o
indivíduo. Assim devemos ter mais contato com os familiares para que possam
conhecer a diversidade de atividades pedagógicas que acontecem no dia-a-dia escolar.
Vale ressaltar que não estou desconsiderando totalmente o trabalho que hoje está
sendo realizado nas escolas, apenas que devemos pesquisar, refletir e avaliar as
especificidades da proposta curricular para cada idade, e a maneira como estamos
agindo, para não corrermos o risco de frear bruscamente a capacidade de imaginação
das nossas crianças, prejudicando-as futuramente.
É preciso que possibilitemos a vivência do presente, ao invés de forjar uma
preparação para um futuro que não lhe pertence, pois se assim o fizermos possivelmente
estaremos negando às nossas crianças a esperança de um futuro novo e talvez melhor.
Em nosso dia-a-dia, estarmos atentas às crianças, às suas falas e às suas
respostas, aos estudos já realizados por vários teóricos, enriquece de forma
extremamente compensadora o nosso trabalho.
A vivência do lúdico é fundamental no sentido de que o brinquedo, o jogo, a
brincadeira são prazerosos, trazem felicidade e prazer de viver. O curso de pedagogia
me trouxe a oportunidade de estudar e vivenciar os benefícios que o lúdico traz ao
processo ensino-aprendizagem, e esteve presente em várias disciplinas tais como:
Psicologia, Artes, Educação Física, entre outras.
Um fator importante a ser observado diz respeito aos brinquedos. Muitas vezes o
brinquedo que a criança gosta de brincar é aquele ao qual ela consegue atribuir um
significado, podendo até ser objetos que os adultos jogam fora. Sendo assim, não
devemos nos preocupar em fornecer brinquedos altamente pedagógicos ou aqueles que
estão em foco na mídia, pois a criança tem uma grande capacidade de imaginação para
criar.
Na escola devemos apresentar infinitas possibilidades de objetos para que a
criança possa manipular e escolher quais são possíveis para sua brincadeira. Quando
estava no quinto semestre tivemos a disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em
Saúde e Sexualidade, e o trabalho final foi apresentar um relato pessoal de docência
onde vivenciamos alguma situação sobre saúde ou sexualidade (Anexo 3: Conversando
32

no parque). Nesta época eu presenciei uma situação onde a criança queria imitar um
personagem da televisão e ao pedir minha ajuda para selecionar roupas eu lhe ajudei, e
depois de encenar o personagem a menina voltou a brincar normalmente.
Refletindo sobre esta situação posso afirmar que enquanto profissional, eu
procurei ajudar a criança a brincar, porém estive atenta às suas ações para que não
fizesse algo que pudesse escandalizar ela mesma e/ou a sala. Acredito que naquele
momento minha ação foi a mais correta para todos.
Um momento presente nas escolas que já trabalhei e na qual trabalho é o
cantinho do jogo simbólico, onde disponibilizamos brinquedos de casinha, bonecas,
roupas, acessórios e outros para as crianças brincarem.
Temos também os cantinhos de cabeleireiro, de médico com seus respectivos
itens. Nesses espaços as crianças criam suas brincadeiras e suas regras. Observando as
crianças brincarem percebemos que as trocas e a aprendizagem proporcionada é de
grande importância para o desenvolvimento delas.
Lembro-me que certa vez uma menina disse a outra menina se ela queria passar
batom ou gloss, e a menina respondeu: o que é gloss? A menina que fez a pergunta
então explicou o que era o gloss. Talvez se não fosse através desta brincadeira a menina
ainda demoraria algum tempo sem aprender o que é um gloss.
O hábito de ler histórias para as crianças é também um momento mágico, onde a
partir de diversas técnicas e materiais podemos tanto contá-las às crianças quanto deixar
que as crianças contem, inventem ou dramatizem também.
Outro recurso importante é a música, e os movimentos que ela estimula, os quais
promovem grande euforia e felicidade nas crianças.
No ano de 2005, tivemos várias oficinas na Semana de Educação, promovida
pela Secretaria de Educação de Americana. Neste evento eu tive a felicidade de
participar de duas que foram muito relevantes para mim: a de Música, com a professora
Ana Maria Abraão, e a de Jogos Cooperativos, com o professor Reinaldo Soler.
Na oficina de música, a professora fez várias dinâmicas com instrumentos e
músicas com movimentos que proporcionaram momentos de grande felicidade para nós
enquanto professora. Ela apresentou o CD: Cantigas e Rodas que foi gravado com
educadoras da cidade de Santa Bárbara d’Oeste, o qual cantamos e dançamos várias das
músicas. Eu levei estas músicas para minha sala de aula e o resultado foi surpreendente.
As crianças não se cansam de cantá-las e dança-las, pois elas proporcionam alegria,
cooperação, união.
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Na disciplina de Artes também pudemos vivenciar momentos de alegria,
descontração e de múltiplas aprendizagens. Meu grupo de trabalho preparou como
trabalho de conclusão da disciplina um artigo sobre a música e também levou para
apresentação a cantora Tatiana Martins, que também foi aluna do curso PROESF e que
é professora de educação infantil. Foi um momento muito especial e marcante para
todos que assistiram.
A oficina de jogos cooperativos foi surpreendente também, onde o professor
aplicou vários jogos e brincadeiras que proporcionavam momentos de cooperação e
alegria. O mais importante era que cada um podia fazer as coisas dentro das suas
possibilidades, e o fato de ter que aceitar as dificuldades minhas e dos colegas, fez com
que me reportasse ao trabalho com as crianças, pois muitas vezes não tinha o olhar
voltado para incentivar a capacidade e o esforço que meu aluno dedicava às atividades,
aos jogos e brincadeiras.
A partir daquele momento passei a ser mais observadora do talento individual
das minhas crianças, propondo momentos de cooperação e amizade no lugar dos velhos
atos de competição. Adquiri o livro: Jogos Cooperativos para a Educação Infantil, o
qual foi escrito pelo professor que ministrou a oficina e que contém desde uma
apresentação dos jogos cooperativos até centenas de sugestões de brincadeiras para
serem desenvolvidas com as crianças. Procuro sempre estar desenvolvendo este tipo de
brincadeira em minha sala, pois percebo que são propícios para despertar nas crianças e
posteriormente nos adultos os valores da cooperação.
E essa concepção de atividade física veio ao encontro com o PROESF no último
semestre com a disciplina de Educação Física, onde estudamos um pouco sobre a
cultura da educação física escolar bem como sobre a ginástica geral que tem por
objetivo o desenvolvimento do corpo num segmento de cooperação e não de
competição.
Podemos observar que o brincar oferece múltiplas vantagens e oportunidades ao
ser inserido no dia-a-dia escolar, onde cabe ao professor selecionar as atividades que
motivem a criança para que haja aprendizagem.
Deve a escola considerar as crianças como seres sociais, privilegiando seu
contexto sócio-econômico e cultural, reconhecendo as diferenças entre elas. Para isso se
faz necessário propiciar às crianças um desenvolvimento integral e dinâmico e oferecer
instrumentos que possa tornar possível a construção de sua autonomia, criticidade,
responsabilidade e cooperação. Cada indivíduo necessita construir sua própria
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personalidade e conhecimento e, para que tal processo ocorra, a brincadeira torna-se
fundamental.
Não é suficiente dar a criança o direito de brincar. Para ser uma atividade
significativa é preciso instigar nela o desejo pela brincadeira, permitir a participação de
todos os alunos, dar oportunidade das crianças se expressarem e opinarem na construção
destes momentos.
E para isso não basta somente ampliar o tempo de brincar, é preciso que o
educador tenha uma nova postura frente às brincadeiras e ao espaço em que elas
acontecem.
Sendo assim os jogos e as brincadeiras devem fazer parte do cotidiano de nossas
crianças. Garantir outras formas de expressão na escola e proporcionar atividades
diferentes não estará, de maneira alguma, interferindo na aprendizagem da criança. Ao
contrário, estará proporcionando momentos onde a experiência vivida através do lúdico
se constituirá em aprendizagens ricas e duradouras.
O ato de brincar é mágico, único, inesquecível, alimenta nosso espírito
imaginativo, exploratório e inventivo, pois as lembranças de nossa infância guardamos
sempre conosco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na
intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português

Utilizando as palavras deste verso de Fernando Pessoa concluo este trabalho
dizendo que o curso foi extremamente significativo para minha vida, pois através da
relação teoria-prática hoje consigo enxergar mais longe quando o fato é estar dentro de
uma sala de aula.
De todas as considerações que eu poderia fazer neste momento acredito que a
mais importante é relatar que a oportunidade de cursar um ensino superior veio na hora
certa e que o desejo de mudança e de progresso em busca de uma escola de educação
infantil de qualidade está presente no meu ser.
Quanto ao tema que me propus a escrever, penso que o brincar deveria estar
sendo colocado constantemente em questão e em ação, principalmente nas instituições
de educação infantil, pois no brincar não se aprende somente conteúdos escolares,
aprende-se sobre a vida e a constante peleja que nela travamos para nossa
sobrevivência.
Enfim, todos sabemos que o que mais as crianças sabem fazer nesta idade é
brincar, e então porque não brincar, ensinar e aprender com elas?

36

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
FARIA, Ana Lucia Goulart de; PALHARES, Marina Silveira (orgs). Educação Infantil
– pós LDB: Rumos e Desafios, 4º ed. Campinas, SP: Autores Associados –
FE/Unicamp; São Carlos, SP: Editora da UFSCar; Florianópolis, SC: Editora da UFSC,
2003. 120 p ( Coleção Polêmicas do nosso tempo).
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia, São Paulo, Editora Paz e Terra, 1996.
FORTUNA, Tânia Ramos. O brincar na educação infantil. Pátio Educação Infantil.
Porto Alegre, RS. Artmed, ano I, nº. 2, 6-9 dezembro 2003/março 2004.
LÜDKE, Menga e MEDIANO, Zélia. Avaliação na escola de 1.º grau: uma análise
sociológica. Campinas, SP: Papirus, 1992. _ (Coleção magistério. Formação e trabalho
pedagógico)
MACEDO, Lino de. Faz-de-conta na escola: a importância do brincar. Pátio Educação
Infantil. Porto Alegre, RS. Artmed, ano I, nº.3, 10-13 dezembro 2003/março 2004.
MARCELINO, Nelson C. Pedagogia da Animação. Campinas, SP: Papirus, 1190,
CapII, p. 53-89.
MEC, Referencial Nacional Curricular para Educação Infantil- Volumes 1, 2 e 3 –
Brasília, 1998.
PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Americana, Secretaria de
Educação – Unidade de Educação Infantil , 2003.
WAJSKOP, Gisela. Desafio da formação profissional do docente de educação infantil.
Pátio Educação Infantil. Porto Alegre, RS. Artmed, ano I, nº. 2, 14 – 17
agosto/novembro, 2003.

37

ANEXO 1
Apenas brincando
Anita Wadley

Quando estou construindo com blocos no quarto de brinquedos
Por favor, não diga que estou apenas brincando.
Porque enquanto brinco estou aprendendo
Sobre equilíbrios e formas.
Quando estou me fantasiando, arrumando a mesa e cuidando das bonecas,
Por favor, não fique com a idéia que estou apenas brincando.
Porque enquanto brinco estou aprendendo.
Eu posso ser mãe ou pai algum dia.
Quando estou pintando até os cotovelos,
Ou de pé diante do cavalete, ou modelando argila,
Por favor, não me deixe ouvir você dizer: ele está apenas brincando.
Porque enquanto brinco estou aprendendo.
Estou me expressando e criando.
Eu posso ser um artista ou um inventor algum dia.
Quando você me vê sentado numa cadeira
Lendo para uma platéia imaginária,
Por favor, não ria e pense que estou apenas brincando.
Porque enquanto brinco estou aprendendo.
Eu posso ser professor algum dia.
Quando você me vê procurando insetos nos arbustos,
Ou enchendo os meus bolsos com todas as coisas que encontro,
Não jogue fora como se eu estivesse apenas brincando.
Porque enquanto brinco estou aprendendo.
Eu posso ser um cientista algum dia.
Quando estou entretido com quebra-cabeça,
Ou com um brinquedo na minha escola,
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Por favor, não sinta que é um tempo perdido com brincadeiras...
Por que enquanto brinco estou aprendendo.
Estou aprendendo a me concentrar e a resolver problemas.
E posso estar em uma empresa algum dia.
Quando você me vê cozinhando ou experimentando alimentos,
Por favor, não pense porque me divirto, é apenas uma brincadeira.
Eu estou aprendendo a seguir instruções e perceber diferenças.
Eu posso ser um “chef” algum dia.
Quando você me vir aprendendo a pular e a saltar,
Correr, e movimentar meu corpo,
Por favor, não diga que estou apenas brincando.
Eu estou aprendendo como o meu corpo funciona
Eu posso ser um médico, um enfermeiro ou um atleta algum dia.
Quando você me pergunta o que fiz na escola hoje,
Eu digo, eu brinquei.
Por favor, não me entenda mal.
Porque enquanto eu brinco estou aprendendo.
Estou aprendendo a ter prazer e ser bem sucedido no trabalho.
Eu estou me preparando para amanhã.
Hoje, eu sou uma criança e meu trabalho é brincar.
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ANEXO 2
Projeto: “Televisão”
PROFESSORA: LUCIANA C. F. RICARDO - 2004
Ö Justificativa

Sabendo do grande poder que a televisão tem sobre nossas crianças, resolvemos
fazer um projeto sobre o assunto. Realizamos uma pesquisa com os pais e as crianças,
para saber qual a programação preferida. A partir daí tirar proveito de algumas situações
para discutir e debater com as crianças assunto do interesse delas e abordar alguns temas
para despertar nelas um olhar crítico e seletivo para o que irá assistir.
Ö Eixos

•

Identidade / Corpo / Movimento

•

Natureza e Meio Social

•

Diferentes linguagens: - Linguagem oral e escrita;
- Linguagem matemática;
- Linguagem musical;
- Linguagem corporal;
- Linguagem midiática;
- Artes visuais.

•

Educação para o pensar

Ö Objetivos

•

Refletir sobre o que assistem na Televisão, avaliando seus pontos positivos e
negativos;

•

Fazer com a criança se sinta importante, tanto quanto os personagens da
televisão;

•

Estabelecer relação entre o real e o imaginário;

•

Aproximar a criança da linguagem oral, escrita, através de diferentes tipos de
texto;
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•

Explorar situações variadas para o desenvolvimento da linguagem oral, como
meio de comunicação;

•

Levar o aluno a conquistar seu próprio traço, respeitando o do outro;

•

Trabalhar atividades que envolvam movimentação corporal;

•

Estabelecer

aproximações

de

algumas

noções

numéricas,

através

de

representações.
•

Proporcionar momentos para a criança refletir e argumentar suas idéias,
utilizando conhecimentos prévios;

•

Desenvolver através da musica expressão e equilíbrio.

Ö Conteúdos

•

Interação família / escola / comunidade;

•

Leitura;

•

Escrita;

•

Oralidade;

•

Gráfico;

•

Escutar e cantar – músicas diversas;

•

Modelagem, desenhos, colagens e pintura – manipulação de diferentes matérias;

•

Brincadeiras livres e planejadas;

•

Vídeo;

•

Filmagem;

•

Parque;

•

Temática: Medo e Coragem;
História: “Edu vê televisão demais”

Ö Atividades

•

Conversa sobre a televisão e o que eles gostariam de saber sobre ela;

•

Listar os programas que eles conhecem;

•

Realizar uma “Votação aberta” para saber quais os preferidos da sala (gráfico);

•

Fazer uma “Votação secreta”, com os cinco mais votados (gráfico);

•

Desenhar o que você julga ser Bom e Ruim na programação que você assiste;

•

Filmagem das crianças com roupas e máscaras;
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•

Conversa sobre as pesquisas que foram enviadas para casa, para saber o que os
pais assistem;

•

Exibição do vídeo vencedor na “Votação secreta”;

•

Registro da história:“Edu vê televisão demais”;

•

Exibir para as crianças, a filmagem feitas com eles;

•

Desenho do personagem preferido;

•

Montagem de um painel.

 Roda da conversa: Assuntos referentes ao projeto.
 Atividades

diversificadas: desenho; brinquedo de encaixe; caminhão e

carrinho; nomes; casinha; massinha; fantasias; pequeno engenheiro.

 Duração
Aproximadamente 13 dias

 Público alvo
Crianças de 3 à 6 anos

 Avaliação
Será feita pelo professor no decorrer do trabalho, analisando e observando o
interesse das crianças diante das atividades propostas.

 Fechamento: Exposição dos desenhos preferido da turma


Início do projeto: 24/05/2004

 Término do projeto: ___/___/2004
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ANEXO 3
Conversando no parque
Trabalho

apresentado

à

Unicamp

para

aproveitamento da disciplina PE502 – Teoria Pedagógica e
Produção em Saúde e Sexualidade sob a orientação da
Assistente Pedagógica Priscila Neuburger e da Professora
Orientadora Ana Maria Faccioli de Camargo.

Sou professora de Educação Infantil há nove anos, sendo três anos de monitora
de creche e agora na rede municipal de mericana à 6 anos e sempre trabalhei com
crianças de 4 anos. Gosto muito desta idade e do que faço.
Quando esta disciplina começou fiquei um pouco tímida, pois sendo este um
assunto para lidar com adolescente, pelo que eu me lembre jamais foi trabalhado no
meu tempo de escola. Com o passar das aulas fui me familiarizando com o assunto, e
percebi que muitas situações que lidamos em sala de aula fazem parte do tema Saúde
e/ou Sexualidade, porém não tinha este olhar, ou não sabia se saberia lidar com este
assunto quando aparecesse.
Segundo o Referencial Curricular Nacional, a educação da criança desde
cedo inclui os primeiros cuidados com o corpo e com a saúde, proporcionando
condições para que reflitam desde cedo sobre estas influências culturais, que
posteriormente podem desencadear distúrbios negativos na vida da pessoa. O
Referencial Curricular Nacional, aponta que:
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A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida
psíquica das pessoas, pois independentemente da potencialidade
reprodutiva, relaciona-se com o prazer, necessidade fundamental dos
seres humanos. Nesse sentido, é entendida como “algo inerente, que
está presente desde o momento do nascimento, manifestando-se de
formas distintas segundo as fases da vida. Seu desenvolvimento é
fortemente marcado pela cultura e pela história, dado que cada
sociedade cria regras que constituem parâmetros fundamentais para o
comportamento sexual dos indivíduos. A marca da cultura faz-se
presente desde cedo no desenvolvimento da sexualidade infantil.
(MEC, 1998, v.2, p.17).

Seguindo este pensamento, a rede municipal apresenta em sua proposta
pedagógica o tema Convivendo com a sexualidade, que em suma diz que devemos
proporcionar vivências integradas entre meninos e meninas, e através de mediações,
tentar desmistificar os valores socialmente atribuídos a homens e mulheres, meninos e
meninas, contribuindo assim para a ampliação da concepção de gênero, oportunizando
relações menos hierárquica entre meninos e meninas.
Assim, as manifestações sexuais das crianças devem ser consideradas como um
exercício de auto-conhecimento, tão importante quanto às interações que elas
estabelecem com os outros para o processo de construção da identidade de gênero, que é
estruturada a partir de aspectos biológicos, psicológicos e sócio-culturais.”
Porém, mesmo sabendo dos estudos quanto ao assunto e da necessidade de
encarar com naturalidade tais manifestações, bem sabe-se que por parte das famílias
este é um assunto ainda muito delicado, que envolve questões pessoais, sociais e
religiosas, e que o professor deve ter cuidado para não correr o risco de provocar um
tumulto ou escândalo quanto ao assunto.
Precisamos começar a dialogar com as famílias sobre este assunto, pois cada vez
mais cedo a criança está explorando seu corpo, sua sexualidade, fazendo perguntas
sobre relacionamento sexual ou diferenças entre sexos, e então não podemos negar
respostas e devemos sim estar preparados para lidar com isto.
Há de se considerar que uma grande influência hoje sobre nossas crianças
acontece por parte da mídia com temas que envolvem a sexualidade, como por exemplo,
em novelas, programas, quadros de humor, desenhos e outros que apresentam o assunto
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de maneira tão natural que muitos pais nem se dão conta de quanto aquilo está
influenciando seus filhos. Porém as famílias e as escolas persistem em criar disfarces
para não comentar o assunto, por se julgarem despreparados, e assim, ao contrário da
mídia, evita-o.
Com certeza lidar com este assunto em sala de aula de maneira natural não é
fácil devido a interferências pessoais, sociais e familiares. Encontrar meios para
trabalhar tais situações será um processo lento, pois não há uma receita para lidar com
os fatos que encontramos no nosso dia a dia, mas enquanto não nos propusermos a
encarar de frente não saberemos e não conseguiremos mudar esta formação sexual que
vem sendo deixada de lado desde muito tempo.
Diante destes argumentos tão importantes para o desenvolvimento, pretendo
agora falar de uma situação que aconteceu este ano em minha turma.
Estava no parque com minha turma e enquanto as crianças brincavam nos
brinquedos uma aluna se aproximou de mim e comentou se eu havia assistido a novela
América no dia anterior, na parte em que a personagem “Cleusa” dançou e tirou a roupa
ficando só de meia-calça, calcinha e sutiã. Como eu realmente havia assistido disse a ela
que sim. Então ela continuou dizendo que ela assistiu tudo e que nem fechou os olhos.
Disse novamente que viu ela dançando e tirando a roupa e que depois jogou a roupa
para um homem.
Neste momento tive que me conter para não dar risada, pois foi muito engraçado
ouvir como ela relatou a cena da novela. Como ela não perguntou nada também não
respondi nada. Logo em seguida ela deu uma voltinha pelo parque e voltou. Sentou-se
perto de mim e perguntou se na escola tinha alguma roupa para ela brincar de “Cleusa”.
Então perguntei que tipo de roupa queria, e ela disse que podia ser qualquer roupa.
Como na minha sala tem um baú com algumas blusinhas que as crianças usam
para brincar de casinha, respondi a ela que só havia aquelas roupas. Rapidamente ela
disse que aquela roupa servia para brincar e logo perguntou se eu deixava ela buscar.
Respondi que sim e ela buscou uma blusa preta de manga longa com detalhes
brilhantes, chegando no parque já vestida.
Foi até o quiosque onde eu estava, e comentou que a cor da blusa dela e da
personagem era a mesma e que agora iria brincar.
Saiu dançando ingenuamente pelo parque até que de repente parou, tirou a blusa,
rodou-a sobre a cabeça e jogou-a em um menino. Achou muita graça, pegou a blusa
novamente e continuou brincando assim.
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Logo outras meninas quiseram brincar assim também e correram buscar roupas.
Brincaram durante o tempo do parque e quando voltamos para a sala foram guardar as
roupas e a primeira menina a pegar a roupa mais uma vez dançou, tirou a blusa e jogoua em um menino.
Dei prosseguimento na atividade e fiquei observando para verificar se acontecia
mais alguma coisa sobre a cena da novela, ou algum comentário a respeito.
Porém nada mais aconteceu, nenhum comentário, brincaram normalmente cada
qual no brinquedo que quis.
Neste caso que relatei gostaria de ressaltar que não sei se agi da forma correta,
ou se teria que ter feito alguma intervenção mais profunda, porém acredito que naquele
momento a situação se resolveu sem problemas posteriores, pois percebi que ela só
queria imitar uma coisa que ela viu.
Apesar de um pouco mais de conhecimento adquirido durante a disciplina, não
sei se estou apta a lidar com naturalidade, sem atitudes preconceituosas ou de imposição
de valor, mas tenho certeza que até hoje agi com calma perante algumas situações,
tentando não expor a criança.
Acredito que a família e a escola devem proporcionar momentos de reflexão,
informação, tentando da melhor maneira aconselhar nossas crianças, pois no mundo há
muita má informação dando aos indivíduos falsos valores, gerando preconceitos, para
que estes possam criar suas próprias conclusões sem se deixar influenciar.
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